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Reunió per poder planificar 
polítiques d’ocupació

La directora general es reuneix amb responsables municipals 
per millorar les expectatives d’ocupació

Taller d’ensinistrament caní 
per millorar la convivència

L’Ajuntament de Xixona ha organitzat un taller per educar tant a 
les mascotes com donar pautes als propietaris

El repte 
solidari 
de 
l’esportista 
Àlvaro 
Sabater

Finalitzades 
les obres de 
reforma de  
la Casa 
de Cultura

Els majors 
gaudeixen 
d’una variada
setmana 
cultural

Els xixonencs 
donen més de 
vuit tones 
de roba usada 
destinada a 
una fi social
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Arranca la festa

L’atur més baix des de novembre

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA I DIA DEL SENYAL OBRIN ELS ACTES CAP A LA TRILOGIA
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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/ 

20’30
 Salidas Hospital Sant Joan: 14’35/ 

20’35
 Llegadas a Xixona: 15’10/ 21’10 

(llega a las 21’40 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/ 
20’30 

 Salidas Hospital Sant Joan: 14’35/ 
20’35

 Llegadas a Xixona: 15’10/ 21’10
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 28 de julio al 3 de agosto  Constitució, 10
Del 4 de agosto al 10 de agosto  Corts Valencianes, 4
Del 11 de agosto al 17 de agosto  Constitució, 10
Del 18 de agosto al 24 de agosto  Corts Valencianes, 4
Del 25 de agosto al 31 de agosto  Constitució, 10

- Divendres 28 de juliol: A les 
20 hores, a El Teatret,  Orquestra 
de corda Concerto Málaga i 
Fernando Espí, solista guitarra.

- Dissabte 29 de juliol: A 
les 21 hores, Presentació de 
Capitans, al Barranc de la Font.

- Diumenge 30 de juliol: A 
les 20 hores, al Cine de Dalt, 
‘Musical Micano’.

- Divendres 4 d’agost: A 
les 22 hores, al Pati de les 
Escoles, ‘Repertorio’, a càrrec de 
Compañía de Danza José Soriano, 
dins de la campanya de Música i 
Teatre.

- Diumenge 6 d’agost: A les 
22 hores, al Pati de les Escoles, 
‘Monòlegs in love’.

- Dimecres 9 d’agost: A les 19 
hores, pràctiques de tir amb trabuc.

- Divendres 11 d’agost: A les 
18 hores, Aplec de Colles; A les 
23’30 hores Correfoc. Concert de 
Pellikana en acabar el Correfoc.

- Dissabte 12 d’agost: 
Campionats de bàsquet i de 
frontennis (matí). A les 18 hores 
Campionat de cotos. A les 20 i 23 
hores, Desfilada. 

- Diumenge 13 d’agost: A 
les 20’30 hores, al Pati de les 
Escoles, XI Mostra de Folklore de 
Xixona.

- Dilluns 14 d’agost: A les 11 
hores, davant l’Ajuntament, Nanos 
i Gegants. A les 20 hores, Dansa 
(La Plaça). A les 22 hores, al Pati 
de les Escoles, Cotijazz Big Band.

- Dimarts 15 d’agost: A les 
9’30 hores, davant la porta 
de l’Ajuntament, Cercavila de 
l’Agrupació Artístico Musical 
El Trabajo. A les 11 hores, jocs 
d’aigua (La Plaça). A les 19’30 
hores Missa (Església). A les 
20’30 hores, Dansa (La Plaça). 
A les 22 hores, al Pati de les 
Escoles, Concert de Festes.

- Dimecres 16 d’agost: A les 
11 hores, Nanos i Gegants davant 
l’Ajuntament. A les 19’30 hores, 
a La Plaça, Dansà (adults). A les 
21 hores, al Pati de les Escoles, 
actuació infantil a càrrec de 
Ballet Naracé.

- Dijous 17 d’agost: A les 10 
hores, davant l’Ajuntament, Nanos 
i Gegants. A les 11’30, a La Plaça, 
Concurs de dibuix infantil. A 
les 19 hores, a La Plaça, Dansà 
(xiquets). A les 20’30 hores, 
al castell de Festes, Ambaixada 
infantil. A les 22 hores, al Pati 
de les Escoles, ‘Tribut a Joaquín 
Sabina’.

- Dies 18, 19, 20 i 21 d’agost: 
Festes de Moros i Cristians de 
Xixona.

El Nostre XIXONA. Suplement gratuït de El Nostre Ciutat
Núm. 41. 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, Junta  Local Xixona AECC, Marcos 
Ros-www.79coses.com
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QUEDÓ SITUADO EN 384 DEMANDANTES DE EMPLEO, QUE SUPONE 79 MENOS QUE EN MAYO 

El paro registra en junio la 
cifra más baja desde noviembre 
E l número de personas inscritas 

en el Servef (Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación) 

durante el mes de junio descendió en 
Xixona hasta las 384, lo que supone la 
cifra más baja de demandantes de em-
pleo desde el mes de noviembre del año 
pasado, cuando se situó en los 352 de-
mandantes de empleo, que representan 
32 menos que el mes pasado.

Además, el número de demandantes 
de empleo del pasado junio experimen-
tó un importante descenso respecto 
al mes de mayo, concretamente en 79 
personas menos, puesto que en ese mo-
mento llegó a los 463 inscritos. Junto 
a ello, señalar que también supone un 
descenso respecto al mes de junio del 
año pasado, cuando quedó en los 413 
inscritos, lo que supone 29 más que en 
la actualidad.

MEJOR EN INDUSTRIA Y SERVICIOS
A la hora de aportar diferentes datos 

sobre los demandantes de empleo del 
mes pasado, apuntar que un total de 
209 son mujeres, frente a 175 hombres.

En cuanto a los sectores en que se 
contabiliza el paro, señalar que la in-
dustria –prioritario en la economía de 
Xixona– registró un importante descen-
so respecto al mes de mayo, concreta-
mente de 59 personas y con ello pasó 
a tener 137 demandantes de empleo. 
A éste le sigue, en cuanto al descenso, 
otro sector destacado en la economía 
de la población, como son los servicios, 
que en junio contabilizaron un total de 
207 inscritos, tras descender en 20 de-
mandantes de empleo respecto al mes 
anterior. La agricultura tuvo el mes 
pasado cinco demandantes de empleo, 
tras descender en uno respecto a mayo, 
y el sector de la construcción se mantu-
vo en los 23 inscritos. El único sector 
que experimentó un aumento fue el de 
aquellos que buscan el primer empleo, 
si bien creció únicamente en una per-
sona y pasó a contabilizar un total de 
12 inscritos.

El mes pasado se mantuvo el hecho 
de que el grupo de demandantes de 
empleo más numeroso es el de los 
mayores de 44 años de edad, con 208 
inscritos, a los que sumar 151 de entre 
25 y 44 años y 25 menores de 25 años. 

Desempleo en 

junio

2007............ 258
2008............ 275
2009............ 408
2010............ 410
2011............ 456
2012............ 523
2013............ 566
2014............ 511
2015............ 478
2016............ 413
2017............ 384

Se formalizaron un 
total de 698 contratos, 
el 86’53% en la industria

Un dato importante a tener en cuenta, a la hora de valorar 
el momento económico, es el de las contrataciones y en 
este sentido cabe apuntar que a lo largo del pasado mes de 
junio se formalizaron en Xixona un total de 698 contratos, 
que supone 92 más que en el mismo mes del año pasado 
(en junio de 2016 se registraron 606 contratos). De estos 
contratos, sigue preocupando la temporalidad, puesto que 
633 fueron temporales, que suponen el 90’69% del total, 
por lo que solo el 9’31% fueron indefinidos, es decir, 65 de 
los contratos formalizados en junio.

De las contrataciones formalizadas en junio de este año, 
apuntar que la mayoría fueron a hombres, concretamente 

437, frente a las 261 a mujeres. Así, los hombres alcanzaron 
el 62’60% de las contrataciones, mientras que las mujeres 
supusieron el 37’4% de los contratos.

En lo que supone los sectores en que se han materializado 
los contratos a lo largo del mes pasado, señalar que los dos 
sectores prioritarios, como son la industria y los servicios, 
los han copado, si bien a distancia muy considerable. Y es 
que en la industria se registraron un total de 604 contratos, 
que suponen el 86’53% del total, mientras que los 88 rea-
lizados en los servicios representan el 12’81%. También se 
produjeron el mes pasado un total de seis contratos en la 
agricultura, que suponen el 0’86% del total.  

HASTA EL 90’69% DE LAS CONTRATACIONES FUERON TEMPORALES 
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El Senyal estrena la Festa

X ixona viu ja el compte enrere cap a les Festes de 
Moros i Cristians, que viuran els dies centrals el 
19, 20 i 21 d’agost. El Dia del Senyal, que es va 

celebrar el dissabte 22 de juliol, va traure ja la Festa al 
carrer, en una jornada molt especial per als xixonencs.

La Diana del Senyal, la Processó al Raval i la Missa, 
l’esmorzar, campionat de cotos, la Desfilada de la Fede-
ració amb els Capitans i Banderers dels bàndols Moro i 
Cristià i la Junta directiva de la Federació de Sant Bar-
tomeu i Sant Sebastià, i les Desfilades del Senyal, van 
omplir d’ambient la jornada del Dia del Senyal, en la 
que també es va procedir a descobrir el Cartell anuncia-
dor, amb la presentació de banderes i interpretació de 
l’Himne de Festes.

La jornada també va servir per a estrenar ‘Els Sopa-
rets’, que es repetiran els dissabtes fins a la Trilogia. 
El 29 de juliol és el dia del pregó i presentació de Ca-
pitanies, en el Barranc de la Font. Aquest any el bàndol 
moro està representat per la Filà Kaimans, amb Sonia 
Galiana i Carmen Nicolau com a capitana i abanderada, 
respectivament. En el bàndol cristià els càrrecs li corres-
ponen a la filà Cavallers del Cid, amb Eugenio Espí i Jose 
Juan Llorens “Mariner”.

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA

 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE 
PERIÓDICO LLAMAR AL TELÉFONO

651 077 626
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El jurista i traductor xixonenc 
Ángel López, pregoner de les festes  

El jurista i lingüista Ángel López Mo-
nerris, nascut a Xixona l’any 1966, 
serà l’encarregat de llegir el pregó 
amb el qual cada any es dóna el tret 
d’eixida a les festes de moros i cris-
tians. L’acte inclou també la presenta-
ció de les capitanies mora i cristiana, 
i te lloc el dissabte 29 de juliol en el 
parc municipal del Barranc de la Font.

López és llicenciat en Dret i en Tra-
ducció i Interpretació, i compta amb 
el títol d’intèrpret jurat d’anglés i de 

francés. Des de novembre de 2003 
exerceix la seua labor professional 
en el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, on tradueix a l’espanyol les 
sentències del Tribunal, així com altres 
materials de la institució escrits origi-
nalment en francès, anglès, alemany, 
grec, italià o portugués. La seu del Tri-
bunal de Justícia està a Luxemburg, on 
López resideix en l’actualitat.

Anteriorment, el pregoner de les 
festes d’enguany havia treballat com a 

traductor autònom a Espanya fins que 
va iniciar la seua carrera en l’àmbit in-
ternacional. Després d’obtenir la beca 
Robert Schuman l’any 2000 per a tre-
ballar en el Parlament Europeu a Lu-
xemburg i Estrasburg, López ha desen-
volupat la seua trajectòria professional 
en diverses organitzacions com la FAO 
–Organització de les Nacions Unides 
per a l’Alimentació i l’Agricultura– o 
l’EUIPO –Oficina de Propietat Intel·lec-
tual de la Unió Europea–.

Presentat El Programa, la revista 
ofi cial editada per la Federació

Divendres 21 de juliol va tenir 
lloc la presentació del Programa, 
la revista oficial de les Festes que 
edita la Federació de Sant Barto-
meu i Sant Sebastià. L’acte va tenir 
lloc a El Teatret, que es va omplir 
per seguir en directe la presenta-
ció del Programa.

L’acte va estar organitzat per la 
Federació de Sant Bartomeu i Sant 
Sebastià, amb la col·laboració del 
cor Voces Blancas de Xixona.

La presentació del Programa, 
en la vespra del Dia del Senyal, 
ja va marcar un acte de Festa, en 
el compte enrere cap als Moros i 
Cristians, que viuran els dies cen-
trals el 19, 20 i 21 d’agost.
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Programa d’actes de les Festes 2017

DIUMENGE 6 D’AGOST
22.00h Monòlegs in love

DIMECRES 9 D’AGOST 
19.00h Pràctiques de tir amb trabuc

DIVENDRES 11 D’AGOST
18.00h Aplec de colles
23.30h Correfoc
en finalitzar, concert de Pellikana

SOPARET DISSABTE 12 D’AGOST
De mati, Campionat de bàsquet
De mati, Campionat de frontennis
18.00h Campionat de cotos
20.00 i 23.00h Desfilada

DIUMENGE 13 D’AGOST
20.30h XI Mostra de Folklore de Xixona

DILLUNS 14 D’AGOST
11.00h Nanos i Gegants
20.00h Dansa
22.00h Concert de Cotijazz 

DIMARTS 15 D’AGOST
09.30h Cercavila
11.00h Jocs d’aigua
19.30h Missa
20.30h Dansa
22.00h Concert de Festes

DIMECRES 16 D’AGOST
11.00h Nanos i Gegants
19.30h Dia de la dansà (adults)
21.00h Actuació infantil

DIJOUS 17 D’AGOST
10.00h Nanos i Gegants
11.30h Concurs de dibuix infantil
19.00h Dansà infantil
20.30h Ambaixada infantil
22.00h Tribut a Joaquin Sabina

DIVENDRES 18 D’AGOST. NIT DEL SOPARET
18.00h Campionat de cotos
18.00h Encontre de bandes. A continuació, desfilada de bandes
a continuació, assaig de l’Himne de Festes
20.00h Desfile dels xiquets i Concurs de caps d’esquadra infantil
23.00h Nit del Soparet

DISSABTE 19 D’AGOST. 1r DIA DE FESTES
08.00h Presentació de bandes
al finalitzar totes les bandes, interpretació de l’Himne de Festes, el pasdo-

ble ‘Fiesta en Jijona’ de Vicente Pla Candela
11.30h La Banyà
18.00h L’ENTRÀ

DIUMENGE 20 D’AGOST. 2n DIA DE FESTES
00.30h Desfilada nocturna
07.30h Diana del segon dia
09.30h Ambaixada Contrabandista
a continuació Ambaixada dels Pirates
11.00h Missa a Sant Bartomeu
al finalitzar, eixida de missa
13.00h Kabileo
17.30h Alardo
20.00h Ambaixada del Moro
al finalitzar, desfilada nocturna
22.30h Retreta

DILLUNS 21 D’AGOST. 3r DIA DE FESTES
01.30h Orquestra IV Cuatro
07.30h Diana del tercer dia
09.30h Juí Sumaríssim del Moro Traïdor
a continuació, Soterrament del Moro Traïdor
11.00h Missa a Sant Sebastià
al finalitzar, Eixida de Missa
13.00h Kabileo
17.30h Alardo
20.00h Ambaixada del Cristià
al finalitzar, Alçament de Capitans i Banderers de 2018 i després desfilada 

de Capitanies
22.30h Processó
23.59h Castell de focs artificials

DIMARTS 22 D’AGOST
12.00h Missa en Acció de Gràcies
19.30h Dansa

DIJOUS 24 D’AGOST
19.30h Missa en honor a Sant Bartomeu 
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HAN SIGUT DONATS A ‘HUMANA FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO’, QUE TÉ INSTAL·LATS SET CONTENIDORS

Xixona dóna més de vuit tones 
de roba usada per a una fi social 
H umana Fundación Pueblo para 

Pueblo, organització que des de 
1987 promou la protecció del 

medi ambient a través de la reutilitza-
ció de tèxtil i duu a terme programes 
de cooperació a Àfrica, Amèrica Llatina 
i Àsia així com de suport local a Espan-
ya, ha arreplegat 8.304 kg de tèxtil usat 
a Xixona durant el primer semestre de 
l’any. Aquesta xifra confirma la tendèn-
cia a l’alça de la reutilització del residu 
tèxtil, la fracció arreplegada selectiva-
ment amb més potencial d’aprofita-
ment, per sobre del vidre, el paper o el 
plàstic, segons informen des d’Humana 
en una nota de premsa.

Humana té instal·lats set contenidors 
on la ciutadania diposita la roba, el 
calçat, els complements i el tèxtil de llar 
que ja no utilitzen i als quals Humana 
dóna una segona vida. El servei de re-
collida del tèxtil és gratuït i representa 
un estalvi important en les despeses de 
recollida i eliminació de residus sòlids 
urbans. La Fundació treballa dia a dia 
perquè la recollida selectiva de roba 
usada i la seua preparació per a la reu-
tilització es consoliden com a part fona-
mental de la gestió de residus.

A la Comunitat Valenciana, l’entitat 
sense ànim de lucre ha arreplegat 702 
tones de gener a juny, un 6,54% més 
que en el mateix període de l’any ante-
rior (659 tones).

30 ANYS REUTILITZANT ROBA
Humana Fundación Pueblo para 

Pueblo va ser pionera a Espanya en la 
recollida i preparació per a la reutilit-
zació de roba usada: va iniciar la seua 

Taller d’ensinistrament caní, per millorar la convivència
L’Ajuntament de Xixona ha organitzat un taller d’ensinistrament caní en el qual han participat 15 

persones amb els seus gossos. L’objectiu d’aquest curs era educar tant a les mascotes com donar 
pautes als propietaris dels cans per a millorar la convivència en els carrers del municipi, incidint en la 
necessitat de complir les normes bàsiques de civisme fixades en l’ordenança local.

En aquest sentit, alguns dels comportaments que s’han treballat durant el taller, que s’ha desenvo-
lupat durant els mesos d’abril, maig i juny, han sigut, d’una banda, evitar que els gossos s’abalancen 

sobre les persones que es troben al seu pas i, per una altra, acabar amb el costum que les mascotes 
orinen en els carrers, el mobiliari urbà o les façanes dels edificis. Així mateix, s’ha posat l’accent a 
acostumar i conscienciar als amos en la importància d’arreplegar els excrements dels seus gossos de 
la via pública i a reforçar el coneixement i ús del parc caní de Xixona situat en el parc del Cuarnero.

El curs ha sigut subvencionat al 100% per la Regidoria de Sanitat i l’èxit d’assistència ha sigut tal que 
ja hi ha llista d’espera per a participar en el que tindrà lloc de cara al pròxim any.

activitat en 1987, utilitzant contenidors 
de fusta, substituïts posteriorment pels 
actuals metàl·lics que garanteixen alts 
nivells d’usabilitat i seguretat. En 30 
anys de recollida selectiva, la solidari-
tat dels ciutadans ha permés recuperar 
276.144 tones de roba, l’equivalent a 
omplir més de quatre vegades un gran 
estadi de futbol. Són peces que majo-
ritàriament estaven en bon estat i la 
vida útil del qual la Fundació ha pogut 
allargar, per a donar-los una fi social 
i promoure la protecció del medi am-
bient, tal com expliquen des d’aquesta 
fundació.

El principal objectiu del Plan Estatal 
Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 

2016-2022) és reduir el volum de re-
sidus generat i incrementar la seua 
preparació per a la reutilització i el 
reciclat, amb la finalitat de disminuir 
la quantitat que arriba als centres de 
tractament. Després de l’orgànica, els 
envasos i plàstics, el paper i el cartó, i 
el vidre, el residu tèxtil és la cinquena 
fracció que més generen els espanyols, 
i la que presenta el percentatge de va-
lorització més alt (per sobre del 90%), 
segons informa aquesta entitat. No obs-
tant açò, només una de cada 10 peces 
que ja no volem té una segona vida; la 
resta acaba en la brossa. D’ací la im-
portància d’augmentar encara més les 
xifres de recollida selectiva.

Les peces que es rebutgen són un actiu 
que, gestionat degudament, es conver-
teix en motor de progrés a Espanya i 
generador de fons per a la cooperació 
al desenvolupament en l’hemisferi Sud.

MÉS CONSCIÈNCIA AMBIENTAL
El responsable de l’àrea de Recollida 

d’Humana a la Comunitat Valenciana, Sal-
va Palacios, explica que “cada vegada que 
reciclem i reutilitzem contribuïm a pro-
tegir el medi ambient. Promovem l’eco-
nomia circular, reduïm les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle que agreugen 
el canvi climàtic i creem llocs de treball. 
Tot açò és possible gràcies a l’esforç que 
ajuntaments, empreses i entitats com la 

nostra fan per a dotar a la roba d’una fi 
social i impulsar projectes socials”.

La reutilització i el reciclatge de tèxtil 
contribueixen a la protecció del me-
di ambient i a la lluita contra el canvi 
climàtic: a més de recuperar les peces, 
s’evita el seu dipòsit en abocador contri-
buint a la reducció de l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle (GEI). Cada quilo de 
roba que es reutilitza i no és incinerat 
evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, se-
gons dades de la Comissió Europea.

Les 8,3 tones arreplegades en el pri-
mer semestre representen un estalvi de 
26,3 tones de CO2 a l’atmosfera, cosa 
que el planeta agraeix.

Les peces dipositades en els conte-
nidors d’Humana tenen dues destina-
cions: al voltant del 60% es tracta en les 
plantes de classificació de la fundació 
(tres: a Madrid, Barcelona i Granada) i 
la resta es ven a empreses de reciclatge.

El material tractat en les plantes es dis-
tribueix de la següent manera:

El 62% de la roba classificada es pre-
para per a la reutilització: el 13% es 
destina a les tendes de segona mà que 
Humana té a Espanya i el 49% corres-
pon a qualitat Àfrica, i es ven a preus de 
mercat per a generar recursos per a la 
cooperació al desenvolupament.

El 28% es troba en un estat que no 
permet la seua reutilització, pel que es 
ven a empreses de reciclatge tèxtil.

El 6% és material destinat a Combusti-
ble Derivat de Residu (CDR) amb l’aju-
da d’empreses especialitzades o a trac-
tament final perquè està compost per 
productes que no es poden reutilitzar ni 
reciclar pel seu estat.
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Finalitzades les obres de 
reforma de la Casa de Cultura 
L ’Ajuntament de Xixona ha finalitzat ja les obres 

de reforma de la Casa de Cultura, que han su-
posat una inversió de més de 230.000 euros i 

que han millorat diferents aspectes d’un edifici que té 
un gran ús entre la població.

En el seu conjunt ha sigut al voltant d’un any de 
treballs, que han permés millorar l’accessibilitat, 
instal·lant un ascensor i col·locant una plataforma 
a l’entrada per facilitar l’accés a persones amb mo-
bilitat reduïda. L’obra també ha comportat una in-
tervenció en els balcons, per evitar despreniments i 
d’aquesta manera eliminar perills, com també s’han 
millorat els serveis.

Durant una part de les obres va ser necessari tan-
car la Casa de Cultura al públic, el que va comportar 
haver de reubicar la celebració d’activitats en altres 
dependències municipals, tractant-se d’unes ins-
tal·lacions que habitualment acullen un gran nombre 
d’activitats. Quan ja es van poder combinar les obres 
amb les activitats, la Casa de Cultura va reobrir les 
seues portes.

La fase final de l’actuació ha estat centrada en 
l’exterior, ja que ha sigut la pintura de l’exterior de 
l’immoble, una tasca que va cridar l’atenció a l’haver 
d’utilitzar una grua d’importants dimensions.

Solucionades el 81% de les incidències 
comunicades al servei de Línia Verda

El servei denominat Línia Verda està 
funcionant a Xixona amb bons resultats 
y de fet a primers de juliol ja s’havien 
resolt el 81% de les incidències que 
havien sigut notificades. L’Ajuntament 
de Xixona manifesta l’èxit obtingut en 
el seu municipi després de la implan-
tació de Línia Verda, ja que des de la 
seua posada en funcionament la par-
ticipació ciutadana ha experimentat 
un creixement exponencial, el que ve 
a demostrar una eficaç resposta per 
part del Consistori en la resolució 
d’incidències comunicades pels veïns, 
segons informen els responsables 
d’aquest servei. Amb la Línia Verda es 
busca millorar la gestió en la resolució 
d’incidències, així com conéixer dife-
rents necesitats de les quals no es tenia 
constància.

Els tipus d’incidències més freqüents 
són aquelles que fan referència a 
‘Parcs i Jardins’ (15%), seguit de ‘Mo-

biliari Urbà i Via Pública’ (14%), ‘Ne-
teja’ (13%) i ‘Medi ambient i Camins’ 
(10%).

Per a poder utilitzar aquest nou 
servei és necessari procedir a la des-
càrrega de l’APP Línia Verda. Per a 
açò, l’usuari accedeix a Google Play o 
APP Store en funció de la tecnologia 
emprada en la seua Smartphone (An-
droid/iOS). Una vegada localitzada, 
es duu a terme la descàrrega de for-
ma gratuïta. A partir d’eixe moment, 
l’usuari selecciona el municipi sobre 
el qual vol comunicar la incidència. El 
procediment és molt ràpid i senzill.

Per a comunicar una incidència, 
n’hi ha prou amb punxar sobre el 
botó “Notifica la teua incidència”. Un 
desplegable amb les diferents tipolo-
gies d’incidències apareix en panta-
lla. L’usuari selecciona aquella sobre 
la qual vol comunicar. De forma au-
tomàtica, l’APP detecta les coorde-

nades exactes en les quals se situa el 
desperfecte. El següent pas és adjuntar 
una foto de la incidència i observació 
sobre aquesta. Ja només queda donar 
al botó d’enviar. Una vegada enviada, 
personal de l’Ajuntament rep notifica-
ció del desperfecte comunicat. A partir 
d’aquest moment, s’inicien els tràmits 
per a donar solució a la incidència 
detectada. El ciutadà al seu torn, rep 
notificació en el seu telèfon mòbil 
sempre que es produïsca un canvi en 
l’estat d’aquesta. 

A través de Línia Verda, l’usuari tam-
bé pot plantejar qualsevol consulta 
mediambiental. N’hi ha prou amb se-
leccionar l’opció de “Fes la teua con-
sulta”. En un termini màxim de 24 ho-
res tindrà resposta per part d’un equip 
d’experts en la matèria de forma com-
pletament gratuïta, segons informen. 
Al servei Línia Verda també es pot ac-
cedir a través del domini www.liniaver-

daxixona.es. A més de comunicar una 
incidència o plantejar una consulta, 
l’usuari disposa d’un ampli contingut 
de consulta mediambiental (guia de 
bones pràctiques, consells, informació 
pròpia del municipi, etc…). Línia Ver-
da també ofereix els seus serveis a tra-

vés de contacte telefònic en el 902 193 
768 en horari de 9.00 hores a 18.00 
hores (cost de la trucada 0,07euros/
min). A la imatge adjunta es pot veure 
la pantalla de Línea Verda quan s’acce-
deix des de la pàgina web (www.linia-
verdaxixona.es).

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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Ral·li fotogràfic: artístic i solidari
Xixona ha celebrat la vuitena edició del Ral·li fotogràfic ‘Xixona 

m’encisa’, que ha estat marcat pel caràcter solidari, que s’uneix 
a l’artístic. I és que per gaudir d’aquesta iniciativa no calia pagar 
inscripció, si bé calia aportar menjar no perible que es va desti-
nar al banc d’aliments de Cáritas Xixona.

Amb motiu de la nova marca ‘Xixona, el lugar más dulce del 
mundo’, la temàtica d’aquesta edició ha girat al voltant de trobar 
el lloc o el moment més dolç de la població, estant obert a dife-
rents possibilitats.

Els guanyadors d’aquesta edició del Ral·li fotogràfic i solidari 

són, tal com va determinar el jurat: Primer premi millor foto-
grafia adults: Lina Sirvent Sellés; Segon premi millor fotografia 
adults: Alfredo Jerez Miralles; Tercer premi millor fotografia 
adults: Estela Ramos Valverde; Premi a la millor fotografia juve-
nil: Simona Melillo.

Xixona, en la reunió de la FVMP
La Federación Valenciana de Municipios y Pro-

vincias (FVMP) va celebrar a mitjans de juliol la 
seua Executiva i Consell en el Castell d’Alaquàs. En 
la sessió, en la que va estar present l’alcaldessa de 
Xixona, Isabel López, es va informar de la gestió 
dels últims mesos, i es va aprovar el Reglamen-
to de Régimen Interior, que fixa les normes de 

funcionament i transparència de la Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias.

En la reunió, el president de la FVMP va mani-
festar la satisfacció per l’ingrés del 50% als ajun-
taments del Fons de Cooperació Municipal, de la 
Generalitat i al que s’han sumat les diputacions de 
València i Castelló.

 

Taller de teatre infantil i juvenil
El passat mes de juny acabava el taller de 

teatre infantil i jove que ha estat organitzat 
per la Regidoria de Joventut i que ha estat 
impartit per l’associació juvenil local Ada 
kabiles. Els assistents a aquesta iniciativa 
han gaudit d’una activitat, lúdica i cultural 
a la vegada.

El taller s’ha desenvolupat de gener a juny 

en l’Espai Jove d’El Trabajo, dins del marc 
del conveni d’aquesta regidoria amb l’entitat 
cultural per afavorir l’oci saludable i la cul-
tura dels joves.

En aquest taller han participat un total de 
15 alumnes i s’espera repetir el curs que ve, 
ja que la valoració de la iniciativa ha estat 
molt positiva.

Firmats els convenis amb la Colla Els Arreplegats i l’Agrupació El Trabajo
L’Ajuntament ha subscrit ja el conveni anual de col·laboració 

amb dues entitats musicals com són la Colla de dolçainers i taba-
leters Els Arreplegats de Xixona i  l’Agrupació Artístico Musical El 

Trabajo de Xixona. Representants del govern i de les entitats han 
estat presents en aquestes firmes de convenis, en l’Ajuntament.

Aquests convenis amb entitats fixen tant l’ajuda municipal com 

una sèrie d’accions que cadascuna de les beneficiàries porta a 
terme al llarg de l’any.
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Setmana Cultural de la Tercera Edat amb activitats variades
Els majors de Xixona han 

viscut la seua setmana cultu-
ral, de la mà de l’Associació 
Cultural de la Tercera Edat 
i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. Així, del 10 al 
14 de juliol han gaudit de di-
ferents campionats de jocs de 
taula, actuacions de música i 
dansa, entrega de premis dels 
jocs i dinar de convivència, 
entre altres activitats.

Al llarg d’aquesta setmana 
els assistents han pogut gau-
dir de les diferents activitats i 
també de compartir moments 
amb amics i coneguts.

 

Reconeixement per la feina ben feta
El dimarts dia 11 de juliol es va celebrar 

en l’Institut Valencià de Seguretat Pública 
i Emergències (IVASPE) un acte en el qual 
es va lliurar la Creu al Mèrit Policial amb 
distintiu blau, al Sergent de la Guàrdia Civil 
del lloc de Xixona i a un Oficial de la Policia 

Local, per la seua intervenció en un incendi. 
A més, assenyalar que la Policia Local ha 
renovat part de la flota amb la incorporació 
d’un nou vehicle.

Les imatges i la informació són del face-
book de Policía Xixona.

 

Contacontes de llegenda al castell
Els més menuts especial-

ment, però també tota la 
família, han pogut gaudir 
de l’espectacle dins de la 
II Ruta de contacontes ‘Un 
estiu de llegenda’. A Xixona 
es va celebrar a la plaça del 
castell el 18 de juliol, amb 
Rosanna Espinós i Rosa 
Fraj.

La iniciativa ha estat a 
càrrec de la Regidoria de 
Normalització Lingüística i 
la Coordinadora pel Valen-
cià de L’Alcoià i Comtat.
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La Regidoria d’Esports ha adquirit i instal·lat aparca bicis 
als tres centres educatius d’educació primària i infantil per 
fomentar l’ús de la bicicleta per anar a l’escola entre els alum-
nes, conscienciant alhora de la importància de respectar el 
medi ambient i de fer activitat física saludable diàriament. La 
iniciativa ha estat a petició de l’assemblea de delegats d’alum-
nes del CEIP. Cristòfol Colom, centre que està a la imatge.

Amb aquesta obra, queden coberts la biblioteca, l’institut 

d’educació secundària, el poliesportiu i el camp de futbol, 
els tres centres de primària i infantil i d’ací a poc temps es 
col·locarà altre en l’avinguda de la Constitució.

Cristian Sirvent apunta que “volem posar les coses més fà-
cils a la gent que va en bici. Som un poble amb una orografia 
difícil però a poc a poc amb diferents iniciatives que volem 
dur, com aquesta, els xixonencs s’animaran a desplaçar-se 
a la faena o l’estudi o a les escoles esportives amb bicicleta”.

Aprovada la moció de 
Compromís per instar a 
alliberar la reinversió del 
superàvit dels ens locals

E l Plenari de l’Ajuntament de 
Xixona del mes de juny va apro-
var amb els vots de Compromís, 

Més Xixona i PSOE, l’abstenció de Ciu-
dadanos i el vot en contra del Partit 
Popular, la moció de Compromís per 
a instar a alliberar la reinversió del su-
peràvit dels ens locals.

Com recorden des de Compromís per 
Xixona, “les administracions locals són 
les úniques que compleixen els objec-
tius d’estabilitat pressupostària de l’Es-
tat espanyol, però es troben subjectes 
a un règim que limita severament la 
possibilitat de disposar del superàvit 
que generen gràcies a una gestió pres-
supostària responsable. Això significa 
que els ajuntaments no poden destinar 
eixos diners a les finalitats que consi-

deren més importants per al seu poble. 
Este greuge va en detriment de la ciu-
tadania, ja que, de forma injustificada, 
no pot beneficiar-se dels serveis i els 
equipaments públics que necessita”.

Per este motiu, “des de Compromís 
considerem que és de justícia que, dins 
del marc de l’estabilitat pressupostària, 
es permeta als ens locals reinvertir el 
superàvit de la manera més convenient 
en funció dels interessos i les necessi-
tats dels nostres veïns”.

L’objectiu de la moció és instar el Go-
vern de l’Estat i els grups parlamentaris 
del Congrés i del Senat a adoptar per 
la via d’urgència iniciatives per a per-
metre a les entitats locals reinvertir el 
seu superàvit, sense haver de generar 
nous ingressos per la mateixa quantia. 

D’esta manera, es podrien impulsar 
iniciatives que ajudaren a millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania, com 
assenyales des de Compromís.

Segons el regidor de Compromís, 
Joan Arques, “hem de ser capaços d’in-
vertir els nostres diners en el benefici 
de tots els nostres veïns i deixar arrere 
les limitacions que ens ha imposat el 
govern de Rajoy-Montoro, que ens im-
pedeix actuar amb autonomia com a 
administració local”. Compromís per 
Xixona apostarà per les inversions “que 
milloren la qualitat de vida dels nostres 
veïns, com per exemple la construc-
ció d’un pavelló esportiu adaptat a la 
nostra realitat (i no un que ens coste 4 
milions d’euros) o una millor dotació 
per a la biblioteca pública”.

Acció per fomentar l’ús 
de la bici per anar a l’escola

La ITV ha vuelto a Xixona
La ITV móvil ha vuelto este mes de 

julio a Xixona, y durante la primera 
quincena ha prestado varios días de 
servicio en la población, lo que supone 
una ventaja para los conductores de la 
localidad, que no tienen que despla-
zarse hasta otros puntos para poder 
cumplir con este trámite obligatorio.

Hace ya años que el Ayuntamiento 
de Xixona trabajó para que la ITV 

pudiera llegar hasta la población con 
una unidad móvil que no solo pres-
tara servicio a los vehículos agríco-
las que acudieran, sino que también 
pudieran hacer uso de él los coches, 
motos y furgonetas. El servicio se ha 
dispuesto en la avenida Joan Fuster 
(retén Policía Local) y acude dos 
veces al año, por lo que son muchos 
quienes lo utilizan.

El asilo celebra su centenario
El asilo de las Hermanitas de los An-

cianos Desamparados vive un momen-
to muy especial, puesto que cumple 
100 años de existencia. Llegar a esta 
fecha tan señalada merece, sin duda, 
celebración, y se han preparado una 
serie de actos.

Así, con motivo de este centenario, 

a mediados del mes de julio, el obis-
po de la diócesis Orihuela-Alicante, 
Jesús Murgui, visitó la residencia de 
las Hermanitas de los Ancianos Des-
amparados, donde se celebró una mi-
sa, con asistencia de representación 
municipal y de diferentes entidades, 
en una jornada emotiva. 
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Encuentro para planificar 
políticas territoriales de empleo 

L a directora general de Empleo 
y Formación, Rocío Briones, ha 
mantenido un encuentro con res-

ponsables municipales de la comarca 
de L´Alacantí con el objeto de planificar 
políticas territoriales de empleo. A la 
reunión, que se celebró en Xixona, asis-
tieron la alcaldesa de este municipio, 
Isabel López Galera, el alcalde de Agost, 
Luis Vicente Castelló, y el de Torreman-
zanas, Cristóbal Sala, además de con-
cejales y técnicos de los ayuntamientos 
de San Vicente del Raspeig, Sant Joan 
d’Alacant, Tibi, Busot y Alicante 

Briones destacó el hecho de que “por 
primera vez todos los responsables mu-
nicipales se sientan en la misma mesa 
para discutir sobre cómo mejorar las 
expectativas de empleo de la comar-
ca”. “Son los propios municipios los 
que mejor conocen la realidad y las 
necesidades del territorio en materia 
de empleo”.

En este sentido, ha incentivado a los 
municipios a que pongan en marcha un 
Acuerdo por el Empleo que les permita 
integrarse en Avalem Territori, la es-
trategia puesta en marcha por el Servef 
para movilizar e implicar a los agentes 

La concejalía de Sanidad 
lanza la 3ª campaña de 
control de colonias felinas 

El Ayuntamiento de Xixona ha impulsado una nueva 
campaña de esterilización y control de reproducción 
de gatos callejeros con la que se pretende desparasi-
tar y esterilizar a cerca de 90 felinos que viven en las 
calles en la localidad. Los técnicos veterinarios han 
censado un total de 10 colonias de felinos silvestres 
repartidas por diferentes localizaciones, como el ba-
rrio Almarx, el campo de fútbol municipal, el parque 
del Barranc de la Font, la urbanización Vistabella o el 
polígono de Segorb, entre otras. La campaña empezó 
en junio y se prolongará hasta el 29 de septiembre. El 
pasado año, entre los meses de octubre a diciembre, 
se capturaron un total de 48 animales, 22 machos y 
26 hembras, siendo esterilizados y desparasitados 46 
de ellos.

Esta es la tercera ocasión en que el gobierno local, 
a través de la Concejalía de Sanidad que ostenta el 
PSOE, apuesta por esta iniciativa. La medida empezó 
en 2015 con cargo en su totalidad a las arcas munici-
pales y el pasado año con gastos compartidos con la 
Diputación de Alicante a través de una subvención con 
la que, también, este año se espera poder contar, y a 
la que ya se ha presentado el consistorio y se espera 
que sea concedida en las próximas semanas. 

La importancia de esta campaña reside en que se 
mejorarán las condiciones sanitarias de los animales, 
contribuyendo al descenso de su población, evitando 
su proliferación descontrolada, y reduciendo notable-
mente las molestias y problemas al vecindario provo-
cados por los felinos por el celo y las peleas, así como 
mejorando las condiciones higiénico-sanitarias de las 

calles y al bienestar social de los jijonencos.
La captura de los felinos se realiza siguiendo las di-

rectrices del programa de captura, esterilización y 
suelta (CES) recomendado por el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Alicante, utilizando jaulas trampa para 
que los animales no padezcan ningún tipo de daño. 
Por ello, el Ayuntamiento ha solicitado la colabora-
ción tanto de la asociación protectora de animales ‘7 
& 7’ de Xixona, como de cualquier persona voluntaria 
que quiera colaborar en la captura y traslado de los 
felinos al centro veterinario local, sito en la calle Ali-
cante, donde se realizarán todas las operaciones de 
desparasitación, vacunación y esterilización.

Al respecto, el concejal de Sanidad, Cristian Sirvent, 
ha mostrado la preocupación por las numerosas que-
jas vecinales recibidas debido a los fuertes olores 
que provocan los restos de comida en las calles y los 
excrementos en maceteros, así como por la conti-
nua aparición de plagas de roedores e insectos en las 
mismas zonas y, ha insistido en que la solución a este 
problema pasa por concienciar a la ciudadanía de que 
está prohibido dar de comer a los animales callejeros 
en las calles –un comportamiento que puede ser cas-
tigado con sanciones y multas de hasta 60 euros– por 
una cuestión de salubridad y civismo”. 

Por último, el edil ha anunciado que en breve van a 
construirse puntos de bebederos y comederos muni-
cipales alejados de las viviendas donde dar pienso o 
agua a los animales, tal y como recomiendan las aso-
ciaciones y colegios de veterinarios, y que constituirán 
los únicos puntos donde se podrá realizar esta acción.

regionales y locales en el diseño de las 
políticas de ocupación.

“La Comunitat Valenciana acoge mu-
chos hábitats empresariales a lo largo 
de su territorio –expresó Briones–, y 

no podemos ofrecer la misma forma-
ción a una persona desempleada que 
reside en Vila-real, en el centro del 
clúster de la cerámica, que a otra que 
reside en Elche, por ejemplo, donde 

destaca la agrupación de empresas del 
calzado”.

Briones explicó que Avalem Territori 
permite la obtención de información 
sistematizada y detallada de las carac-

terísticas del mercado de trabajo en 
todos los municipios valencianos. Para 
ello, con la colaboración de la Univer-
sitat de València, la Universitat d’Alacant 
y la Universitat Jaume I de Castelló, se 
ha diseñado una metodología de diag-
nóstico participativo con más de tres-
cientos indicadores, capaz de identificar 
carencias formativas o nuevos nichos de 
ocupación.

Asimismo, ha destacado que estas 
acciones se canalizan a través de los 
‘Acuerdos por la Ocupación’, una es-
tructura de participación, abierta y 
transversal, que agrupa responsables 
municipales, sindicatos y organizaciones 
empresariales.

La Universidad de Alicante está llevan-
do a cabo un estudio para realizar el 
diagnóstico de la situación del empleo 
en la comarca y las posibles acciones 
que puedan ayudar a su desarrollo. El 
objetivo con el que se trabaja de cara a 
la próxima reunión es sumarse al pro-
yecto Avalem Territori, para lo cual es 
necesario tener una población de más 
de 100.000 habitantes o acudir unidos 
un mínimo de cinco municipios, según 
la información facilitada.

La directora general de Empleo se reúne con responsables municipales de l’Alacantí y destaca que por primera vez todos los 
responsables municipales se sientan en la misma mesa para discutir sobre cómo mejorar las expectativas de empleo de la comarca

Compromís per Xixona 
demana la instal·lació de 
pàrquings de motocicletes 
al polígon de Segorb

 Compromís per Xixona va realitzar un 
prec a l’equip de govern durant el plenari 
del mes de juny, en el qual sol·licitava la 
instal·lació de pàrquings de motocicletes 
al polígon de Segorb. Concretament es de-
manava a l’equip de govern que estudiara 
la possibilitat d’instal·lar estos pàrquings 
a les zones properes a les indústries, com 
poden ser l’avinguda de Joan Fuster, els 
carrers de Bernat, Feliu i Santa Bárbara, 
segons han informat des de Compromís per 

Xixona.
Joan Arques, regidor de Compromís per 

Xixona, va explicar que “amb l’inici de la 
campanya del terró molts usuaris utilitzen 
este mitjà de transport per a arribar al seu 
lloc de treball.” Des de Compromís consi-
deren que esta mesura és una necessitat, ja 
que actualment no existeix cap pàrquing 
de motocicletes al polígon i els usuaris no 
troben el lloc adequat per  a aparcar-les, 
tal com informen.
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Competicions de 24 hores

24 HORES DE FUTBOL SALA

De divendres 14 de juliol a les 
19’30 h. fins dissabte 15 de juliol a 
les 20’00 h.

Nº d’equips participants: 10 
equips

Nº de participants: 120
Classificació final:
1º- Coves de Canelobre
2º- Penya Reona
Semifinalistes: Ací estem bé i Sanvi 

City
Pichichi: Rubén (Coves de Cane-

lobre)
Zamora: Murcia/Marcelo (Penya 

Reona)
M.V.P. Torneig: José Ballesta (Los 

Ballesta)

24 HORES DE FRONTÓ

Per motius de pluja van començar 
divendres 7 de juliol a les 00’00 h. 
fins dissabte 8 de juliol a les 22’00 h.

Nº de parelles participants: 10 pa-
relles

Nº de participants: 20
Classificació final:
1º- Zeus i Ruben
2º- Amado i Ausias
3º- Rafa i Jesús
4º- Gudiño i Arcas

24 HORES DE PETANCA

Van començar divendres 7 de ju-
liol a les 21’00 h. fins dissabte 8 de 
juliol a les 20’00 h.

Nº de parelles participants: 16 pa-
relles.

Nº de participants: 32
Classificació final:
1º- Antolinez i Pedro.
2º- Juan i Alejandro.
3º- Cristian i Teófilo.
4º- Damian i Blanes.

24 HORES DE TENIS

Per motius de pluja les 24 hores 
de tenis es van realitzar dissabte 8 
de juliol des de les 07’00 h. fins a 
les 20’30 h.

Nº de participants: 16 jugadors.
Classificació final:
1º- Charly.
2º- Javier Pérez.
Semifinalistas: Andres i Lucas

Nou servei debades 
d’hamaques en la 
piscina del poliesportiu

La piscina del poliesportiu municipal ofereix un nou servei debades d’hamaques 
o ‘tumbones’. La Regidoria d’Esports ha adquirit 15 ‘tumbones’ que es prestaran als 
usuaris baix reserva.

També acaba de col·locar tres nous panells de normes amb iconografia per a en-
tendre-les més fàcilment amb un colp de vista. I ha renovat els banderins de natació 
i els aros salvavides que eren els originals de fa més de 30 anys i es trobaven en 
mal estat. També van a col·locar-se endolls als vestuaris, que no n’hi havien, per a 
poder connectar secadors a petició dels usuaris. El regidor Cristian Sirvent apunta 
que “volem seguir millorant cada estiu la nostra piscina a la qual centenars de perso-
nes locals i forànies acudeixen cada dia perquè continuen apostant per quedar-se a 
Xixona aquest estiu, agafar menys el cotxe i consumir ací”.

S ón molts els xixonencs que 
practiquen esport, en un variat 
nombre de disciplines, i quan 

comença l’estiu és moment de gaudir 
de les diferents competicions que es 
convoquen a la població, en el format 
conegut com a 24 hores.

A més de l’esport, aquestes competi-
cions serveixen per a compartir bons 
moments i per retre homenatges, com 
el que l’equip Los Ballesta va retre a 
Jose ‘Cuñao’ tal com informa José Enri-
que Blanquer Carbonell a la seua cròni-
ca que es pot llegir a la xarxa social. Tot 
seguit, dades i resultats.
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Renovació pista esportiva 
del CP Sagrada Familia

L’Ajuntament, mitjançant la Regidoria 
d’Esports, porta a terme les obres de la 
pista del CP Sagrada Familia, amb les 
quals han volgut regularitzar els des-
perfectes i problemes que tenia des de 
la construcció d’una rampa per millo-
rar l’accessibilitat, per part de la Con-
selleria d’Educació quan governava el 
PP presidit per Francesc Camps.

El govern local del PSOE –com recor-
da– va reformar completament aquesta 
pista fa nou anys, després de consultar 
si anava a fer-se la rampa i a l’obtenir 
resposta negativa, si bé uns mesos des-
prés la Conselleria va executar la ram-
pa i va destrossar la pista. La va reparar 
amb asfalt en lloc de ciment, el que ha 
provocat nombrosos desperfectes.

S’ha previst la realització d’uns tre-
balls previs de fressat i adequació 
d’arquetes i reixetes existents per a 
posteriorment procedir a l’asfaltat de 
tota la pista. Una vegada realitzats els 
treballs d’asfaltat es procedeix a l’apli-
cació d’una prebase per a homogeneït-
zar l’asfalt. Posteriorment, es realitza 
l’aplicació de les diferents capes de 
mescles de resina, fibres minerals i 
components sòlids, aportant la màxi-
ma resistència i elasticitat al conjunt. 

Un repte molt solidari 

Jornada de Boccia
El dissabte 17 de juny es va fer un 

taller de Boccia, on van participar 
cinc jugadors/es en cadires de rodes 
que van donar una lliçó de superació 
i valors. Va acudir prou gent que tam-
bé va jugar a la Boccia amb aquests 
magnífics jugadors. Després del ta-
ller es van repartir camisetes, gorres 
i gelats per a tots els participants, en 
record del seu pas per Xixona.

Es va donar a conéixer aquest 
esport paralímpic, que pot jugar 
qualsevol persona. L’activitat va 
vindre proposada per María Gó-
mez, una xixonenca que juga i que 
fou qui va dur la part tècnica orga-
nitzativa, i la Regidoria d’Esports 
el patrocini, compartint organit-
zació amb Empleoaspe.dis Club 
Deportivo.

Estiu lúdic i esportiu
De la mà de l’Ajuntament i CAFS 

Xixona, al que li ha confiat la direcció 
tècnica de les activitats lúdic-esporti-
ves del programa Joveaventura, s’ha 
celebrat aquesta iniciativa amb molt 

bon resultat. Han sigut variades les 
activitats i hi ha hagut una trentena de 
participants, fins a 35 anys. La diver-
sió i el bon ambient han estat assegu-
rats en aquest programa.

L’esportista xixonenc Àlvaro Sabater Nicolau ha 
complit el repte solidari consistent a recaptar fons 
per a Save The Children, amb la finalitat de combatre 
la pobresa infantil a Espanya. Es podien apadrinar 
quilòmetres i hi ha recaptat 2.730 euros

Sota el lema de Reto410 ha recorregut amb bici 
els quilòmetres que separen Madrid de Xixona, que 
va cobrir en 21 hores i mitja, passant per un total de 
31 poblacions de quatre comunitats, com Madrid, 
Castilla-La Mancha, Murcia i Comunitat Valenciana.

En aquest repte, en el qual Àlvaro es va sobrepo-
sar d’una avaria en la bicicleta i un intent d’abandó, 
ha estat acompanyat de la seua mare i el seu germà 
amb cotxe d’assistència. A Castalla es va trobar amb 
amics i a Tibi amb una ‘quadrilla’ de bicicletes, per a 
arribar a Xixona, on li esperava gent en La Plaça, que 
el va rebre entre aplaudiments. (Fotos cedides per 
Marcos Ros www.79coses.com, les d’aquesta pàgina 
i de la portada).

Per últim es realitzarà el marcat de 
les línies dels diferents esports que es 
practiquen en la pista.

Segons explica el regidor d’Esports, 
Cristian Sirvent, l’import total aportat 
al 100% per la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament és de 38.070,12 euros, 
IVA inclòs, i el termini d’execució és 
d’un mes, encara que, posteriorment, 
una vegada finalitzada les obres les 
indicacions de l’empresa són que no 
es podrà usar la pista en un període 

de 14 dies, i una vegada transcorregut 
aquest període es podrà usar la pista 
sempre que no s’humitege la superfí-
cie per pluges, havent d’esperar fins 
al seu complet assecat. Amb aquesta 
obra, ja només quedarà per a tenir to-
tes les pistes renovades el frontó, per 
la reforma del qual i millora de la il·lu-
minació es va a realitzar un projecte, i 
la pista 3 de la qual ja es té un projecte 
redactat per a reformar-la amb resina 
també i col·locar llum artificial.

Campus multiesportiu
Un total de 116 xiquets han par-

ticipat en el Campus multiesportiu 
d’estiu, que hi ha arribat de la mà 
de l’Ajuntament i Xixona Esportiu. El 
Campus s’hi ha desenvolupa per quin-

zenes de juliol, i el fi de curs s’ha fixat 
per al 31 de juliol. El Campus multies-
portiu estava obert a participants d’en-
tre 6 i 14 anys i tots els inscrits han 
gaudit de les activitats proposades.
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