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AGENDAXIXONA, Octubre 20152

AUTOBUSES 
☎ 96 552 05 62
SANT JOAN
LUNES A VIERNES 
 Salidas desde Xixona: 07’30 

(sale a las 7’00 desde Torre-
manzanas)/ 10’00/ 13’05/ 16’00/ 
18’00/ 19’45

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 
8’00/ 10’30/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 
20’15

 

 Salidas Hospital Sant Joan: 
9’30/ 10’40/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 
20’45

    Llegadas a Xixona: 10’00/ 
11’10/ 14’05/ 17’00/ 19’00/ 
21’15 (llega a las 21’45 a Torre-
manzanas) 

 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 9’00 (a 

las 8’30 desde Torremanzanas), 
16’30 

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 
9’30/ 17’05

 
 
 Salidas Hospital Sant Joan: 

15’30/ 20’30
 Llegadas a Xixona: 16’00/ 21’00 

(llega a las 21’30 a Torremanza-
nas) 

DOMINGOS Y FESTIVOS
 Salidas de Xixona: 9’00/ 13’00/ 

20’30 
 Llegadas Hospital Sant Joan: 

9’30/ 13’30/ 21’00

 Salidas Hospital Sant Joan: 
8’30/ 12’30/ 20’00

 Llegadas a Xixona: 9’00/ 13’00/ 
20’30

Los horarios pueden variar en unos 
5 minutos. Estos servicios tienen 
inicio y fin en el Hotel Esperia

Servicios especiales de lunes a vier-
nes: Xixona-Politécnico con sali-
da a las 6’45 y Virgen del Reme-
dio-Xixona con salida a las 15’00

LÍNEA U-1. TRANSPORTE
 URBANO DE XIXONA
MAÑANAS
C/ Galiana i Moltó; 7’45/ 8’15/ 

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

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

TARDES
C/ Galiana i Moltó; 17’00/ 17’30/ 

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

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

LOS SÁBADOS EN HORARIO DE 
MAÑANA

Desde el 22 de julio hay dos nue-
vas paradas en la U-1 para dar 
servicio al polideportivo y polí-
gono, con paso aproximado a 
las 9’10/ 11’10/ 12’10/ 13’10/ 
14’10/ 17’25/ 18’25/ 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

Del 30 de octubre al 5 de noviembre  Av. Constitución, 10
Del 6 de noviembre al 12 de noviembre  Cortes Valencianas, 4
Del 13 de noviembre al 19 de noviembre  Av. Constitución, 10
Del 20 de noviembre al 26 de noviembre  Cortes Valencianas, 4
Del 27 de noviembre al 3 de diciembre  Av. Constitución, 10
Del 4 de diciembre al 10 de diciembre  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 PUBLICARÀ OPINIÓ NI CARTES AL 
DIRECTOR A PARTIR DE JUNY 

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 21. 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, Alberto Plans, 
César Escoda y Fotografía Bernabeu

 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 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 jue-
ves, 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. Sá-
bados, domingos y festivos de 
9 a 13 horas

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

Horario: Lunes, miércoles, jueves 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 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, 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

AGENDA
SOCIEDAD

TELÉFONOS
ÚTILES

- Viernes 30 de octubre: 
A las 20 horas, en el Cine de 
Dalt, ‘La matanza de Texas’, 
dentro del ciclo Cine jove de 
terror. 

- Sábado 31 de octubre: 
A las 21 horas, en el Centre 
Excursionista de Xixona, 
marcha nocturna a pie. En el 
polideportivo torneo paella de 
tenis.

- Jueves 5 de noviembre: A 
las 19’30 horas en la Casa de 
Cultura, conferencia ‘Ecologia 
dels espartars’ con Jordi 
Cortina.

- Viernes 6 de noviembre: 
A las 20’00 horas en el Cine 
de Dalt, se proyecta ‘Tiburón’, 
dentro del ciclo Cine jove de 
terror.

- Sábado 7 de noviembre: 
A las 19’00 horas, en el Cine 
de Dalt, concierto de la Coral 
Veus Blanques Ciutat de 
Xixona, dirigida por Vicente 
Pla.

- Sábado 7 de noviembre: 
De 18 a 21 horas, en Espai 
Jove d’El Trabajo, taller de 
Scalextric.

- Domingo 8 de 
noviembre: A las 18 horas 
en el Cine de Dalt, proyección 
de ‘Avions’, dentro del ciclo de 
cine en valenciano.

- Jueves 12 de noviembre: 
A las 19’30 horas en la Casa 
de Cultura, conferencia 
sobre ‘Desalació, solució o 
problema’, a cargo de José 
Luis Sánchez Lizado.

- Del 13 al 27 de 
noviembre: De 17 a 21 
horas en la Casa de Cultura, 
exposición del ciclo de jóvenes 
creadores, con pinturas de 
Sheila Saavedra.

- Viernes 13 de noviembre: 
En el Cine de Dalt, ‘Sr. 
Lletraferida’ con la compañía 
de teatro La Dependent. A las 
10’30 horas para alumnado 
de Primaria y a las 12’30 
horas abierto al público y al 
alumnado del IES.

- Domingo 15 de 
noviembre: De 10 a 13 
horas, concurso infantil de 
pintura de la Asociación de 
Reyes Magos.

– A las 18 horas, en el Cine 
de Dalt, cine infantil en 
valenciano con ‘Els Boxtrolls’.

– Cursa Trail Running ‘IV 
Pujada Penya Migjorn’.

Amb el suport de
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LA ALCALDESA Y LA EDIL DE TURISMO HAN PRESENTADO LA NUEVA FASE DEL PROYECTO A LOS HELADEROS

La campaña turística ‘Embajadores 
de Jijona’ continúa ampliándose a 
heladerías de otros puntos de España
E l Ayuntamiento de Xixona se-

guirá desarrollando durante el 
próximo año la campaña turís-

tica ‘Embajadores de Jijona’, en la que 
heladeros jijonencos de toda España se 
convierten en los mejores representan-
tes de su tierra natal, haciendo que sus 
establecimientos sean verdaderas “em-
bajadas” de Xixona. 

La campaña se desarrolla en torno a 
dos herramientas de promoción, por 
un lado, la interacción directa y de con-
fianza de los heladeros con su clientela, 
para la que son verdaderos expertos de 
sabores y de experiencias, y por otro, 
el potencial de internet y de las redes 
sociales como medios capaces de al-
canzar cada vez a un mayor número de 
público. 

La página www.jijonaturismo.com in-
corpora un apartado dedicado a esta 
iniciativa pionera en el que ya se puede 
acceder a información, fotos y vídeos 
de las heladerías-embajadas que ya par-
ticipan en este proyecto.

Los potenciales visitantes encuentran 
en las heladerías participantes el testi-
monio de los heladeros acerca de sus 
lugares favoritos de Xixona, sus platos 
preferidos o sus imprescindibles fiestas 
y, además, reciben con la compra de 
los helados una ‘invitación formal’ para 
visitar Xixona que pueden canjear por 
un recuerdo del municipio en la oficina 
de turismo local. También tienen la op-
ción de optar a diferentes premios si se 
dan de alta en una lista de correo que 
periódicamente les envía información 
turística de la localidad, entre la que se 
incluyen vídeos protagonizados por los 
propios heladeros.

INICIO MUY POSITIVO
En el acto de presentación dirigido al 

sector, la alcaldesa, Isabel López, ex-
plicó que “con los primeros meses de 
andadura de la iniciativa se ha conse-
guido superar con creces el millar de 
suscriptores”, y ha añadido que “en 
Xixona tenemos unas posibilidades úni-
cas para dar a conocer nuestro munici-
pio gracias a los jijonencos que venden 

helado por toda la geografía española. 
Sabemos que siempre cuentan mara-
villas de nuestra tierra a sus clientes y 
consideramos que era muy interesante, 
desde el punto de vista turístico, poten-
ciar ese papel y nombrarlos nuestros 
embajadores como un reconocimiento 
especial”.

La edil de Turismo, María Núñez, ha 
animado a los heladeros que aún no 
lo han hecho a participar en esta cam-
paña y dijo que “el objetivo es seguir 
ampliando nuestra red de embajadas y 
que en todas las comunidades autóno-
mas haya jijonencos dispuestos a hacer 
de embajadores de nuestro municipio 

animando a sus clientes a que vengan 
a visitarnos”. Los heladeros que estén 
interesados en participar en esta inicia-
tiva pueden ponerse en contacto con la 
Oficina de Turismo de Xixona, donde 
recibirán toda la información. Recien-
temente muchos de ellos han vuelto a 
la localidad para celebrar sus propias 

fiestas de moros y cristianos, ya que por 
cuestiones evidentes de trabajo no pue-
den participar en las de agosto. 

En las imágenes superiores, momento 
de la presentación de la ampliación del 
proyecto, un heladero participante en la 
grabación del vídeo promocional y otro 
junto al Pou de la Neu.
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Xixona gaudeix de 
les festes dels geladors
X ixona ha viscut les seues festes de 

moros i cristians dels geladors, 
que han tingut els dies centrals 

del 23 al 25 d’octubre, si bé també va 
haver-hi actes el dia 17, amb el Concert 
de proclamació de Capitanes 2015 a 
càrrec de l’Agrupación Artístico Musi-
cal El Trabajo, i el 22 d’octubre amb un 
concurs de paelles, entre altres activi-
tats, com un concert d’Alex Escribano.

Xixonencs i visitants han gaudit 
d’aquestes festes, convertint a la pobla-
ció en l’única que celebra dues vegades 
les festes de moros i cristians, una en 
estiu i l’altra al mes d’octubre, quan tor-
nen al poble les famílies que regenten 
gelateries per tota la geografia d’aquest 
país.

CINC DONES EN LA CAPITANIA
Més de 200 persones, integrades en 

quatre filaes (les cristianes Almogávares 
i Templarios, i les mores Califas i Almo-
hades-Moros Blaus), amb 11 bandes, 
han participat en els diferents actes que 
formen part del programa amb motiu 
de les festes dels geladors. Per qües-
tions laborals, els mesos d’estiu no po-
den participar en les festes patronals, 
i aquesta circumstància converteix a 
Xixona en l’única localitat en la qual es 
celebra dues vegades la festa de moros 
i cristians.

Un dels moments més especials és 
el que es va viure en la vesprada-nit 
del dissabte 24 d’octubre amb la Gran 
Entrada de Moros i Cristians, que va 
centrar totes les mirades, especialment 
al pas dels capitans, amb cinc dones 
ocupant aquest càrrec, com són Raquel 
Nomdedeu, Estela Sirvent, Esther Masiá, 
Mari Ángeles Verdú i Marta Arques, de 
la filà Almohades-Moros Blaus. Altres 
actes com l’Ambaixada humorística i el 
reparto de gelats van copar a nombrós 
públic.

VESTITS DE MOLTES LOCALITATS
Per altra banda cal destacar que el 

diumenge 25 d’octubre es va viure un 
dels actes més significatius, com és 
l’Ofrena Floral en la qual els festers par-
ticipen ataviats amb els trages típics de 
les localitats espanyoles on tenen ubica-
des les seues gelateries. Es tracta d’un 
homenatge que els geladors fan a tots 
aquells pobles i ciutats que els acullen 
durant la temporada del gelat. A més, 
l’Ambaixada del Moro, la Missa i el des-
file de baixada de l’església van formar 

S’HAN CELEBRAT UN ANY MÉS A L’OCTUBRE, AMB NOMBROSA PARTICIPACIÓ I PÚBLIC

part d’aquesta última jornada.
Les festes van concloure el mateix 

diumenge amb l’alçament dels qui os-
tentaran la capitania dels geladors en 
2016, amb una solemne processó, se-
guida d’un castell de focs artificials que 

va posar el punt final fins al pròxim any.
La presidenta de la Asociación Cul-

tural y Festera de Heladeros de Jijona, 
Mariola Masiá, valora de manera posi-
tiva com han transcorregut les festes, 
encara que comenta que l’oratge no va 

ser tot el benevolent que es desitja per 
una celebració a l’aire lliure. En qual-
sevol cas, es van poder celebrar tots els 
actes i van lluir amb el major esplendor.

La presidenta explica que seguiran 
treballant per millorar les festes i mos-

tra l’agraïment tant a l’Ajuntament de 
Xixona com a la Federació de Sant Bar-
tomeu i Sant Sebastià, així com a tot el 
públic en general, que s’han sumat a la 
celebració d’aquestes festes ja consoli-
dades a l’octubre.

MUEBLE DE HOGAR, JARDÍN, DESCANSO, ESTUDIO

Diseños moderno, clásico, provenzal, forja
C/ Barcelona, 11 - 03100 JIJONA (Alicante) - Tel y Fax: 965 61 10 41

PARA PUBLICIDAD EN 
ESTE PERIÓDICO LLAMAR 

AL  TELÉFONO

651 077 626
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DESCENDIÓ EN 73 PERSONAS RESPECTO AL MES DE AGOSTO Y QUEDÓ EN LOS 353 INSCRITOS

El paro registra en septiembre la 
mejor cifra de ese mes desde 2010

E l paro descendió el pasado mes 
de septiembre en 73 personas 
respecto a agosto y se situó en los 

353  demandantes de empleo, según los 
datos que maneja el Servicio Público de 
Empleo Estatal. 

Si valoramos qué representa esa ci-
fra de paro en septiembre podemos 
apuntar que hay que remontarse hasta 
dicho mes del año 2010 para encontrar 
un dato mejor, pues en ese momento 
se contabilizaron 299 demandantes de 
empleo.

POR SECTORES
A la hora de hablar de los distintos 

sectores en que se contabiliza el paro, 
apuntar que el descenso ha sido prác-
ticamente general, puesto que sólo se 
ha mantenido en la misma cifra que en 
agosto la agricultura, mientras que los 
cuatro sectores restantes han mostrado 

Evolución
del paro en 
septiembre

2006............ 135 

2007............ 159 

2008............ 204

2009............ 311 

2010............ 299 

2011............ 358

2012............ 426

2013.............445

2014............ 411

2015............ 353

una evolución favorable, con descen-
sos a lo largo del mes pasado. Así, la 
agricultura quedó el mes pasado en 14 
demandantes de empleo, mientras que 
se contabilizaron 122 en la industria, 
tras descender en 47 respecto al mes 
de agosto. Mientras, el desempleo en la 
construcción disminuyó en seis perso-
nas y contabilizó 30 inscritos, mientras 
que hubo cuatro demandantes menos 
en el grupo de quienes buscan el pri-
mer empleo, registrando 14 personas. 
A la cabeza en número de demandan-
tes de empleo se situó el mes pasado 
el sector servicios, con un total de 173 
inscritos, que suponen 16 menos que 
en el mes de agosto.

En septiembre buscaban empleo en 
Xixona un total de 185 hombres y 168 
mujeres, lo que supone un 52’4% de 
paro masculino frente al 47’6% del fe-
menino.

Distinción de la 
Generalitat a la Policía 
Local de Xixona

La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democrá-
ticas y Libertades Públicas ha premiado la labor del cuerpo de la Policía 
Local de Xixona, otorgándole la Distinción Honorífica de la Generalitat al 
Mérito Policial, “por su destacada labor en defensa de la seguridad pública 
y en apoyo a la función policial de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía 
adscrita a la Comunidad Valenciana”.

 La alcaldesa de Xixona, Isabel López, y el jefe de la Policía Local del mu-
nicipio, José Emilio Fernández Reyes, fueron los encargados de recoger es-
te premio en un acto que tuvo lugar en el Monasterio de San Miguel de los 
Reyes de Valencia, y que estuvo presidido por la consellera Gabriela Bravo.

Asimismo, el Ayuntamiento de Xixona ha hecho extensivo este reconoci-
miento a toda la plantilla de la Policía Local.

 En la imagen aparecen que acompaña esta información aparecen Isabel 
López y José Emilio Fernández Reyes, junto el jefe de la Policía Local de 
Pilar de la Horadada y el concejal de Seguridad Ciudadana de esa misma 
localidad.

Tanto la industria, 
como los servicios, 
construcción 
y primer empleo 
registraron 
descensos, 
mientras 
la agricultura se 
mantuvo   

Formalizados un total de 
1.027 nuevos contratos

Durante el mes de septiembre se formalizaron en Xixona un total de 1.027 
nuevos contratos, una cifra importante y que a buen seguro ha tenido que ver la 
campaña del turrón en la que está inmersa la población. Según los datos que apa-
recen en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal el 97’7% de estos 
contratos son temporales, mientras que el 2’3% restante fueron indefinidos. Esta 
temporalidad en los contratos es algo que se está dando de forma general en las 
diferentes poblaciones.

A la hora de hablar de la contratación por sexos, apuntar que el mes pasado 
se contrató a 585 hombres, de los que 10 fueron indefinidos y los 575 restantes 
temporales. Mientras, hubo 442 mujeres contratadas, 14 de manera indefinida 
y 428 temporal. A estos hay que sumar otro contrato, el que se formalizó a un 
varón que pasó de estar de manera temporal a indefinida.

En cuanto a los sectores, a la cabeza en contratación el mes pasado se situó la 
industria, con un total de 815, seguido de los servicios con 193 contrataciones. 
El sector de la construcción contabilizó un total de 14 contratos y se formalizaron 
seis en la agricultura.
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DE LA MÀ DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS DE PERSONES AMB ALZHEIMER

Actes per commemorar 
el Dia Mundial de l’Alzheimer 
U n any més, l’Associació de Fa-

miliars i Amics de Persones amb 
Alzheimer (AFA) ha celebrat, 

amb motiu del Dia Mundial de l’Alzhei-
mer, una setmana plena d’activitats per 
als usuaris de la Unitat d’Atenció Diürna 
i per al públic en general.

El tret d’eixida es va donar el diven-
dres 18 de setembre amb una xarrada 
sobre els avanços en el diagnòstic de la 
malaltia d’Alzheimer impartida pel neu-
ròleg Dr. Monge Argilés. El dimarts 22 i 
el dimecres 23 també va haver-hi xarra-
des especialitzes a càrrec de l’advocada 
Sra. Elisa Ramos i les psicòlogues d’AFA 
Xixona (Ana Luz Tejero Cid i Rosa Pove-
da Brotons).

IMPORTÀNCIA D’AVANÇAR EN EL 
DIAGNÒSTIC PRECOÇ

La ‘setmana gran’ per als usuaris 
d’AFA ha sigut un sense parar d’activi-
tats diferents que els han divertit, emo-
cionat, ajudat, etc. Van començar el 
dia 21 amb la lectura del manifest i la 
posterior globutada. Van eixir al mer-
cat i van esmorzar les típiques coques 
fregides.

La presidenta d’AFA, María Remedios 
Ramos, va llegir un manifest en el qual 
es va destacar la importància d’avançar 
cap a un diagnòstic precoç, per al qual 
és necessari la implicació de l’admi-
nistració pública i la capacitació dels 
agents sociosanitaris. Ramos va afegir 
que és molt important establir un cens 
de pacients, així com estudiar quin és 
el cost real de la malaltia i fomentar la 
investigació mitjançant les sinergies, a 

més d’integrar al cuidador familiar en 
els protocols d’atenció com població de 
risc en qüestions de salut.

Per la seua banda, l’alcaldessa, Isabel 
López, va destacar la importància de 
“la investigació i el diagnòstic precoç 
per tancar portes a l’avanç d’aquesta 
malaltia i obrir-les a l’esperança dels 
milions de persones de tot el món que 
estan afectades per l’Alzheimer, patolo-
gia considerada com una de les majors 
epidèmies d’aquest segle”.

EXCURSIÓ, TERÀPIA I CONCERT 
SOLIDARI

Per altra banda, cal assenyalar que les 
terapeutes canines Bela i Biribiri van ser 
les encarregades de les sessions d’esti-
mulació del dimecres.

El dijous 24 van anar d’excursió al 
Museu de la sal de Santa Pola i, per a 
finalitzar, el divendres van rebre la visita 
d’alumnes de primer i segon curs del 
CEIP Eloy Coloma.

La fi de festa va ser a càrrec de grups 
xixonencs com Almaens Jazz Band, 
Xixona Balla i ADA Kábiles que, des-
interessadament, van col·laborar amb 
l’associació en un concert benèfic que 
va tenir lloc el divendres 25 de setembre 
en el Cinema de Dalt.

La Directiva, juntament amb l’equip 
humà que forma AFA-Xixona vol agrair 
als xixonencs el seu suport i participa-
ció en tots els actes programats, fent-
los sentir l’abraçada solidària, que era 
el lema de les celebracions d’enguany. 
Esperen tornar a comptar amb tots en 
futures ocasions i donen les gràcies.

Concert de pols i plectre
El Cine de Dalt va acollir un concert de les orquestres de pols i plectre de Xixona i Sant Joan d’Ala-

cant. Els amfitrions van interpretar un repertori en el qual es barrejaven peces clàssiques com ‘Gra-
nada’, d’Isaac Albéniz, o la ‘Habanera de Carmen’ de George Bizet, amb composicions del prestigiós 
guitarrista local Fernando Espí, que va exercir de director de l’orquestra xixonenca.

La peça que va tancar l’actuació va ser ‘Suite festera’, que incloïa una marxa de correfocs, un pasdo-
ble, una marxa cristiana –que s’estrenava en directe– i una marxa mora. Fernando Espí va assenyalar 
que “es tracta d’una composició inspirada en les festes de moros i cristians i en altres aspectes tan 
característics del poble com són les fonts, els carrers del casc antic o l’ofici de torroner”.

L’obra ‘Un passeig per Xixona’, composta per un militar que va estar en la localitat durant la Guerra 
Civil, va completar el programa de l’Orquestra de Pols i Plectre de Xixona, agrupació formada en 
l’actualitat per una vintena de membres.
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S’HA ADHERIT AL PLA XARXA LLIBRES I S’HA AMPLIAT LES BEQUES DELS MENJADORS ESCOLARS MÉS ACCESSIBILITAT

L’Ajuntament inverteix 13.000 € en 
la millora dels centres educatius

Nova web 
municipal que 
aposta per la 
transparència

L’Ajuntament de Xixona ha llançat 
la seua nova web, que aposta per 
l’accessibilitat i la transparència. Va 
entrar en vigor a meitat de setem-
bre amb una imatge renovada i amb 
major funcionalitat, que facilita l’ac-
cés dels ciutadans a la informació 
de l’Ajuntament. D’aquesta manera, 
el Consistori es va avançar als termi-
nis de la Llei de Transparència au-
tonòmica, que fixava el 9 d’octubre 
com a data límit.

La nova web inclou informació de 
convenis subscrits i ajudes concedi-
des per la institució, declaracions 
de béns i activitats de tots els mem-
bres de la Corporació, així com la 
informació econòmica, pressupos-
tària i administrativa de l’Ajunta-
ment. Inclou notícies, un accés a 
l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciuta-
dà, que recull queixes i suggerèn-
cies i que s’ampliarà, i es podran 
realitzar tràmits i gestions munici-
pals. L’alcaldessa de Xixona, Isabel 
López, ha explicat que “l’engegada 
de la nova pàgina web pretén acos-
tar la gestió de l’Ajuntament encara 
més a tots els ciutadans. L’objectiu 
és incidir en la transparència i l’ac-
cés a la informació, activitats, sub-
vencions o serveis municipals”.

La nova xixona.es, publicada tant 
en castellà com en valencià, permet, 
així mateix, consultar i descarregar 
les actes dels plens, amb un històric 
des de 2009, i vídeos de les sessions 
plenàries, que van gravant-se des 
de 2013. També s’inclouen, per 
exemple, documents i guies per a 
sol·licitar certificats com el d’em-
padronament o matrimoni civil, o 
instàncies per a la presentació de 
suggeriments o queixes.

Ricardo Mira, regidor de Moder-
nització, explica que “tenim previst 
seguir millorant la web incorporant 
el Portal del Proveïdor i eines de 
participació ciutadana com Muni-
cipApp”. Aquesta App gratuïta de 
la Diputació està disponible per 
a iOS i Android i ofereix un servei 
pel qual els usuaris podran avisar 
de possibles incidències. També in-
clou dades com una llista de carrers 
completa de cada localitat, punts 
d’interés, notícies, esdeveniments 
i serveis.

L ’Ajuntament de Xixona ha inver-
tit un total de 13.000 euros en 
diverses obres de manteniment i 

millora en els centres educatius del mu-
nicipi amb l’objectiu que “els prop de 
mil alumnes que aquest curs estudien a 
Xixona puguen gaudir d’unes instal·la-
cions en les millors condicions”, ha 
explicat la regidora d’Educació, María 
Teresa Carbonell, que explica que “du-
rant les vacances de Nadal es duran a 
terme altres actuacions que no es van 
poder efectuar abans de començar les 
classes a causa de les pluges”.

El Consistori xixonenc ha dut a ter-
me diversos treballs de neteja, pintura, 
cristalleria, obra de paleta i lampisteria 
en els tres col·legis públics. Aquestes 
labors han consistit, entre unes altres, 
en la instal·lació de noves zones de joc 
i gronxadors i en la reparació d’una 
cornisa.

XARXA LLIBRES
María Teresa Carbonell ha confirmat, 

a més, l’adhesió de l’Ajuntament de 
Xixona, “des del primer moment”, al 
Pla Xarxa Llibres, una iniciativa de la 
Generalitat que consisteix “no solament 
en ajudes per a la compra de llibres de 
text sinó també en un projecte pedagò-
gic i solidari més ampli que pretén sen-
sibilitzar a alumnes, famílies i docents 
sobre la necessitat de cuidar els llibres 
perquè puguen passar d’uns escolars a 
uns altres, curs a curs”. Estan inclosos 
Primària, Secundària i Formació Pro-
fessional Bàsica. La regidora recomana 
als pares que guarden les factures de 
compra originals “perquè seran ne-
cessàries per a rebre les ajudes”.

MENJADORS ESCOLARS
Els tres col·legis de la localitat estan 

prestant servei de menjador des del 

primer dia gràcies a l’ampliació de les 
beques de menjador de la Generali-
tat Valenciana. D’aquesta manera per 
primera vegada tots els xiquets poden 
menjar en els seus col·legis des de se-

tembre a juny, afavorint alhora el suport 
a les famílies i la conciliació laboral. 

En la imatge superior, arreglo de la 
cornisa del pavelló infantil del Cristòfol 
Colom.

Celebrat el VI Rally Fotogràfic 
24 H Solidari ‘Xixona m’encisa’

Les Regidories de Joventut i Cultura 
han organitzat el VI Ral·li Fotogràfic 24 
Solidari “Xixona m’encisa”, que ja té 
guanyadors i que va suposar una activi-
tat molt ben acollida. 

Premi millor fotografia Categoria Jove: 
David Giner Ramos.

Premi millor fotografia Categoria 

Adults: Reyes Cerdá Mira.
Premi millor fotografia Categoria 

Eixida o Posta del Sol: Alfredo Jerez 
Miralles.

Premi millor fotografia Categoria Fo-
tografia Nocturna: Vicente Giner Anti-
llaque.

Premi millor fotografia Categoria Ur-

bana: Marcelo Mezzo Feliu.
Premi millor fotografia Categoria Na-

tural: Juani Ortiz Climent.
Els premiats poden posar-se en con-

tacte, si encara no ho han fet, amb les 
Oficines Municipals de Cultura i Joven-
tut per a resoldre aspectes relacionats 
amb els premis.

El 2 de novembre 
comença la 
formació del 
taller d’ocupació

El Taller d’ocupació que es desenvo-
lupa a Xixona està a punt de començar. 
L’alcaldessa de Xixona, Isabel López, 
explica que “el període de formació, 
que començarà el 2 de novembre, tin-
drà una duració de sis mesos i aportarà 
als alumnes un aprenentatge específic, 
pràctic i complet amb l’objectiu d’ob-
tenir una qualificació professional es-
pecialitzada”. A més, els participants 
rebran una remuneració econòmica 
mensual equivalent al salari mínim in-
terprofessional, que es situa en 648’60 
euros bruts mensuals.

El Servef ha portat a terme la convo-
catòria i selecció dels aspirants a les 16 
places disponibles per a aturats xixo-
nencs en els dos cursos del taller, un 
de colocació de pedra natural i un altre 
sobre instalacions i mantenimient de 
jardins i zones verdes. També es cubre-
ixen quatre places d’equip docent i de 
suport, i s’han buscat diversos perfils 
professionals per ajustarse a les neces-
sitats existents, segons la informació 
facilitada.
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EL CERTAMEN TINDRÀ LLOC DEL 5 AL 8, I JA ES PODEN FER INSCRIPCIONS

Ja es prepara la VII Fira de Nadal 
de Xixona a celebrar en desembre

‘Contes a 
escena’, 
la unió 
de contes 
i teatre 
que dóna 
molt bon 
resultat

‘Contes a escena’ és un treball de gent que li agrada unir els contes amb el 
teatre. Merxe Ferri i Alicia Verdú, col·laboradores de TALIBUJ (Grup de Teatre 
de Jubilats), treballen amb un grup de xiquets entre els 5 i els 12 anys (nebots, 
amics i voluntaris) des de fa més d’un any.

Compromesos i molt responsables, el resultat és la realització d’un espectacle 
de llum negra i teatre d’ombres. Es tracta d’una preciosa fantasia visual per a 
xiquets i majors. Disposen d’un espai en la planta baixa de la Biblioteca, diguem 
que és la seua Sala Multiusos, encara que un poc xicoteta, doncs té un aforament 
màxim 40 persones, segons ens comenten.

Al maig del 2014 presentaren ‘I CONTES A ESCENA’ (Frederik ; Aquil·els, el 
puntet i Wangari). Amb les col·laboracions de Estefanía, Susana, Martina, Danie-
la, Pablo, Gemma Vilaplana i Gema Canham. Es van fer tres sessions durant tres 
dies consecutius, amb una gran assistència.

Al setembre de 2015 presentaren ‘II CONTES A ESCENA: tres contes animals’ 
(Este no és el meu bombí, Nadarín y Elefante, un guisante). Participants: Sofía, 
Martina, Dídac, Martina, Daniela i Júlia Sanz, que van realitzar els treballs de 
marionetistes, narradors i fins a cantants.

En aquesta ocasió han sigut solament dues sessions, però no descarten en algu-
na data significativa una reposició. I no tardaran molt a començar a preparar la 
pròxima edició de CONTES A ESCENA. Com sempre, des de la Biblioteca conviden 
a grans i xicotets a col·laborar en aquesta fantàstica aventura.

L’Ajuntament de Xixona i l’associació 
de comerciantes AEX ja estan treballant 
en la VII Fira de Nadal de Xixona, que es 
celebrarà del 5 al 8 de desembre. Ac-
tualment ja està obert el termini per a 
què els interessats puguen inscriure’s 
per participar en aquesta nova edició 
d’un certamen que és únic.

I és únic per què es tracta d’una Fira 
de Nadal en la que és la cuna del Nadal, 
pels seus productes propis d’aquestes 
dates, on els torrons i dolços propis no 
poden faltar a les taules nadalenques, i 
tots aquests productes es poden adqui-
rir en aquest certamen. A més, a la Fira 
de Nadal de Xixona també està present 
el comerç de la població i són molts els 
qui es sumen.

PRESENTS EN COCENTAINA
La VII Fira de Nadal de Xixona ha estat 

present a la de Tots Sants de Cocentai-
na, on donar informació respecte a la 
propera celebració xixonenca, així com 
poder degustar els productes propis 
de la cuna del torró i els dolços nada-
lencs, juntament amb una degustació de 
dolços que s’elaboren per la festivitat de 
Tots Sants.

Más del 90% de aprobados en Lexis English Centre
Una vez más, Lexis English Centre, quiere dar la 

enhorabuena a todos sus alumnos que aprobaron 
los exámenes de la Universidad de Cambridge en-
tre diciembre 2014 y julio 2015. Cabe destacar 
que el índice de aprobados de junio y julio superó 
el 90%. 

Seguidamente  hacemos pública la relación de 
todos ellos.

KET FOR SCHOOLS  (A2)
Lucia Llinares Cabezos (Pass with Distinction)
Inés Sirvent Molina (Pass with Merit)
Laia García Selfa (Pass)
Lucia López Llorens (Pass)
Clara Sandín Alcaraz (Pass)

PET (B1)
Elena Soler Moya (Pass with Merit)
Esther Hernández Miquel (Pass with Merit)
Meritxell Jerez Sirvent (Pass)
Dámaso Sirvent  Monerris (Pass)
Erica Domenech Sirvent (Pass)
Paloma Llinares Mira (Pass)
Ainhara Ramos Fernández (Pass)
Mª Esperanza  Espí Alfaro (Pass)
Victoria Romero Santonja (Pass)
Bárbara Mira Sirvent (Pass)

PET FOR SCHOOLS (B1)
María Bernabeu  Verdú (Pass with Distinction)

Abdessamad Kardad (Pass with Distinction)
Javier Perez Ros (Pass with Merit)
Borja Camarasa González (Pass with Merit)
Norberto Gisbert Ferrándiz (Pass with Merit)
Cristina Bernabeu López (Pass with Merit)
Gustavo Nicolau Samper (Pass)
Elena López Millet (Pass)
Joan Llorens Ripoll (Pass)
Claudia Artacho Verdú (Pass)
Joaquin Mañogil Monerris (Pass)
Raúl Sirvent Díaz (Pass)
Ariadna García Vigara (Pass)
María Jesús Barrachina Miranda (Pass)

FCE (B2)           
Ana María Olmos Carbonell (Pass grade C)
Lucia Mira García (Pass grade C)

FCE FOR SCHOOLS (B2)
Rubén Iborra Espí (Pass grade B)
Judith Arrés Reche (Pass grade C)
Arancha López Millet (Pass grade C)
Angela Mañogil Monerris (Pass grade C)

CAE (C1)
Alicia Feliu Gil (Pass grade C)
Begoña Mira Galiana (Pass grade C)
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Reconeixements i 
cultura pel 9 d’Octubre
L ’Ajuntament de Xixona va preparar 

un ampli programa d’actes per a 
celebrar el 9 d’Octubre i, al ma-

teix temps, commemorar el vinté ani-
versari de la mort del polifacètic artista 
alcoià Ovidi Montllor.

Pel que fa al divendres 9 d’Octubre, 
Dia de la Comunitat Valenciana, es van 
celebrar els actes habituals, entre els 
quals destaca el reconeixement a per-
sones il·lustres de Xixona, davant de 
l’Ajuntament i després de la processó cí-
vica, el discurs institucional i l’homenat-
ge a Jaume I. Així, a l’acte institucional 
es va reconéixer la tasca social, educa-
tiva i cultural que desenvolupen o han 
desenvolupat en el municipi personali-
tats i organitzacions com Cáritas, l’ex-
directora del col·legi Sagrada Familia, 
María Jesús Palomar ‘Sussa’ i la pianista 
xixonenca María Dolores González Gavi-
lán. Va ser un acte molt emotiu.

Amb aquests reconeixements, l’Ajunta-
ment ha buscat enaltir el paper social de 
Cáritas, “coordinant de manera volun-
tària i desinteressada accions solidàries 
en benefici dels més desfavorits, com la 
recollida d’aliments i altres estris, o la 
recaptació de donacions que ajuden a 
pal·liar les necessitats més urgents de 
les famílies amb dificultats econòmi-
ques”, explica l’alcaldessa de Xixona, 
Isabel López. Amb Cáritas es manté una 
estreta col·laboració des de la regidoria 
de Serveis Socials.

També es va reconéixer “l’amplia i 
compromesa carrera docent” de María 
Jesús Palomés Blanes, més coneguda 
com a ‘Sussa’, directora del col·legi Sa-
grada Familia fins a la seua jubilació en 
juny d’aquest any. “La seua trajectòria 
professional sempre ha estat al servei 
dels alumnes i de tots és conegut el seu 
compromís per una escola pública de 
qualitat i en valencià’.

Al 9 d’Octubre també es va reconéixer 
la trajectòria musical i la implicació 
amb la cultura de la pianista María Do-
lores Gavilán, naixcuda a Xixona i filla 
d’una mestra d’escola molt coneguda en 
la localitat i que fou directora del col·le-
gi Eloi Coloma, Delfina Gavilán. “Malgrat 
la major part de la seua carrera com a 
professora i virtuosa del piano ha trans-
corregut a Barcelona, María Dolores 
mai no ha perdut la relació ni l’interés 
per les seues arrels xixonenques”.

A la jornada festiva també es va cele-
brar el V Trofeu de petanca 9 d’Octubre 
i va haver-hi animació per a tots els pú-

S’HA GAUDIT D’UN AMPLI PROGRAMA D’ACTES I XIXONA HA DEDICAT LA CELEBRACIÓ A OVIDI MONTLLOR

blics a l’àrea recreativa de Sant Anto-
ni, on a més es va poder degustar una 
paella gegant. A primera hora del matí, 
una cercavila a càrrec de l’Agrupació 
Artistico Musical El Trabajo de Xixona 
va animar els carrers de la població.

REIVINDICACIÓ ALCALDESSA
En el seu discurs, l’alcaldessa va 

reivindicar major “autonomia per als 
Ajuntaments i un canvi en les lleis del 
Govern Central que limiten la nostra 
tasca”, i que “parlem del desig just i 
coherent de disposar amb major lliber-
tat dels nostres recursos i poder inver-
tir-los en projectes i iniciatives que ens 
ajuden a créixer i a crear ocupació”.

Entre els projectes, l’alcaldessa va 
mencionar la construcció del pavelló es-
portiu, el canvi de la biblioteca a la Casa 
Rovira i dotar d’accessibilitat la Casa de 
Cultura.

MÉS ACTIVITATS
Però els actes amb motiu del 9 d’Oc-

tubre han anat més enllà i, com es deia, 
també s’ha recordat a Ovidi Montllor. 
La companyia de teatre La Dependent 
ha representat per a escolar ‘Un quart 
amb l’Ovidi’, on s’explica en xicotet for-
mat la vida del qui fora actor, cantautor 
i poeta. A més, es va presentar el llibre 

‘Ovidi Montllor, un obrer de la paraula’, 
de Jordi Tormo, i se’l va recordar mit-
jançant les cançons que van interpretar 
els Xitxarra Railway, que han musicat 
alguns dels primers poemes de l’Ovidi, 
i durant tot el mes s’ha pogut visitar una 
exposició de litografies d’Antoni Miró 
titulada ‘Homenatge a Ovidi’. Miró és 
també alcoià i va ser amic personal de 
l’homenatjat.

A més, s’ha celebrat un ampli pro-
grama d’actes culturals, que han inclòs 
una conferència de Jordi Cortina sobre 
restauració ecològica, el Grup d’Estudis 
Xixonencs va preparar la II Nit Estellés, 
en la qual es va recordar l’obra de l’es-
criptor Vicent Andrés Estellés, amb la 
lectura de poemes seus i la música de 
Borja Penalba i Francesc Anyó. 

Completant el llistat d’actes cal desta-

car la representació de ‘El verí del tea-
tre’, una de les obres més reconegudes 
de la dramatúrgia valenciana, una actua-
ció de la Coral Voces Blancas de Xixona 
i la presentació del llibre de l’escriptor 
alcoià Carles Cortés ‘La clau que obria 
tots els panys’, junt amb un concurs de 
pintura a l’aire lliure i campionat de sca-
lextric. Aquest any s’ha editat una agen-
da específica amb tots els actes.

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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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
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COMENÇARÀ AL GENER I JA ES PODEN FORMALITZAR LES INSCRIPCIONS PER CREAR EL GRUP

Teràpia per deixar de fumar
L a Junta Local de Xixona d’AECC va organitzar una 

xarrada en la qual sota el nom de ‘Esfúmate del 
tabaco’ es va parlar de la importància de deixar 

de fumar, a la vegada que es va informar dels símpto-
mes del tabaquisme i els problemes que comporta. La 
xarrada va anar a càrrec de Ana I. Martínez Fernández, 
psicooncóloga de la Junta Provincial de Alicante de la 
AECC, i es va celebrar en l’aula de cultura de la Societat 
El Trabajo, amb la col·laboració també de l’Ajuntament 
de Xixona.

La presidenta de la Junta Local de Xixona de AECC, 
Merce Petit, explica que una qüestió molt interessant 
és la de donar opció a fer una espècie de teràpia mit-
jançant d’AECC, per la qual cosa es necessita un grup 
de quinze persones i començaria al gener, amb una 
durada de nou setmanes. Els interessats es poden di-
rigir al telèfon de la presidenta per a formar part del 
grup, 654 98 26 18 (Merce Petit), o també es poden 
dirigir a la seu de l’entitat que està ubicada al carrer 
La Vall 58, dilluns i dimecres de 18’30 a 20 hores. A 
més, també es poden descarregar una aplicació per 
al telèfon mòbil de manera gratuïta, Respirapp, que 
també serveix de teràpia per aconseguir-ho.

Un total de 31 pintors de diferents punts de la geografia espanyola van participar en la IV edició 
del Concurs de pintura a l’aire lliure Ciutat de Xixona, que valora els treballs de tècnica lliure 
realitzats in situ durant unes hores amb el nucli urbà de Xixona com a inspiració, un certamen 
celebrat dissabte 3 d’octubre.

El pintor Pedro García, de Yecla, s’ha alçat amb el primer premi, dotat amb 1.100 euros que 
aporta l’Ajuntament de Xixona gràcies a una obra centrada en un dels racons del parc municipal 
del Barranc de la Font. El treball de l’artista murcià ha sigut triat pel jurat com el millor dels 31 
participants en aquesta edició del concurs, que se centra a plasmar, a través d’una tècnica pictòri-
ca lliure, el punt de vista subjectiu que suggereix a cada creador qualsevol espai del nucli urbà. 
Així mateix, el segon premi, dotat amb 800 euros que també aporta l’Ajuntament, ha recaigut en un 
altre pintor de Yecla, Francisco Carpena. 

El tercer premi, patrocinat per l’empresa Turrodelia Gourmet i valorat en 400 euros més un lot 
de torró, ha sigut per a Francisco Pérez, natural de Riba-Roja.

D’altra banda, Guillermo Ferri i Daniel Parra, han sigut reconeguts amb els dos quarts premis 
que patrocinen les empreses Gráficas Arte-Xixona i Artesanos de Jijona, respectivament. Aquest 
concurs de pintura també concedeix tres cinquens premis: el premi Helado Artesano, que ha re-
caigut en Juan Manuel Campos; el premi Turrón 25, atorgat a Piedad Santamaría, i el premi Serie 
Sistemas Eléctricos, que ha sigut per a Rafael Terres.

Els participants procedeixen de diferents províncies de la geografia espanyola com Madrid, 
Murcia, Sevilla i Biscaia, així com de punts molt diversos de la Comunitat Valenciana, com Alcoi, 
Alfafara, Altea, Bocairent, Crevillent, Elx, Guadassuar, Manises, Museros, Mutxamel, Ontinyent, 
Pilar de la Horadada, Riba-Roja, Tavernes Blanques, València i Vilamarxant.

Xixona contra el 
càncer de mama

Xixona es va sumar a la commemoració del Dia 
mundial contra el càncer de mama, que té com a 
data central el 19 d’octubre, i ho va fer amb una 
sèrie d’actes al respecte l’endemà. Així, el llaç 
rosa, el color d’aquesta lluita, va lluir a la façana 
de l’Ajuntament, anant de la mà la Junta Local de 
Xixona de AECC i l’Ajuntament.

A més, els membres de la Junta Local de Xixo-
na de AECC van instal·lar una taula en el mercat 
ambulant per tal d’obtenir fons i facilitar infor-
mació, incidint en la importància de la prevenció 
i de què seguisca investigant-se. Des de la Junta 
donen les gràcies a tots els qui han col·laborat, 
especialment a l’Ajuntament.

Concurs de pintura a l’aire lliure
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L a alcaldesa de Xixona, Isabel 
López Galera, ha mantenido 
una reunión con la diputada au-

tonómica y portavoz de la Comisión 
de Obras Públicas, Infraestructuras y 
Transportes de las Cortes Valencianas, 
Sandra Martín Pérez, en la que se ha 
puesto encima de la mesa la preocupa-
ción existente en el Consistorio jijonen-
co por la situación actual de la CV-800, 
la principal vía de comunicación de la 
localidad. 

Entre las reivindicaciones del muni-
cipio se encuentran la supresión de la 
conocida como “revolta de la paella”, 
tramo de curvas en el que los vehícu-
los han de realizar un giro de casi 360 
grados y el desdoblamiento de la carre-
tera para descongestionar el tráfico. La 
alcaldesa ha insistido en la importancia 
que tiene la CV-800 para el crecimiento 
y desarrollo económico de la localidad, 
“ya que las empresas e industrias del 
municipio tienen un volumen de expor-
tación muy elevado y necesitan disponer 
de una carretera cómoda y segura”. Du-
rante el año 2014, esta carretera sopor-
tó, a su paso por Xixona, una intensidad 
media de 5.016 vehículos diarios en la 
zona sur del municipio, de los que más 
de un 5% fueron vehículos pesados. 

“Somos uno de los grandes núcleos 
industriales de la provincia y, además, 
nuestros polígonos todavía disponen de 
espacio suficiente para que se instalen 
nuevas empresas y se genere todavía 
más empleo”, ha añadido la alcaldesa. 
Isabel López ha recordado que, además 
de numerosas fábricas de turrón y he-
lado, en Xixona se encuentran radica-
das empresas como Procter&Gamble, 
una de las multinacionales con mayor 
número de trabajadores de la provin-
cia de Alicante, así como la planta de 
tratamiento de residuos sólidos Piedra 
Negra, generadoras de mucho tráfico de 
vehículos de gran tonelaje. 

López ha trasladado a Sandra Martín 
su convicción de que, además de mejo-

rar las grandes vías como las autovías y 
autopistas, “también es muy importante 
conectarlas con los pueblos del interior 
para posibilitar un desarrollo sosteni-
ble y equilibrado entre territorios que 
nos permita crecer y crear empleo”. 

La alcaldesa ha explicado que, desde 
que el grupo socialista accedió al Ayun-
tamiento hace ocho años, ha hecho lle-
gar a la Conselleria de Infraestructuras 
todas estas reivindicaciones en nume-
rosas ocasiones. A pesar de que tanto 
los anteriores consellers como los di-
rectores generales siempre han dado 
la razón al Consistorio sobre la impor-
tancia de estas actuaciones, nunca “se  
ha hecho nada, pese a que fue uno de 
los compromisos de la administración 
valenciana cuando las competencias 
sobre la carretera fueron transferidas 
a la Generalitat por el antiguo MOPU 
(Ministerio de Obras Públicas)”.

Isabel López confía en que “ahora 
que hay un gobierno diferente en la Co-
munitat se solucionen definitivamente 
los problemas en la CV-800”.  

AUMENTO DE MOTOS
Por otra parte, la alcaldesa se ha re-

unido con el jefe provincial de Tráfico, 
Francisco García-Caro, para trasladar-
le las quejas de los vecinos y solicitar 
“más controles en el puerto de La Ca-
rrasqueta, especialmente durante los 
fines de semana, cuando se produce 
un aumento considerable de motos en 
este tramo de la CV-800, que es nuestra 
principal vía de comunicación”. 

En este sentido, la alcaldesa ha diri-
gido un escrito al director provincial 
para trasladarle la preocupación por 
la alarma social que provoca “el com-
portamiento a veces temerario de algu-
nos de los motoristas que frecuentan la 
carretera realizando adelantamientos 
improcedentes o excediendo los límites 
de velocidad”. También ha transmitido 
al jefe provincial de Tráfico la preocu-
pación del consistorio por las actuales 

condiciones de la CV-800 a lo largo de 
prácticamente todo su recorrido desde 
Mutxamel hasta el alto de La Carrasque-
ta, ya que en los últimos años se han 
suprimido diversas zonas de adelanta-

miento sin que se haya planteado otras 
alternativas como el desdoblamiento 
de la carretera. “El hecho de no poder 
adelantar durante buena parte del re-
corrido en una vía por la que circulan 

muchos vehículos de gran tonelaje hace 
que el tráfico sea poco fluido y pueda 
dar lugar a situaciones de riesgo, en 
este caso por velocidad excesivamente 
lenta”, ha explicado López. 

TAMBIÉN PIDE MÁS CONTROLES PARA REFORZAR LA SEGURIDAD VIAL EN EL PUERTO DE LA CARRASQUETA

La alcaldesa solicita mejoras en la 
CV- 800 y la supresión de la ‘paella’

Unanimitat a una moció de 
Compromís per protegir els cervos

En el Plenari del passat 24 de setem-
bre, tots els grups polítics van donar 
suport a la moció de Compromís per 
Xixona per a protegir els cervos de les 
nostres serres. La moció, inspirada en 
les denúncies que tant l’Associació de 
Defensa dels Herbívors com la premsa 
han exposat, vol ser una actuació urgent 
contra les matances que estan patint al-
gunes espècies (cervos i arruís, sobre-
tot) a mans de caçadors furtius.

Entre els acords que es deriven de 
l’aprovació d’esta moció, hi ha els se-
güents: sol·licitar a Conselleria de Me-
di Ambient més guardes forestals per 
a cuidar el nostre terme; demanar que 

establisquen sancions exemplars als 
caçadors furtius i instar els organismes 
competents a instal·lar radars en les 
carreteres de muntanya per a reduir 
les morts d’animals per atropellaments. 

El regidor de Compromís, Joan Ar-
ques, ha declarat que “ens sentim molt 
satisfets per l’aprovació per unanimitat 
de la moció. Ara és el moment de po-
sar-la en marxa i de lluitar perquè es 
complisquen els acords aprovats”. Des 
de Compromís, subratllen la importàn-
cia d’actuar amb urgència per a evitar 
que estes matances puguen suposar la 
desaparició dels grans herbívors de les 
nostres serres.

Piden agilidad en la 
planta de residuos

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, 
ha pedido celeridad a la Conselleria de 
Medio Ambiente para que tome las me-
didas necesarias de cara a evitar proble-
mas en la planta de residuos derivados 
de un colapso. 

Así, la alcaldesa remarcó que debe 
darse un giro radical a las políticas 
de gestión de residuos, puesto que se 
trata de un problema con repercusión 
medioambiental, como también incide 
en la importancia de que se tomen las 
medidas necesarias para resolver los 
diferentes problemas existentes.

Cabe recordar que hace unas sema-
nas se anunció la posibilidad de desviar 

basuras de la Vega Baja a las plantas 
de Villena y Xixona, algo que desde el 
Ayuntamiento de esta última localidad 
han cuestionado teniendo en cuenta 
la situación de Piedra Negra y se pide 
que en ningún caso sobrepase su ca-
pacidad en su cómputo anual. Ahora, 
desde Conselleria han avanzado que 
una posibilidad es la creación de una 
planta de transferencia en la Vega Baja 
que permita asumir la gestión de los 
residuos y una distribución, a la vez 
que se hace necesario un precio unita-
rio. Todos los portavoces municipales 
han acordado una serie de medidas y 
reivindicaciones.
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HI HA ACTUALMENT 1.736 SOCIS, QUE SUPOSA UN CREIXEMENT DE PRÀCTICAMENT UN 250% RESPECTE FA HUIT ANYS

Segueix creixent el nombre de socis 
de les instal·lacions esportives
L ’esport gaudeix de molt bona salut a Xixona. Així ho demostra el fet que 

actualment hi haja un total de 1.736 socis de les instal·lacions esportives 
municipals, entre les quals es troben el poliesportiu, el camp de futbol o la 

piscina coberta. La xifra suposa pràcticament un creixement del 250% respecte 
fa huit anys.

Segons el Regidor d’Esports, Cristian Sirvent, aquest increment té a veure 
“amb la reforma integral de la piscina del poliesportiu, que es va dur a terme 
entre 2010 i 2011, però també als descomptes per a la inscripció en escoles i 
cursos esportius, bons de natació i quota de soci”. Sirvent també es va referir a 
“l’ampliació de l’horari de la piscina coberta als caps de setmana i l’augment del 
nombre de places per als cursos de natació i bany lliure”.

Els socis de les instal·lacions esportives municipals de Xixona gaudeixen de 
nombrosos avantatges, com la possibilitat d’accedir lliurement a la piscina del 
poliesportiu durant els mesos d’estiu i beneficiar-se de rebaixes de fins al 75% 
sobre el preu del lloguer de les pistes. Altres beneficis de què gaudeixen els 
usuaris associats són preus més barats en la matriculació i quotes mensuals de 
les escoles, així com l’accés a bons reduïts per a poder practicar la natació en 
la piscina coberta. Així mateix, les famílies amb diversos membres matriculats 
en les escoles o inscrits com a socis poden beneficiar-se d’altres bonificacions 
addicionals.

Gran acollida del I Rallye Ciutat de Xixona

Un públic entregat i un espectacle esportiu del més alt nivell. Així podria resumir-se el primer Rallye 
Ciutat de Xixona celebrat a la localitat els dies 16 i 17 d’octubre. Organitzat pel Club d’Automobilisme 
Xixona Sport en col·laboració amb l’Ajuntament de Xixona, la prova puntuava per al Regional de Rall-
yes de la Comunitat Valenciana i va comptar amb vora seixanta equips inscrits.

El divendres 16 a la vesprada arrancaven els preparatius amb les verificacions oficials dels vehicles 
a la Plaça. No obstant això, el dia gran va ser el dissabte 17, amb una prova molt intensa de quasi 12 
hores i 210 quilòmetres de recorregut total.

El total de participants es dividia entre les modalitats de Velocitat i Regularitat. El Rallye va comptar 
amb un total de set proves que comprenien Busot, Monnegre, la Torre de les Maçanes, Benifallim i 
Xixona.

RESULTATS
Finalment, el pòdium va estar conformat per Santiago Carnicer-Víctor Buades en primera posició, 

seguits per Javier Polidura-Amadeo a 1’41’’ Aguirre i Santiago Cañizares- Ricardo Ranero a 2’55’’.
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Un setembre molt actiu 
per als corredors de Xixona
L a Sagra SkyRace, Trimuro Trail 

i el primer Trail al Pantà de Tibi 
són les tres proves a les quals l’es-

port xixonenc va tindre representació al 
mes de setembre de la mà del CEX Xixo-
na i també d’altres clubs com CAFS o el 
Club Ciclista. Recorreguts de distintes 
dificultats, però amb un punt en comú: 
els esportistes xixonencs van donar-ho 
tot.

El 20 de setembre la cita era doble. 
En primer lloc, la IX edició de La Sagra 
SkyRace, organitzada per l’ajuntament 
de la Puebla de Don Fadrique (Grana-
da) i el club esportiu “Reto Everest”. 
Es tracta d’una cursa d’alt rendiment 
de muntanya amb dos recorreguts pos-
sibles, un d’ells més reduït, de 22,7 
quilòmetres de longitud i un desnivell 
acumulat de més de 2.700 metres, i un 
recorregut llarg amb una longitud de 
42,4 quilòmetres i un desnivell acumu-
lat de 5.600 metres, el que la fa només 
apta per a corredors molt qualificats 
i adaptats a carreres per terrenys de 
muntanya molt irregulars. Els xixonencs 
Jose Luis Doménech, corredor del CEX, 
i Jose Martínez, del Club Ciclista de 
Xixona van participar en la marató. Per 
altra banda, José Vicente Ramos va par-
ticipar en la mitja marató.

A les 9 del matí prenien la sortida per 
realitzar un recorregut que els portava 
pel cim de La Piedra de La Rendija, a 
més de 1.600 metres d’altitud, al cim de 
La Sagra, amb una altitud de 2.382 me-
tres. Un cop allà, els corredors van des-
cendir per a tornar al nucli de població 
de la Puebla, on més de 400 corredors 
van poder degustar receptes tradicio-
nals de la zona i gaudir l’entorn.

José Martínez va completar la prova 
amb un magnífic temps de 5h i 57min, 
sent el 35é a la classificació general. 
José Luís Doménech va tindre proble-
mes físics que no obstant això, no van 
impedir que acabara la carrera en un 
temps de 6h 43 min, en la posició 66 
de la general. é Vicente Ramos a la mitja 
marató va realitzar un temps de 2h 58 
min, acabant al lloc 37 de la general.

VICTÒRIA DE VICKY ROMERO
El mateix diumenge 20, l’esport xixo-

nenc també va estar representat a la II 
Trimuro Trail, celebrada a Turballos, 
pedania de Muro. La cursa presentava 
un recorregut que arribava pràctica-
ment fins al cim del Benicadell.

Sis corredors xixonencs pujaren a 
participar en aquesta peculiar carrera: 
la veterana Vicky Romero, Carlos Fe-
rrer, David Jerez, Roser Nicolau, Josep 
Miquel Arques i Joan de Déu Martines, 
aquest últim corrent per primera vega-
da en dos anys, a causa d’una lesió al 
peu.

Tot i que el recorregut no agradava 
a tots els corredors i que Josep Miquel 
Arques va tindre problemes al bessó 
dret des del primer quilòmetre, tots van 
poder acabar la carrera. Com ja és ha-
bitual, Vicky Romero va ser primera a 
la categoria Màster. Els resultats de la 
classificació general apareixen recollits 
al quadre que acompanya aquesta in-
formació, a la part superior.

I TRAIL VOLTA AL PANTÀ DE TIBI
El següent diumenge, el 27 de setem-

bre, els corredors xixonencs van tindre 
una nova cita. En aquesta ocasió, el 
punt de trobada era la localitat veïna de 
Tibi. Per primera vegada se celebrava el 
Trail Volta al Pantà de Tibi, una cursa 
que va tindre una acollida espectacular 
amb vora 400 persones participant.

Els xixonencs i les xixonenques aficio-
nats a aquest esport no van voler perdre 
l’oportunitat de participar-hi, ja que el 
fet d’estar prop i tenir un trail “assequi-
ble” va fer que s’inscrigueren molts 
participants novells.

En aquesta prova els esportistes xixo-
nencs van triomfar com mai. Els pò-
diums, van ser molts: El tercer absolut i 
segon veterà en la de 26K de Joan Car-
les Orquín, Pelusa (CEX), el primer de 
promesa (26k) de David Picó (CAFS), 
el primer de Màster i segon absoluta 
de Vicky Romero (26k) (CAFS), el se-
gon lloc en fèmines de Roser Nicolau 
(17k), el tercer lloc de veteranes (17k) 
de Mònica Hernández (CEX). I el quart 
de lloc de veterans (17k) de Joan de 
Déu Martines (CEX).

II Trimuro Trail

Alberto Plans participa en el 
Campionat d’Espanya de Parapent

L’esportista xixonenc Alberto Plans va ser un dels compe-
tidors de la prova nacional de parapent que es va celebrar 
entre el 23 i el 29 d’agost a Àger (Lleida). Els bons resultats 
que Plans va aconseguir l’any passat a la Lliga Nacional li van 
permetre formar part del Campionat d’Espanya, al que només 
poden acudir els 150 millors pilots. Malgrat que, per motius 
personals i laborals, l’esportista aquest any no està participant 
en la Lliga Nacional, sí que va voler formar part d’aquest esde-
veniment, de gran importància. “Una de les proves organitza-
des, on 70 pilots van completar un total de 133 km creuant el 
Pirineu, ha sigut considerada com la millor en la història dels 
campionats nacionals celebrats”, explicava Plans.

Malauradament, l’oratge no va acompanyar i dels set dies 
programats de competició, sols es va poder volar quatre. El 

xixonenc ho va fer el dimarts 25 i el dimecres 26 d’agost. El 
primer dia, el vent va jugar en contra, no obstant el dimecres 
les condicions van millorar considerablement. “Vaig recupe-
rar bones sensacions, completant 40 km dels 75 que constava 
el recorregut, i amb altures superiors a 2500 metres, volant 
entre els núvols i amb voltors”.

Finalment Plans va quedar el 90é en la classificació general 
absoluta i el 45é en la classe Sport (veles intermèdies), uns 
resultats que han de valorar-se tenint en compte que el xixo-
nenc només va poder participar al campionat per complet, 
per motius de treball, i només va volar dos dies. “Jo estic con-
tent, és una experiència molt interessant participar en compe-
ticions tan rellevants, volar en zones amb gran potencial com 
els Pirineus i aprendre dels millors”, declarava el xixonenc.
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