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S’amplia a tres mesos i mig 
l’apertura de la piscina
La regidoria d’Esports programa, a més, una varietat d’activitats 
esportives per a l’estiu i amb protagonisme dels xiquets

Periodistes portuguesos 
coneixen la població
Un grup de periodistes portuguesos ha visitat Xixona i han 
conegut diferents aspectes de la població, que difondran

Celebració 
d’un centenari

Promoció de Xixona a la 
foguera Sèneca-Autobusos

Multitudinària 
celebració 
de la Nit de 
Sant Joan

L’autobús 
interurbà arriba 
a la platja de 
Sant Joan

La sisena edició 
del ‘Tapeando 
con turrón’ ja 
té guanyadors

L’Ajuntament de Xixona ha sol·licitat la incorporació durant dotze mesos 
de quatre joves de la localitat menors de 30 anys i en situació de desocupa-
ció al Pla integral de formació i ocupació per a joves 2020 –Avalem Joves– 
impulsat per la Generalitat Valenciana. 

A més, l’Ajuntament també s’ha acollit a la convocatòria de subvencions per a 
beques de formació a joves aturats oferides per la Diputació d’Alacant. Aquesta 
ajuda permetrà contractar a un jove de la localitat durant un període de tres mesos. 
Iniciatives per millorar l’ocupació dels joves.

Juny 2017
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Accions per contractar 
joves en situació d’atur
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Bienvenida Gisbert ha viscut el seu centenari, el 
que sens dubte és motiu de celebració. Aquesta 
xixonenca va nàixer el 25 de juny de 1917, per la 
qual cosa ja ha complit 100 anys.

Rodejada dels seus familiars i amistats va celebrar 
aquest moment tan important, en el qual també van 
estar presents l’alcaldessa, Isabel López, i la regido-
ra, Tere Carbonell, que van entregar a Bienvenida 
un ram de flors en nom de l’Ajuntament, la van feli-
citar i van compartir una data tan especial.
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 AUTOBUSES 
☎ 96 552 05 62

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

le a las 7’00 de Torremanzanas) / 
10’00/ 13’00/ 15’45/ 19’00

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 
8’05/ 10’35/ 13’35/ 16’20/ 19’35

 Llegadas a playa Sant Joan: 
8’10 (8’40 llega a Alicante)/ 10’40/ 
13’40/16’25/19’40

 Salidas playa Sant Joan: 9’00/ 
12’00/ 14’00/ 16’30/ 20’30 (sale a 
las 20’00 de Alicante)

 Salidas Hospital Sant Joan: 9’05/ 
12’05/ 14’05/ 16’35/ 20’35 

   Llegadas a Xixona: 9’40/ 12’40/ 
14’40/ 17’10 (llega a las 17’40 a To-
rremanzanas) / 21’10

 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 9’00 (a las 

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

9’30/ 17’00
 Llegadas a playa Sant Joan: 9’35/ 

17’05
 Salidas playa Sant Joan: 14’30/ 

19’30
 Salidas Hospital Sant Joan: 14’35/ 

19’35
 Llegadas a Xixona: 15’10/ 20’10 

(llega a las 20’40 a Torremanzanas) 

DOMINGOS Y  FESTIVOS
 Salidas de Xixona: 9’00/ 16’30 

Llegadas a Hospital Sant Joan: 
9’30/ 17’00

 Llegadas a playa Sant Joan: 9’35/ 
17’05

 Salidas playa Sant Joan: 14’30/ 
19’30 

 Salidas Hospital Sant Joan: 14’35/ 
19’35

 Llegadas a Xixona: 15’10/ 20’10
Los horarios pueden variar en unos 10 minutos

TRANSPORTE URBANO
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

POLIDEPORTIVO
 9:10, 11:10, 12:10 Y 13:10 HORAS, Y 

POR LAS TARDES DE LOS DÍAS LA-
BORALES LAS 17:25, 18:25, 19:25 Y 
20:25 HORAS.

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

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

C/Alacant, 3
Tlf: 96 561 20 31

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

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Av. Constitució, 39
Tlf: 96 561 02 84

Horario: 09’00 a 14’00 

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

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

Horario: Martes y 1º/3º miércoles de 
cada 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 reco-
mienda solicitar cita 

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

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 
9’30 a 14’40. Martes y 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 ho-
ras 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 
citas de 10’30 a 13’30

Museo del Turrón
Polígono Industrial Ciutat 
del Torró. 

Tlf: 96 561 07 12

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

Visitas no programadas, 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. Sá-
bado de 8 a 14 h. y de 16 a 21 h. Domin-
gos 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 30 de junio al 7 de julio  Constitució, 10
Del 7 de julio al 13 de julio  Corts Valencianes, 4
Del 14 de julio al 20 de julio  Constitució, 10
Del 21 de julio al 27 de julio  Corts Valencianes, 4
Del 28 de julio al 3 de agosto  Constitució, 10

Contacontes i animació als 
parcs 

- Mr-T Guai: dimarts 4 de juliol, 
a les 19 hores al barri Sagrada 
Família.

- El escritor de cuentos: Dimarts 
11 de juliol, a les 19 hores al 
parc del Cuernero.

- Nit de contes: Dimarts 18 de 
juliol, a les 20 hores, a la Plaça 
del Castell.

Taller de monopatí i patí 
amb ADA Kabiles

- Els dijous 6, 13, 20 i 27 de 
juliol, de 19 a 21 hores, al ‘skate 
parc’ (Almarx).

IV Campus Multiesportiu

- Per a alumnes entre 6 i 14 anys, 
del 3 al 14 de juliol, i del 17 al 
28 de juliol. Festa de cloenda 
dilluns 31 de juliol. De dilluns 
a divendres de 9 a 14 hores. 
Preu patrocinat per la regidoria 
d’Esports.

Cursets intensius de natació

- Per als nascuts entre 2005 i 
2013, en la piscina coberta del 
Cristòfol Colom. Del 3 al 21 de 
juliol, i del 24 de juliol a l’11 
d’agost. Inscripcions a l’OAC a 
partir de l’1 de juny.

Natació d’adults

- A partir de 15 anys. Iniciació 
i perfeccionament. Del 3 al 21 
de juliol, i del 24 de juliol a l’11 
d’agost. Inscripcions a l’OAC a 
partir de l’1 de juny.

Aiguagim

- A partir de 15 anys, dilluns i 
dimecres de 20’15 a 21 hores. 
Del 3 al 21 de juliol, i del 24 de 
juliol a l’11 d’agost.

Escola d’estiu

- En el CEIP Cristòfol Colom, del 
3 al 31 de juliol –pot ser per 
quinzenes– i per a xiquets de 3 a 
12 anys. Possibilitat de contractar 
hores-cangur, i menjador segons 
places. Preu bonificat per 
l’Ajuntament de Xixona.

Curs de la Seu Universitària 
de Xixona

- ‘Planificación i gestión del 
turismo rural. Herramientas de 
desarrollo local’. Del 19 al 21 
de juliol, a la Casa de Cultura. 
Direcció a càrrec d’Antonio 
Martínez Puche.
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Núm. 40. 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, AFA Xixona i comarca, Borja Lillo, 
Junta  Local Xixona AECC, www.petroracing.com, Alfredo José Jerez Mi-
ralles, foguera Sèneca-Autobusos
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Xixona viu la festa de Sant Joan

Teixint en públic 

Els xixonencs han gaudit, un any més, de la 
festa de Sant Joan amb el ja tradicional Sopar 
de cabasset. Aquesta ha estat la sèptima edició, 
que es va celebrar una vegada més en el castell 
de Xixona i que va reunir a una nombrosa assis-
tència per gaudir d’una nit màgica. En aquesta 
ocasió, la música va tenir un important prota-
gonisme, de la mà dels xixonencs The Brokers, 
la Unió Musical Xixona i Badabeats, que van fer 
ballar als assistents a diferents ritmes.

El Sopar de cabasset, organitzat per AEX (As-
sociació d’Empresaris, Comerciants i Professio-
nals de Xixona), amb la col·laboració de l’Ajun-
tament i la Generalitat, va comptar també amb 
concurs, aquesta vegada d’ensaladilla xixonen-
ca, en el qual va haver-hi onze participants, re-
sultant guanyadora l’especialitat preparada per 
Angelita Coloma.

Xixona va acollir, el 10 de juny, la celebració 
del ‘Día Mundial de Tejer en Público’, amb un 
acte que es va celebrar a la porta de l’Ajunta-
ment i en el qual es van poder teixir pops per 
als xiquets prematurs que estan ingressats a 
l’hospital, en una acció solidària, o bé teixir  
qualsevol altra cosa que els vinguera de gust. A 
més, els xiquets també van participar dissenyant 
i pintant pops.

L’activitat solidària es va desenvolupar de la 
mà de Kukis Kekos i de l’Associació Noupops, 
en la qual es va poder col·laborar, i amb el su-
port de la regidoria de Cultura, registrant una 
bona participació.

A més, el 8 i 18 de maig i 2 i 16 de juny, es va 
celebrar un taller solidari de confecció de pops 
per als xiquets prematurs hospitalitzats, en el 
qual van participar al voltant de vint voluntàries.
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La sisena edició del ‘Tapeando 
con turrón’ ja té guanyadors

L a sisena edició del ‘Tapeando 
con turrón por Jijona’ ja té guan-
yadors. El saló de plenaris de 

l’Ajuntament de Xixona va acollir el re-
compte de vots dels consumidors, que 
tenien la possibilitat de triar les seues 
tapes preferides mitjançant unes car-
tilles que calia emplenar i dipositar en 
les urnes habilitades per a açò.

La tapa ‘Greixonera turronera’, de 
Cervecería Doble L, ha sigut la més vo-
tada en la categoria de millor tapa entre 
les 42 que s’han presentat a concurs, 
mentre que el premi a la millor pre-
sentació ha sigut per a la tapa ‘Penyes 
de Roset”, preparada pel restaurant 
L’Entrepà.

Quant a la millor tapa amb torró, 
enguany com a novetat no la decidien 
els consumidors sinó un professional 
de reconegut prestigi en el sector gas-
tronòmic, el xef Pablo Montoro. Des-
prés de recórrer tots els establiments 
i provar les creacions dels hostalers 
xixonencs, l’eldense va concedir el 
premi a la millor tapa amb torró a la 
tapa ‘Crujiente de turrón’, creació del 
restaurant La Pergoleta. La presència 

Nueva reunión con la 
Asociación Nacional de 
Heladeros Artesanos 

El jurat professional atorga al ‘Crujiente con turrón’ del restaurant La Pergoleta el premi a la 
millor tapa amb torró. La ‘Greixonera turronera’, de Cervecería Doble L, i ‘Penyes de Roset’ de 
L’Entrepà, millor tapa i millor presentació de l’edició d’enguany per votació popular

del torró en la majoria de tapes oferi-
des pels bars, restaurants i gelateries 
participants (obligatori en almenys una 
de les tres propostes de cada local) és 
el gran atractiu d’aquest certamen gas-
tronòmic de Xixona que li confereix un 
caràcter únic.

MÉS PREMIS
A més dels guardons als establiments, 

el certamen, organitzat per l’Ajuntament 
de Xixona a través de la seua regidoria 
de Turisme, i per l’Associació d’Empre-
saris, Comerciants i Professionals de 
Xixona –AEX–, contemplava premis per 
als consumidors que han participat en 
el concurs votant les seues tapes prefe-
rides. Per aquest motiu durant l’acte de 
recompte de vots, també es van sortejar 
eixos premis, entre els quals s’incloïen 
un viatge per a dues persones valorat en 
500 euros, sopars i desdejunis en dife-
rents locals del municipi, així com lots 
de productes típics xixonencs

Divendres 16 de juny es va dur a ter-
me l’acte de lliurament de premis en 
el saló de plenaris de l’Ajuntament de 
Xixona.

Foto conjunta d’autoritats, representants dels establiments premiats, guanyadors dels premis a clients, i 
membres d’empreses patrocinadores i col·laboradores.

Se ha celebrado una nueva reunión entre la alcaldesa de Xixona, Isa-
bel López, y la Asociación Nacional de Heladeros Artesanos (ANHCEA), 
con el fin de reforzar el acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento 
y la citada asociación, encaminado a realizar una promoción conjunta 
de Xixona y del helado artesano.

En dicha reunión, en la que han estado presentes por parte de la 
asociación Marco Miquel y Tere Asensi, se ha llegado a un acuerdo 
para realizar actos promocionales conjuntos que den más relevancia al 
sector heladero y a la población de Xixona.

En diferentes ocasiones la alcaldesa ha destacado la importante labor 
que realizan los heladeros como representantes de la población en 
todos aquellos puntos en que desarrollan su trabajo, y de hecho han 
sido los protagonistas de una de las principales campañas de promo-
ción turística.



ACTUALITAT XIXONA, juny 2017 5

L’autobús interurbà de Xixona 
amplia recorregut durant l’estiu 
fins a la Platja de Sant Joan
L es línies M-1 i M-5, que durant tot 

l’any connecten Xixona amb l’Hos-
pital de Sant Joan i Alacant, han 

modificat el seu recorregut des del 21 de 
juny i arriba fins a la Platja de Sant Joan.

L’autobús té cinc eixides diàries des de 
Xixona (7:30, 10, 13, 15:45 i 19 hores), 
amb parades a Mutxamel, l’Hospital de 
Sant Joan i, com cada estiu, la Platja de 
Sant Joan, en concret en la Plaza de la 
Coruña, situada en l’Avinguda Costa Blan-
ca. El trajecte invers partirà a les 9, 12, 
14, 16:30 i 20:30 hores des de la platja i 
tindrà parades en l’Hospital de Sant Joan, 
Benimagrell i el centre comercial Carre-
four abans d’arribar a Xixona.

Així mateix, els caps de setmana hi ha 
dos serveis en cada sentit. L’eixida des 
de la localitat xixonenca s’efectua a les 9 
i a les 16:30 hores, mentre que des de la 
Platja de Sant Joan parteix a les 14:30 i a 
les 19:30 hores.

Les xifres de passatgers d’aquestes lí-
nies dependents de la Generalitat es van 
incrementar considerablement durant 

el passat mes de maig respecte al mateix 
període de l’any anterior, passant dels 
1.683 usuaris del 2016 a 2.220 en 2017. 
L’alcaldessa de Xixona, Isabel López, ha 
valorat positivament aquest augment de 
viatgers que s’ha produït i ha animat als 
ciutadans a ”fer ús del servei públic d’au-
tobusos de manera més habitual, ja que 
es tracta d’un mitjà de transport econò-
mic i sostenible i que facilita la mobilitat 
als qui no poden fer ús d’un altre tipus 
de vehicles”.

SERVEI D’AUTOBÚS URBÀ
D’altra banda, l’autobús urbà, gestionat 

per l’Ajuntament, també amplia les seu-
es parades i durant l’estiu arriba fins al 
Poliesportiu Municipal per a donar ser-
vei als usuaris d’aquesta instal·lació. Els 
horaris aproximats de pas són als matins 
les 9:10, 11:10, 12:10 i 13:10 hores, i a 
les vesprades dels dies laborals les 17:25, 
18:25, 19:25 i 20:25 hores. El bus man-
tindrà durant els pròxims mesos una fre-
qüència de pas de 30 minuts.

L’Ajuntament i l’Associació Cívica per la Normalització del 
Valencià signen un conveni per fomentar l’ús de la llengua

L’Ajuntament de Xixona i l’Associació 
Cívica per la Normalització del valencià 
han renovat el seu conveni de col·labo-
ració. D’aquesta manera, l’Ajuntament 
de Xixona i l’entitat adscrita a Escola 
Valenciana-Federació d’Associacions 
per la Llengua podran impulsar inicia-
tives de foment del valencià a l’Alacantí 
per tal de millorar i promoure l’ús de 
la llengua.

Mario Carbonell, regidor de Més 
Xixona i Regidor de Normalitza-
ció Lingüística de l’Ajuntament de 
Xixona, ha explicat que “el conveni 
subscrit permetrà desplegar accions 
de foment del valencià en els àmbits 
educatiu, institucional i cultural. 
Des de l’Ajuntament de Xixona com-
partim els objectius de l’Associació 
Cívica per la Normalització del Va-
lencià i per això tornem a renovar 
el conveni que ja es manté des de fa 
10 anys. És un dels objectius de la 

nostra regidoria impulsar els usos i 
la normalització de la llengua de ca-
ra a la ciutadania i també en la tasca 

del propi consistori d’acord amb allò 
que contempla la Carta Europea de 
les Llengües”.

ACCIONS
Entre les accions acordades en-

tre l’Ajuntament de Xixona i la Cívica 
destaca l’organització de la Trobada 
d’Escoles de primària, secundària i 
batxillerat, un espai de trobada de tota 
la comunitat educativa per promoure 
i visibilitzar els centres educatius en 
valencià. 

Per altra banda, des del vessant 
institucional es promourà l’ús del 
valencià com a llengua institucio-
nal prioritària i la seua presència 
en totes les comunicacions amb el 
ciutadà.

Amb la vocació que el valencià re-
cupere espais a Xixona i l’Alacantí, 
l’Ajuntament de Xixona també es 
compromet a posar a l’abast de la ciu-
tadania activitats culturals i d’oci en 
valencià, potenciant la programació 
d’activitats i continguts en la nostra 
llengua.

Ciclo para 
ser técnico 
en panadería, 
repostería y 
confitería

El IES Xixona ha ofertado las últimas 
plazas disponibles en el ciclo formativo 
que permite obtener el título de técnico 
en panadería, repostería y confitería. 
El plazo de preinscripción finalizó el 
6 de junio, aunque la matrícula podrá 
formalizarse durante el mes de julio. 
El ciclo formativo de grado medio que 
imparte el IES Xixona pertenece a la fa-
milia profesional de industrias alimen-
tarias y está compuesto por 2.000 ho-
ras lectivas, repartidas en dos cursos, 
que incluyen 380 horas de formación 
en empresas durante el segundo año. 

“El profesional para postre en restau-
ración está cada vez más demandado 
por su creatividad e innovación”, ase-
gura María Blasco, coordinadora del 
módulo formativo, que mantiene que 
“las salidas profesionales del ciclo son 
infinitas en el sector de la repostería, la 
confitería y la panadería, y la mayoría 
de los alumnos que lo realizan encuen-
tra trabajo una vez finalizado”.

El ciclo nació gracias a la colabora-
ción entre la Conselleria de Educación 
y la TDC (Asociación de Fabricantes 
de Turrón, Derivados y Chocolate de 
la Comunidad Valenciana), que cedió 
sus instalaciones para que se desarro-
llaran allí las clases. Esta colaboración 
posibilita que sea el único ciclo forma-
tivo de toda la Comunidad que cuenta 
con la maquinaria específica necesaria 
para elaborar el turrón y la confitería 
típica de Xixona. Blasco explica que los 
alumnos aprenden todos los procesos, 
elaboraciones y materias primas de 
la panadería, repostería y confitería, 
además de viajar y participar en ferias 
especializadas, como Fòrum Gastronò-
mic, Intersicop o Gastrónoma, y con-
cursos nacionales de postres, incluido 
su propio certamen, Dolça Xixona, or-
ganizado en colaboración con el Ayun-
tamiento y consolidado ya como cita 
imprescindible de la Feria de Navidad.

La edil de Educación, María Teresa 
Carbonell, coincide en destacar que la 
formación de los alumnos de este cur-
so es muy efectiva para introducirse 
en el mercado laboral. “El mundo del 
dulce es algo muy en boga, además 
es algo típico de Xixona, por lo que 
desde el consistorio apoyamos deci-
didamente este ciclo y estamos para 
colaborar con cualquier cosa que ne-
cesiten”.
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SEGÚN LOS DATOS DEL SERVEF, Y SUPONE DOS PERSONAS MÁS QUE UN MES ANTES

Un total de 463 personas 
buscaban empleo en mayo
E l Servicio Valenciano de Empleo 

y Formación (Servef) registró en 
el mes de mayo un total de 463 

personas buscando empleo en Xixona, 
lo que supone dos inscritos más que en 
abril y una persona menos que en mayo 
del año pasado. 

Según los datos del Servef, del total 
de personas que el mes pasado de-
mandaban empleo en Xixona había 
259 mujeres, frente a 204 hombres, 
y por edades la mayoría superaba los 
44 años de edad, con un total de 227 
personas, a los que se suman 196 per-
sonas con edades comprendidas entre 
los 25 y los 44 años de edad, junto a 
los 40 inscritos que no alcanzan los 25 
años de edad.

POR SECTORES
En cuanto a los sectores en los que se 

contabiliza el desempleo, señalar que 
en tres de ellos se vivieron descensos, 
mientras que los otros dos registraron 
aumentos. En cuanto a los sectores que 
experimentaron descensos en mayo 
respecto al mes anterior, señalar que se 
encuentran la agricultura y la construc-
ción, que con dos desempleados menos 
en cada uno de los casos han pasado a 
contabilizar seis y 23 parados, respec-
tivamente. A estos se suma el descen-
so en la industria, que fue de una sola 
persona y quedó en 196 demandantes 
de empleo.

En cuanto a los sectores que aumen-
taron el número de inscritos en mayo, 
en relación igualmente al mes anterior, 
apuntar que los servicios aumentaron 
en cuatro desempleados y pasaron a 
contabilizar un total de 227 inscritos, 
a la vez que el grupo de los que buscan 
el primer empleo creció en tres perso-
nas y se situó en los 11 demandantes de 
empleo.

Desempleo en 
mayo

2007............ 277
2008............ 326
2009............ 445
2010............ 455
2011............ 497
2012............ 550
2013.............586
2014............ 530
2015............ 535
2016............ 464
2017............ 463

El Ayuntamiento contratará a cinco 
jóvenes de la localidad que se
encuentren en situación de desempleo

El Ayuntamiento de Xixona ha solicitado la incorpora-
ción durante doce meses de cuatro jóvenes de la locali-
dad menores de 30 años y en situación de desempleo al 
Plan integral de formación y empleo para jóvenes 2020 
–Avalem Joves– impulsado por la Generalitat Valenciana. 
De los cuatro, dos serán desempleados que cuenten con 
titulación universitaria o de formación profesional, mien-
tras que los otros dos se elegirán entre aquellos jóvenes 
parados que no tengan la cualificación específica. Para 
poder optar a alguno de los empleos que se ofrezcan, los 
interesados tendrán que estar registrados en el SERVEF y 
haber formalizado su inscripción en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana.

El Plan es una estrategia orientada a mejorar la emplea-
bilidad de menores de 30 años en paro con el objetivo de 
contribuir a la implantación de un nuevo modelo productivo 
que, contando con las empresas y los trabajadores, genere 
nuevas posibilidades de trabajo y formación para los jóve-
nes, favoreciendo su contratación y la aportación de talento 
a las PYMES y al sector terciario. Otro de los objetivos del 

plan Avalem Joves es facilitar el retorno de aquellos jóvenes 
que tuvieron que salir del país para buscar oportunidades 
laborales.

OTRA CONVOCATORIA
Además, el Ayuntamiento de Xixona se ha acogido a la con-

vocatoria de subvenciones para becas de formación a jóvenes 
desempleados ofrecidas por la Diputación de Alicante. Esta 
ayuda permitirá contratar a un joven de la localidad durante 
un periodo de tres meses.

El concejal de Juventud, Cristian Sirvent, considera que “es 
fundamental que desde la administración pública se apoye el 
empleo entre los jóvenes, que deben ser el motor presente y 
futuro de nuestra sociedad, y que en muchos casos se están 
topando con una realidad marcada por la falta de oportu-
nidades y la precariedad laboral”. Sirvent ha explicado que 
“desde la Concejalía intentamos hacer todo lo que está en 
nuestra mano para impulsar el empleo juvenil, por ejemplo 
ayudando a la formación de los jóvenes a través de cursos y 
talleres que, en la mayoría de casos, están subvencionados o 
son gratuitos”.

UN TOTAL DE 471 CONTRATOS
A la hora de hablar de las contratacio-

nes que se registraron en Xixona el mes 
pasado, apuntar que se situaron en los 
471 contratos, de los que 335 fueron a 
hombres y 136 a mujeres.

La mayor parte de las contrataciones 
tuvo lugar en el sector de la industria, 
con 362, lo que representa cerca del 
77% del total. A partir de ahí, se for-
malizaron un total de 92 contratos en 
el sector de los servicios, que suponen 
el 19’5% de las contrataciones, y más 
lejos quedan las 15 contrataciones en el 
sector de la construcción, que suponen 
prácticamente el 3’2%, y dos desem-
pleados en la agricultura, que supone 
el 0’42%, según los datos recogidos en 
el Servef. 

Contratos por género y edad
 Hombres Mujeres

Menos de 25 años   34   12
De 25 a 44 años 270   98
Más de 44 años   31   26
Total 335 136
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Reconeixement públic a Loli Piñero i a la policia
El passat 22 d’octubre una veïna de Xixona va eixir al carrer, preocu-

pada per la forta olor a cremat, i gràcies al fet que ràpidament va donar 
la veu d’alarma es va poder evitar una desgràcia. A més, la immediata 
actuació de la policia va permetre rescatar a dos menors i a la seua 
mare de la casa en flames.

El Plenari de Xixona, en la sessió del mes de maig, va felicitar pú-
blicament a Loli Piñero Garcia i als agents de la policia de servei en 
aqueix moment i que han estat representats pel cap de la Policia Local. 
L’Ajuntament els dóna les gràcies i els mostra el reconeixement en nom 
del poble de Xixona.

Emergències dota 
als bombers forestals 
de nous vehicles

 L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergèn-
cies ha lliurat quatre nous vehicles a les unitats de Bombers 
Forestals de Xixona, Cabanes, Sogorb i Navarrés “perquè puguen 
exercir la seua tasca diària i l’extinció d’incendis de la manera 
més eficaç i segura possible”, ha apuntat José María Ángel, di-
rector de l’Agència.

Els quatre vehicles disposen d’equipament de radi de la xarxa 
Comdes i s’han carrossat per a obtenir una millor distribució 
de la càrrega i facilitar l’accés ràpid a les eines per a l’extinció 
d’incendis. També s’han adequat per a incrementar-los la capa-
citat de càrrega superior als 1.000 kg, per al transport dels cinc 
components de la brigada d’emergència i els útils adequats a les 
seues funcions.

Els vehicles tot terreny de batalla llarga, que s’han retolat en el 
Centre de Coordinació d’Emergències amb el logotip oficial de 
112 Comunitat Valenciana i Servei de Bombers Forestals, s’han 
adquirit a través del catàleg de compra centralitzada del Ministe-
ri d’Hisenda i Funció Pública, per un import total de 119.790,00 
euros.

Aquests automòbils substituiran als actuals que utilitzen les 
unitats anuals de Bombers Forestals de la Generalitat i són simi-
lars a les anteriors “per criteri de manteniment de flota i expe-
riència en la seua utilització”.

L’Ajuntament destina 55.000 euros a 
ajudes per a la rehabilitació d’edificis 
de més de 35 anys d’antiguitat 

L’Ajuntament de Xixona ha destinat 
55.000 euros del pressupost municipal 
del 2017 a la concessió d’ajudes per al 
foment d’actuacions de rehabilitació en 
els edificis de més de 35 anys d’antigui-
tat, que consisteixen en la realització 
de treballs de conservació, millores en 
matèria de qualitat i sostenibilitat així 
com actuacions que proveïsquen als 
immobles d’ajustos raonables d’acces-
sibilitat.

Les obres subvencionables són aque-
lles que es duguen a terme durant tot 
l’any 2017, o que s’inicien durant en-
guany i s’acaben en 2018, i que afecten 
la restauració i neteja de façanes, a la 
substitució d’elements en mal estat com 
canaletes o peces ornamentals, així 
com a la impermeabilització i reparació 

de cobertes deteriorades.
Respecte a la millora en la qualitat i 

sostenibilitat dels immobles, l’ajunta-
ment xixonenc subvencionarà aquelles 
intervencions orientades a augmentar la 
qualificació energètica de l’edificació i 
a la millora de les condicions d’habita-
bilitat dels habitatges. També s’inclou la 
renovació o substitució d’instal·lacions.

La convocatòria d’ajudes engloba a 
més els treballs encaminats a resoldre 
les condicions i accessibilitat dels edifi-
cis estiguen o no contemplades en l’In-
forme de l’Estat de l’Edifici (IEE-CV).

Les despeses subvencionables en 
aquesta convocatòria són els costos 
de les obres, els honoraris dels profes-
sionals i informes tècnics i certificats 
necessaris, i les despeses derivades de 

les tramitacions administratives. Els 
beneficiaris d’aquestes subvencions, 
l’import total de les quals no superarà 
en cap cas el 30% de les despeses sub-
vencionables són, d’una banda, els pro-
pietaris dels immobles unifamiliars i, 
per una altra, les comunitats de veïns 
en els casos d’edificis de propietat ho-
ritzontal. Les bases de la convocatòria 
arrepleguen que els edificis situats en la 
zona A del PGOU, que engloba la major 
part del casc antic, rebran una quan-
tia màxima de 5.000 euros per edifici. 
Fora d’aquesta zona, el màxim per edi-
fici serà de 2.000 euros. En el cas dels 
edificis plurifamiliars de més de quatre 
habitatges, s’estableix un màxim de 500 
euros per habitatge.

El termini de sol·licitud d’aquestes 

El consistori subvencionarà treballs de conservació
de façanes i cobertes, millores de qualitat i sostenibilitat,

i actuacions encaminades a millorar l’accessibilitat

Els edificis del casc antic es podran beneficiar
de les quanties més altes

ajudes, que són compatibles amb al-
tres destinades al mateix concepte que 
puguen concedir diferents administra-
cions públiques o privades, és de qua-
tre mesos a explicar des de divendres, 
dia 9 de juny en què van ser publicades 
les bases en el Butlletí Oficial de la Pro-

víncia d’Alacant. 
Els interessats hauran de presentar la 

documentació bé en el registre general 
d’entrada de l’Ajuntament, en el cas de 
propietaris particulars, i a través de la 
seu electrònica si es tracta de comuni-
tats de veïns.
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Promoció de Xixona a la 
foguera Sèneca-Autobusos
L a foguera Sèneca-Autobusos, 

gran triomfadora de les fes-
tes d’enguany després que 

el seu monument haja obtingut el 
primer premi de categoria especial 
per tercer any consecutiu, va viure 
divendres 23 de juny una jornada 
típicament xixonenca en la qual van 
comptar amb l’actuació del Grup de 
Danses de Xixona, que va mostrar 
els balls típics de la localitat a peu 
de foguera. A més, tots els assistents 
van poder gaudir d’una degustació 
de gelat de torró artesà, gràcies a la 
col·laboració d’ANHCEA, l’Asociación 
Nacional de Heladeros Artesanos.

Al mateix temps, la localitat va 
comptar amb un espai en la remode-
lada plaça de l’antiga estació d’auto-
busos on mostrar tot el seu potencial 
turístic, basat en l’entorn natural, les 
festes de moros i cristians o la Fira de 
Nadal, entre altres atractius.

El president de la Foguera Sène-
ca-Autobusos, Josep Amand Tomàs, 
ha explicat que la seua comissió pre-
tén convertir l’antiga estació “en un 
punt on confluïsca la riquesa cultural 
i tradicional de la província d’Ala-
cant, i per açò s’ha creat una mostra 
en la qual el primer municipi convi-
dat ha sigut Xixona”. 

Tomàs ha explicat que l’elecció de 
la localitat xixonenca va venir mo-
tivada perquè “compleix amb tres 
requisits molt interessants que tenen 
una gran importància per a nosaltres: 
la passió per la música de banda, la 
conservació de danses tradicionals i 

una gastronomia amb dos productes 
tan coneguts com el torró i el gelat”.

La presència de Xixona en les Fo-
gueres es va iniciar dissabte 17 amb 
la participació de l’Agrupació Artísti-
comusical El Trabajo, al costat de la 
Unió Musical d’Agost, en l’entrada de 
bandes, acte en el qual Sèneca-Au-
tobusos va obtenir també el primer 
premi. “Enguany celebrem el desé 
aniversari de l’estrena del nostre 
himne -De Quiroga a Sèneca-Auto-
busos- i volíem que fora una banda 
important la que ho interpretara”, ha 
explicat el president de la foguera.

Per la seua banda, l’alcaldessa de la 
localitat torronera, Isabel López, ha 
agraït a Sèneca-Autobusos que amb 
la seua invitació haja permés “que 
Xixona participe de les festes grans 
d’Alacant a través d’una de les fogue-
res més premiades i amb més tradi-
ció en la història de la festa alacanti-
na”. López ha subratllat que “aquest 
agermanament és fruit de l’interés 
mutu per posar en valor la riquesa 
cultural, festera i gastronòmica de 
la província d’Alacant” i ha convidat 
als alacantins i visitants a conéixer i 
gaudir les festes de moros i cristians 
de Xixona, que se celebraran del 19 
al 21 d’agost. La col·laboració entre 
l’Ajuntament de Xixona i la Foguera 
Sèneca-Autobusos va quedar plasmat 
prèviament amb la signatura d’un 
acord entre ambdues entitats.

Fotos facilitades per l’Ajuntament i 
del facebook Xixona Turismo.

Grafiti de Tom 
Rock en la Placeta 
de la Presó

El Ayuntamiento de Xixona ha encargado al ar-
tista Tom Rock la realización de un grafiti en la 
céntrica Placeta de la Presó. La obra cubre com-
pletamente una de las paredes de la plaza y en ella 
se representa una fotografía del año 1913 de la 
contigua Avenida de la Constitución. En la imagen 
se aprecia cómo era esta avenida a principios del 
siglo XX, todavía con una fuente monumental en 
el centro, que es la que le dio el nombre popular 
de La Plaça.

Con esta obra de arte mural se completa la re-
forma de este espacio urbano, que ha sido acon-
dicionado por el Ayuntamiento con la intención 
de hacerlo más amplio y acogedor. El artista Tom 
Rock es también autor del mural realizado en el 
parque del Cuarnero, junto a la biblioteca munici-
pal. Con este son cuatro los grafitis de gran tamaño 
que decoran las calles de Xixona, tres de los cuales 
están en el casco antiguo.

C/ Alcoy, 21
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Aprovada la moció de Compromís 
per afavorir la reducció 
d’emissions de CO2 mitjançat 
els cotxes elèctrics i híbrids

El Plenari de l’Ajuntament de Xixona 
del mes de maig va aprovar amb els vots 
de Compromís, Més Xixona, PSOE i Ciu-
dadanos –i només amb l’abstenció del 
Partit Popular– la moció de Compromís 
per afavorir la reducció d’emissions de 
CO2 mitjançat els cotxes elèctrics i hí-
brids.

Cal destacar, segons informen des de 
Compromís per Xixona, els importants 
avantatges que tenen els cotxes elèctrics 
per al medi ambient, que també es tra-
dueixen en beneficis econòmics, sobre-
tot per a la societat. La més important: 
aquests vehicles no emeten diòxid de 
carboni (CO2), de manera que contri-
bueixen a reduir l’efecte hivernacle i la 
contaminació atmosfèrica que ocasio-
nen les emissions dels cotxes conven-
cionals, afavoreixen la qualitat de l’aire 
de les nostres ciutats, respecten el medi 
ambient i no perjudiquen la salut dels 
ciutadans. A més, els seus motors són 
totalment silenciosos i no pateixen vi-
bracions, la qual cosa ajuda a reduir la 
contaminació acústica.

Com apunten des de Compromís, 
l’objectiu d’esta moció és per una ban-
da que s’establisca una bonificació d’un 
75%, des del primer any amb caràcter 

indefinit sobre l’impost de circulació, 
a vehicles elèctrics, de pila de combus-
tible o d’emissions directes nul·les i hí-
brids endollables. Instar al Govern de 
l’Estat a afavorir la presència d’aquest 
tipus de vehicles i establir el compro-
mís de l’Ajuntament d’adquirir vehicles 
elèctrics, com els de la Policia Local o 
brigades d’obres, quan arribe el mo-
ment de canviar els actuals. Per al re-
gidor de Compromís, Joan Arques, “ha 

exposat que un dels cavalls de batalla 
de la coalició valencianista és el medi 
ambient i per això indiquem la impor-
tància d’impulsar els cotxes elèctrics 
i híbrids”. Cal destacar que durant el 
debat de la moció, es va incidir que la 
bonificació sobre l’import de circulació 
no seria immediata ja que caldria modi-
ficar l’ordenança actual com que també 
serien necessaris punts de recàrrega 
per estos cotxes, informa Compromís.

Obres en Marcel Mira per 
renovar les conduccions

L’última setmana de juny van començar les obres en el carrer Marcel Mira, que 
suposa la renovació de les conduccions d’aigua, eliminant les de fibrociment, també 
s’actuarà a les voreres, que es milloraran i es faran més accessibles.

Es tracta d’una obra que porta a terme la Diputació i que té un termini d’execució 
de tres mesos i el pressupost està al voltant de 93.000 euros.

Aquesta actuació s’executa per trams, per tal de molestar menys als veïns, i es 
posarà un semàfor provisional per regular el tràfic.
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Activitats de la Junta Local d’AECC amb la solidaritat i la informació com a protagonistes
La Junta Local d’AECC ha desenvolupat diverses activitats en les últimes setmanes i ara recollim 

dues, com és la cuestació que es va celebrar a primers de juny sota el nom de ‘Cuestación AECC, 
Flor de Esperanza’, que va tenir lloc a tot el país. A Xixona es va aprofitar el primer dimarts del mes 
de juny per celebrar aquesta iniciativa, coincidint amb el dia de mercat, que sempre és un moment 
on es reuneix molta gent. Així, la gent va mostrar la seua solidaritat amb aquesta entitat, que orga-

nitza diferents activitats.
Per altra banda, cal destacar que el passat 23 de maig es va impartir una xarrada sobre el sol i 

les sues conseqüències en la pell, que poden derivar en un càncer. Titulada ‘La prevención solar’, 
aquesta xarrada va córrer a càrrec de la psicòloga d’AECC Mª Inmaculada Carrillo Palomeque i es 
va celebrar en l’aula de cultura de la Sociedad Cultural Casino de Xixona.

Cabaret, el musical
‘Cabaret, el musical’, sota la direcció d’Ivan Gómez, va arribar a Xixona 

el 18 de juny i va pujar a escena en el Cine de Dalt. De la mà de la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Xixona, l’entrada va ser lliure i limitada a 
l’aforament del local. Ambientat en el Berlín de 1931, el musical tracta de 
com guiar-se pel cor per tal de poder sobreviure en aquest món.

Els Dolços Teatre de Xixona ens apropa a Hamlet
 Els Dolços Teatre de Xixona va presentar el divendres 2 de juny l’obra ‘Hamlet, sin permiso de Shakespeare’. Sota la 

direcció de Pascual Carbonell va arribar a escena aquesta nova comèdia per a tots els públics, que va anar de la mà de 
la Seu Universitària de Xixona. Va tenir lloc al Cine de Dalt, amb entrada gratuïta i tots els qui van acudir van gaudir de 
la representació i del bon fer d’aquest grup. El curs de teatre ja dóna resultats positius.
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Eixides d’AFA Xixona del mes de juny
Com cada any, des d’AFA Xixona i comarca han organitzat una 

eixida, amb la col·laboració de la Diputació, que subvenciona el 
transport, i en aquesta ocasió han visitat Mundomar. Així, el 12 
de juny, usuaris, familiars i treballadors d’AFA van gaudir d’un 
dia envoltats d’animals i gaudint de bona companyia. Van com-

partir els espectacles dels lleons marins i dofins, uns espectacles 
que van agradar molt, després van reposar forces amb un deli-
ciós dinar i van visitar el parc, en una completa jornada.

Per altra banda, el dia 15 de juny van anar a la biblioteca a 
conéixer de prop aquestes instal·lacions. Modesta els va contar 

alguns contes molt divertits, després van esmorzar a l’aire lliure 
i van fer jocs i activitats a l’ombra dels arbres. Ja que en AFA no 
disposen d’un espai a l’aire lliure, els usuaris agraeixen molt 
aquestes eixides, ja que poden passejar i gaudir de la natura, 
segons ens informen des de l’entitat, que facilita les imatges.

VII edició de Dansant pels Pobles
Per al dissabte 3 de juny, el Grup de 

Danses de Xixona va organitzar la setena 
edició del festival folklòric Dansant pels 
Pobles, que en aquesta ocasió va convidar 
a la participació als Grup de Danses d’Ibi, 
Grup de Danses de Tibi, Grup de Dan-
ses i Cançons de Castalla, Grup de Cors i 
Danses de Biar, Grup Folklòric d’Onil i el 
Grup de Danses de Xixona.

La jornada va començar amb un pas-

sacarrer de la Casa Pòsit fins al Barranc 
de la Font, on es va celebrar el festival. 
Va ser nombrós el públic que va gaudir 
d’aquesta iniciativa, que va resultar un 
èxit. Aquest festival es celebra en una de 
les poblacions que participen en el certa-
men, i en aquesta ocasió va ser el grup de 
Xixona el responsable de l’organització, 
en el 75 aniversari de la fundació d’aquest 
grup de danses.

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

Tenim el millor comerç 
per als millors clients
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Compromís valora els 
dos anys de legislatura

Compromís per Xixona ha realitzat una valoració dels dos anys de legislatura, que 
reproduïm com a tal a continuació.

“Fa 2 anys COMPROMÍS PER XIXONA ens presentàvem amb molta il·lusió a les 
eleccions municipals a Xixona. Vàrem obtindre 280 vots, la qual cosa ens va atorgar 
1 regidor. Ja estem a la meitat de la legislatura i la il·lusió seguix sent la mateixa. 
Pensem que la política o la fas o te la fan, i des d’un ajuntament es poden fer moltís-
simes coses per facilitar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.

Durant estos 2 anys de legislatura hem presentat més de 18 mocions, hem rea-
litzat més de 130 preguntes, més de 130 precs tant orals com escrits, hem portat 
davant de Rajoy l’exigència de millorar la seguretat vial en la Carrasqueta i finalment 
a la gran tasca de revisar la documentació per registre, més de 2.000 documents. 
Quin partit realitza més control a l’equip de Govern, conformat per PSOE-Més 
Xixona?, tot este treball l’hem fet amb un regidor, vos imagineu que en foren més?.

Trobem a faltar, allò que s’anomena consens i diàleg, per decisions tan evidents 
com la renovació del conveni de l’església del Cine de Dalt a última hora i realitzat 
en Junta de Goven, un organisme on Compromís no té representació. Una decisió 
totalment errònia que provocarà que el següent equip de govern haja de traure les 
castanyes del foc, de vegades agafar el camí curt no significa solventar els proble-
mes, sinó amagar-se i no donar la cara front a les responsabilitats.

I què dir del pavelló esportiu, pistes de pàdel, Hotel del Pou de la Neu, Marca 
Xixona, pressupostos del 2017...etc?. Projectes començats amb una mala planifi-
cació i sense acabar, que provoca una roïna execució i despeses innecessàries de 
diners als nostres veïns/veïnes.

La nostra principal conclusió és que, continuarem treballant pel nostre poble 
aportant totes les idees beneficioses que aporten benestar i sense voler entrar en 
batalles dialèctiques que no portem a cap lloc, perquè pensem que Xixona té futur 
i és un poble pròsper, verd, habitable, obert i emprenedor”.

El grup municipal de Més Xixona va manifestar el seu suport a la convocatòria “Crida pel finançament. Volem les claus de 
la caixa”. La manifestació, convocada per un centenar d’entitats, sindicats i partits i que va aplegar milers de persones als 
carrers de València, va servir per a mostrar el rebuig als Pressupostos Generals de l’Estat en què es redueix la inversió al País 
Valencià en un 33% respecte a l’any anterior, tal com destaquen des de Més Xixona.

Els convocats van denunciar “l’espoli fiscal que pateix el País Valencià amb un govern central que no atén els interessos 
dels valencians. Els pressupostos del 2017 van contra el benestar de la ciutadania i afecten la competitivitat de les nostes 
empreses, per això aquesta convocatòria de la Crida pel Finançament és un crit de justícia, per dir prou”, segons informen 
des de Més Xixona.

Un grup de periodistes portuguesos ha visitat recentment Xixona, interessats a conéixer millor l’elaboració dels torrons i gelats tan propis de la localitat. Van visitar el casc antic, el Museu del Torró, un forn 
tradicional, una fàbrica de torrons i l’oficina de turisme, on van arreplegar informació sobre Xixona, les tradicions i les festes. La visita va estar organitzada pel Patronat de Turisme Costablanca, amb la col·la-
boració de l’Oficina de Turime de Xixona, i va permetre confirmar l’interés que desperta Xixona fins i tot fora de les nostres fronteres.

La promoció de Xixona és una de les qüestions en les quals incideix l’Ajuntament i al llarg de l’any són diverses les accions encaminades a promocionar la població, amb la finalitat d’aconseguir atraure a 
més visitants a una població que ja és molt coneguda per molts aspectes, si bé es busca diversificar el turisme que pot arribar a Xixona. Des de la gastronomia al turisme mediambiental formen part de les 
alternatives que ofereix aquesta localitat.

Periodistes portuguesos visiten Xixona i recullen informació

Més Xixona dóna suport a la manifestació 
de la Crida pel Finançament
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Esport i companyerisme a 
les XII Hores de Futbol Sala
L es XII Hores de Futbol Sala 

Xixona 2017 han resultat tot 
un èxit d’esport i companyeris-

me, ja que són dues qüestions que es 
combinen en una cita d’aquestes ca-
racterístiques. Al voltat de 200 parti-
cipants, en les categories Infantil-Ca-
det, Benjamí i Aleví, han participat en 
l’edició d’aquest any, amb un total de 
18 equips en les diferents categories. 
Han estat organitzades per la regi-
doria d’Esports de l’Ajuntament de 
Xixona.

Els resultats de les XII Hores són:

a) Categoria Benjamí (anys de 
naixement 2008, 2009 i 2010). Es van 
fer el dissabte 10 de juny del 2017.

Núm. d’equips participants: 6 equips  
   Núm. de participants: 65

Classificació final:
1- Animatrónikos
2 - Mandanga Style
3 - Las Reliquias de la Muerte
4 - Los Invencibles
5 - Peque-Cracks
6 - Truenos Rojos

b) Categoria Aleví (anys de naixe-
ment 2005, 2006 i 2007). Es van fer el 
dissabte 10 de juny del 2017.

Núm. d’equips participants: 6 equips    
   Núm. de participants: 69

Classificació final:
1 - Antortxas
2 - Los Vengadores
3 - Furia Roja
4 - Furia Azul
5 - Furia Verde
6 - Fifa Street

c) Categoria Infantil-Cadet (anys 
de naixement 2002, 2003 i 2004). Es 
van fer el dissabte 3 de juny del 2017.

Núm. d’equips participants: 6 equips 
Núm. de participants: 57
Classificació final:
1 - C.S.K.A. La Ropa
2 - Ni Idea F.S
3 - Boca a Boca Junior
4 - Huracanes
5 - Inter Mitentes
6 - Warriors 2.0
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Más de 200 alumnos participan 
en la Escuela Municipal de Ajedrez
E l Ayuntamiento de Xixona, bajo las concejalías de Educación, Deporte 

y Juventud, apuesta fuerte por el ajedrez como deporte extraescolar, y 
es por ello que, a sabiendas  de que es una herramienta fundamental 

para el desarrollo personal que cada vez gana más fuerza a nivel de recono-
cimiento entre la sociedad educativa y deportiva internacional, desde hace 
cerca de 10 años promueve y patrocina la Escuela Municipal de Ajedrez.  

Las clases, que son gratuitas gracias a la subvención del Ayuntamiento de 
Xixona, se imparten en horario extraescolar bajo la dirección técnica de José 
Clement, reconocido maestro de la Federación Internacional de Ajedrez, en 
los tres colegios de Xixona, han participado en las clases el alumnado desde 
1º hasta 6º de primaria sumando un total de más de 200 alumnos entre los 3 
colegios de la ciudad.

La novedad de este año es que, con motivo de la jornada continua en los 
centros educativos, la Escuela Municipal de Ajedrez ha empezado a funcionar 
desde prácticamente el inicio del curso, desde octubre 2016 hasta mayo 
2017.

Para finalizar, se ha celebrado el  tradicional Torneo Final, disputado el 
viernes 2 de junio en el salón de actos de la Sociedad Cultural El Trabajo y 
con la colaboración del Club d’Escacs de Xixona  y con la participación de 
42 jugadores. 

Los ganadores  de cada una de las categorías han sido:

Categoría A (alumnos de 1º ciclo de Primaria):
CAMPEÓN                     Kiko Picó                    del colegio Cristòfol Colom
SUB-CAMPEÓN            Roberto Muñoz          del colegio   Sda. Familia
3º CLASIFICADO          Toni Mataix                 del colegio Cristòfol Colom

Categoría B ( alumnos de 2º ciclo de Primaria):
CAMPEÓN                     Octavio Martínez        del colegio Cristòfol Colom
SUB-CAMPEÓN            Alejandro Lario           del colegio   Cristòfol Colom
3º CLASIFICADO          Rafael Francs               del colegio Eloy Coloma

Categoría C( alumnos de 3ºº ciclo de Primaria):
CAMPEÓN                    Esteve Picó                  del colegio Cristòfol Colom
SUB-CAMPEÓN           Alejandro Celdrán      del colegio   Sda. Familia
3º CLASIFICADO         Sergio Gómez              del colegio Cristòfol Colom

Crónica de Borja Lillo de su participación en Jerez
(9 y 10 de junio. Campeonato de España de Supermoto)
Ya estamos de vuelta de Jerez, de lo que ha sido un fin de semana muy complicado para mí y 
aquí va mi crónica:

El viernes, a las 18:30, partiría hacia Jerez, la hora de llegada sería las 2 de la madrugada, 
mientras el circuito dormía yo descargaba y montaba mi box, y disfrutaba del placer de estar 
en la capital mundial del motociclismo. A las 3:30 de la madrugada pude irme a dormir.
Sábado: a las 7 de la mañana me despertaba para realizar los últimos ajustes a la moto, ya 
que a las 8 de la mañana pasaba verificaciones administrativas y técnicas, y a las 9:35 tendría 
mi primer contacto con la pista y sería en sesión clasificatoria.
Sabía que iba a ser muy complicado, ya que no realicé entrenamientos libres, en una pista que 
no conocía y ya me habían dicho lo complicada que era.
Salía a pista a la sesión de clasificación, unas vueltas tranquilo aprendiéndome el circuito, 
unos pequeños ajustes con la presión de los neumáticos y a pista de nuevo para intentar sacar 
un buen tiempo, lo cual no fue posible. Una pista muy complicada, bacheada y con zonas 
sucias, que condenó el funcionamiento de mis neumáticos. No me sentía nada cómodo, perdía 
el grip del neumático trasero así como así, sin que éste me avisara, varias veces estuve apunto 
de irme al suelo. Y finalmente no fue posible realizar un buen tiempo, por lo que no pude 
superar por tiempo a ningún piloto, y tuve que salir en ultima posición de parrilla.
CARRERA 1. Ya tenía claro que con la moto que tengo ni el materia que tengo no podía 
cosechar un buen resultado, sí que intenté hacerlo lo mejor posible y esperar a ver qué 
pasaba en carrera, que ya en la vuelta de formación me dio problemas con el escape que 
se rompió la salida, aumentando en sonido y perdiendo compresión y potencia (más aun 
si cabe); el semáforo se apaga e intento engancharme al grupo, muchos problemas con los 
neumáticos que no me dejaron arriesgar como yo sé hacerlo, y finalmente cruzo la bandera a 
cuadros en P8.
CARRERA2: para la segunda carrera, Gumy se ofrece a arreglarme el escape, por lo que le 
estoy muy agradecido.
Salimos a carrera, y adelanto a algún piloto en la primera curva, y ya solo quedaba aguantar el 
tirón, me sentí un poquito más cómodo que en la anterior, pero aun así no fue suficiente para 
mejorar la posición de la carrera 1, por lo que consigo de nuevo un P8.

No puedo acabar contento con el fin de semana, pero tampoco puedo acabar triste, porque 
sabemos la moto que tenemos, el material que tenemos y el presupuesto que tenemos. Ya que 
tenemos una moto 2007 de carburación, neumáticos mucho peores que el resto de la parrilla, 
sin embrague antirebote, ni control de tracción, ni shifter, ni sistema de salida rápida ni nada, 
simplemente tenemos una kawasaki pelada, no hay más, no se puede hacer más.
A pesar de todo esto un P8 no es tan tan malo contando que corremos con los mejores pilotos de 
España.
Próxima: el 9 de julio en Pontevedra.      BL16#

FOTOGRAFÍA: WWW.PETRORACING.COM
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ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE ES FA, EN UNES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS QUE HAN ESTAT MILLORADES

L’Ajuntament amplia a tres mesos 
i mig l’apertura de la piscina 

L a piscina del poliesportiu municipal ha avançat 
enguany la seua obertura a l’1 de juny, i ro-
mandrà oberta fins al 17 de setembre, conver-

tint-se en una de les piscines de la comarca que més 
prompte ha iniciat la seua activitat d’estiu i que major 
període de temps romandrà oberta.

L’edil d’esports, Cristian Sirvent, ha explicat que 
s’ha fet “una forta aposta per aquesta instal·lació per-
què siga de qualitat i puga donar un bon servici al 
gran nombre d’usuaris que té”. En aquest sentit, les 
instal·lacions esportives han aconseguit enguany els 
1.902 socis, una xifra que pràcticament triplica la de 
fa una dècada, quan els associats eren 697.

L’Ajuntament de Xixona ha realitzat diverses mi-
llores en la piscina del Poliesportiu Municipal. Una 
d’elles és la finalització de la substitució del paviment 
de la platja, que s’ha dut a terme per trams en els úl-
tims anys. Després de completar la zona de la piscina 
infantil, els vestuaris i l’extrem més allunyat de l’en-
trada, tota la superfície de platja és ja de formigó gra-
nulat antilliscant, un material que, a més de millorar 
la seguretat dels banyistes, és més resistent i durador.

També s’ha millorat el sistema de filtració de l’ai-
gua per a optimitzar el seu rendiment, amb l’objectiu 
d’estalviar aigua i que esta siga de millor qualitat. Així 

mateix, s’han col·locat mampares en les dutxes en el 
vestuari femení.

ACTIVITATS PER A L’ESTIU
Per a aquest estiu l’Ajuntament ha programat una 

àmplia oferta esportiva, encaminada sobretot als més 
xicotets de la casa amb una nova edició del Campus 
Multiesportiu, organitzat pel club Xixona Esportiu, 
que va mantenir obert el termini d’inscripció fins al 
21 de juny. El Campus està dirigit a xiquets d’entre 
6 i 14 anys, i estarà en marxa del 3 al 31 de juliol, 
amb horari matinal, de 9 a 14 hores. L’Ajuntament 
subvenciona la inscripció de cada xiquet amb 40 eu-
ros, amb la qual cosa el preu final és molt assequible 
respecte a altres campus semblants.

A més del Campus, l’Ajuntament de Xixona manté, 
un estiu més, les habituals classes de natació –per a 
xiquets i adults– i aquagym. L’oferta d’activitats esti-
vals inclou també una gran varietat d’esports, entre 
els quals destaquen com a novetats el descens en 
bot, el surf, el caiac, junt amb una jornada de boccia. 
Completen la proposta esportiva les finals dels torne-
jos locals de futbol sala i tenis, a més de les 24 hores 
de futbol sala, tenis, frontenis i petanca.

Festa de fi de curs de les escoles esportives municipals

Les escoles esportives municipals de Xixona han celebrat la seua festa de fi de 
curs amb una exhibició en la pista central del poliesportiu. Durant aproximada-
ment dues hores, les diferents escoles van anar mostrant l’una darrere de l’altra 
alguns dels exercicis practicats durant el curs, deixant patent la bona salut de 
què gaudeix l’activitat esportiva en el municipi. 

La principal novetat de l’exhibició d’enguany ha sigut la participació de l’es-
cola d’aquagym, una de les que s’han incorporat més recentment a l’oferta es-
portiva. En total hi ha onze escoles: aeròbic, aquagym, bàsquet, karate i defensa 
personal, iniciació esportiva, gimnàstica de manteniment, futbol, futbol sala, 
natació, taitxí i tenis. El pròxim curs s’inclourà també l’escola de gimnàstica per 
a la tercera edat, que actualment depén del Club de Convivència. 

Durant el curs que acaba de finalitzar les escoles esportives municipals han 
comptat amb 475 alumnes matriculats i 14 monitors contractats per l’Ajunta-
ment de Xixona.

A les imatges: Exhibició de l’escola d’aquagym; un dels exercicis de l’exhibició 
de l’escola de futbol; i alumnes de l’escola d’aeròbic, durant l’exhibició.

La Regidoria d’Esports ha programat una àmplia varietat d’activitats esportives per a l’estiu, entre 
les quals destaca una nova edició del Campus Multiesportiu per a xiquets d’entre 6 i 14 anys
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