
L’atur baixa durant el juliol 
per sisé mes consecutiu

Es va registrar un descens de 55 persones i va quedar en les 
423 inscrites en les oficines del Servef

Bona acollida del II Campus 
Multiesportiu de Xixona

Més de 150 xiquets han participat en la segona edició del Cam-
pus Multiesportiu, amb nombrosos tallers i esports
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L’esplendor d’una festa
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AUTOBUSES 
☎ 96 552 05 62
SANT JOAN
LUNES A VIERNES 
 Salidas desde Xixona: 07’30 

(sale a las 7’00 desde Torre-
manzanas)/ 10’30/ 13’00/ 
15’45/19’45

 Llegadas a Hospital Sant 
Joan: 8’05/ 11’05/ 13’35/ 
16’20/ 20’20

 Llegadas playa Sant Joan: 
8’10/ 11’10/ 13’40/ 16’25/ 
20’25

 Salidas playa Sant Joan: 
9’00/ 12’00/ 14’00/ 16’30/ 
20’30

 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 horas a Torreman-
zanas)/ 21’10 

 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 9’00 

(a las 8’30 desde Torreman-
zanas), 16’30 

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

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

 
 Salidas playa Sant Joan: 

15’30/ 19’30
 Salidas Hospital Sant Joan: 

15’35/ 19’35
 Llegadas a Xixona: 16’10/ 

20’10 (llega a las 20’40 a To-
rremanzanas) 

DOMINGOS Y FESTIVOS
 Salidas de Xixona: 9’00/ 

16’30 
 Llegadas Hospital Sant 

Joan: 9’30/ 17’00
 Llegadas 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. La parada en 
la playa de Sant Joan es en la 
Plaza de la Coruña.

LÍNEA U-1. TRANSPORTE
 URBANO DE XIXONA
MAÑANAS
C/ Galiana i Moltó; 7’45/ 

8’15/ 8’45/ 9’15/ 9’45/ 
10’15/ 10’45/ 11’15/ 11’45/ 
12’15/ 12’45/ 13’15/ 13’45/ 
14’15

El Través: 8’00/ 8’30/ 9’00/ 
9’30/ 10’00/ 10’30/ 11’00/ 
11’30/ 12’00/ 12’30/ 13’00/ 
13’30/ 14’00/ 14’30

TARDES
C/ Galiana i Moltó; 17’00/ 

17’30/ 18’00/ 18’30/ 19’00/ 
19’30/ 20’00/ 20’30

Del 11 de septiembre al 17 de septiembre Constitución, 10
Del 18 de septiembre al 24 de septiembre Cortes Valencianas, 4
Del 25 de septiembre al 8 de octubre  Constitución, 10
Del 9 de octubre al 15 de octubre  Cortes Valencianas, 4
Del 16 de octubre al 22 de octubre  Constitución, 10
Del 23 de octubre al 29 de octubre  Cortes Valencianas, 4

Emergencias/Bomberos .................................................................................................... 112
Policia Local................................................................................. 96 561 30 30 / 609 202 208
Guardia Civil ...................................................................................................................... 062
Guardia Civil Xixona ............................................................................................ 96 561 01 42
Guardia Civil (Tráfico) ......................................................................................... 96 524 80 08
Guardia Civil (Colaboración ciudadana). ..................................................................................................... 900 100 062 
Hospital Sant Joan .............................................................................................. 96 593 87 00
Centro de Salud. . . . . . . . . . . .  .......................................................................... 96 690 80 00
    Cita 2 (hasta las 14h) ...................................................................................... 96 690 80 01
    Sólo urgencias ................................................................................................ 96 690 80 12
    PAC ................................................................................................................. 96 690 80 02   
Servicios Forestales ........................................................................................... 96 515 08 10
Aeropuerto l’Altet ................................................................................................ 96 691 94 00
Iberdrola (At. clientes) ........................................................................................ 901 20 20 20
Iberdrola (Inciden.-Averías) ................................................................................ 96 514 41 76
Aquagest Levante ............................................................................................... 96 561 19 16 
Escuela Municipal Adultos .................................................................................. 96 652 20 54
Club de Convivencia ........................................................................................... 96 561 30 84
Centro Ocupacional ............................................................................................ 96 561 32 06
Gabinete psicopedagógico ................................................................................. 96 561 03 00
Recogida de animales ........................................................................................ 96 668 20 96
Asilo Vicente Cabrera ......................................................................................... 96 561 01 41
Notaría ................................................................................................................ 96 561 08 66
Registro de la propiedad .................................................................................... 96 561 03 81
Oficina parroquial ............................................................................................... 96 561 00 84

HORARIOS Y DIRECCIONES 

Xixona el nostre ciutat 
PRETÉN MOSTRAR L’ACTIVITAT 

DE TOTS ELS XIXONENCS

QUALSEVOL APORTACIÓ EN IMATGES O 
NOTÍCIES SERÀ BENVINGUDA. EL PERIÒDIC 

NO PUBLICA OPINIÓ NI CARTES AL DIRECTOR 

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

al teléfono

PER E-MAIL: 
xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

El Nostre XIXONA. Suplemento gratuito de EL NOSTRE CIUTAT 
Nº 20. Tercera Época. Depósito Legal: A 439 - 2013
Edita: MES CIUTAT SA. Plaza Pintor Gisbert, 3. 03801. Alcoy (Alicante) 
Imprime: SILSA. Pol. Ind. Els dos Pins, parcela 31-34- 03410 BIAR

DIRECTOR: Ramón Climent
COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: Xesca Lloria 
COLABORACIONES: Ayuntamiento de Xixona, Carolina Ferri, Bernabeu Fo-
tografía, José Picó, Natalia Morant y Actividades Xixona

El Través: 17’15/ 17’45/ 18’15/ 
18’45/ 19’15/ 19’45/ 20’15/ 
20’45

LOS SÁBADOS EN HORARIO 
DE MAÑANA

Desde el 22 de julio hay dos 
nuevas paradas en la U-1 
para dar servicio al poli-
deportivo y polígono, con 
paso aproximado a las 
9’10/ 11’10/ 12’10/ 13’10/ 
1 4 ’ 1 0 /  1 7 ’ 2 5 /  1 8 ’ 2 5 / 
19’25/ 20’25

TAXIS
■ JORGE (24 horas). 647 68 43 

36.
■ JUAN FRANCISCO SOLER. 
649 23 01 16.

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

Correos
C/Alacant, 3
Tlf: 96 561 20 31

Horario laborables: 08’30 a 
14’30 

Sábados: 09’30 a 13’00

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Av. Constitució, 39
Tlf: 96 561 02 84

Horario: 09’00 a 14’00 

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

Horario: Martes y 1º/3º miér-
coles 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 recomienda solicitar 
cita 

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

Horario: Lunes, miércoles y 
viernes de 9’30 a 14’40. 
Martes y jueves, cita previa 

Área de Cultura
C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 562 60 54

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

Cementerio municipal
Tlf: 96 561 20 33

Horario: Lunes a jueves, 9 a 
14 y viernes de 9 a 13’30 
horas. Tardes de 17 a 19 
horas. Sábados, domin-
gos y festivos de 9 a 13 
horas

Ecoparque municipal
Paratge de Moratell s/n
Tlf: 96 561 10 64

Horario: Lunes, miércoles, jue-
ves y viernes 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 pe-
tición de citas de 10’30 a 
13’30

Museo del Turrón
Polígono Industrial Ciu-
tat 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 fes-
tivo)/ 16’15/ 17’00/ 17’45/ 
18’30

Visitas no programadas, según 
cita previa

Museo de Historia de la 
Tecnología de Xixona

Mare de D. de l’Orito, 62 
Tlf: 96 562 60 54

Horario: 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

TELÉFONOS ÚTILES

Amb el suport de
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HAN ESTAT MOLTS ELS PARTICIPANTS I ELS VISITANTS, A LA VEGADA QUE S’HA POGUT SEGUIR L’ENTRADA PER INTERNET

Xixona ha viscut unes 
festes multitudinàries
D esprés de mesos de preparatius, Xixona ha viscut les seues festes patronals i han sigut 

milers les persones que han gaudit d’aquestes, que han tingut els seus dies centrals 
el 22, 23 i 24 d’agost, si bé les activitats han durat al voltant d’un mes.

Molts han estat els participants en els actes i molts els visitants, ja que es tracta d’una festa 
molt atractiva que fa que molts turistes vagen a Xixona a viure-la en directe, però a més a més 
també els qui no han pogut estar en la població l’han pogut viure gràcies a la retransmissió 
feta per internet. I és que, per tercer any consecutiu, l’Ajuntament ha apostat per “fer arribar 
l’Entrada a tots aquells que la vulguen seguir des de qualsevol part del món, en especial pels 
xixonencs que, per la raó que siga, no poden estar en la Plaça gaudint de les desfilades”, 
segons explica l’alcaldessa, Isabel López. La retransmissió es va poder veure mitjançant la 
pàgina web www.jijonaturismo.com, en qualsevol Smart TV, ordinador o dispositiu mòbil. 
A més, en les més de cinc hores d’emissió en directe els espectadors van poder intervenir, 
tant per telèfon com mitjançant les xarxes socials, deixant els missatges amb el hashtag 
#XixonaEnFestes.

El periodista Bernat Picó va ser l’encarregat de conduir la narració i va comptar amb la 
col·laboració d’experts en tradicions, festers i autoritats, donant protagonisme al que estava 
passant al carrer, com són les esquadres, la música i la festa en general. Així, gràcies a aques-
ta retransmissió, els seguidors es van poder sentir com si estigueren a la Plaça i van poder 
viure tots els detalls.

Per la seua banda, l’alcaldessa, Isabel López, explicava que “cada any rebem la visita de 
més turistes, als qui els atrau la bona fama que tenen les nostres festes de moros i cristians, 
unes de les més antigues i que, a més, van ser declarades d’Interés Turístic Provincial en 
2013”. L’alcaldessa va convidar, així, a tots els que volgueren gaudir d’un poble bolcat en la 
festa, on no van faltar el colorit, la música i el sentiment fester.
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Tradició, esplendor i 
germanor a les festes
L es festes de moros i cristians ce-

lebrades a Xixona a l’agost van 
convertir la població en centre 

neuràlgic, on molts es van desplaçar per 
gaudir del millor ambient. Els dies cen-
trals es van desenvolupar el 22, 23 i 24 
d’agost i a totes les jornades es va notar 
el treball fet durant mesos, que ha portat 
els millors resultats.

El primer dia de la trilogia va estar 
marcat per la celebració de l’Entrà, i 
més de 1.800 persones –entre festers, 
components del ‘boato’ i músics– van 
participar amb ella i van abrigallar 
als capitans moro i cristià en una en-
trada triomfal que es va celebrar el 22 
d’agost, des de les sis de la vesprada i 
des del Pont d’Alacant per avançar pel 
carrer del Vall i l’avinguda de la Consti-
tució. L’espectacle va començar després 
que els festers de l’any –Higinio Rico i 
Manuel Soler– feren des del balcó de 
la Casa Pósito la tradicional arenga que 
marca l’inici de la desfilada amb un: 
“Per Xixona, per Sant Bartomeu i Sant 
Sebastià, que arranque l’entrà”.

Aquest any, pel bàndol cristià, la Ca-
pitania d’aquest any l’han ostentat els 
Llauraors, amb Gaspar i Borja Valver-
de –pare i fill– al davant. En el cas del 
bàndol moro, la Capitania ha recaigut 
en els Marrocs i s’ha donat la particu-
laritat que el càrrec ha estat assumit 
conjuntament per una esquadra com-
posta per 22 dones. El president de la 
Federació de Sant Bartomeu i Sant Se-
bastià, Jonathan Gras, va destacar que 
“sé de primera mà que tant els capitans 
dels Llauraors com les capitanes dels 
Marrocs han fet un gran esforç per què 
els seus ‘boatos’ sorprenguen i deixen 
en molt bon lloc les nostres festes i el 
nostre poble”.

Pel que fa a l’Entrà, assenyalar que a 
més de les Capitanies de Llauraors i Ma-
rrocs, totes les filaes van oferir el millor 
i va dotar a Xixona d’un espectacle per 
a recordar. Junt amb els símbols pro-
pis dels Llauraors i les arrels agrícoles 
de la població, recreades al boato de la 

DIVERSIÓ EN LA BANYÀ I ESPECTACLE EN L’ENTRÀ, QUE HA TINGUT LES CAPITANIES DE LLAURAORS I MARROCS

Capitania cristiana i la sumptuositat dels 
moros recreada per Marrocs, les filaes 
Contrabandistes, La Canyeta, Cavallers 
del Cid, Pirates-Marinos, per bàndol 
cristià, i Moros Vermells, Moros Grocs, 
Kaimans i Moros Verds pel de la mitja 
lluna, van omplir els carrers de Xixona 
d’història i majestuositat.

L’alcaldessa, Isabel López, ha viscut 
les seues primeres festes en aquest 
càrrec i va destacar que “es noten les 
ganes de festa dels xixonencs”, remar-
cant la tradició d’aquestes festes, amb 
més de 200 anys, i va recordar el treball 
per apropar les festes als qui no poden 
estar aquestes dates a Xixona, com són 
els geladors.

Entre els actes del primer dia cal des-
tacar la banyà, on la diversió i la germa-
nor va estar assegurada.

Hazte socio de la 
Cruz Roja +Harás Bien

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

Leer. Dar paseos. Pintar
Jugar con los nietos

Ver la televisión
Ser voluntario de Cruz roja
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Àlbum d’unes festes
A més dels actes centrals de les festes, que ofereixen unes imatges per al record, són moltes les activitats celebrades durant 

aproximadament un mes i al voltant d’aquesta festivitat. Activitats lúdiques, culturals i socials, junt els actes festers, han format 
part del programa d’actes preparat per la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià, així com per l’Ajuntament de Xixona. 
Ací es recull una mostra d’aquestes activitats i actes festers, si bé cal assenyalar que han estat molts més els celebrats

A MÉS DELS ACTES CENTRALS I DELS PRÒPIAMENT FESTERS, HI HA HAGUT MOLTES ACTIVITATS DURANT UN MES

NUESTROS PRECIOS TE SORPRENDERÁN, NUESTRO SERVICIO 
TAMBIÉN. ASESORAMIENTO PERSONALIZADO AL PROFESIONAL Y 

PARTICULAR. SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA.

Almacén: Camino del Cementerio, s/n - 2ª salida de Jijona
 03100 Jijona (Alicante) - Tel. y fax: 965 612 117 - Móvil 606364450

mjalcazar@telefonica.net
Exposición: C/ San Lucas, 3 y 5 - 03100 Jijona (Alicante)

Tel. y fax: 965 613 170 - móvil 680813517

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

e-mail: ferreteriavalls@hotmail.com

FERRETERIA
MENAJE DE COCINA

HERRAJES
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Juicio sumarísimo del Moro 
Traidor, un acto muy propio

E ntre los diferentes actos que se celebran con 
motivo de las fiestas puede destacarse el Juicio 
Sumarísimo del Moro Traidor, muy propio y 

distintivo de Xixona, que se convierte en único. El acto 
representa el juicio a un moro que por amor se con-
virtió al cristianismo, quien murió a manos de otros 
moros.

En el acto festero, en el tercer día de la trilogía, fue-
ron los miembros de la filà Vermells quienes mataron 
al Moro Traidor, desfilando el bando moro en el En-
tierro.

Este acto festero se convirtió también en una crítica 
a la actualidad, donde los políticos estuvieron más que 
presentes, con referencia a la alcaldesa, al hasta hace 
unas semanas portavoz de Més Xixona y también a la 
exalcaldesa de Valencia, así como a futbolistas de pri-
mer nivel. Numeroso público se sumó a disfrutar de 
este acto festero, siendo la tónica general a lo largo de 
los diferentes actos.

Con todo, Xixona ha vivido unas fiestas espectacu-
lares, marcadas por la amplia participación y por el 
trabajo a lo largo de todo un año, que hace que se 
vayan superando. Unas fiestas que sirven para unir a 
los vecinos de Xixona y que además son un foco de 
atracción y hasta allí acuden vecinos de otras muchas 
poblaciones, compartiendo todos unas extraordinarias 
jornadas festeras en el mes de agosto.

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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CAL DESTACAR ELS NOMS PROPIS DE NURIA FRANCÉS, HIGINIO RICO I MANUEL SOLER, AIXÍ COM EL TRABAJO

Concert de festes, directora 
de l’himne i festers de l’any
E l pati del col·legi Eloy Coloma va acollir el tradicional concert de festes que ofereix l’Agrupa-

ció Artísticomusical El Trabajo de Xixona, dirigida per Luis Seguí, moment reservat, a més, 
per a anunciar el nom de la persona encarregada de dirigir la interpretació conjunta del 

pasdoble de Vicente Pla “Festa a Xixona”. Enguany ha estat Nuria Francés Miralles, una xixonenca 
que compta amb una sòlida trajectòria en el món de la música i que es converteix en la primera 
dona a portar la batuta davant les diferents bandes de música que participen en les festes de moros 
i cristians.

La regidora de Festes de l’Ajuntament de Xixona, Rosa Arques, ha lloat la prolífica carrera musical 
de Nuria Francés, “que va iniciar els seus estudis de música als vuit anys en l’Escola Municipal de 
Música de Xixona i va ser superant graus en el Conservatori fins a finalitzar els estudis superiors 
amb les màximes qualificacions”. Arques ha subratllat, a més, que “per primera vegada una dona 
siga l’encarregada de dirigir l’himne de festes, sens dubte, un dels moments més emocionants per 
a tots els xixonencs perquè, entre unes altres raones, marca l’inici dels nostres dies grans”. Nuria 
Francés ha completat la seua formació amb diversos cursos de perfeccionament tècnic i d’interpre-
tació de la mà de guitarristes de talla internacional com Demetrio Ballesteros, Manuel Berrueco o 
Roberto Aussel. Durant 12 anys va tocar el clarinet en l’Agrupació Artísticomusical El Trabajo, i ha 
compost peces com el pasdoble Víctor Mira (1998) o la marxa religiosa Rei de Reis (1999). Des 
de l’any 2000 ha exercit la docència com a professora de guitarra en diverses localitats, i des de 
2013 és professora en el Conservatori Professional de Música Rafael Rodríguez Albert de Mutxamel.

FESTERS DE L’ANY
Durant el concert també es van donar a conéixer els noms dels festers de l’any 2015, la distinció 

amb la qual la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià reconeix la trajectòria de festers que han 
destacat per la seua dedicació al món de la festa. En aquesta ocasió, els homenatjats són Higinio 
Rico, integrant de la filà Llauraors, i Manuel Soler Costa, membre dels Marrocs. La seua distinció és 
un motiu més de celebració per a aquestes dues filaes, que a més enguany han ostentat la Capitania 
Cristiana i Mora, respectivament.
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La Escola de Festes duplica los 
alumnos y garantiza la continuidad

L a Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià ha desarrollado una nueva edición de l’Escola de Fes-
tes, una iniciativa pionera en la que este año han participado cerca de medio centenar de niños –el 
doble que el curso pasado– y con la que se pretende que los más pequeños conozcan la historia de 

las fiestas de moros y cristianos de Xixona. Los jóvenes alumnos aprenden, además, el significado de cada 
uno de los actos, aspectos concretos como la música tradicional, la organización interna de las filaes o la 
forma correcta de desfilar. 

Los aprendices de festeros han tenido la oportunidad de poner en práctica todo lo estudiado en l’Escola 
de Festes, por ejemplo en la “Desfilada dels xiquets”, en la que todos los niños marcharon delante de la 
banda de música de cada filà. 

Los cursos de l’Escola de Festes se componen de clases teóricas, que imparten los profesores Luis Cor-

tés “Carrasco”,  Sabina Alcaraz, Jaume Miquel y Bernardo Garrigós, y de sesiones prácticas que incluyen 
visitas tanto a las diferentes sedes festeras de las filaes como a otros lugares emblemáticos como la Mitja 
Lluna, un peculiar museo de la fiesta promovido por uno de los festeros más veteranos de Xixona, Juan 
Escoda “Calderilla”.

La profesora Sabina Alcaraz hace un balance muy positivo y asegura que “los niños demuestran un 
interés cada vez mayor por las fiestas de su pueblo. No se conforman con participar sino que quieren en-
tenderlas y ser unos buenos festeros. De esta manera el relevo está garantizado”. Asimismo, durante esta 
edición, los niños han tenido la oportunidad de practicar las tradicionales embajadas de fiestas, a los pies 
de la Torre Grossa del castillo, dirigidos por Alfonso Zaragoza, uno de los embajadores emblemáticos 
del municipio.

Más de medio millar de personas asisten 
a la VIII Muestra de Folclore de Xixona

El gran interés que los bailes regionales despiertan entre los jijonencos quedó patente, un año más, en 
la VIII Muestra de Folclore de Xixona, celebrada en el patio del colegio Eloy Coloma y a la que asistieron 
más de 500 personas. El encuentro, organizado por el Grup de Danses de Xixona en colaboración con 
el Ayuntamiento, contó con la participación de dos agrupaciones invitadas, la Asociación Folklórica El 
Limonar, de Llano de Brujas (Murcia), y el Esbart Dansaire de Tarragona.

Con cerca de 100 bailarines y músicos ataviados con los trajes regionales de cada zona, los tres grupos 
folclóricos pusieron sobre el escenario un total de 20 piezas, como fandangos, boleros, parrandas o jotas, 

entre otras. El Grup de Danses de Xixona incluyó en su repertorio, además, La Sandinga, una canción 
tradicional muy representativa de la localidad y que otros grupos de la provincia incluyen también en sus 
programas. La concejala de Fiestas, Rosa Arques, ha mostrado su satisfacción por la consolidación de la 
Muestra y del Grup de Danses de Xixona, del que ha resaltado el hecho de haber sabido “remontar el vue-
lo gracias a la ilusión, entrega y buen hacer de todos sus miembros”. Arques ha asegurado también que 
“gracias a ellos ahora contamos con la garantía de que no se van a perder nuestros bailes más tradicio-
nales que, como se ha podido comprobar hoy, tienen una gran aceptación por parte de los jijonencos”.
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L’alcaldessa signa el nou decret de 
delegacions que inclou a Més Xixona 
M és Xixona-Acord Ciutadà ha decidit agafar les delegacions 

oferides per l’alcadessa, Isabel López, en una votació que 
va resultar ajustada. Una vegada feta pública aquesta qües-

tió, l’alcaldessa va signar les delegacions que assumeixen des del 26 
d’agost Elena Peirón Sirvent i María Victoria Sanz Fernández, com a 
representants de Més Xixona, i en els pròxims dies es produirà un nou 
canvi en prendre possessió de la seua acta com a regidor Mario Carbo-
nell, després de la dimissió de l’anterior portaveu de Més Xixona, Joan 
de Déu Martines. L’oferiment passa per que Més Xixona es fa càrrec de 
vuit regidories, com són Agenda 21, Recollida de brossa, Normalització 
Lingüística, Participació Ciutadana, Medi ambient, Planta de Brossa, 
Desenvolupament Rural i Camins.

Cal recordar que aquest acord no contempla un pacte de govern i 
que tots dos partits podran treballar amb total llibertat. L’alcaldessa, 
una vegada més, ha apel·lat a la responsabilitat de tots dos partits, en 
particular, però també de tots els regidors que representen a Xixona 
en el Ple. “De segur que entre tots aconseguim portar avant noves ini-
ciatives, però també mantenir la bona gestió de l’Ajuntament com fins 
ara, amb responsabilitat i consens”, en paraules d’Isabel López Galera.

Des de Més Xixona van indicar que “sabem que no és un pacte de 
govern, peró intentarem portar a terme tot el nostre programa. So-
bretot, municipalitzar el servei de recollida de brossa, controlar la 
planta de brossa i promoure la participació ciutadana. Tot açò sense 
deixar de fer oposició. Això ens fa ser més lliures per poder treballar 
pel poble i fer una bona oposició”. En el moment de la signatura van 
estar presents al costat de l’alcaldessa, Ricardo Mira, 1er tinent alcal-
de, i Rosa Mª Arques, 3a tinent alcalde, així com les regidores de Més 
Xixona Elena Peirón, Mariví Sanz i Mario Carbonell, pròxim portaveu 
d’aquest partit.  

Reunió amb el conseller d’Indústria
El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i tre-

ball, Rafael Climent, ha rebut a l’alcaldessa de Xixona, Isabel López, i 
part del seu equip en el consistori. Climent ha oferit tot el seu suport i les 
eines de les quals disposa la conselleria per a potenciar, especialment, els 
sectors del comerç i la indústria tradicional del torró.

Isabel López ha demanat informació sobre els plans previstos per la 
Generalitat per a promocionar el polígon industrial Espartal III, propietat 
de l’Administració autonòmica. Desenvolupat des d’IVACE, en aquest polí-
gon que encara compta amb parcel·les lliures, ja s’han instal·lat diferents 
empreses, així com la seu del Consell Regulador del Torró.

D’altra banda, el conseller ha rebut la invitació del poble de Xixona per 
a visitar la Fira del torró i els dolços de Nadal que se celebra des de fa ara 
7 anys durant el pont festiu de desembre.

En paraules del conseller Climent, “Xixona representa un dels sectors 
industrials tradicionals més importants de la Comunitat Valenciana, com 
molts altres. Hem d’estar al seu costat, escoltar les seues necessitats i ac-
tuar de manera conjunta amb els empresaris. Xixona és un exemple d’un 
sector molt antic que ha sabut adaptar-se als nous temps. Treballarem 
per a desestacionalizar la indústria, fomentar la internacionalització i les 
ajudes”

A aquesta reunió van assistir també Mª Teresa Carbonell, 2ª tinent alcal-
de, i María Núñez, regidora de Promoció i Desenvolupament Econòmic 
i Comerç.

Més Xixona i l’ajuda a refugiats. El grup de Més Xixona ha presentat una moció, per ser debatuda i aprovada al Plenari 
de setembre, per a l’aplicació de polítiques de suport a refugiats. A la moció es demana que Xixona mostre la seua disposició a ajudar i 
acollir com a ciutat-refugi a les persones que fugen de la guerra i sol·liciten asil, a la vegada que fixa una sèrie de mesures. També demanen 
una nova política d’asil i migració europea en què es prioritze a les persones, exigint-la a les autoritats competents.

Tenim el millor comerç per 
als millors clients
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BAJÓ EN 55 PERSONAS RESPECTO AL MES ANTERIOR Y EN 183 DESDE EL MES DE ENERO

El paro registró en julio el 
sexto descenso consecutivo

E l paro siguió en el mes de julio una evolución positiva  
y descendió en 55 personas respecto al mes anterior, 
situándose en los 423 inscritos. El descenso de julio 

representa también 43 personas menos que en el mismo mes 
del año pasado, cuando quedó en los 466 desempleados. 
Cabe apuntar que los datos de julio son los últimos facilita-
dos por el Servef al cierre de esta edición e implica el sexto 
descenso consecutivo, destacando la disminución que se ha 
registrado desde que empezó el año, puesto que entre enero 

y julio ha bajado en 183 personas.
De los cinco sectores en que se contabiliza el paro, apuntar 

que la construcción se ha mantenido en el mismo nivel, con 
29 inscritos, mientras que en los cuatro restantes se han dado 
descensos. Ha habido 29 inscritos menos en la industria (161 
en total), 21 menos en los servicios (201 inscritos), cuatro 
menos en quienes buscan el primer empleo (19), mientras 
que en la agricultura descendió en julio en un inscrito (hubo 
13). Hay 213 mujeres buscando empleo y 210 hombres.

Paro en 
julio

2007............ 218

2008............ 249

2009............ 361

2010............ 367

2011............ 444

2012............ 487

2013.............532

2014............ 466

2015.............423

AFA Xixona y 
comarca prepara 
un programa por el 
Día del Alzheimer

En la semana del 18 al 25 de septiem-
bre 2015 la asociación AFA Xixona i co-
marca conmemora el Día Mundial del 
Alzheimer y para ello ha programado 
las siguientes actividades:

– 18 septiembre: charla informa-
tiva: “Avances en la enfermedad de 
alzheimer”, en la Sociedad Cultural 
El Trabajo a las 20 horas, a cargo del 
dr. Monges Argilés. coordinador de las 
consultas de demencia en el Hospital 
General de Alicante.

– 21 septiembre: lectura de manifies-
to 2015 y globotada, en el Ayuntamien-
to a las 12 horas.

– 22 septiembre: charla informativa: 
“Instrumentos legales para prevenir el 
desamparo de personas con discapa-
cidad o mayores”, en la Sociedad Cul-
tural El Trabajo a las 20 horas, a cargo 
de la abogada Elisa Ramos.

– 23 septiembre: charla informativa 
sobre “La psicología y el alzheimer” 
por las psicólogas Ana Luz Tejero y Ro-
sa Poveda, en la Sociedad Cultural El 
Trabajo a las 20 horas.

– 25 septiembre: Concierto benéfico 
en el que actúan Ada Kábiles, Xixona 
Balla y Almaens Jazz Band, en el Cine 
de Dalt a las 20’30 horas. Las entradas 
están en Bernabeu Fotografía 3.

Además se han organizado a nivel 
autonómico dos actividades de sensi-
bilización: una suelta de globos verdes 
que simboliza la unión de todas las 
AFAS, así como la esperanza de que 
las reivindicaciones sean escuchadas, 
y la campaña #abrazosporlamemoria 
que desde julio ha invadido las redes 
sociales de abrazos. el objetivo sensibi-
lizar sobre el alzheimer y el cariño que 
necesitan las personas que la padecen. 

AFA Xixona y comarca realizará la 
suelta de globos en la puerta del ayun-
tamiento, a las 12 horas. Durante el 
acto se hará lectura pública del ma-
nifiesto de la Federación, que bajo el 
título “Avanzando juntos” plantea las 
necesidades que a nivel estatal y au-
tonómico se deben cubrir para poder 
avanzar en el consenso, investigación, 
asistencia, política y tratamiento del 
alzheimer, todo ello centralizándose 
en la persona, tanto en la persona que 
padece demencia como en su familiar.

El objetivo para AFA Xixona i comar-
ca es avanzar hacia la consecución de 
nuevos marcos que permitan la mejora 
de la calidad de vida de todos cuantos 
hoy conviven con el alzheimer. Uno de 
los principales objetivos es el avance 
en el diagnóstico, para ello la adminis-
tración debe dar al alzheimer el mismo 
tratamiento preventivo y de detección 
precoz que a otras enfermedades, 
además de capacitar a los agentes so-
cio-sanitarios. Otro pilar fundamental 
debe ser avanzar en la investigación, 
tanto en el ámbito científico como en el 
social, según explican desde la entidad.

La presidenta de AFA Xixona i co-
marca, Reme Ramos, aprovecha para 
“dar  las gracias a todos los que hacen 
posible esta intensa semana del alzhei-
mer. Estoy muy orgullosa del pueblo de 
Xixona porque cada año nos demuestra 
su gran generosidad y sensibilización 
con el alzheimer”.

Compromís per Xixona presenta 
quatre esmenes als 
Pressupostos Generals de l’Estat

Compromís per Xixona ha presen-
tat, a través del diputat Joan Baldoví, 
quatre esmenes als Pressupostos Ge-
nerals de l’Estat per un valor conjunt 
de quasi tres milions i mig d’euros. Els 
valencianistes demanen inversions a 
l’estat per a desdoblar la CV800, acti-
var la depuradora, rehabilitar el nucli 
antic i combatre la plaga de Tomicus 
destruens. 

Segons el regidor i secretari local, 
Joan Arques, “amb estes esmenes in-
tentem pal·liar l’oblit sistemàtic que 
té l’estat cap als xixonencs i cap als 
valencians, que patim tant en la falta 
d’inversions com en un finançament 
profundament injust”.

Arques ha sigut l’encarregat d’expli-
car les dues esmenes principals que 
ha plantejat el seu partit: “El desdo-
blament de la CV800 és bàsic per a la 
indústria de Xixona. Necessitem una 
obra d’envergadura, no pedaços ni 
nyaps com els que va propiciar el PP 

fa pocs mesos. Per això demanem que 
invertisquen dos milions d’euros en 
una primera fase. També ha subratllat 
la importància d’impulsar la depura-
dora, amb aigua que és molt impor-
tant per al reg. Es demana un milió 
d’euros.

El secretari d’Economia de l’Exe-
cutiva Local de Compromís, Ángel 
Caballero, ha explicat la inversió de 
300.000 euros que demanen per a 
recuperar el nucli antic. El portaveu 
local, Juli Martínez, ha exposat un 
dels cavalls de batalla de la coalició 
valencianista: el medi ambient i, en 
concret, la lluita contra la plaga de 
Tomicus al Montnegre: “Hem d’as-
sumir que l’escarabat, igual que està 
al Montnegre, es pot estendre per les 
pinades pròximes i arribar al poble 
mateix. Hem d’actuar immediata-
ment, abans que el mal siga major. 
Per això demanem una inversió de 
100.000 euros”.   

Curso de cerámica, concurso de 
pintura y rally fotográfico, 
entre las próximas actividades

Son muchas las actividades de las 
que los jijonencos podrán disfrutar 
en las próximas semanas, abriendo 
de esta manera una intensa agenda 
que abarcará todo el otoño e invier-
no, con actividades para todos los 
gustos y edades. 

Entre las actividades próximas está 
el curso de cerámica, que se retoma 
en el mes de octubre tanto para niños 
como para adultos, en horario de tar-
de y en diferentes días de la semana. 
La fotografía se corresponde con el 
curso de cerámica para adultos que 
se celebró en el mes de julio. En lo 
que se refiere al concurso de cerá-
mica, apuntar  que ya está abierta 
la matrícula. Está organizado por la 
concejalía de Cultura del Ayuntamien-
to de Xixona.

RALLY FOTOGRÁFICO
A finales de este mes, el 26 y 27 de 

septiembre, se celebrará el VI Rally 

Fotogràfic 24 Hores Solidari ‘Xixona 
m’encisa!’ y las inscripciones pueden 
realizarse hasta el 25 de septiembre, 
a las 14 horas, en el Centre d’Infor-
mació Juvenil, oficinas municipales 
C/ Alcoi 12 o por correo electrónico 
casa-cultura@xixona.es, con diferen-
tes premios. Es una actividad de las 
concejalías de Cultura y Juventud.

PINTURA AL AIRE LIBRE
Por otra parte, ya se ha convocado 

el IV Concurso de pintura al aire libre 
Ciudad de Xixona, que se celebrará el 
3 de octubre, con diferentes premios 
concedidos tanto por el Ayuntamiento 
como por diferentes empresas.

El motivo de las obras debe ser 
cualquier zona o espacio natural 
dentro del núcleo urbano o que sea 
visible desde el mismo. Los premios 
se entregan en El Teatret, entre las 17 
y las 18 horas.
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Bona acollida del II Campus 
Multiesportiu de Xixona
M és de 150 xiquets d’entre 5 i 14 

anys van participar en la sego-
na edició del Campus Multies-

portiu, organitzat pel Xixona Esportiu CF 
amb la col·laboració de les regidories 
de Joventut i Esports de l’Ajuntament de 
Xixona. Al llarg de tot el mes de juliol, els 
joves xixonencs han gaudit de nombrosos 
tallers i han tingut ocasió de practicar es-
ports com el tennis, el beisbol, el rugby, 
el bàsquet, l’handbol o el hockey.

El regidor d’esports, Cristian Sirvent, va 
destacar “la creixent demanda i participa-
ció” a esta activitat. Així mateix va indicar 
que la iniciativa “suposa una manera sa-
ludable d’entretenir els més menuts du-
rant les vacances i, a més, ajuda a incenti-
var valors com la cooperació, el treball en 
equip i l’esforç”. Segons el regidor, per 
altra banda “facilita la conciliació labo-
ral i familiar una vegada que ha acabat el 
curs escolar”.

A més de practicar esports diversos, els 
xiquets participants en el Campus tam-
bé van gaudir de l’experiència i de les 
vacances estivals amb jocs tradicionals, 
d’orientació i d’aigua.

El tennista local Julián Cabezos 
guanya el IX Torneig Nacional de 
Tennis “El Campello” 2015

De nou l’esport xixonenc va lligat a l’èxit. El jove tennista Julián Ca-
bezos es va proclamar guanyador del IX Torneig Nacional de Tennis 
celebrat a la localitat d’El Campello entre el 14 i el 22 d’agost a la 
categoria de Benjamí masculí.

La prova era puntuable per al rànquing nacional de la Real Fede-
ració Espanyola i la Federació Valenciana de tennis. En total, van 
participar 130 jugadores i jugadors a les categories Absolut masculí i 
femení, Veterans +35 Junior, Infantil, Aleví masculí i femení i Benjamí 
masculí.

El torneig, que es va disputar a les instal·lacions del Poliesportiu El 
Vincle d’El Campello, va estar organitzat pel club de tennis d’aquesta 
localitat en col·laboració amb l’ajuntament i la Diputació d’Alacant.

El 14 d’agost va començar la prova amb les fases prèvies. Poste-
riorment, del 17 al 23 d’agost, es van disputar els partits de les fases 
finals. Julian Cabezos va anar imposant-se a tots els seus rivals, fase 
a fase, fins a arribar a la final on va véncer a Carlos Calabuig per 6/3 
7/5. Així, el tennista local, de només deu anys, va aconseguir el trofeu 
després de proclamar-se guanyador de la categoria, en la qual parti-
cipaven 16 esportistes més.

Cursos 
esportius 
amb novetats

Les escoles esportives municipals i els cursos de natació 
de la piscina coberta del CEIP Cristòfol Colom ja han obert el 
termini d’inscripció per al curs 2015-2016.

La temporada s’obri amb novetats respecte a les activitats 
organitzades per la regidoria d’esport. Entre elles trobem 
l’escola d’aeròbic-step-sumba juvenil, body combat juvenil, 
futbol 8 femení, aiguagim-aiguarunning conjunt, natació per 
a embarassades, natació terapèutica infantil, un curs infantil 
de natació i quatre nous torns de natació lliure els caps de 
setmana.

A més, també segueixen oferint-se activitats de karate, taixí, 
futbol, defensa personal, gimnàstica de manteniment, iniciació 
esportiva, tennis, body combat, futbol sala, bàsquet i aiguagim.

Les classes començaran l’1 d’octubre (excepte karate, futbol 
i natació) i les inscripcions poden realitzar-se a les Oficines 
Generals de l’Ajuntament del C/Alcoi, 12.

Tota la informació sobre la programació esportiva mu-
nicipal anual a: http://www.xixona.es/ca/wp-content/
uploads/2015/08/003-0121.pdf
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ArcXixona continua triomfant

E ls esportistes del club local de 
tir amb arc ArcXixona segueixen 
sumant èxits. Els últims, els 

aconseguits als campionats provincial, 
autonòmic i nacional d’aire lliure. Des-
prés d’haver participat en un total de 15 
competicions des del club xixonenc va-
loren els resultats d’aquesta temporada 
d’aire lliure com “molt satisfactoris”.

No és per a menys, els esportistes han 
xafat pòdium a totes les últimes proves 
que han participat. El mes de maig, al 
Campionat Provincial celebrat a San-
ta Pola, Juan Valentín Parrilla es va 
proclamar Campió Provincial Veterà 
compost; Marc Picó, Campió Provincial 
Sènior recorbat; Juan Antonio Coloma, 
Subcampió Provincial Veterà recorbat. 
Per la seua banda José Gabriel Tejero 
va aconseguir una meritòria 5a posició 
a Sènior recorbat.

La recepta, segons el club, és “l’entre-
nament i la dedicació”. A l’autonòmic 
que es va celebrar el 16 de juny a Sant 
Vicent del Raspeig, de nou els arquers 
van demostrar el nivell que estan asso-
lint i mantenint. “A la fi és allò més difí-
cil, any rere any mantenen aquest estat 
de precisió que els porta al més alt del 
pòdium en cada competició sent un re-
ferent de treball i sacrifici”, expliquen 
des d’ArcXixona,

A Sant Vicent els tres representants 
xixonencs aconseguiren classificar-se 
en primera ronda i passar el tall per 
disputar les eliminatòries on de nou de-
mostraren que l’esforç i l’entrenament 
finalment té recompensa. Juan Valentín 
Parrilla es va proclamar Campió Au-
tonòmic Veterà compost, Marc Picó es 
va fer amb el títol de Campió Autonòmic 
Júnior recorbat i Juan Antonio Coloma 
també va pujar al pòdium com Subcam-
pió Autonòmic Veterà recorbat.

Però els arquers xixonencs no només 
aconsegueixen triomfs individual-
ment, sinó que també funcionen com 
a col·lectiu. Al Campionat Autonòmic 
d’Aire Lliure per equips de clubs dis-
putat en Quart de Poblet el passat 27 de 
juliol l’equip (format per Juan Antonio 
Coloma, Marc Picó i José Gabriel Teje-
ro) va guanyar la medalla de Bronze.

Després de disputar les dues tandes 
classificatòries l’equip d’ArcXixona es 
va col·locar primer del seu grup. Mal-

EL CLUB DE TIR AMB ARC XIXONENC ACONSEGUEIX MEDALLES AL CAMPIONAT PROVINCIAL, AUTONÒMIC I NACIONAL

grat el resultat, l’equip no estava tirant 
amb la precisió que esperaven i “a la 
segona part es va notar esta imprecisió, 
quedant segons del seu grup, cosa que 
relegava a l’equip a disputar el tercer i 
quart lloc”. No obstant això, la decep-
ció inicial no va poder amb els arquers 
i a la final guanyaren amb contundència 
aconseguint un meritori tercer lloc.

EN EL CAMPIONAT D’ESPANYA
ArcXixona també va estar present 

al Campionat d’Espanya d’equips de 
Comunitats Autònomes d’Aire Lliure 
celebrat el 18 i 19 de juliol a Cambri-
ls. L’equip de la Federació Valenciana 
(compost per Marc Picó de Xixona, Ser-
gio Del Olmo i Daniel Bodí d’Alcoi i diri-
gits pel tècnic José Picó de Xixona) es va 
proclamar Campió d’Espanya pujant al 
més alt del calaix després d’imposar-se 
a la resta de seleccions autonòmiques 
participants.

En primer lloc, l’equip valencià va 
competir en un classificatori entre les 
comunitats inscrites per formar la fase 
final de huit comunitats, dividides en 
dos grups. En esta primera fase es pro-

clamaren primers de grup, després de 
véncer a Castilla-Lleó i Extremadura 
i empatar amb Galícia. A continuació 
s’enfrontaren contra Illes Balears, pri-
mers de l’altre grup, aconseguint guan-
yar amb un contundent 6-2.

“Darrere d’aquests resultats es troben 
hores de dur entrenament, tant físic 
com tècnic, suportant dia rere dia les 
indicacions i exigències del tècnic del 
club a l’hora de fer el treball que toca, 
tasques que porten a terme amb gran 
professionalitat i dedicació”, comenten 
des del club de tir amb arc.

Segons comenten els membres d’Ar-
cxixona, “des de fora es pot pensar 
que el tir amb arc no és un esport on 
s’utilitze l’esforç físic”. De fet si es prac-
tica com esport lúdic no calen unes 
grans condicions, “per això el poden 
practicar persones des de 8 a 90 anys 
o persones amb discapacitats físiques, 
però si es vol practicar com esport de 
competició cal fer un treball físic im-
portant per aconseguir una tècnica que 
ens permeta estar al més alt nivell, que 
és on el Club Xixonenc destaca arreu 
de la Comunitat, gràcies a l’esforç, de-

dicació, constància i sacrifici dels seus 
esportistes”.

L’escola de tir amb arc d’ArcXixona es 
troba al capdavant de les escoles de la 
Comunitat Valenciana, sent reconeguda 
la seva tasca tant en l’àmbit autonòmic 

com nacional. Prova d’això és que el 
tècnic i entrenador del club, José Picó 
Delgado, fou proclamat seleccionador 
valencià de les categories menors, per 
a dur la formació dels joves arquers i 
arqueres valencians.

La festa de 
tancament de la 
piscina s’ajorna 
per les pluges

El passat diumenge 6 de setembre era el dia 
escollit per a portar a terme la festa aquàtica 
que anuncia el tancament de la piscina del 
Poliesportiu Municipal cada any, però el mal 
oratge no ho va permetre i la celebració va 
haver de cancel·lar-se.

Davant les previsions que anunciaven plu-
ges, la regidoria d’Esports va prendre la de-
cisió d’endarrerir les activitats que s’havien 
organitzat una setmana. Finalment, si la me-
teorologia ho permet, la festa de clausura de 
la piscina es portarà a terme el diumenge 13 
de setembre. Com sempre, comptarà amb 
jocs inflables, música i activitats multiaven-
tura organitzades pel Club Excursionista de 
Xixona.
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