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L’atur descendeix i registra 
un total de 334 inscrits

És la xifra més baixa en un mes de setembre des de l’any 
2009 i destaca el descens al sector de la indústria

La vuitena edició de la Fira 
de Nadal ja té cartell i dates

L’edició d’aquest any es celebrarà del 8 a l’11 de desembre, i 
Xixona es convertirà un any més en referent del Nadal

Augmenta el 
nombre d’usuaris 
de l’autobús interurbà 
i recupera el servei 
fins a Alacant

El Ral·li Ciutat 
de Xixona és 
un èxit de 
participació i 
es converteix 
en un 
veritable 
espectacle

Ja està tot a 
punt per 
gaudir de les 
Festes dels 
Geladors

Diversos actes 
amb motiu del 
Dia Mundial 
de l’Alzheimer

S’inaugura 
la nova pista 
de tennis del 
Poliesportiu 
Municipal

L’Ajuntament de Xixona va preparar un ampli programa d’actes 
per commemorar la festivitat del 9 d’Octubre, i des de la cultura 
a la diversió, passant per la reivindicació i els reconeixements van 
estar presents.

Aquest any es va retre homenatge a Elena Colomina Jerez, la pri-
mera dona regidora del primer ajuntament democràtic de Xixona, 
al músic i compositor Ricardo Planelles Torregrosa i a la banda 
xixonenca de rock Mugroman. Va ser una jornada marcada per la 
participació i amb actes per a totes les edats.
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Festivitat del 
9 d’Octubre
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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 Torremanzanas)/ 
10’00/ 13’05/ 16’00/ 18’00/ 19’45

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 8’00 
(llega a las 8’20 a Alicante)/ 10’30/ 
13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’15

 
 Salidas Hospital Sant Joan: 9’30/ 

10’40/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’45 (a 
las 20’30 sale de Alicante)

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

 
SERVICIOS ESPECIALES DE LUNES 

A VIERNES (en época lectiva)
 Xixona- Politécnico. Salida a las 

6’45 horas
 Virgen del Remedio-Xixona. Salida 

a las 15 horas
 Xixona-Torremanzanas. Salida a las 

15 horas
 Torremanzanas-Xixona. Salida a las 

15’30 horas
 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 9’00 (a las 

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

9’30/ 17’05
 
 Salidas Hospital Sant Joan: 13’45/ 

20’30
 Llegadas a Xixona: 14’15/ 21’00 (lle-

ga a las 21’30 a Torremanzanas) 

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

20’30
 Llegadas a Hospital Sant Joan: 

9’30/ 13’30/ 21’00
 
 Salidas Hospital Sant Joan: 8’30 

13’45/ 20’00
 Llegadas a Xixona: 9’00/ 14’15/ 

20’30

Los horarios pueden variar en unos 5 mi-
nutos.  

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 MA-
ÑANA

Desde el 4 de junio hay dos nuevas 
paradas en la U-1 para dar servi-
cio al polideportivo y polígono, con 
paso aproximado a las 9’10/ 11’10/ 
12’10/ 13’10/ 14’10/ *17’25/ *18’25/ 
*19’25/ *20’25 (*solo días laborables)

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

Biblioteca Fernando Galiana
Carbonell
 Terradets s/n

Emergencias/Bomberos . . . . . . . . . . . . 112
Policia Local.. . 96 561 30 30 / 609 202 208
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
Guardia Civil Xixona  . . . . . . . . 96 561 01 42
Guardia Civil (Tráfico) . . . . . . . 96 524 80 08
Guardia Civil (Colaboración ciudadana). 900 100 062 
Hospital Sant Joan  . . . . . . . . . 96 593 87 00
Centro de Salud. . . . . . . . . . . .  96 690 80 00
    Cita 2 (hasta las 14h)  . . . . . 96 690 80 01
    Sólo urgencias  . . . . . . . . . . 96 690 80 12
    PAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 690 80 02   
Servicios Forestales . . . . . . . . 96 515 08 10
Aeropuerto l’Altet  . . . . . . . . . . 96 691 94 00
Iberdrola (At. clientes)  . . . . . . 901 20 20 20
Iberdrola (Inciden.-Averías)  . . 96 514 41 76
Hidraqua SA  . . . . . . . . . . . . . . 902 250 270
Escuela Municipal Adultos  . . . 96 652 20 54
Club de Convivencia . . . . . . . . 96 561 30 84
Centro Ocupacional  . . . . . . . . 96 561 32 06
Gabinete psicopedagógico . . . 96 561 03 00
Recogida de animales  . . . . . . 96 668 20 96
Asilo Vicente Cabrera . . . . . . . 96 561 01 41
Notaría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 561 08 66
Registro de la propiedad  . . . . 96 561 03 81
Oficina parroquial . . . . . . . . . . 96 561 00 84

HORARIOS Y DIRECCIONES 

Xixona el nostre ciutat 
PRETÉN MOSTRAR L’ACTIVITAT 

DE TOTS ELS XIXONENCS

QUALSEVOL APORTACIÓ EN IMATGES O 
NOTÍCIES SERÀ BENVINGUDA. 

EL PERIÒDIC NO PUBLICA OPINIÓ NI CARTES 
AL DIRECTOR 

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

PER E-MAIL: 
xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

 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 ca-
da mes. 10 a 14 horas

Secretaría Ayuntamiento
Av. Constitució, 6
Tlf: 96 561 03 00

Horario: 09’00 a 14’00.

Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local

C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00. Ext. 324

Agencia de Fomento de
Iniciativas Comerciales

C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00. Ext. 324

Horario: Lunes a viernes. Se recomien-
da solicitar cita 

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

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

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

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

Tlf: 96 561 20 33
Horario: Lunes a jueves, 9 a 14 y vier-

nes de 9 a 13’30 horas. Tardes de 
17 a 19 horas. Sábados, 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 vier-
nes 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

       Lunes a viernes, de 17 a 20.

CENTROS DE ENSEÑANZA

CP Eloi Coloma
Av. Constitució, s/n.
T: 96 690 81 72 (secretaría)

CP Cristòfol Colom
C/ Josep Mª Samper, 3
T: 96 690 81 58 (secretaría)

CP Sagrada Família
Av. Joan Fuster, 4
T: 96 690 81 67 (secretaría)

Guardería
Pl. Convent, s/n.
Tlf: 96 561 01 53

IES Xixona
C/ Manuel Galiana, 3
Tlf: 96 690 81 10

Centre Ocupacional              
Plaça del Convent, s/n.
Tlf: 96 561 32 06

AGENDA
SOCIEDAD

TELÉFONOS
ÚTILES

Amb el suport de

AMB LA COL.LABORACIÓ DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, 
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT

Del 14 de octubre al 20 de octubre  Constitución, 10
Del 21 de octubre al 27 de octubre  Cortes Valencianas, 4
Del 28 de octubre al 3 de noviembre  Constitución, 10
Del 4 de noviembre al 10 de noviembre  Cortes Valencianas, 4
Del 11 de noviembre al 17 de noviembre Constitución, 10
Del 18 de noviembre al 24 de noviembre Cortes Valencianas, 4

- Del 15 al 16 de octubre: 
Festes de Sant Lluc

- Sábado 15 de octubre: A las 
19’30 horas en el Cine de Dalt 
‘Això era una volta...’, teatro a 
cargo de La Dependent.

- Domingo 16 de octubre: A 
las 9’00 horas, desde la Font de 
Roset, ruta Xixona Font de Roset-
Alt de la Martina-Font de Roset.

- Jueves 20 de octubre: A las 
20’30 horas, en el Cine de Dalt, 
concert de Festes de Geladors, a 
cargo de la Agrupació Artístico 
Musical El Trabajo de Xixona.

- Del 21 al 23 de octubre: 
Festes de Geladors.

- Del 28 de octubre al 11 de 
noviembre: De 17 a 20 horas, 
en el Espai Jove de El Trabajo, 
exposición de trabajos del curso 
de fotografía digital.

- Sábado 29 de octubre: A 
las 19 horas, en El Teatret, visita 
guiada a cargo de Bernardo 
Garrigós de la exposición 
‘Guardians de pedra. Els castells 
d’Alacant’. Hay que inscribirse en 
el Departamento de Cultura o en el 
teléfono 965 61 03 00, extensiones 
344 ó 345.

- Domingo 30 de octubre: 
A las 9’00 h, V Pujada a la 
Penya Migjorn. Información e 
inscripciones en www.cexixona.org.

- Domingo 30 de octubre: 
De 10 a 13 horas, en El Trabajo, 
Concurso de dibujo de la 
Associació dels Reis Mags.

- Sábado 5 de noviembre: A 
las 19’30 horas en el Cine de Dalt, 
concierto de percusión a cargo de 
Boost.

- Sábado 12 de noviembre: 
A las 19’30 horas, en El Teatret, 
concierto de guitarra a cargo de 
Jiyung Park.

- Sábado 12 de noviembre: A 
las 21 h, CEX, Marcha nocturna. 
Más información e inscripciones 
en www.cexixona.org.

- Domingo 13 de noviembre: 
A las 12 horas, en la Biblioteca, 
‘Tía Tata’, cuenta cuentos a cargo 
de Marieta Sánchez.

- Del 15 al 27 de noviembre: 
En El Teatret, Exposición 
NoDónaigual. Lunes, miércoles y 
viernes de 17’30 a 20’30 horas.

- Viernes 18 de noviembre: A 
las 20’30 horas en el Cine de Dalt, 
concierto de Santa Cecilia a cargo 
de la Banda Juvenil.

- Sábado 19 de noviembre: 
A las 18’30 horas, en El Trabajo, 
entrega de premios del Concurso 
de dibujo de la Associació dels 
Reis Mags y animación con 
Espectacles David.
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Edita: MÉS CIUTAT SA. Plaça Pintor Gisbert, 3. 03801. Alcoi (Alacant)
Imprimeix: SILSA. Pol. Ind. Els dos Pins, parcel·la 31-34- 03410 BIAR

DIRECTOR: Ramón Climent
COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Xesca Lloria
Col·laboracions: Carolina Ferri, Bernabeu Fotografía, César Escoda, Club 
d’Automobilisme XixonaSport
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EL PROGRAMA D’ACTES D’AQUEST ANY VA DEL 20 AL 23 D’OCTUBRE

Ja està tot a punt per gaudir 
de les Festes dels Geladors
L a població de Xixona ja està a 

punt per gaudir de les Festes 
dels Geladors, amb un programa 

d’actes que va del 20 al 23 d’octubre. 
Aquest any la temporada de venda de 
gelat s’ha prolongat, a causa del bon 
temps del mes de setembre i primers 
d’octubre, si bé a poc a poc els gela-
dors han anat arribant a Xixona per 
poder viure un any més aquestes festes 
tan pròpies.

El vicepresident de l’Asociación Cul-
tural y Festera de Heladeros de Jijona, 
Marco Soler, explica que les festes 
d’aquest any es presenten bé, en les 
últimes setmanes van arribant els gela-
dors i ja està tot preparat per gaudir de 
les celebracions. Aquest any s’espera 
que més de 200 persones participen 
en les Festes dels Geladors, que tenen 
com a capitania a la filà Templarios. 
Unes festes que tenen a quatre filaes 
(les cristianes Almogávares i Tem-
plarios, i les mores Califas i Almoha-
des-Moros Blaus), i que des del 2013 
es celebren a l’octubre i no al febrer, 
un canvi que s’ha consolidat. La imatge 
és d’arxiu.

JUEVES 20 DE OCTUBRE

A las 13´00 Horas. 
CONCURSO  PAELLAS  EN LA KÁBILA
A las 20´30 Horas   
CONCIERTO DE PROCLAMACIÓN DE
CAPITANES 2016 EN EL CINE DALT

VIERNES 21 DE OCTUBRE

A las  12´15 Horas.  PASACALLES
A las  13´15 Horas. DESFILE POR LA PLAZA
A las  18´30 Horas. DESFILE DEL SOPARET
A las  21´00 Horas. RETRETA MULTICOLOR
A las  00´00 Horas. BAILE CON MÚSICA FESTERA

SÁBADO 22 DE OCTUBRE

A las  09´00 Horas    
PRESENTACIÓN BANDAS DE MÚSICA 
A  continuación DIANA FESTERA
A las  12´00 Horas
EMBAJADA HUMORÍSTICA DEL HELADOR 
A las  12´30 Horas
ENTRADA DEL HELADOR
A  continuación REPARTO DE HELADOS
A las  18´30 Horas
GRAN ENTRADA DE MOROS Y CRISTIANOS
A continuación  DESFILE HASTA EL AYUNTAMIENTO
A las  00´00 Horas
GRAN ACTUACIÓN Y BAILE EN LA KABILA

DOMINGO 23 DE OCTUBRE

A las  08´30 Horas. DIANA FESTERA
A las  10´45 Horas.  DESFILE DE EMBAJADA DEL MO-
RO DESDE EL AYUNTAMIENTO
A las  11´00 Horas. EMBAJADA DEL MORO
A las  11´30 Horas.  OFRENDA FLORAL
A las  12´30 Horas.  SOLEMNE MISA
A  continuación DESFILE DE BAJADA DE LA IGLESIA
A las 18´30 Horas. DESFILE DE EMBAJADA DEL
CRISTIANO DESDE EL AYUNTAMIENTO
A las  19´00 Horas. EMBAJADA DEL CRISTIANO
A las  19´30 Horas. ALZAMIENTO DE CAPITANES 2017
A las  20´00 Horas. DESFILE HASTA EL AYUNTAMIENTO 
A las  20´30 Horas. SOLEMNE PROCESIÓN
Al término  CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

PROGRAMA DE ACTOS
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LOS DATOS DE SEPTIEMBRE RECOGEN QUE HAY 334 PERSONAS INSCRITAS EN EL SERVEF

El desempleo disminuye en 
46 personas en el último mes 
E l paro registrado en el mes de 

septiembre en Xixona ha experi-
mentado un descenso en 46 per-

sonas respecto a agosto, y ha quedado 
en los 334 inscritos. Esta cifra de des-
empleo es la más baja que se registra 
en un mes de septiembre desde el año 
2009, cuando se situó en 299 inscritos. 

Según se recoge en los datos del Ser-
vef (Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación), un total de 171 personas 
que el mes pasado buscaba empleo en 
Xixona son mujeres, que representan 
el 51’20%, frente a 163 hombres, que 
suponen el 48’80% del total de deman-
dantes de empleo.

La mayoría de estos demandantes ya 
han superado los 44 años de edad, con 
un total de 182 que suponen el 54’50% 
del total, mientras que un 37’72%, un 
total de 126 personas, tienen edades 
comprendidas entre los 25 y los 44 años 
de edad. A estos se suman un total de 26 
personas que tienen menos de 25 años 
de edad y que suponen el 7’78%.

DESEMPLEO POR SECTORES
A la hora de detallar el desempleo por 

sectores cabe apuntar que el descenso 

Paro en 
septiembre

2006............ 159
2007............ 204
2008............ 311
2009............ 299
2010............ 358
2011............ 396
2012............ 426
2013............ 445
2014............ 411
2015............ 353
2016............ 334

más elevado se produjo en el sector de 
la industria, con un total de 28 inscritos 
menos, quedando en los 110 deman-
dados, al que le siguen los 8 inscritos 

menos en el sector servicios, lo que ha 
comportado que quede en los 179 des-
empleados.

En el sector de la construcción se han 

registrado 5 desempleados menos, por 
lo que ha quedado en los 21 inscritos; 4 
parados menos se han contabilizado en 
el grupo de aquellos que buscan su pri-

mer empleo, con 16 desempleados, y se 
ha contabilizado 1 parado menos en la 
agricultura, con un total de 8 inscritos. 
Los datos son respecto a agosto.

La regidora d’Educació informa 
que ja s’ha pagat la segona fase 
del programa XarxaLlibres  

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Xixona informa 
que el dijous 7 d’octubre es va pagar la segona fase del pro-
grama XarxaLlibres, el programa de gratuïtat de llibres de text 
cofinançat per la Generalitat Valenciana, les diputacions i els 
ajuntaments. A Xixona s’han resolt 295 sol·licituds per una 
quantitat total de 22.122’06 euros en el programa XarxaLLibres 
2015-2016.

Aquesta iniciativa suposa un gran esforç econòmic per l’Ajun-
tament de Xixona, si bé des de la regidoria d’Educació assenya-
len que comparteixen l’esforç que s’ha fet des de la Generalitat, 
“i sempre hem tingut clar que l’educació és una de les prioritats 
de l’actual equip de govern municipal”. A més, la regidora, Mª 
Teresa Carbonell, explica que des de la regidoria continuaran 
treballant en tots els projectes educatius que siguen positius per 

Jijona ha acogido un 
curso para mujeres 
con baja empleabilidad

El Ayuntamiento de Jijona ha sido 
seleccionado por la Diputación Pro-
vincial de Alicante para realizar en el 
municipio el “Curso de Informática 
y gestiones por internet”, que se en-
marca dentro del elenco de acciones 
formativas ofertadas en el “Programa 
de acciones formativas para mujeres”. 

Dicho curso fue solicitado por el 
Ayuntamiento dentro del “Programa de 
Acciones Igualdad 2016” del Departa-
mento de Igualdad y ha tenido lugar 
los días 6, 7 y 13 de octubre de 2016 
de 9:30 a 13:30h en la Sala Polivalente 

de la Policía Local de Jijona. 
Ha estado destinado a un máximo 

de 25 mujeres con una baja emplea-
bilidad (mayores 45 años y paradas 
de larga duración) o en situación de 
especial vulnerabilidad social (vícti-
mas de malos tratos, integrantes de 
hogares monoparentales con hijos 
menores,…). 

A la finalización de la acción forma-
tiva se expide un diploma de asistencia 
por alumna, siempre que su asistencia 
haya alcanzado al menos el 80% de las 
horas previstas.

a la formació dels xiquets i joves de la població.
Respecte a les xifres, explica que en la primera fase va ha-

ver-hi 466 peticions i van pagar un total de 43.544’30 euros, 
mentre que a la segona han atés un total de 295 peticions i han 
abonat 22.122’06 euros. La diferència entre una fase i altra és 
deguda a l’existència d’un banc de llibres en dos centres, i això 
fa que els pares sols hagen de comprar alguns llibres, que si no 
passava de 100 euros, cobraven en la primera fase.
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Cultura, distincions i 
diversió pel 9 d’Octubre 
L ’Ajuntament de Xixona va prepa-

rar un ampli programa d’actes 
per a celebrar el 9 d’Octubre, 

on va haver-hi temps per la cultura, els 
reconeixements, la diversió i la reivin-
dicació. Així, amb motiu del Dia de la 
Comunitat Valenciana, l’Ajuntament de 
Xixona va condecorar amb la insígnia 
d’or de la ciutat a diferents persones 
i col·lectius que desenvolupen o han 
desenvolupat un paper important per 
al municipi en l’àmbit social i cultural. 
L’acte va tenir lloc a les portes de la Ca-
sa Consistorial després de l’homenat-
ge a Jaume I i la processó cívica, i en 
aquesta ocasió va servir d’homenatge, 
d’una banda, a Elena Colomina Jerez, 
la primera dona regidora del primer 
ajuntament democràtic de Xixona, al 
músic i compositor Ricardo Planelles 
Torregrosa i a la banda xixonenca de 
rock Mugroman.

Nascuda a Xixona en 1926 en el si 
d’una família treballadora, Elena Colo-
mina va sofrir l’amargor de la Guerra 
Civil espanyola durant la seua infància, 
veient-se obligada a sobreviure al caos, 
a la gana i a circumstàncies tan dures 
com estar vuit anys allunyada del seu 
germà, perdut per camps de concentra-
ció i casernes. Amiga de rics i pobres, 
va decidir acceptar la proposta del lla-
vors alcalde de Xixona, Arturo Sirvent, 
per ser regidora de l’Ajuntament. Des-
prés de la fi de la dictadura i la celebra-
ció de les primeres eleccions, Elena es 
va convertir en la primera dona regido-
ra de la democràcia al seu poble natal.

Així mateix, Xixona, coneguda com el 
bressol del torró, ha vist néixer també 
al llarg de la seua història a grans i pro-
lífics artistes i agrupacions musicals. 
Exemple d’això és Ricardo Planelles To-
rregrosa (1952), la passió del qual per 
la música festera li ha portat a compon-
dre diverses i conegudes marxes mores 
i pasdobles com “Tita”, “L’esquadra”, 
“Kaimans”, “L’encant de la Torre Gros-
sa” o “Beduinos de Petrer”. A més, 
compta amb una llarga trajectòria com 
a saxofonista en la banda de música del 
municipi, l’Agrupació Artisticomusical 
El Trabajo. Ricardo també va ser fun-

dador de El Génesis, grup de pop-rock 
que durant els anys 70 va tenir una gran 
acceptació tant a Xixona com fora d’ella 
i que encara avui es manté en actiu.

L’altra insígnia d’or va ser per Mu-
groman, banda amb una destacada 
trajectòria en la música rock que es va 
acomiadar dels escenaris en 2015, des-
prés de 12 anys de carrera, sis discos 
-quatre d’estudi i dos en directe- i més 
de 300 concerts, en els quals va pas-
sejar el nom de Xixona per bona part 
de la nostra geografia i van aconseguir 
col·locar-se entre els grups més impor-
tants del panorama musical valencià. Al 
llarg de la seua trajectòria, Mugroman 
va guanyar diversos premis i va actuar 
en concerts i festivals davant milers de 
persones i compartint escenari amb 
grups com a Celtas Cortos, Los Suaves, 
Betagarri o Obrint Pas. 

L’alcaldessa, Isabel López, ha indicat 
que aquestes tres distincions suposen el 
reconeixement de tot el poble de Xixona 

a uns veïns que, cadascun en el seu àm-
bit, han contribuït a enfortir la societat 
xixonenca i a la promoció de la locali-
tat. A més, la celebració del 9 d’Octubre 
va comptar amb el trofeu de petanca, 

cercavila, discurs institucional, procesó 
cívica, homenatge a Jaume I i animació 
amb Toni T’anima. Una paella gegant va 
tancar els actes, i va haver-hi un ampli 
seguiment de veïns i veïnes de Xixona, 

que van gaudir de la jornada festiva. Al 
llarg de la jornada va haver-hi la música  
de l’Agrupació Artísticomusical El Tra-
bajo de Xixona i de la Colla Els Arreple-
gats de Xixona.



ACTUALITAT XIXONA, octubre 2016 7



ACTUALITATXIXONA, octubre 20168

L a Asociación de Familiares de Enfer-
mos de Alzheimer y Otras Demencias 
de Xixona y Comarca (AFA Xixona) 

ha organitzat una sèrie d’actes per comme-
morar el Dia Mundial de l’Alzheimer, que 
es celebra el 21 de setembre.

Des d’AFA Xixona assenyalen que com 
cada any han intentat aportar el seu granet 
d’arena per conscienciar a la societat sobre 
aquesta malaltia, i durant diferents jornades 
del mes de setembre han celebrat activitats 
especials per als residents del centre, així 
com xarrades per millorar la informació al 
voltant d’aquesta malaltia, i una excursió. 
Per altra banda, el dia 21, en el que es com-
memora del Dia Mundial de l’Alzheimer, es 
va fer una globutada a la porta de l’Ajunta-
ment, on a més es va col·locar una pancar-
ta, i es va donar lectura a un manifest. Des 
d’aquesta entitat destaquen que la família 
i els cuidadors són una peça fonamental. 
També cal destacar el paper dels treballa-
dors, que cada dia s’esforcen per millorar 
la qualitat de vida dels majors.

Des de l’entitat mostren el seu agraï-
ment a la Diputació Provincial d’Alacant i a 
l’Ajuntament de Xixona per donar suport a 
la campanya de sensibilització, així com al 
col·legi Eloy Coloma i als xics i xiques del 
Centre Ocupacional de Xixona per recolzar 
amb la seua presència aquest dia. Les foto-
grafies han estat recollides del Facebook 
i blog d’AFA Xixona, així com remeses a 
aquest periòdic.

Actes pel Dia Mundial de l’Alzheimer

El guitarrista Fernando Espí va ofe-
rir un concert l’1 d’octubre, en ho-
menatge a Enrique Granados, com-
positor.

El concert es va celebrar a El Tea-
tret i Fernando Espí va oferir un con-
cert dedicat íntegrament a aquest 
gran compositor, en el centenari de 
la seua defunció, i va fer gaudir a tot 
el públic assistent.

Concert de 
Fernando Espí 
en homenatge a 
Enrique Granados
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EL NUEVO HORARIO Y RECORRIDO ENTRÓ EN VIGOR EL SÁBADO 1 DE OCTUBRE  

Xixona aumenta el número de 
pasajeros del autobús interurbano 
y recupera el servicio hasta Alicante
E l servicio de autobús interurbano 

que une el municipio de Xixona 
con el Hospital Universitario de 

Sant Joan llega también hasta el centro 
de Alicante desde principios del mes de 
octubre. 

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, 
ha anunciado que “después de diver-
sas negociaciones con la empresa con-
cesionaria, hemos conseguido que el 
itinerario llegue, en el primer y último 
servicio de la jornada, hasta Alicante y 
dar respuesta a la petición de los veci-
nos y vecinas que utilizan el autobús 
para desplazarse”. La parada se reali-
zará en el Teatro Arniches, situado en 
la avenida Aguilera, junto a la estación 

de tren. 
El nuevo horario que entró en vigor el 

sábado 1 de octubre también incluye la 
adaptación de horarios de fin de sema-
na, según petición de los usuarios del 
autobús. Además de esta ampliación del 
trayecto del autobús interurbano, Xixo-
na mantendrá el servicio de bus univer-
sitario, que conecta la localidad con la 
Universidad de Alicante. 

INCREMENTO DE USUARIOS
Durante los pasados meses de junio, 

julio y agosto se ha producido un incre-
mento de pasajeros de cerca de un 16% 
de media, respecto al mismo periodo 
del año pasado. Asimismo, según ha 

señalado López, “el objetivo del Ayun-
tamiento es continuar mejorando el 
servicio para adaptarlo a las necesida-
des actuales de los vecinos, que no son 
las mismas que hace diez o veinte años, 
cuando se puso en marcha”.

Se trata de una buena noticia para 
los usuarios del transporte público de 
Xixona que, desde hace cuatro años, 
no disponía de conexión directa con 
la capital de la provincia debido a la 
disminución paulatina de los viajeros 
y a la reorganización de la línea, que 
eliminó la conexión con el municipio 
de Alcoy –con una media de entre 0,25 
y 1 viajero diario– a cambio de inten-
sificar la unión con el Hospital de San 

Joan. Según la alcaldesa, “la recupe-
ración del servicio con Alicante es una 
mejora que ha sido posible gracias al 
aumento de viajeros en los últimos 
años, que nos ha dado fuerza para 
negociar, y a la actitud activa de los 
pasajeros que a principios de verano 
llevaron a cabo una campaña de re-
cogida de firmas y han participado en 
las encuestas periódicas que se han 
promovido desde el Consistorio para 
consensuar aspectos como el horario 
de los autobuses”.

COLABORACIÓN
En este sentido, cabe señalar que esta 

mejora en horarios y recorrido ha si-

do posible gracias a la colaboración de 
la empresa concesionaria del servicio, 
visto el aumento en las estadísticas de 
viajeros, que reflejan que cada vez hay 
más gente que elige el transporte públi-
co para desplazarse como respuesta del 
esfuerzo realizado en los últimos años 
por adaptar el servicio a sus necesida-
des. 

Otra razón importante es el impulso 
del Pacto por la Movilidad Segura y 
Sostenible por parte de la consellera de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio, Mª José Salvador, entre 
cuyas competencias está la del trans-
porte interurbano, según han dejado 
constancia desde el Consistorio.

Exposició de fotografies del curs
L’Espai Jove de la Societat Cultural El Trabajo acollirà 

del 28 d’octubre a l’11 de novembre una mostra de les 
fotografies dels participants en el Curs d’Iniciació a la Foto-
grafia Digital que va organitzar la regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Xixona i que va estar impartit pel fotògraf 
professional Joaquín Alfaro García.

El curs es va celebrar a finals d’abril i durant el mes de 
maig, van participar vint persones, que van pendre part al 
VII Ral·li Fotogràfic al mes de maig. Ara, dues fotografies de 
cada participant en el curs es veuran a l’exposició apunta-
da. Es programarà una nova edició del taller a l’agenda del 
primer trimestre de l’any 2017.

Es desparasitarà i 
esterilitzarà a més de 
130 gats de carrer  

L’Ajuntament de Xixona ha impulsat 
una nova campanya d’esterilització i 
control de reproducció de gats de ca-
rrer amb la qual es desparasitaran i 
castraran a un total de 131 felins que 
viuen en els carrers en la localitat. 
La iniciativa, que té un cost de 2.247 
euros, està sufragada a través d’una 
subvenció de la Diputació d’Alacant i 
es du a terme fins al 31 d’octubre.

Els tècnics municipals han censat 11 
colònies de felins silvestres repartides 
per diferents àrees del centre urbà i 
localitzacions com el barri Almarx, 
el camp de futbol municipal, el parc 
del Barranc de la Font, la urbanitza-
ció Vistabella o el polígon de Segorb, 
entre unes altres. Malgrat la campan-
ya d’esterilització que es va realitzar 
l’any passat, sufragada íntegrament 
per l’Ajuntament, la població de gats 
de carrer s’ha incrementat respecte 
a 2015 a causa que algunes persones 
sobrealimenten als felins i deixen res-
tes de menjar en la via pública.

L’edil de Sanitat, Cristian Sirvent, 
ha mostrat la preocupació de l’equip 
de govern per les nombroses queixes 
veïnals rebudes a causa de les fortes 
olors que provoquen les restes de 
menjar en els carrers i, ha insistit que 
la solució a aquest problema passa 
“no solament per netejar freqüent-
ment els carrers i camins sinó sobre-
tot per conscienciar a la ciutadania 
que està prohibit donar menjar als 
animals de carrer -un comportament 
que pot ser castigat amb sancions 
i multes de fins a 60 euros- per una 
qüestió de salubritat i civisme”.

La captura dels felins es realitza se-

guint les recomanacions del programa 
de captura, esterilització i solta (CES), 
utilitzant gàbies parany perquè els ani-
mals no patisquen cap tipus de dany. 
L’Ajuntament ha sol·licitat la col·labo-
ració tant de l’associació protectora 
local, 7 i 7, com de qualsevol persona 
voluntària que vulga col·laborar en la 
captura i trasllat dels felins al centre 
veterinari local, on es realitzen totes 
les operacions de desparasitació, va-
cunació i esterilització.

La importància d’aquesta campanya 
resideix que, d’una banda, s’evitarà el 
descontrol de les colònies d’animals 
i també es milloraran les condicions 
sanitàries, contribuint al descens de 
la seua població, evitant la seua pro-
liferació descontrolada, i reduint no-
tablement les molèsties i problemes 
provocats pels felins pel zel i les ba-
ralles, segons informen des de l’Ajun-
tament.



ACTUALITATXIXONA, octubre 201614

L a empresa propietaria de la anti-
gua fábrica de Antiu Xixona reto-
mó en septiembre la demolición 

de estas instalaciones, todo ello des-
pués de que la Conselleria de Cultura 
diera su visto bueno para retomar esta 
actuación. Hay que tener en cuenta 
que una reclamación de la asociación 
cultural Seixona Ancestral, pidiendo 
que se conservara el edificio, compor-
tó que la administración autonómica 
ordenara la suspensión cautelar de 
las obras de demolición, si bien tras 
la visita de un técnico de la Conselle-
ria se consideró que el derribo podía 
seguir adelante al determinar que no 
hay elementos de valor que requieran 
la conservación. 

Cabe señalar que la demolición de 
esta antigua fábrica se fundamenta en 
el estado de ruina que sufría este edi-
ficio, que data de principios del siglo 
XX, por lo que podía provocar proble-
mas de seguridad. Entre las cuestiones 
sobre las que se ha hablado a raíz de 
este tema está el que el Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 
ya recogía el construir viviendas en este 
punto, una medida que comportaría el 
traslado de las fábricas a los polígonos.

Una vez conocido este dictamen de 

La Conselleria ha dado 
el visto bueno al derribo de la 
antigua fábrica de Antiu Xixona

Ja es prepara el 
nou trimestre 
del Taller de 
Cuina Jove

Ja està preparant-se el nou trimes-
tre del Taller de Cuina Jove. La pri-
mera sessió està programada per al 
pròxim 29 d’octubre i per a aquesta 
està prevista la col·laboració especial 
de Toni Sirvent amb un menú de cui-
na contemporània.

Les places són limitades i cal ins-
criure’s a les Oficines Municipals de 
Cultura i Joventut o per l’Espai Jove 
de la Societat Cultural El Trabajo di-
jous de 18.00 a 19.30 hores. Cal as-
senyalar que les edicions precedents 
han tingut molt bona acollida i han 
resultat molt exitoses.

Conselleria y con ello la reanudación 
de la demolición, desde Seixona An-
cestral informaron de que han plantea-
do un recurso de alzada ante la reso-
lución de Conselleria de Cultura de no 
incoar el expediente de derribo de esta 
antigua fábrica turronera. 

Desde esta asociación de patrimonio 
cultural recordaron “el valor del con-

junto fabril y de los bienes que alber-
ga” en un escrito que remitieron a la 
Conselleria, como también reiteran la 
relevancia histórica, etnográfica, ar-
quitectónica, tecnológica e inmaterial 
del inmueble, por lo que consideran 
debe ser protegido, y piden un nue-
vo informe que tenga en cuenta estas 
cuestiones. 

Desde esta entidad consideran que 
conservar sólo la chimenea se basa 
“en un criterio totalmente arbitrario y 
falto de fundamentación”, y han plan-
teado mantener la caldera y las facha-
das.

La imagen que acompaña la noticia 
ha sido facilitada por la asociación 
Seixona Ancestral.

Tenim el millor comerç
                per als millors clients



ACTUALITAT XIXONA, octubre 2016 15

S’HA POSICIONAT DES DE LA SEUA PRIMERA EDICIÓ COM UNA DE LES CITES IMPRESCINDIBLES DEL NADAL DE LA PROVÍNCIA

La vuitena edició de la Fira 
de Nadal ja té cartell i dates
E ls organitzadors de la Fira de Nadal –Ajuntament de Xixona i l’Associació d’Em-

presaris, Comerciants i Professionals de Xixona AEX– han presentat ja el cartell de 
la vuitena edició, que aquest any es durà a terme del dijous 8 fins al diumenge 11 

de desembre.
L’alcaldessa, Isabel López, ha explicat que han estat els participants de la mostra –més 

d’un centenar d’empreses, associacions, hostalers i professionals de Xixona– els qui han 
triat les dates en considerar-les la millor opció, “sobretot pensant en aquelles persones 
de fora de la província que vénen a visitar la Fira aprofitant el pont festiu”.

D’aquesta manera, el municipi conegut popularment com el bressol del torró, a causa 
que la major part de la producció mundial d’aquest dolç es realitza a Xixona, es conver-
tirà, un any més, en el referent provincial de les festes nadalenques. La Fira s’ha consoli-
dat en tan sols set anys com una de les mostres gastronòmiques i de comerç tradicional 
més importants de la zona.

L’alcaldessa ha explicat que “encara és aviat per desvetllar les novetats d’aquesta edició 
però estem treballant per oferir de nou una Fira de molta qualitat per als visitants i no 
defraudar a ningú”. Amb el torró i els productes nadalencs com a protagonistes, aquest 
esdeveniment és molt més que un mercat, gràcies a un ampli programa d’activitats per a 
tota la família que inclou tallers, degustacions de productes típics de la zona, demostra-
cions culinàries, concursos, actuacions musicals, exposicions o visites guiades.

La Fira és l’oportunitat perfecta no només de comprar torrons, dolços i productes nada-
lencs sinó també per conéixer la història i els racons naturals i únics que envolten Xixona, 
com van poder comprovar de primera mà les prop de 40.000 persones que van visitar el 
municipi en la passada edició.

En la imatge, el president de la AEX, Pascual Sanchis, la regidora de Comerç i Turisme, 
María Núñez, i l’alcaldessa, Isabel López, amb el cartell de la Fira.

 L’Institut d’Educació Secundària 
de Xixona es convertirà aquest curs 
al primer centre públic d’educació 
secundària de la província d’Alacant 
que elimina els llibres de text com a 
base docent i els substitueix pels Chro-
mebook, uns ordinadors personals 
que treballen amb el sistema operatiu 
Google Chrome US. “Hem triat aquesta 
eina perquè té diversos avantatges res-
pecte a unes altres del mercat, gairebé 
no requereixen manteniment i tota la 
informació està en el núvol, cosa que 
facilita molt l’accés als materials i con-
tinguts educatius sense necessitat de 
disposar d’una gran capacitat d’em-
magatzematge, i els equips es poden 
gestionar des de la consola d’admi-
nistració de Google Apps a la web”, 
explica Lorena Marqués, directora de 
l’IES, que afegeix que “l’únic requisit 
imprescindible és tenir un punt wifi 
i una bona connexió a internet, si bé 
també existeixen aplicacions que es 
poden treballar offline”.

L’IES Xixona es converteix en el primer institut 
públic de la província d’Alacant que substitueix 
els llibres de text pels Chromebook

Els pioners a beneficiar-se d’aquest 
canvi de metodologia, que s’anirà im-
plantant de forma gradual en tots els 
nivells del centre, són els 66 alumnes 
que comencen aquest any el primer 
curs de l’ESO. “Són joves que han 
nascut en l’era digital i manegen a la 
perfecció les noves tecnologies, amb 
el que busquem motivar-los adaptant 
la manera d’impartir classe a la seua 
forma de veure el món, al seu llen-
guatge”, assenyala Marqués.

Un altre dels avantatges que té 
aquest nou mètode d’ensenyament és 
l’important estalvi econòmic que su-
posa per als pares que no hauran de 
tornar a comprar llibres de text. “La 
despesa es redueix als 239 euros que 
costa el terminal, que els alumnes uti-
litzaran durant tota la seua etapa en 
l’institut, i a la compra de material es-
colar bàsic com a llibretes i llapis que 
sí que se seguiran utilitzant”, indica la 
directora del centre.

En aquest sentit, María Teresa Car-

bonell, regidora d’Educació i Serveis 
Socials de Xixona, ha manifestat que 
“és una prioritat per a l’equip de go-
vern que els nostres joves tinguen els 
millors recursos educatius, per la qual 
cosa des de l’Ajuntament hem fet tot 
el possible perquè els alumnes amb 
dificultats econòmiques puguin dispo-
sar d’un dispositiu igual al dels seus 
companys, abans que s’iniciï el curs, 
i per prioritzar l’accés de l’institut a la 
fibra òptica que s’està implantant en 
el municipi”. Les expectatives davant 
l’engegada d’aquesta iniciativa són 
molt altes, ja que, segons explica Lore-
na Marqués, “a Estats Units més de la 
meitat dels instituts ja utilitzen ordina-
dors o tablets per impartir les classes 
i, al nostre país, les experiències des-
envolupades fins ara també han obtin-
gut molt bons resultats”. 

Amb aquesta nova manera d’im-
partir les classes, a més, els recursos 
docents es multipliquen de manera 
il·limitada. Els alumnes tenen accés 

a tot tipus de material didàctic com 
a àudios per a idiomes, exercicis, 
ebooks, jocs pedagògics i altres ei-
nes de suport. “Amb això aconseguim 

estudiants molt més actius i creatius, 
amb iniciativa i major capacitat per 
anticipar-se als problemes”, indica la 
directora.

PARA PUBLICIDAD EN ESTE 
PERIÓDICO LLAMAR AL TELÉFONO

651 077 626

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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El Plenari de l’Ajuntament de Xixo-
na va aprovar per unanimitat la moció 
presentada per Compromís per Xixona 
per a instar la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració del Te-
rritori a dur endavant totes les gestions 
necessàries per a realitzar el desdobla-
ment de la CV-800 i l’eliminació del 
tram conegut com la Revolta de la Pae-
lla, segons informen des d’aquest grup 
que va portar al plenari la proposta.

La CV-800 és una carretera de titulari-
tat autonòmica que permet la connexió 
entre Sant Joan d’Alacant i la pedania 
de la Sarga. El tram entre Mutxamel i 
Xixona suporta un trànsit molt elevat  
de  camions: els que transporten bros-
sa cap a la planta de Piedra Negra i els 
que connecten els polígons industrials 
de Xixona. Esta gran densitat de trànsit 
pesat comporta embotellaments, cues i 
molts més riscos en la circulació.

Segons explica el regidor valencianis-
ta, Joan Arques, “som conscients que 
aquesta demanda l’han feta en el passat 
uns altres grups polítics i que mai ens 
han fet cas, però no podem permetre 
que decaiga la pressió que exercim des 
de Xixona. Per a Compromís, com per a 

Aprovada la moció de Compromís per 
a exigir el desdoblament de la CV-800 i 
l’eliminació de la Revolta de la Paella

Reunió de la Junta Local de Seguretat 
P residida per l’alcaldessa de la loca-

litat, Isabel López Galera, la Junta 
Local de Seguretat ha comptat amb la 

representació de la Subdelegació del Govern, 
Guàrdia Civil, Policia Autonòmica, Policia Na-
cional i Policia Local. Es va reunir al Saló de 
Plenaris de l’Ajuntament de Xixona.

L’objectiu de la convocatòria incidia en 
l’estreta col·laboració existent entre els di-
ferents cossos de seguretat en la prevenció 
d’actes delictius, amb una especial atenció a 
la vigilància dels polígons industrials en una 
època de l’any en el qual les empreses es tro-
ben en plena campanya del torró.

D’altra banda, també s’ha abordat pro-
blemàtiques com la caça furtiva o les queixes 
veïnals per l’excés de velocitat de motoristes 
en La Carrasqueta. Altres aspectes com el trà-
fic de drogues, el consum de les quals segons 
estadístiques en l’àmbit nacional s’inicia ca-
da vegada a edats més primerenques, també 
preocupa i s’ha acordat incidir en les cam-
panyes de conscienciació que es realitzen als 
centres educatius de la localitat, que també 
aborden l’assetjament escolar, educació vial, 
etc. Així mateix, s’ha assegurat la col·labora-
ció en la seguretat d’esdeveniments com les 
Festes de Moros i Cristians o la Fira de Nadal.

tots els xixonencs, el desdoblament de 
la CV-800 suposaria una millora per a 
la qualitat de vida dels nostres veïns”.

El desdoblament de la CV-800 “po-
saria fi a la incomunicació que pateix 
Xixona des de fa dècades”, segons ex-
pliquen des de Compromís. A més, afa-
voriria la instal·lació de noves empreses 
al polígon industrial de l’Espartar III i 

significaria un important impuls per al 
sector turístic i de la restauració, com 
a conseqüència directa d’unes millors 
comunicacions viàries, assenyalen des 
de Compromís. 

Per altra banda, en el mateix plenari, 
Compromís per Xixona va plantejar els 
precs següents: que es millorara l’estat 
de les escales limítrofes al carrer del 

Safareig, que netejaren la mala herba 
del polígon de Segorb i que es repa-
raren els forats del camí del Juncaret. 
“Davant de la irada reacció de l’equip 
de govern per estos precs”, segons ex-
plica Joan Arques, ha subratllat que “no 
entenem que s’embromen perquè de-
manem que es millore l’estat del poble, 
nosaltres només transmetem les nom-

broses queixes dels nostres veïns. Més 
que queixar-se, haurien d’agrair-nos 
que estiguem fent-los una faena que els 
correspon a ells, que és recórrer Xixo-
na i detectar tot el que s’ha d’arreglar”.

A les imatges es pot veure a Joan Ar-
ques i les escales del carrer del Safa-
reig.
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Jaume Miquel 
Ortuño, guanyador 
del II Concurs de 
Microrelats en 
Línia Xixona 2016
Jaume Miquel Ortuño, xixonencs de 27 anys,
ha resultat guanyador del II Concurs de 
Microrelats en Línia Xixona 2016 de la 
regidoria de Joventut en la categoria Sènior. 
La categoria Juvenil ha quedat deserta a 
criteri unànim del jurat. Es van presentar 
dos relats a la categoria Júnior i cinc a la 
categoria Sènior, i els relats es poden llegir 
en; http://microrelatsxixona.blogspot.com.
es/.
Aquest concurs estava destinat a qualsevol 
persona major de 14 anys, complits al llarg 
del 2016, i la categoria Juvenil va de 14 a 25 
anys, i la Sènior a partir de 25 anys.
S’estableix un premi únic per a cada 
categoria, consistent en una tablet o tauleta 
tàctil amb funció de llibre electrònic per a 
cada relat guanyador, un en aquest cas en 
quedar deserta una categoria.
Fa unes setmanes es va entregar el premi, 
moment que recull la fotografia, i el 
guanyador el rep de mans del regidor de 
Joventut Cristian Sirvent.

El Grup de Danses de Xixona, a Alcoi
El Grup de Danses de Xixona va participar en l’Aplec de Danses dins de la Setmana de Cultura Popular 

que organitza el Grup de Danses Carrascal d’Alcoi. Es va celebrar el primer dia d’octubre i els grups 
convidats van ser el de Xixona i el de Coín. L’activitat va resultar multitudinària i la Plaça de Dins, escenari 
escollit per celebrar l’Aplec, es va omplir de públic. Prèviament els grups van celebrar una cercavila, que 
va omplir de tradició i balls el Centre de la ciutat.

Concert de JMX i Duet Madrigal
El Teatret va acollir un concert de l’Orquestra de Pols i Plectre JMX (Joventuts Musicals de 

Xixona) i el Duet Madrigal de Monòver.
El concert va tenir lloc el dissabte 24 de setembre i el públic que va assistir va gaudir d’unes 

excel·lents actuacions i un variat programa. Va ser un concert organitzat per la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament de Xixona.
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Al bellmig de la vall entre la pen-
ya Migjorn i el Maigmó es troba 
la població de Tibi. Pintoresc 

poble que manté un lligam en qües-
tions geogràfiques, culturals, socials i 
culturals amb Xixona.

I és que Tibi ha sabut explotar els 
seus recursos naturals i monumentals 
per atraure un turisme de dia que vol 
descans i esport. Amb les muntanyes 
adés esmentades, i el seu pantà, que 
són els principals atractius del poble, 
organitza la cursa del pantà de Tibi.

Així el passat 25 de setembre de 
2016 una part dels corredors del CEX 
(Nandi, Juanpa, Arques, Box, Ato, Au-
siàs), començaven la temporada de 
trails (curses que transcorren per la 
muntanya).

No només corredors/es del CEX, 
també altres corredors xixonencs que 
sota el nom de CAFS, els NPI, los Ga-
celas, los Satélites i independents par-
ticiparen en el II Trail Pantà de Tibi.

Aquesta cursa, organitzada per Tibi 
Vertical, presentava dues modalitats: 
17K i 26K. Amb una eixida matutina, 
8:00 AM i on la majoria de corredors 
i corredores participarien en la 17 K 
(216 corredors) front als 131 de 26K 
que acabaren la prova, amb un total 
de 370 inscripcions.

I és que hi ha massa carreres, coin-
cideixen moltes, com és el cas del 
circuït de Xitxarra Trail, i Turballos, 
on hi havia tres corredors xixonencs 
(David, Jerez, Roser Nicolau (2ª clas-
sificada fèmenies) i Joan Carles Or-
quin (1r classificat veterà).

Tornem a la cursa tibiera, l’spiquer, 
amb no massa efusivitat, demanava als 
participants que se situaren darrere 
de l’arc d’eixida.

Com quasi totes les curses són pun-
tuals; aquesta no podria ser menys. 
Hi havia unes lleugeres modificacions 
del recorregut, amb la intenció de fer 
més atractiva aquesta cursa que tenia 
de tot: senders, camins, pujades amb 
cordes, les escaldes del pantà, les 
escales del soldat, les costeres blan-
ques...

El compte enrere: 10, 9, 8, 7...3, 2 i 
1, eixíem amb força amb les primeres 

II Trail Volta al Pantano (Tibi 26/09/2016)

rampes que apujaven les pulsacions, 
fins a arribar quasi al dipòsit. El no 
haver repetit aquest tram, és a dir, 
pujar una mica més fins a agarrar el 
barranc, feu que la cursa no s’estirés 
prou i anàrem tots els corredors i les 
corredores junts fins a la pujada al 
castell. Baixàrem pels carrers de Tibi, 
fins al riu Verd i agarràrem els cres-
talls que ens conduïen fins al primer 
avituallament líquid.

La segona part arribaria fins al punt 
més elevat d’aquest segon trail, la Mo-
leta (759), amb una baixada prou tèc-
nica i que havies d’anar amb compte 
per no ficar el peu en alguna de les 
pedres punxegudes.

Una baixada molt ràpida prou pe-
rillosa que arribava a l’Ancòrnia. Ca-
sa rural, refugi natural d’aquells qui 
viuen en urbs. La cursa es dividia, a 
la dreta direcció riu Verd els de 17K, i 
la resta a endinsar-se pels espartals, a 
l’esquerra, 26 K.

Calia pujar al Mos del Bou (616 m), 

una pujada dura, d’un pendent del 
30% que no et deixava respirar. Fins 
al punt més alt on havien instal·lades 

cordes... la baixada també ràpida i 
que per un sender inclinat, amb una 
roca de colors vermellosos entràvem 

dins de Sílim, partida xixonenca poc 
coneguda i que ens condueix a Mont-
negre de Dalt. Allà trobem un respir, 
un camí que ens portarà a les escales 
del pantà.

Escales fetes a pic sobre roca dura. 
Allà ens deien que no ens agarràrem 
a la barana per perill de què se solta-
ra. Al final de la pujada hi havia unes 
cordes per salvar els perills més sig-
nificats.

Corríem sobre la paret de la presa 
i ens encaminaven a les Escales del 
Solat, un quilòmetre que transcorria 
per un dels marges del pantà. Prou 
tècnic.

I les tres darreres pujades, per la 
partida de Ronesa. No cal depre-
ciar-les perquè es feren prou dures, 
massa, ja que el cansament de les ca-
mes i la calor feien acte de presència.

I per acabar, baixar per les costeres 
blanques, boniques. (Paregudes les 
tenim a Xixona en el barranc Blanc, 
que és prou del Moratell). Una baixa-
da perillosa però interessant. Arriba-
ven al riu Verd, darrer avituallament i 
ja veus el poble.

Entres i ja penses en l’acabament. 
Una cursa, la de 26 K., dureta però no 
té res a envejar-li a altres. Una cursa 
completa, una cursa que fa que re-
petisques, ja no per recolzar la feina 
dels companys de Tibi Vertical, sinó 
perquè és molt interessant.

Bona borsa del corredor, eixa tova-
llola és diferent a les camises que ja 
no caben en els calaixos.

I no podríem acabar sense elogiar 
els resultats dels xixonencs. En pri-
mer lloc, el segon lloc d’Àlex López 
(CAFS) en 17 K, i un del CEX, el com-
pany Toni Alcover (Ato, Vitamina), 
primer classificat en veterans, 17 K., 
el cinquè lloc de la general de José 
Luís Domenech (BOX), o el seté lloc 
de Pepet.

En la de 26 K, caldria destacar el 
desé lloc de la general de David Picó 
i segon en la categoria de promesa 
(CAFS).

Res més, un bon diumenge en Tibi.

Josep Miquel Arques

Finalitzada la reforma integral, que havia començat el mes d’agost, la pista de 
tennis número ú del Poliesportiu Municipal ja està a punt per a que els aficionats 
i els alumnes de l’escola de tennis puguen utilitzar-la.

La pista, que no havia sigut reformada des de la seua construcció fa 30 anys, 
va ser inaugurada oficialment el 15 de setembre amb el joc de tres dels millors 
tennistes de Xixona: Javier Pérez, Carlos López Charly i Jorge Blanquer. L’acte 
d’inauguració va comptar també amb la presència de l’alcaldessa, Isabel López, 
i el regidor d’Esports, Cristian Sirvent.

XIII TORNEO RELÁMPAGO
I quina millor manera per estrenar la pista que participant al XIII Torneo 

Relámpago, una competició de dobles oberta a parelles femenines, masculi-
nes i mixtes, de qualsevol edat que se celebra el 15 d’octubre a les 8 hores al 
Poliesportiu Municipal. El preu d’inscripció a la prova organitzada pel C.D. 
Trotamundos és de 18 euros i es premia a les parelles millor classificades i a la 
parella “revelació”.

S’inaugura la nova 
pista de tennis 
del Poliesportiu
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X ixona daba la bienvenida al 
mes de octubre con una prueba 
deportiva del más alto nivel, la 

segunda edición del Rallye Ciudad de 
Xixona. De nuevo, un éxito de parti-
cipación, en total 55 vehículos, y un 
espectáculo que impresionó al público 
asistente.

La prueba empezaba con un resba-
ladizo tramo de Busot debido a la hu-
medad de la noche anterior. Carnicer 
se imponía en la primera pasada mien-
tras que el mexicano Triviño hacía lo 
propio en la primera contra el crono 
en Monnegre. Sin embargo, esta pasa-
da se veía neutralizada tras el vuelco 
del Peugeot 208 Maxirally. La pareja 
Ortuño-Durá salía por su propio pie 
del coche y se suspendía la competi-
ción hasta el siguiente tramo crono-
metrado.

Tras la primera asistencia, la lucha 
se reanudaba con otras dos pasadas a 
los tramos de Busot y Monnegre, don-
de la pelea por las tres posiciones de 
cabeza se libraba con diferencias de 
menos de 40 segundos entre partici-
pantes. Los ataques se sucedían entre 
Carnicer-Buades –Ford Fiesta R5– y 
los dos Peugeot 206 WRC de Garri-
do-Salvo y Triviño-Salom.

Después del parón de medio día, 
Santiago Carnicer y Víctor Buades se 
imponían en Torremanzanas, lide-
rando la prueba con 10 segundos de 
ventaja sobre Triviño, que afianzaba la 
segunda posición. 

En el último tramo, Xixona, que dis-
curría hasta el interior de la localidad 
anfitriona y que contó con una gran 
afluencia de público, Triviño no pudo 
batir al castellonense Santiago Carni-
cer, que le aventajó finalmente en 23,5 
segundos. Finalizaba así un intenso Ra-
llye donde el tercer escalón del podio 
lo ocupaban la pareja Garrido-Salvo a 
1.17,4 minutos.

Los equipos locales firmaban una 
gran actuación, con Basilio Cano y 
Pepe Carrillo llevando su Renault Clio 
hasta la 5ª posición de la clasificación 
general, José Tomás Pérez e Ismael 
Miralles ocupando la 7ª Y los herma-
nos Raúl y Jorge Pérez en la 11ª.  

La dificultad del recorrido de la 
prueba se hizo notar debido al gran 
número de abandonos e incidentes. 
Entre ellos, el exfutbolista Santiago 
Cañizares, que no pudo finalizar la 
prueba en la que realizaba la toma 
de contacto de su nuevo Porsche 911 
GT3. Afortunadamente no hubo que 
lamentar daños personales en ningún 
caso. 

En la categoría Regularidad Sport se 
impuso el equipo Aznar-Esplugues con 
un autoritario dominio durante toda la 
prueba. La Regularidad Open fue para 
Alberola-Terol, la Regularidad 50 para 
Ramiro-Ramiro y la Regularidad Le-
gend para Azorín-Azorín.  

El equipo Carnicer-Buades se proclama 
ganador en el II Rallye Ciudad de Xixona

 S’obri el termini d’inscripció per a les lligues municipals de tennis i frontó

La pareja del Ford Fiesta 
R5 se alza con la primera 
posición por segundo 
año consecutivo

Finalitzada la temporada, els jugadors de tennis i frontó xixonencs ja poden 
inscriure’s de nou a les lligues municipals. Una ocasió excel·lent per practicar 
esport i compartir l’afició amb altres esportistes de manera gratuïta, ja que la 
inscripció a la prova no requereix de cap inversió, més enllà de 10 euros de 
fiança.

Podran participar, en una categoria única, els nascuts abans de l’any 2002. 
Això si, hauran de donar-se pressa els interessats que encara no hagen acudit 
a l’Oficina Municipal d’Esports del poliesportiu perquè el termini es tanca el 
proper 19 d’octubre.

La competició es portarà a terme des de novembre fins a juny. Hi haurà partit 
dos jornades al mes –en el cas de la fase de grups i la fase final–, però de manera 
lliure es podrà jugar de manera lliure prèvia reserva.

TEMPORADA PASSADA
En total 32 participants van competir a la lliga de tennis la temporada passada. 

Una temporada que es va desenvolupar en tres fases: la primera del 9 de novem-
bre al 7 de febrer, la segona del 9 de febrer al 27 d’abril i la fase final del 2 de 
maig al 26 de juny. Un veterà als pòdiums de les competicions de tennis xixonen-
ques, Charly, es va proclamar guanyador de la lliga. Javier va ser segon i Andrés 
i Jorge semifinalistes. En el cas de la lliga de frontó, la participació va ser de 28 
esportistes. Catorze parelles van tractar de proclamar-se vencedors en una prova 
que va donar inici el 9 de novembre i que es va prolongar fins al dia 5 de juny. 
Finalment, Zeus i Rubén van fer-se amb la primera posició. La parella formada 
per Rosalío i Jesús van haver de conformar-se amb un segon lloc, seguits per 
Carlos i Arcas i Piu i Odón.
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