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Marc ètic 

1. Transparència. Compromís es compromet a publicar els pressupostos anuals i 

l’execució d’eixos pressupostos en la pàgina web i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament 

per a la consulta pública. 

2. Responsabilitat en la gestió. Gestionarem per a tots i evitarem qualsevol gasto 

innecessari. L’Ajuntament ha d’invertir els seus recursos igual que s’inverteixen en una 

família: tenint clares les prioritats.  

3. Respecte cap a tots els pensaments. Farem bandera de les consultes ciutadanes. 

Escoltarem totes les veus, també les més discrepants sempre que siguen 

constructives. I valorarem totes les opinions abans de prendre cap decisió. 

4. Comunicació fluida amb la ciutadania. Comunicarem qualsevol actuació de manera 

clara a la ciutadania. No volem que, per exemple, unes obres qualsevol sorprenguen 

els veïns un dilluns de matí. Ens comprometem a donar a conéixer per totes les vies 

possibles les actuacions que durem a terme. 

5. Rescatem persones. Vivim en una situació d’emergència social que no és sostenible 

en el temps. Una societat no pot anar avant si pel camí anem deixant caure molta de 

la gent que la compon. 

6. Pressupostos participatius. Els diners que maneja l’Ajuntament són els diners d’una 

gran família. I, en esta família, és important l’opinió de tots. Facilitarem que els veïns i 

les veïnes de Xixona exposen en què creuen que s’han d’invertir els diners de tots els 

xixonencs. 

7. Democràcia participativa. Democràcia no és només votar cada quatre anys. 

Democràcia és participar activament de la vida política del teu poble durant els quatre 

anys de la legislatura. Compromís vol ser la teua veu, vol fer que et sentes escoltat.  
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Propostes electorals 

Urbanisme 

“Una ciutat pensada per a les persones” 

1. Eliminarem les barreres arquitectòniques puntuals que no permeten el desplaçament 

de cotxets i cadires de rodes.  

2. Habilitarem una vial sense barreres que unisca tot el poble pel nucli històric i permeta 

circular els cotxets de bebés, els carros de la compra i les cadires de rodes 

minimitzant les dificultats. Com a exemple d’esta actuació, comunicarem els carrers 

Nou i Raval amb una rampa a través del Portal de Tibi.  

3. Instal·larem una rampa en les escales que connecten el carrer de la Torre amb el 

Barranquet, per a facilitar l’accés al parc a les persones que hi vagen des de la part 

baixa del poble.  

4. Solucionarem tots els xicotets problemes que els veïns ens facen arribar, com ja hem 

començat a fer amb la campanya Canyaeta… peixet, arreglem Xixona!  

5. Millorarem els carrers amb el paviment en males condicions, com ara l’avinguda Joan 

Fuster.  

6. Actuarem en la neteja i rehabilitació de paviments, rajoles, racons públics, etc. del 

nucli antic.  

7. Crearem un sistema de lloguer per a joves aprofitant les cases deshabitades del nucli 

antic del poble. Bonificarem els propietaris que les reformen i dissenyarem una borsa 

de lloguer que permeta als joves emancipar-se a un preu assumible.   

8. Farem que tots els carrers del nucli antic i la ronda d’accés al Castell siguen carrers de 

prioritat per als vianants, és a dir, que els vehicles no podran superar els 20 km/h i no 

tindran preferència respecte a les persones.  

9. Rehabilitarem la Font Nova, la pintarem i construirem cossis d’obra.  
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10. Instal·larem fanals per a il·luminar tot el carrer Castalla des de l’últim que hi ha a hores 

d’ara fins a la rotonda d’accés a la ronda del Castell.  

11. Generarem un pas zebra elevat i una zona de preferència per a vianants poc després 

de la confluència entre els carrers Castalla i Raval, que actualment és un punt molt 

complicat de transitar per als vianants. Habilitarem amb guals les voreres i situarem 

més amunt un altre pas zebra elevat per a minorar la velocitat dels vehicles que 

baixen. 

12. Arreglarem les zones on s’ubiquen tots els contenidors de brossa del poble i els farem 

més accessibles per a totes les persones.  

13. Millorarem l’entrada nord del poble: asfalt, senyalització, jardins. 

14. En el cas que, per raons de seguretat, calga enderrocar les cases velles situades 

davant de la portalada de l’església nova, planificarem eixos solars per a construir un 

entorn que realce la bellesa de l’edifici. 

15. Consultarem el veïnat dels carrers del Dr. Ricard Ayela i de l’Hort de Joanet per saber 

si s’estimen més un sistema d’aparcament en cordó o en bateria.  

16. Habilitarem el parc del pont d’Alcoi a fi que puguen accedir sense problemes els 

cotxets de bebés.  

17. Ampliarem l’escassíssim carril bici actual de manera que enllace el poliesportiu i el CP 

Sagrada Família amb la biblioteca del Cuarnero i el parc infantil de trànsit a través del 

Barranquet o del carrer la Torre i del carreró de l’Ereta. En un segon estadi, 

estudiarem les vies idònies per a unir les tres escoles de Xixona amb este carril bici. 

18. Estudiarem la viabilitat tècnica i econòmica d’instal·lar una escala o rampa mecànica 

en les escales del mercat. Tenint en compte la molta gent major que fa les compres 

els dimarts al mercat tradicional, esta mesura es fa realment necessària.  
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Medi ambient 

“El més gran llegat que podem deixar als nostres fills” 

1. Rehabilitarem la ronda de la Mandola i la convertirem en un lloc d’esbargiment i en 

un mirador privilegiat del poble.  

2. Plantarem arbres en els trams del carrer Castalla que ho permeten, a fi de convertir 

este carrer en un recorregut verd, ombrívol i agradable.  

3. Crearem un reglament per a la protecció dels arbres del poble.  

4. Restaurem les sendes de muntanya que es troben en males condicions i recuperarem 

les que no estan marcades. 

5. Fumigarem anualment els pins dels jardins del nucli urbà per a evitar plagues de 

processionària i col·laborarem amb la Generalitat Valenciana per a fer-ho també amb 

les pinades del terme. 

6. Encarregarem un informe tècnic per a avaluar el perill de contaminació dels nostres 

aqüífers que pot generar el polígon de la Canal d’Alcoi. 

7. Posarem de nou en funcionament l’alberg de la Sarga i millorarem l’asfalt i els espais 

públics d’esta partida.  

8. Demanarem a la Generalitat més dotació de guàrdies forestals per als mesos d’estiu 

(març-setembre) a fi de controlar millor el risc d’incendis.  

9. Estudiarem les possibilitats d’habilitar antigues vivendes de Montnegre per a tècnics 

de la Generalitat Valenciana que hagen de combatre la plaga de tomicus i cuidar els 

nostres boscos.  

10. Col·laborarem amb les poblacions de Mutxamel i Alacant a fi d’impulsar el turisme 

d’interior al Montnegre i habilitar un alberg de muntanya per als senderistes que hi 

vulguen pernoctar.  

11. Demanarem que la Conselleria de Medi Ambient articule mesures de protecció per a 

les espècies animals en perill d’extinció pròpies del terme de Xixona.  
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12. Rehabilitarem el refugi de la Font de Vivens.  

13. Millorarem les condicions de la caseta de vigilància de l’Alt de la Martina.  

14. Implantarem nous programes periòdics de neteja de camins i partides rurals.  

15. En col·laboració amb el grup parlamentari de Compromís a les Corts Valencianes, 

establirem una normativa de tractament de residus que serà més estricta amb els 

controls, evite la incineració i fomente al màxim el reciclatge. I l’aplicarem a la planta 

de Piedra Negra.  

16. Impulsarem la campanya Un xiquet, un arbre, de manera que a cada xiquet nascut en 

l’última dècada i d’ara en avant li corresponga un arbre plantat al poble, que haurà de 

regar i cuidar. Al costat d’eixe arbre posarem una placa amb el nom del xiquet.  

17. Demanarem una subvenció pública per a eliminar de les nostres llomes espècies 

invasores com el cactus d’Arizona.  

18. Posarem en marxa la campanya Cap carrer sense arbres, a fi que tots els carrers del 

poble disposen d’un espai verd (si no poden ser arbres, jardineres).  

19. Pavimentarem el camí de pujada a la Mandola i repoblarem i arreglarem els bancals 

(teòricament “zona verda”) que pugen fins a la carretera de Tibi, que estan molt 

abandonats.  

20. Crearem un passeig amb vegetació autòctona en el tram de l’antiga carretera a Alcoi 

que enllaça el poble amb l’ermita de Sant Antoni.  
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Educació i cultura 

“Una societat sense educació no pot prosperar” 

1. Col·laborarem amb la guarderia actual per a convertir-la en escoleta infantil 

semipública i laica, a fi que tinga un cost assumible per a les famílies, millore les 

condicions laborals dels professionals que hi treballen (i se n’incorporen més) i puga 

ampliar els seus horaris perquè s’adeqüen a les necessitats reals de les famílies 

xixonenques. Amb estes mesures, creem que eixiríem guanyant tots: xiquets, 

professionals i famílies. 

2. Ampliarem el programa d’activitats extraescolars (manualitats, esports, idiomes...).  

3. Promourem una escola d’estiu gestionada per empreses del poble i en què els 

monitors siguen joves xixonencs.  

4. Apostarem per una autèntica escola permanent d'adults que permeta als nostres 

veïns assolir una formació solvent en diversos temes (llengües, economia, agricultura, 

informàtica, etc.).  

5. Proposarem que el nom Xixona siga l'únic oficial per a denominar la nostra població, 

de la mateixa manera que les formes Ontinyent o Mutxamel són ja les úniques oficials.  

6. Concedirem subvencions al transport als joves universitaris xixonencs en funció de la 

renda familiar. 

7. Subscriurem totes les escoles del poble al còmic en valencià Camacuc. 

8. Subvencionarem totes les associacions culturals del poble en funció del nombre de 

components i de les accions anuals que plantegen.  

9. Coordinarem la programació cultural de l’ Ajuntament per a vincular-la amb el curs 

escolar, a fi de facilitar que els joves estudiants assistisquen a estos actes. 

10. Implantarem els mòduls professionals que millor s’adapten a la realitat econòmica de 

Xixona, a fi que els joves que opten per esta via acadèmica troben un futur laboral al 

nostre poble. 
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11. En col·laboració amb els centres recolzarem i promourem campanyes que potencien 

el sentit cívic dels xiquets i fomenten la preservació del medi ambient, la pau, la 

solidaritat, etc.  

12. Col·laborarem amb poblacions veïnes, com la Torre, Tibi, Relleu, etc., per fomentar el 

turisme lingüístic i que vinguen al nostre poble aprenents de valencià residents en 

localitats on la presència del valencià és menor que en la nostra.  

13. Treballarem perquè es mantinguen en funcionament els tres col·legis de Xixona amb 

totes les línies educatives necessàries, de manera que no se n’elimine cap. I 

defendrem, molt especialment, les línies en valencià, que són les que millor rendiment 

acadèmic ofereixen.  

14. Demanarem a Diputació que es canvien els senyals de trànsit que inclouen la retolació 

“Ermita de San Antonio” per altres que diguen “Ermita de Sant Antoni”, en valencià, 

que és com és coneguda al poble. 

15. Impulsarem la col·laboració entre les tres AMPA dels col·legis públics de Xixona.  

16. Habilitarem un espai en condicions (preferentment, el Cine de Dalt) on puguen fer 

concerts i altres actuacions les moltes associacions xixonenques que omplin 

d’activitats l’agenda cultural del poble.  

17. Organitzarem un concurs biennal de grups joves de música en valencià, a fi de 

continuar l’estela de grups xixonencs com Tinc Ladilles o Mugroman.  

18. Promourem l’agermanament amb altres poblacions amb semblances socials, 

econòmiques i culturals amb Xixona, a fi d’incrementar l’anomenada del nostre poble 

a l’exterior. I destacarem convenientment els agermanaments ja existents a hores 

d’ara. 

 

  



10 

 

Economia (ocupació, indústria i comerç) 

“Una gestió racional que impulse el treball digne” 

1. Dissenyarem un Pla Estratègic Local per a conéixer les necessitats laborals reals de 

l’economia xixonenca. 

2. Rebaixarem el gravamen aplicat al rebut de l’IBI de l’1,018% actual al 0,96%. Per a una 

família que actualment pague un IBI de 400 €, eixa rebaixa implicaria que en pagaria 

només 377. I estudiarem les possibilitats de rebaixar encara més este impost en el 

futur. 

3. Obrirem borses de treball anuals, en què es valorarà com a mèrit estar empadronat al 

poble, per a seleccionar el professorat dels cursos d’idiomes oferits per l’Ajuntament.  

4. Aplicarem l’economia del bé comú, que està funcionant excel·lentment en poblacions 

com Muro, al teixit industrial xixonenc, amb bonificacions per a les empreses que 

generen més ocupació i practiquen horaris més conciliadors amb la vida familiar dels 

seus treballadors. 

5. Impulsarem un Pla d’Ocupació dotat de 200.000 euros, per a crear uns cent llocs de 

treball parcials. El finançament d’este pla provindria, sobretot, de subvencions de 

Diputació i Generalitat.  

6. Crearem un centre públic de coworking, que no tindrà una durada temporal, sinó que 

s’estendrà mentre dure l’activitat de l’autònom. Estarà concebut especialment per a 

professionals liberals, informàtics, arquitectes, etc. Per a fer-ho, destinarem un edifici 

municipal a este ús i l’habilitarem adequadament. L’Ajuntament ingressarà 100 euros 

mensuals per cada coworker, de manera que, en un supòsit amb 10 autònoms, 

l’Ajuntament obtindria un retorn de 12.000 euros a l’any. 

7. Potenciarem l’Oficina Municipal de Atenció al Consumidor (OMIC) de manera que 

amplie els seus horaris per a defendre els consumidors dels abusos d’empreses de 

telecomunicacions, bancs, etc.  

8. Exigirem amb tots els mitjans possibles el pagament del deute de la Generalitat amb 

Xixona. 
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9. Eliminarem traves administratives a la creació d’empreses.  

10. Negociarem amb la Cambra de Comerç la instal·lació de naus niu, que puguen acollir 

durant un temps determinat aquelles iniciatives empresarials que no disposen de 

locals ni de la mínima infraestructura per a dur endavant els seus projectes.  

11. En totes les obres públiques que hagen de realitzar-se, acordarem amb les empreses 

adjudicatàries que almenys un terç del personal destinat a eixes obres eixirà de la 

borsa de treball específica que convoca anualment l’Ajuntament.  

12. Incentivarem el diàleg entre empresaris, treballadors, proveïdors i distribuïdors per a 

evitar l'estacionalització de la indústria xixonenca i que això repercutisca 

favorablement en les possibilitats laborals dels ciutadans del poble.  

13. Fomentarem meses de debat entre les empreses fincades a Xixona a fi de sondejar les 

possibilitats de diversificar la seua producció i aprofitar les instal·lacions desocupades 

del polígon industrial.  

14. Defendrem el nostre comerç enfront de l’amenaça del TTIP i farem campanyes de 

conscienciació perquè la gent conega la importància de mantindre viu el comerç 

local.  

15. Recuperarem el carrer Lorito com un lloc central de la vida de Xixona, amb més 

il·luminació i neteja, i facilitats per als comerços que vulguen instal·lar-s’hi.  

16. Racionalitzarem les tasques dels treballadors de l’Ajuntament, de manera que cada 

col·lectiu s’encarregue de les faenes descrites en la RLT i no d’altres que superen les 

seues funcions o se’n desvien.  
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Salut pública, seguretat ciutadana i serveis socials 

“Volem viure en una ciutat neta i segura” 

1. Implementarem un pla de xoc immediat contra la pobresa, en col·laboració amb les 

entitats benèfiques del poble, que consistirà d’una banda en la donació de productes 

alimentaris bàsics i exempcions puntuals d’impostos municipals a les famílies realment 

necessitades; i de l’altra banda en la realització de cursos de formació gratuïts que 

permeten inserir-se en el mercat laboral a les persones que es troben en risc 

d’exclusió social. 

2. Reforçarem la presència de la policia municipal als carrers del poble.  

3. Vigilarem el compliment de la normativa municipal sobre higiene pública i 

sancionarem les persones que hi aboquen immundícies o no repleguen les 

defecacions del seu gos.  

4. Els gats, els coloms i altres animals més o menys domèstics, generen excrements i 

brutea (igualment com fem les persones). Però formen part del paisatge urbà i, 

històricament, han acomplit una funció dins de l’urbs. Sense els gats, proliferaran 

altres animals i bestioles, com ratolins, rates o paneroles. Per això, proposem retirar el 

ban aprovat per l’actual equip de govern i que preveu sancions per als qui alimenten 

els gats. A canvi, intensificarem les actuacions de neteja a fi d’evitar que es creen 

“menjadors fixos” per als gats. Per tant, els qui els alimenten tindran la responsabilitat 

de dur-los el menjar i, després, retirar les restes i les cassoletes. 

5. Habilitarem diversos espais en jardins públics perquè els gossos puguen córrer i fer 

preferentment les seues necessitats (que hauran de replegar els amos), és a dir, els 

espais coneguts com a “pipicans”.  

6. Permetrem l’entrada als gossets en parcs i jardins del poble, com el del Barranquet, 

sempre que vagen convenientment lligats i els amos es facen responsables de 

replegar-ne els excrements.  

7. Procurarem defensa legal gratuïta, a través del gabinet jurídic de l’Ajuntament, a totes 

les persones empadronades a Xixona que estiguen en exclusió social i que es vegen 

amenaçades per un procés de desnonament.  
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8. A pesar que esta mesura no els impedirà, donarem instruccions a la policia municipal 

de no col·laborar en cap procés de desnonament que tinga lloc al poble.  

9. Potenciarem el Club de Pensionistes amb nous cursos d’educació física i tallers de 

manualitats i entreteniments (pintura, escriptura, lectoescriptura, habilitats socials, 

música…).  

10. Fomentarem la participació dels nostres majors, com a depositaris privilegiats que són 

de l'herència dels nostres avantpassats, en la recuperació de la cultura i els 

costums de Xixona.  

11. Farem que el servei de neteja de Xixona netege almenys una volta per setmana tots 

els carrers del poble.  

12. Encarregarem a la policia municipal que faça controls de velocitat i de decibels durant 

els caps de setmana, amb l’objectiu de controlar especialment les motocicletes d’alta 

cilindrada que travessen el poble.  

13. Exigirem on calga, a les Corts Valencianes, a la Generalitat, al Congrés i a la mateixa 

DGT que prenga les mesures necessàries per a impedir que les motocicletes 

continuen sembrant el terror en les nostres carreteres durant els caps de setmana.  

14. Vigilarem el compliment del reglament sobre animals de companyia, per a evitar que 

gossos perillosos transiten sense boç o sense corretja i per a sancionar les persones 

que no repleguen les defecacions dels seus animals.  

15. Estudiarem la possibilitat d’instal·lar contenidors soterrats que resulten més còmodes i 

funcionals; i, principalment, més higiènics.  
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Mitjans de comunicació 

“Necessitem saber què ocorre al poble” 

1. Convocarem dos beques de periodisme d’investigació per a llicenciats en Periodisme 

xixonencs.  

2. Reobrirem la ràdio municipal pública i l’omplirem amb producció pròpia i en valencià.  

3. Mantindrem el conveni que permet editar el periòdic mensual El Nostre Xixona, però 

acordarem que es puguen expressar opinions de col·lectius, partits polítics i veïns, de 

manera que no siga sobretot un altaveu de la corporació.  

4. Impulsarem i subvencionarem la creació d’un mitjà de comunicació en línia fet per 

gent de Xixona, que esdevinga un punt de trobada, d’informació i de debat per a tots 

els xixonencs.  

5. Mantindrem relacions fluïdes amb les diverses televisions d’àmbit comarcal 

(Información Tv, Alacantí TV, etc.) a fi que cobrisquen en profunditat les principals 

activitats turístiques de Xixona: Fira de Nadal, Mes de les Tapes amb Torró, Festes 

d’Agost, Festes de Geladors, Mig Any, temporada d’elaboració del torró, etc.  

6. Estudiarem les possibilitats tècniques i econòmiques d’impulsar una televisió local, 

amb producció pròpia i en valencià.  
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Infraestructures 

“La diferència entre un poble aïllat i un poble comunicat” 

1. Continuarem reivindicant una millora estructural en la carretera CV-800, que en 

reduïsca el perill, permeta avançaments i gestione els encreuaments.  

2. En qualsevol cas, ens posarem com a objectiu a mitjà termini el doble carril en cada 

sentit d’esta carretera, perquè esta infraestructura és bàsica per a la prosperitat 

econòmica de Xixona, igual que el corredor mediterrani ho és per al País Valencià. 

3. Connectarem Xixona a través d’un servei d’autobusos amb la xarxa metropolitana 

d’Alacant: Mutxamel, Sant Joan, l’Hospital de Sant Joan i la mateixa Alacant.  

4. Demanarem a Diputació que senyalitze la carretera CV-810 Tibi-Xixona 

convenientment a fi d’evitar que tràilers o camions de gran tonatge s’aventuren per 

eixa carretera, ja que això els aboca a travessar Xixona per una via plena de revoltes, 

amb el perill que això genera a la resta de conductors i vianants.  

5. Sol·licitarem de la Conselleria d’Obres Públiques i Transports un projecte de reforma i 

dotació pressupostària per a afegir a la redona d’entrada al poble des d’Alacant una 

eixida en direcció Alcoi/València, a fi que els vehicles que, eixint de l’estació de servici, 

vagen en eixa direcció, no es vegen forçats a tornar a travessar tot el poble, ni a fer 

maniobres fora de les normals a l’entrador del polígon de Segorb per a incorporar-se 

a la circumval·lació. 
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Esports i festes 

“Perquè la diversió és fonamental” 

1. Inclourem de nou el Raval en la celebració de les Carnestoltes.  

2. Impulsarem la creació d’un casal fester que siga punt de trobada i de debat per a tots 

els amants de la festa.  

3. Recuperarem el carrer del Trinquet per a partides d'exhibició de pilota valenciana.  

4. Apostarem per millorar les instal·lacions esportives existents i afegirem una coberta 

telescòpica a les pistes de més ús.  

5. Entenem que embarcar-nos en la construcció d’un pavelló que costarà més de tres 

milions d’euros, amb un manteniment anual no inferior al mig milió, pot implicar 

hipotecar la sostenibilitat econòmica del poble. Per això, ens comprometem a fer un 

estudi detallat fins a l’últim extrem dels costos, el retorn i la viabilitat de la construcció 

d’un pavelló. I només en comprovar fidedignament que és assumible per als 

xixonencs, sense que vaja en detriment d’uns altres serveis ni supose una càrrega 

impositiva extra, ni depenga dels ingressos extraordinaris procedents de la planta de 

RSU, només en eixe cas secundarem la construcció del pavelló.  

6. Construirem una pista de bàsquet en el parc de la pujada de la Mandola, al costat 

dels engronsadors per a xiquets.  

7. Organitzarem un sistema de competicions escolars en diversos esports d’equips 

(futbet, bàsquet...), que tindrà lloc al llarg del curs escolar (especialment, dissabtes de 

matí) i en el qual participaran xiquets i xiquetes de les tres escoles de Xixona. Per a 

estes activitats esportives, l’Ajuntament treballarà colze a colze amb les AMPA de les 

tres escoles, que es beneficiaran de subvencions per a contractar monitors esportius 

(que seran seleccionats d’entre els joves del poble aficionats a cada esport).  

8. Subvencionarem el transport als equips que participen en competicions comarcals, 

provincials o d’àmbit valencià.  

9. Restablirem els elements trencats de la pista de bàsquet de la zona esportiva 

del Través, que està descuidada des de fa temps.  
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10. Crearem equipament esportiu que actualment no existeix, com per exemple, una pista 

de pàdel, que és barata de construir i ofereix un rendiment econòmic molt gran. 

11. Instal·larem una pèrgola o toldo al voltant de la piscina per a xiquets del poliesportiu, 

ja que a hores d’ara no disposa de cap zona amb ombra i tant els menuts com els 

pares necessiten arrecerar-se del sol. 

 

Agricultura 

“És tradició, crea ocupació i defensa el medi” 

1. Bonificarem amb exempcions fiscals els bancals que es mantinguen en producció o 

que siguen posats a produir de nou.  

2. Facilitarem la mediació entre productors agrícoles i venedors de Xixona per a aprofitar 

els productes propis sense la intervenció d'intermediaris.  

3. Col·laborarem amb la Conselleria d’Agricultura a fi de promoure el consum d’ametla i 

del seu producte derivat estrella, el torró.  

4. Crearem un banc de bancals de manera que terres que hui dia estan ermes, sense 

producció, puguen ser arrendades a persones aturades a cost zero i que siguen estes 

persones les beneficiàries de la producció.  

5. Facilitarem les gestions perquè els llauradors xixonencs demanen subvencions a la 

Generalitat Valenciana, al govern d’Espanya i a la Unió Europea per a transformar els 

conreus actuals poc productius en altres que suporten millor els períodes de sequera. 

6. Impulsarem una cooperativa agrícola que faça competitius els productes del camp 

xixonenc, tant els actuals (principalment l’ametla) com els que es puguen produir 

d’ara en avant, més rendibles a causa de la sequera persistent (com el raïm de vi). 
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Turisme i patrimoni 

“La història, la gastronomia i el relleu de Xixona mereixen una visita” 

1. Fomentarem el turisme rural creant una marca potent que unisca tres aspectes: 

#XixonaSerresiTerró (història de Xixona, natura i gastronomia).  

2. Impulsarem el turisme rural respectuós amb el medi ambient a través de campanyes 

de promoció turística per Internet que conviden els visitants a pernoctar a Xixona i a 

menjar en establiments de la nostra població.  

3. Fomentarem la nostra gastronomia vinculant els diversos actes anuals que tenen lloc 

a Xixona amb els restaurants que preparen els nostres plats típics.  

4. Mantindrem el suport a la Fira de Nadal i millorarem aspectes com l’aparcament per 

als qui vénen des de Tibi. 

5. Posarem en condicions el nucli antic a fi de fer visites guiades fins al Castell. 

6. Estudiarem les possibilitats i el cost de la rehabilitació del Castell. I, en funció del 

resultat d’este estudi, ens en plantejarem la rehabilitació a partir de tres partides 

pressupostàries diferents: subvencions estatals, subvencions de la Generalitat 

Valenciana i crowfunding obert a turistes i veïns de Xixona.  

7. Promourem la creació d’una ruta turística conjunta amb els municipis de Busot, Tibi i 

Ibi, que potencie i complemente l’atractiu turístic de les quatre poblacions (Coves del 

Canelobre, Pantà de Tibi, Museu del Joguet, museus del terró…).  

8. Potenciarem el turisme rural ampliant la xarxa local de senderisme amb la recuperació 

dels camins tradicionals del terme.  

9. Protegirem el patrimoni historicoartístic de Xixona i procurarem que els edificis 

singulars del poble catalogats i declarats Bé d’Interés Cultural (BIC).  

10. Rehabilitarem l’ermita de Sant Sebastià, que a hores d’ara presenta uns importants 

badalls que n’amenacen l’estructura.  
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11. Rehabilitarem les cases d’Aracil i dels Rovira, propietat de l’Ajuntament, i les 

destinarem a usos públics.  

12. Habilitarem un local al nucli antic com a bar-restaurant i el traurem a subhasta anual 

a través d’una concessió administrativa, a fi d’augmentar l’atractiu turístic d’estos 

carrers.  

13. Igualment, estudiarem les possibilitats de destinar com a hotel un edifici públic, que 

també traurem a subhasta anualment, amb el benefici econòmic que pot suposar per 

a les arques de l’Ajuntament.  

14. Rehabilitarem el Cine de Dalt i el dotarem d’una instal·lació de llum, imatge i so que 

permeta als artistes que actuen desenvolupar propostes més innovadores, com ara 

concerts narrats, amb imatges, etc.  

15. Farem una campanya turística aprofitant la floració anual de l’ametler, en la qual 

inclourem un concurs fotogràfic. A més, crearem un passeig dels ametlers que es 

convertisca en un lloc emblemàtic del poble.  
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Joventut 

“Només els desmemoriats s’obliden dels joves” 

1. Crearem uns jocs esportius juvenils en què els joves de 13 a 17 anys puguen jugar a 

bàsquet, handbol, futbol i altres esports d'equip o individual. Cada dissabte al matí hi 

hauria una concentració de partidets en alguna de les escoles del poble o en les 

pistes de l’institut o el poliesportiu. 

2. Crearem una borsa de joves del poble (16-24 anys) que faran de monitors dels 

xiquets a canvi d'una gratificació mensual. 

3. Organitzarem un cicle anual de pel·lícules juvenils que, en la mesura de les 

possibilitats tècniques, seran emeses en valencià al Cine de Dalt els dissabtes a la 

vesprada, dos dissabtes al mes. 

4. Col·laborarem amb el Centre Excursionista de Xixona a fi de programar una eixida 

mensual pel nostre terme, guiada per un membre del CEX i assequible per a joves de 

14-20 anys, que tindrà lloc un diumenge de matí al mes. 

5. Convertirem la Biblioteca del Cuarnero en un punt de trobada on els joves puguen 

conéixer la història del seu poble. En col·laboració amb mestres i professors dels 

centres de Xixona, els estimularem amb activitats en què hauran de consultar llibres o 

recórrer el poble i el terme per a trobar les respostes que se'ls plantejaran 

prèviament. 

6. Potenciarem l’Espai Jove d’El Trabajo.  

7. Ajudarem els joves a la creació de publicacions, grups de teatre i altres activitats.  

8. Programarem activitats juvenils a l'estiu, que es poden realitzar en els carrers de la 

localitat amb la supervisió de voluntaris, com ara gimcanes. 

9. Revitalitzarem l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil, a fi que ajuden en la gestió 

d’activitats com partits de futbol o altres esports, processons, festes, etc.  

10. Crearem un programa lúdic alternatiu per a joves (concerts, concursos, trobades, etc.).  


