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L’Ajuntament renova el 
conveni amb AFA

Segueix la col·laboració entre el Consistori i l’Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA)

Actes en defensa del 
sistema educatiu

Es convoquen actes en defensa del sistema educatiu públic i 
contra les retallades de la Conselleria d’Educació

Xixona celebra 
una multitudinària 
Gala de l’Esport

AMB DIFERENTS RECONEIXEMENTS

Un Cine de Dalt ple de gom a gom va acollir la VI Gala de l’Esport de Xixona, on es 
va rendir homenatge als millors esportistes, entrenadors i clubs, i escoles de tot l’any 
anterior. El regidor d’Esports, Cristian Sirvent, va assenyalar que 2013 “ha sigut un 
molt bon any en l’àmbit competitiu quant a resultats esportius dels clubs i esportistes 
locals subvencionats per l’Ajuntament’.

Nou augment 
de l’atur 
al desembre

Al mes de desembre es va re-
gistrar un nou augment de l’atur 
i va quedar en les 564 persones 
inscrites en el Servef, la xifra més 
elevada des del mes de juny. El 
mes passat, els serveis i la indús-
tria sumaren el 85% de l’atur en 
Xixona.

Campanya 
sobre neteja 
viaria i 
reciclatge per 
als escolars

S’ha celebrat 
la II Setmana 
de l’Esport 
amb varietat 
de disciplines

Balanç 
d’un any 
meteorològic 
marcat per les 
precipitacions i 
el vent

El nom de Xixona és sinònim de Nadal i per això les festes nadalenques són un 
referent. Al passat mes de desembre es va celebrar la cinquena edició de la Fira de 
Nadal, que va superar les previsions i que va atraure visitants de diferents llocs, no 
sols de poblacions pròximes a Xixona, sinó també d’altres més allunyades. Es tracta 
d’un certamen en el qual es poden comprar torrons i dolços nadalencs, així com 
una àmplia oferta del comerç local, i també gaudir de les nombroses activitats que 
s’organitzen al voltant. Una edició que va ser inaugurada pel gelater Mario Masiá 
–Premi Nacional de Gelat i que ja prepara el certamen mundial–, per l’alcalde de 
Xixona, Ferran Verdú, la directora general de Comerç, Silvia Ordiñaga, la regidora 
de Comerç, Isabel López, i el president d’AEX, Ismael Miralles.

A més, Xixona ha gaudit d’unes festes on també la visita dels Reis Mags ha estat 
envoltada de màgia i, primer l’arribada del patge i després la Cavalcada, han tornat 
a omplir els carrers d’il·lusió, especialment dels més menuts.
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Un Nadal referent 
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AUTOBUSES 

� 96 552 05 62

SANT JOAN
LUNES A VIERNES 

 Salidas desde Xixona: 07’30*/ 10’00 

(a las 9’30 sale de Torremanzanas)/ 

13’05/ 16’00/ 18’00/ 19’45*. 

 Llegadas a Sant Joan: 8’00/ 10’30/ 

13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’15.

 Salidas desde Sant Joan: 8’40*/ 

10’40/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’45*.

  Llegadas a Xixona: 9’10/ 11’10/ 

14’05/ 17’00/ 19’00/ 21’15 (llega a 

las 21’45 a Torremanzanas).

 * Tienen inicio y finalización en el 

Hotel Hesperia. 

 

XIXONA-TORREMANZANAS EN 

ÉPOCA LECTIVA

LUNES Y MARTES

 Salida de Xixona: 14’50

 Salida de Torremanzanas: 15’30

MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES

 Salida de Xixona: 14’00

 Salida de Torremanzanas: 14’40

SÁBADOS 

 Salidas desde Xixona: 7’00 (a las 

6’40 desde Torremanzanas), 16’30. 

 Llegadas a Sant Joan: 7’30/ 17’00.

 Salidas de Sant Joan: 16’00/ 19’00.

 Llegadas a Xixona: 16’30/ 19’30 (lle-

ga a las 20’00 a Torremanzanas). 

DOMINGOS Y FESTIVOS

 Salidas de Xixona: 9’15/ 13’30/ 

20’30.

 Llegadas a Sant Joan: 9’45/ 14’00/ 

21’00.

 Salidas de Sant Joan: 8’45/ 13’00/ 

20’00.

 Llegadas a Xixona: 9’15/ 13’30/ 

20’30.

Los horarios  son aproximados, pu-
diendo variar en unos 10 minutos

SERVICIO ESTUDIANTES 
LUNES A VIERNES (según calendario 

lectivo)

DIRECCIÓN ALICANTE

 7’00 Xixona (barrio Través, Bar 

Monterrey, Barrio Sagrada Familia)/ 

7’25 IES Leonardo Da Vinci-IES Vir-

gen del Remedio/ 7’30 Universidad 

de Alicante/ 7’40 IES Canastell/ 7’45 

IES Balmis/ 7’50 IES Pla/ 7’58 IES 

Mare Nostrum. 

DIRECCIÓN XIXONA

 15’00 IES Mare Nostrum/ 15’10 

IES Pla/ 15’13 IES Balmis/ 15’20 

IES Leonardo Da Vinci-IES Virgen 

del Remedio/ 15’25 IES Canastell/ 

15’30 Universidad de Alicante (Ta-

natorio)/ 16’00 Xixona.

TAXIS
� JORGE (24 horas). 647 68 43 36.

� JUAN FRANCISCO SOLER.

 649 23 01 16.

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

Correos
C/Alacant, 3

Tlf: 96 561 20 31

Horario laborables: 08’30 a 14’30 

Sábados: 09’30 a 13’00

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Av. Constitució, 39

Tlf: 96 561 02 84

Horario: 09’00 a 14’00 

SUMA
C/ Alcoi, 12

Tlf: 96 561 03 00

Horario: Martes y 1º/3º miércoles de cada 

mes. 09’30 a 13’30.

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 de 09 a 10 y de 

10’30 a 14’30. Se recomienda solicitar 

cita.  

Archivo Municipal
Pça. del Convent, 1-3

Tlf: 96 561 03 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 16 a 18. 

Viernes: 9 a 13’30 y de 16 a 18. Sába-

dos, domingos y festivos: 9 a 13’30.     

Ecoparque municipal
Paratge de Moratell s/n

Tlf: 96 561 10 64

Horario: Miércoles, de 09 a 13 horas. Jueves 

y viernes de 7 a 14 h. 

Oficina Municipal 
de Información Juvenil

C/ Alcoi, 12

Tlf: 96 561 03 00

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 h en C/ Al-

coi, 12. Jueves de 18 a 20 h. en el Espai 

Jove de la Sociedad Cultural 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. 

MUSEOS
Museo del Turrón
 Polígono Industrial Ciutat del To-

rró. Sector 10, 2.

 Tlf: 96 561 02 25

Del 24 de enero al 30 de enero  Constitución, 10
Del 31 de enero al 6 de febrero  Cortes Valencianas, 4
Del 7 de febrero al 13 de febrero  Constitución, 10
Del 14 de febrero al 20 de febrero  Cortes Valencianas, 4
Del 21 de febrero al 27 de febrero  Constitución, 10
Del 28 de febrero al 6 de marzo  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

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

al teléfono

PER E-MAIL: 
npxixona@elnostreciutat.com

xixonaperiodic@gmail.com

Horario: 10 a 20 horas. 
Museo de Historia de la 
Tecnología de Xixona
 Mare de D. de l’Orito, 62 
 Tlf: 96 562 20 54
Horario: Lunes a viernes, de 17 a 20.

CENTROS DE ENSEÑANZA
CP Eloi Coloma
 Av. Constitució, s/n.
 Tlf: 96 562 60 11

CP Cristòfol Colom
 C/ Josep Mª Samper, 3
 Tlf: 96 561 11 51

CP Sagrada Família
 Av. Joan Fuster, 4
 Tlf: 96 561 24 67

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

IES Xixona
 C/ Manuel Galiana, 3
 Tlf: 96 561 11 52

TELÉFONOS
ÚTILES

FARMACIAS DE GUARDIA

AGENDA
SOCIEDAD

- Viernes 24 de enero: A las 23 
horas en L’Habana, monólogo de 
humor con Juanjo Albiñana.

- Sábado 25 de enero: A las 20 
horas en El Teatret, defile de moda 
con Maribel Gerez.

- Viernes 31 de enero: A las 13 
horas en el Pou de la Neu, entrega 
del premio literario Pou de la Neu.

- Viernes 31 de enero: A las 18 
horas en la Biblioteca Municipal, 
presentación de Icon Game.

- Viernes 31 de enero: En el Cine 
de Dalt a las 20 horas, cine con 
‘Cómo entrenar a tu dragón’.

- Viernes 31 de enero: en Coco-
Lima, a las 23 horas, monólogo de 
humor con Miki Maka.

- Del 1 al 15 de febrero: En la 
Casa de Cultura, de 17 a 21 horas, 
exposición de la colección de moda 
de Maribel Gerez.

- El 1 y 2 de febrero: fiestas de la 
Candelaria.

- Del 5 al 19 de febrero: En El 
Trabajo, de 17’30 a 20’30 horas, 
exposición ‘El futuro empieza hoy’.

- Viernes 7 de febrero: A las 19 
horas en el Cine de Dalt, audición 
de cuerda y piano, a cargo de los 
educandos de la Escola de Música.

- Viernes 7 de febrero: A las 20 
hora en el Cine de Dalt, cine con 
‘Sombras tenebrosas’.

- Viernes 7 de febrero: A las 
24 horas en La Puça, monólogo de 
humor con Richard Salamanca.

- Sábado 8 de febrero: A las 
20’30 horas en el Cine de Dalt, teatro 
con ‘Cos a cos’, de Juan Luis Mira y 
dirigida por Tomàs Mestre.

- Domingo 9 de febrero: A las 
18’30 hora en el Cine de Dalt, festival 
de invierno con el Grup de Danses de 
Xixona.

- Miércoles 12 de febrero: A 
las 19’30 horas en la Kàbila dels 
Geladors, chocolatada y animación 
infantil.

- Viernes 14 de febrero: A las 20 
horas en el Cine de Dalt, cine con 
‘Los Goonies’.

- Viernes 14 de febrero: A las 24 
horas en Crack, monólogo de humor 
con Marco Antonio.

- Sábado 15 de febrero: Mig Any 
de les festes dels geladors.

- Viernes 21 de febrero: A las 20 
horas en el Cine de Dalt, cine con 
‘Super 8’.

- Sábado 22 de febrero: Mig Any.
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DESPRÉS DE L’ANUNCI DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE SUPRIMIR UNA UNITAT D’INFANTIL DEL CRISTÒFOL COLOM

Actes contra les retallades i en 
defensa del sistema educatiu
M és d’un centenar de persones van 

assistir, a meitat de gener, a la re-
unió convocada per l’Ajuntament 

de Xixona en el Cine de Dalt. Professors, 
AMPEs i pares dels tres col·legis de la po-
blació van mostrar la seua preocupació 
pel futur de l’educació en Xixona, després 
l’anunci de la Conselleria d’Educació de la 
supressió d’una unitat d’infantil del col·legi 
Cristòfol Colom. Resoldre dubtes i plantejar 
propostes era l’objectiu d’aquesta convo-
catòria.

A la reunió es va acordar realitzar un altra 
concentració en la porta de l’Ajuntament el 
dijous 23 de gener per defendre el sistema 
educatiu en la localitat i en contra d’aques-
tes retallades. 

Prèviament a aquesta última reunió, es 
va celebrar abans de Nadal un altra en el 
mateix col·legi per informar als pares amb 
alumnes a aquest centre. Una decisió que, 
en realitat, afecta en major mesura al qui va-
gen a matricular als seus fills per al pròxim 
curs i que implica a tota la localitat, motiu 
pel qual la reunió del 16 de gener estava 
oberta a tota la comunitat educativa i als 
veïns de Xixona.

Contra aquestes retallades, tant el Consell 
Escolar del col·legi Cristòfol Colom, com 
l’Ajuntament de Xixona han enviat al·lega-
cions.

ORGANITZADA PER L’AJUNTAMENT DE XIXONA I DIRIGIDA ALS TRES COL·LEGIS DE LA LOCALITAT

Campanya sobre reciclatge i neteja viaria per als escolars
Dirigida als tres col·legis de la po-

blació, l’Ajuntament de Xixona ha 
portat a terme una nova iniciativa 
amb l’objectiu de conscienciar als 
més menuts de la importància de re-
ciclar i mantenir nets els carrers, així 
com fomentar la seua creativitat i par-
ticipació. Aquesta campanya ha tingut 
la col·laboració de l’empresa Reci-
clados Integrales SA, concessionària 
del servei municipal de recollida de 
brossa i neteja viaria, i ha consistit en 
dos concursos.

En la primera modalitat, ‘Jugando a 
reciclar’ podien participar alumnes 
de 5 a 7 anys i fer joguines a partir 
de materials reciclables com cartró, 
teixit i envasos de plàstic, i van poder 
utilitzar pintures, purpurina o papers 
de colors per decorar. El premi va ser 
per a ‘El caballo saltarín’, de la classe 
d’infantil ‘Les Marietes’ del col·legi 
públic Cristòfol Colom, una joguina 
realitzada a partir d’una granera i 
altres materials reciclats. Van anar a 
visitar Mundomar, en Benidorm.

En la segona modalitat, ‘Creación 
de dibujo para las papeleras cani-

nas’, participaven alumnes de 8 a 
12 anys, resultant guanyadora Ele-
na Ferrer Martínez, de cinqué de 
Primària del col·legi públic Sagrada 

Familia, premiada amb un lot de pin-
tures i el reconeixement d’utilitzar 
el dibuix per decorar les papereres 
canines.

El jurat de la convocatòria ha estat 
format pels regidors de Neteja Viaria i 
Recollida de Brossa, d’Educació, Medi 
Ambient, la directora de l’IES Xixona, 

representants de l’empresa Reciclados 
Integrales SA i de l’Associació de Co-
merciants de Xixona (AEX), que han 
decidit els premis.
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SE HAN DADO TRES MESES DE ASCENSOS CONSECUTIVOS, QUE SE ABRIERON EN OCTUBRE

El 2013 se cierra con 564 parados, 
la cifra más alta desde junio
E l desempleo cerró el año 2013 

con un total de 564 personas 
inscritas en Xixona, según los 

datos que maneja el Servef. Esta cifra 
supone el tercer crecimiento consecuti-
vo, puesto que desde octubre se venían 
registrando ascensos en el desempleo, 
después de que en septiembre se con-
tabilizara la cifra más baja de parados 
durante 2013, con un total de 445 des-
empleados.

La cifra de desempleados de diciem-
bre supone un ascenso en 45 personas 
respecto al mes de noviembre, cuando 
se contabilizaron un total de 519 para-
dos. También el paro del mes pasado es 
superior al que se contabilizó un año 
antes, en diciembre de 2012, y es supe-
rior en ocho personas, puesto que hace 
un año el nivel de paro quedaba en las 
556 personas inscritas. Entre las cues-
tiones que han influido en el aumento 
del paro en los últimos meses del año 
está la finalización de la campaña del 
turrón, lo que hace que muchos traba-
jadores contratados de manera eventual 
para cubrirla vuelvan a inscribirse en el 
paro al finalizar su contrato.

El peor mes del año pasado fue el de 
enero, cuando se elevó hasta las 634 
personas inscritas, y fue en abril cuando 
se rebajó la barrera de las 600 perso-
nas, por lo que habrá que ver el com-
portamiento de los próximos meses a 
nivel de empleo.

MÁS DEL DOBLE QUE EN 2007
Al echar la vista atrás y ver la evolu-

ción del paro cabe ver cómo ha au-
mentado con la crisis que se vive des-
de hace ya varios años. Así, se puede 
comprobar que el número de personas 
desempleadas en diciembre del año 
pasado es más del doble que en el últi-
mo mes de 2007, cuando se estaba en 
puertas de la crisis. Así, en diciembre 
de 2007 el número de personas desem-
pleadas en Xixona quedó en 259 y un 
año después se fijaba en 393 personas. 

Con el paso de los años y la mayor inci-
dencia de la crisis ha ido aumentando 
el desempleo hasta llegar a los valores 
actuales.

POR EDADES
Del total de personas desempleadas 

en Xixona el mes pasado la mayoría 
son hombres, pues había inscritos 290, 
frente a 274 mujeres desempleadas. 

También se dispone de datos por 

edades y la estadística permite com-
probar que la mayoría de las personas 
desempleadas en Xixona se situaban en 
diciembre en el fragmento comprendi-
do entre los 25 y los 44 años de edad, 
con un total de 253 personas inscritas, 
al que le seguía el grupo de aquellos 
que tienen más de 44 años, situándose 
en 231 personas inscritas. A estas hay 
que sumar los 80 jóvenes menores de 
25 años que están buscando trabajo.

Servicios e 
industria copan 
el 85% del 
paro en Xixona

A la hora de hablar de los secto-
res en que se contabiliza el paro hay 
que señalar que los dos prioritarios 
en la economía de Xixona, como 
son la industria y los servicios, co-
pan el 85% del total de personas 
inscritas en el Servef, lo que supone 
que ambos suman 480 inscritos. 

Según la estadística existente, el 
mes pasado se registraron un total 
de 248 personas demandando em-
pleo en el sector servicios, lo que 
supone el 44% de un total de 564 
parados, a los que siguen las 232 
personas inscritas en la industria, 
que representan el 41% del desem-
pleo en la población. El sector que 
peor evolución ha sufrido es el de 
la industria, que ha crecido en 47 
personas en un mes, de noviembre 
a diciembre.

Hay otros tres sectores en los que 
se contabiliza el paro. De ellos des-
taca la construcción, con un total de 
53 inscritos, mientras que hay 13 
personas que demandan empleo en 
el sector de la agricultura. Además, 
hay que sumar las 18 personas que 
buscan su primer empleo.

Conveni amb els empresaris i comerciants
L’Ajuntament ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Associació d’Empresaris, Comerciants i Professionals de 

Xixona (AEX), pel qual el Consistori destina sis mil euros per a la celebració de campanyes encaminades a la promoció 
local d’aquests sectors. A la imatge, en un moment de la firma del conveni, estan l’alcalde, Ferran Verdú, la regidora de 
Comerç, Isabel López, i el president d’AEX, Ismael Miralles.

ITV a Xixona al mes de gener
La Inspecció Tècnica de Vehicles està al mes de gener a Xixona, fins al dia 

31 i de dilluns a divendres. El lloc on es pot passar és a l’antiga fàbrica El 
Almendro, en horari que va de 8’30 a 14’00 hores. Per demanar cita prèvia es 
pot telefonar al 902 196 196 o por internet. Aquest servei itinerant facilita als 
ciutadans complir amb aquesta inspecció.
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RECULLEN, ENTRE D’ALTRES, OFICIS MOLT IMPLANTATS A XIXONA SEGONS LA MANERA EN QUÈ ES TREBALLAVA ABANS

Les curioses maquetes de Vicent

Vicent Miquel García té, a hores d’ara, una col·lecció de maquetes digna del millor museu. 
Sent com és un home amb inquietuds i molt hàbil per a les manualitats, què millor forma de 
canalitzar aquestes inquietuds que fent maquetes de diferents oficis implantats a Xixona, que 

en la majoria dels casos miren enrere per què es basen en formes de treballar que avui en dia ja no 
es porten. Des d’un molí de farina o d’oli, passant pels carros de gelat i una fàbrica de gelat formen 
part d’aquestes maquetes, entre altres, incorporant el moviment a moltes d’aquestes. Reconeix que 
els treballs manuals li agraden molt i que amb aquestes maquetes, a més de gaudir de la seua afició, 
recupera unes professions que avui en dia ja no es treballen com abans i permeten donar a conéixer 
una idiosincràsia. En té exposades a diferents llocs, ha fet treballs per encàrrec i també dóna tallers 
a estudiants en els quals, i entre altres coses, fan delicioses Mones de Pascua.

JORNADA

Informació 
sobre 
el canvi de 
comptadors

La població de Xixona ha acollit 
una jornada informativa sobre el 
canvi de comptadors de la llum, un 
tema de màxima actualitat i que és 
d’interés per als usuaris i consumi-
dors. Segons la informació facilita-
da, a la jornada que va tindre lloc al 
mes de desembre van assistir més 
de 150 persones, que van rebre in-
formació sobre aquesta qüestió.

Aquesta jornada va estar progra-
mada per APEME, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament, per donar 
a conéixer als ciutadans, tant en 
l’àmbit particular com a comer-
ciants i empresaris en general, les 
conseqüències de la implantació 
del Proyecto STAR d’Iberdrola en la 
província d’Alacant.

La jornada es va celebrar al saló 
d’actes d’El Trabajo, on els as-
sistents van conéixer els detalls 
d’aquest projecte i les conseqüèn-
cies de la seua implantació. Des 
de l’associació que va programar 
aquesta jornada han mostrat el seu 
agraïment a l’Ajuntament de Xixona 
i especialment a la primera tinent 
d’alcalde, Mª Teresa Carbonell, per 
totes les facilitats.

Celebració de 
la romeria per 
Sant Antoni 

La festivitat de Sant Antoni ha 
tingut la celebració dels actes 
propis d’aquesta, que van tenir 
lloc el cap de setmana del 18 i 
19 de gener. La baixada de la 
imatge de l’ermita i la muntada 
l’endemà van ser part dels actes 
celebrats per Sant Antoni, a més 
de la benedicció d’animals i la 
missa. 

Aquest any s’ha fet coincidir la 
celebració del concurs nacional 
caní amb aquesta data. Una fes-
tivitat en la qual també s’ha ce-
lebrat el tradicional porrat, com 
no podia ser d’altra manera, que 
agrada molt al públic.

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
C/ Alicante, 1 - Tel. y Fax: 965 613 012

E-mail: contacto@lahea.com

� Análisis de alimentos
y aguas

� Formación manipuladores 
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L a V Fira  de Nadal de Xixona, que 
es va celebrar del 5 al 8 de des-
embre ha superat les expectatives, 

tal com ha assenyalat la regidora de Co-
merç, Isabel López, qui realitza una va-
loració molt positiva del certamen. “To-
ta la població s’implica en aquesta Fira, 
que es converteix en una cita molt im-
portant de l’any”. Es tracta d’un certa-
men, “en el qual es pot comprar, gaudir 
d’activitats molt variades, i es crea un 
ambient molt bo per a tota la família”. 
La regidora considera que ja és una fira 
consolidada, “hem complit un lustre i 
hi ha qui parla de la fira de tota la vida”. 
Es calcula que unes 50.000 persones 
poden haver passat pel certamen, però 
la regidora assenyala que si bé les xi-
fres són importants no es tracta d’una 
competició. Ara ja està treballant-se en 
la pròxima edició, buscant sempre mi-
llorar i avançar en aquest certamen.

A les fotografies es pot veure tant la part comercial de la Fira, plena de gent, com algunes de les activitats celebrades dins del programa i el guanyador del cartell anunciador, Pau Ros Planelles.

La Fira de Nadal està organitzada per 
l’Ajuntament i per l’Associació d’Em-
presaris, Comerciants i Professionals de 
Xixona (AEX) i el president d’aquesta 
entitat, Ismael Miralles, qualifica el cer-
tamen celebrat en desembre com “me-
ravellós, extraordinari”. Explica que la 
V Fira de Nadal ha funcionat molt bé, 
tant per afluència de públic com pels 
resultats, i que “la gent està contenta. 
El boca a boca funciona molt bé i són 
molts els que venen a Xixona tots els 
anys”. 

Ismael Miralles incideix en què “la 
qualitat i el preu són dues qüestions 
molt destacades a la Fira de Nadal de 
Xixona. Aquí tenim marca pròpia, que 
és l’antítesi de la marca blanca”. A més, 
destaca que “una fira és l’hàbitat natural 
dels xixonencs, amb el torró i el gelat, 
ho portem a l’ADN”. I, a més, com bé 
s’ha dit, aquesta Fira té ADN propi.

La V Fira de Nadal supera previsions

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

e-mail: ferreteriavalls@hotmail.com
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Una màgica Cavalcada de Reis Mags

D els moments més esperats de 
les festes nadalenques són, sens 
dubte, tots aquells que envolten 

la festivitat dels Reis Mags i especial-
ment els menuts de la casa viuen amb 
intensitat aquesta celebració. I com no 
podia ser d’altra manera, Xixona ha 
tingut la visita puntual de Ses Majes-
tats, Melcior, Gaspar i Baltasar, que van 
arribar a la població arropats per una 
espectacular Cavalcada.

La Asociación Amigos de los Reyes 
Magos de Xixona, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, és la responsable de 
l’organització d’aquest acte, que comp-
ta també amb el suport de particulars, 
empreses i comerços de la localitat. La 
tasca que realitzen ha donat com a fruït 
una gran Cavalcada, que tots els anys 
sorprèn pels detalls molt cuidats que 
té i per la seua espectacularitat, amb la 
participació de molts xiquets i majors, 
ballets, el tradicional ramat i carrosses 
que anuncien l’arribada dels Reis Mags, 
entre altres. La Cavalcada va omplir els 
carrers de Xixona pels quals passa, co-
mençant al Pont d’Alacant i recorrent 
els carrers El Vall, Alcoi i Marcelo Mira, 
per finalitzar a l’Avinguda Constitución. A 
més de xixonencs, queda constatat que 
cada any són més els visitants, la gent que 
opta per vorer la Cavalcada de Xixona i 
donar la benvinguda als Reis en aquesta 
població, que és sinònim de Nadal.

La presidenta de la Asociación Ami-
gos de los Reyes Magos de Xixona, Na-
talia Gil, recorda tot el treball que s’ha 
fet per poder portar a la població una 
Cavalcada com aquesta, però també as-

Diferents imatges de l’espectacular Cavalcada de Reis Mags que es va celebrar a Xixona, així com de la visita del patge per recollir les cartes.

senyala que “tot l’esforç mereix la pena 
quan veus la cara dels xiquets, la il·lu-
sió amb què viuen eixe moment. Això 
està per damunt de tot”. I és que, els 
xiquets i les xiquetes de Xixona tenen el 
seu regal de la mà dels Reis, contribuint 
d’aquesta manera a què un moment tan 
especial com és la visita dels Reis Mags 
siga encara més màgic.

La presidenta de l’entitat agraeix la 
col·laboració de tots el qui, d’una o 
altra manera, donen suport a aquesta 
celebració i amb les seues aportacions, 
tant econòmiques com materials, fan 
possible que any rere any la Cavalcada 
estiga present, repartint al seu pas tot 
tipus de productes, alguns molt bons 
per al paladar.

Però la feina no ha acabat, perquè tal 
com apunta Natalia, ja estan treballant 
en la Cavalcada de l’any vinent. I és que 
un acte d’aquestes característiques por-
ta molta feina i per fer una comparació 
que tots entenem diu que “és com fer 
una capitania tots els anys”. Però, com 
deia, la il·lusió dels xiquets i xiquetes tot 
ho compensa.

Però la festa dels Reis no és només la 
Cavalcada, ja que abans va tindre lloc 
la visita del patge, que va recollir les 
cartes dels menuts, amb totes les seues 
peticions. Això va ser el 3 de gener, dos 
dies abans de la visita reial, i a més de 
complir amb aquesta tradició van po-
der gaudir d’una jornada amb diverses 
activitats.
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Lexis Idiomas celebró la Navidad en la V Fira de Nadal
Lexis Idiomas se sumó al júbilo navideño jijonenco y 

participó en la V Feria de Navidad de Jijona que se realizó 
entre el 5 y el 8 de diciembre pasado. 

Juguetes, libros de textos, cuentos infantiles para todos 
los niveles de inglés, diccionarios y publicaciones con 
CD ofreció Lexis Idiomas en su stand navideño, que fue 
visitado por alumnos de la academia y por una gran can-
tidad de público proveniente de varias localidades de la 
provincia.

Durante la V Feria de Jijona Lexis Idiomas organizó va-
rias actividades: entregó 5.000 calendarios en un formato 
vistoso y práctico que encantó a los visitantes, repartió 
piruletas a los niños y examinó a varios jóvenes que pre-
sentaron la prueba de nivel gratuita para los exámenes de 
Cambridge. Hubo mucho interés entre los asistentes  por 

el material complementario que ayuda a prepararse para 
las pruebas de competencias lingüísticas.

Durante las noches, Nik Dunne y Agnes Miller, direc-
tores de Lexis Idiomas, obsequiaron a los visitantes con 
“mulled wine”, una bebida tradicional de los países de 
habla inglesa que se sirve en Navidad y se prepara con 
vino caliente, especias y mandarina. Compartir el “mulled 
wine” resultó uno de los momentos más esperados por 
los visitantes y expositores de la Feria.

La participación de Lexis Idiomas en la V Feria de Navi-
dad de Jijona marcó el cierre de un año estupendo para la 
academia, que para el 2014 se prepara para seguir ofre-
ciendo a sus alumnos los mejores cursos para aprender 
inglés y alemán.

¡Os deseamos un próspero año 2014 a todos!

El Ayuntamiento renueva el convenio con AFA
La presidenta de la Asociación de Fa-

miliares de Enfermos de Alzheimer y 
otras Demencias de Xixona y Comarca 
(AFA), Remedios Ramos, y la conce-
jala de Servicios Sociales, Mª Teresa 
Carbonell, han firmado un nuevo con-
venio de colaboración, que continúa 
el apoyo del Consistorio a la labor 
que viene realizando AFA desde su 
fundación, con la cesión de un local 
para el Centro de Día, su adecuación 
y mantenimiento, además de ayudas 
económicas. 

En esta ocasión el convenio estable-
ce una nueva ayuda de 6.000 euros 
para el funcionamiento del Centro de 
Día, así como para talleres de apoyo a 
familiares y talleres cognitivos para los 
usuarios. “Si hace un año atendían a 8 
usuarios ahora son 17 los enfermos 
que asisten al Centro de Día, lo que da 
una idea de la importancia del servi-
cio que presta AFA”, señala la conce-
jala Mª Teresa Carbonell.

Encuentro
comarcal de 
Demòcrates 
L’Alacantí

El pasado día 11 de enero, los par-
tidos adheridos a Demòcrates Va-
lencians de la comarca de l’Alacantí 
así como simpatizantes, se reunie-
ron en una comida de hermandad 
en Jijona. El acto fue organizado por 
el partido independiente de la loca-
lidad, Xixona Independent. Los mu-
nicipios de Mutxamel, El Campello, 
Jijona y Alicante se dieron cita en el 
encuentro y un total de 70 personas 
disfrutaron de una jornada de her-
mandad. Durante el encuentro tu-
vieron la oportunidad de conocerse 
y tratar sobre los problemas de la 
provincia de Alicante y de sus muni-
cipios, según informa el presidente 
de Xixona Independent, José Juan 
Raymundo.

 Al finalizar la comida, y cerran-
do el acto, intervinieron : Jose Juan 
Raymundo (Secretario de coordi-
nación DV), Sandre Llopis de Pau 
(Secretario de organización), Car-
melo Ortolá (Coordinador general) 
y Fernando de Rojas (Coordinador 
general). 

Concert i diferents 
activitats amb motiu del 
patró, Sant Sebastià

El dissabte 18 de gener es va celebrar al Cine de Dalt un 
concert de pel·lícula, amb bandes sonores de pel·lícules molt 
conegudes tant pels majors com pel públic infantil. A la prime-
ra part es van interpretar tres peces de la Banda Juvenil i a la 
segona part tres peces més a càrrec de l’Agrupación Artístico 
Musical El Trabajo. Va incloure una increïble posada en escena 
de la banda sonora de ‘Conan, El Bárbaro’, amb la projecció 
simultània de la pel·lícula. ‘El padrino’, ‘La máscara del zorro’, 
‘Shreck’, ‘Los Increíbles’ i ‘Pocahontas’ van formar part del 
repertori, entre altres.

A més, s’ha celebrat un passacarrer, així com la processó i 
missa en honor al patró de Xixona, Sant Sebastià, actes que van 
tenir lloc el dilluns 20 de gener.
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SEGÚN LOS DATOS FACILITADOS POR METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA XIXONA

Un año meteorológico marcado por 
superar la media de precipitaciones
El 2013 arrancó cruzandónos 

una ciclogénesis explosiva, de-
jándonos rachas de 70 km/h en 

el interior del pueblo y con una pre-
sión que descendió hasta los 983,2 
hPa, siendo esta la más baja del año. 
Respecto a las precipitaciones, han 
estado 13 mm por encima de la me-
dia, con un acumulado total de 350 
mm, de los cuales podemos destacar 
los 86 mm acumulados a final de 
agosto, repartidos en 3 días y a cau-
sa de 3 fuertes tormentas que preci-
pitaron con una intensidad de 86,3 
mm/h. Recordar también el 4 de oc-
tubre, por esa corta pero dura e im-

presionante granizada que cayó, con 
pedrisco del tamaño de pelotas de 
golf y que causó numerosos desper-
fectos en coches, mobiliario e incluso 
algunas heridas sobre la gente que 
pilló por la calle. Mencionar también 
que tuvimos más de 40 días sin llover.

En temperaturas ha sido un año nor-
mal, con una temperatura global media 
de 17,7º C, una mínima media de 13,9º 
C y una máxima media de 23,3º C. Sien-
do la mínima anual de 0,8º C el 27 de 
febrero, y la máxima anual de 36,2º C 
el 7 de agosto.

La presión atmosférica se ha situado 
en una media de 1.015,8 hPa, con una 

Records
 Quan tens ja més anys que menys, com jo, reflexiones 

sobre aquelles persones que al llarg dels anys has conegut, 
i t’han deixat una empenta.

 No sols pense amb els familiars que ja no tens, sinó tam-
bé amb aquelles amb qui has tingut un tracte més o menys 
personal.

És el cas de Pureta. Qui no la recorda asseguda darrere 
el cristall de sa casa. Qualsevol persona que hi passava, 
parava i aprofitava per xarrar una estoneta amb ella.   

La seva conversa sempre era en diminutiu: Com estàs 
Pura?, “Prou bé, però em fan mal els rinonyets”. (Amb 
noranta-tres anys...). O “m’he fet un putxeret per dinar”.

El seu lema era tindre amics fins a l’infern.
 Xiquets i xiquetes del veïnat es quedaven a la cura de 

Pureta mentre la mare feia un encàrrec.
Si en els dies de dansa alguna balladora la buscava per 

posar-li el mocador, mai deia que no.
El somriure sempre als seus llavis. Bona conversadora, 

amigable i molt dotada per fer tota mena de manualitats 
d’aquella època, com rams, brodats etc.  

Reialment li deien Purificación Candela Cortés. Vivia en 
el carrer Hernández Mira, al costat de l’antiga tenda de 
Canana i de les Conxetes. 

Es va casar amb Tomás Nicolau Sirvent, i no tingueren 
fills.

Segons tinc entés, Tomàs havia de casar-se amb la mare 
de Pura, Pascuala, però al conéixer a Pureta va canviar 
d’opinió i digué que preferí casar-se amb ella, quinze an-
ys més jove que ell. La seva casa va ser tenda on es venia 
tota mena de roba. El mostrador mai el van llevar, i el seu 
home Tomás, era tan bon venedor, que tal com entrava 
quasevol persona li deia: “To talle, to talle?”. A  la fí se li va 
quedar el mal nom de Tomástotalle.

Pura va navegar per la vida fins la seva mor amb un mar 
tranquil, sense onades, ni maror, una vida senzilla com era 
ella. Si va trobar alguna tempesta, va saber dur bé el timó. 
Quan va arribar al port final ho va fer tal com va viure sen-
se soroll, tranquil·lament.  

Crec que la nostra vida avui en dia és com un terratré-
mol, tots podríem copiar aquesta filosofia de vida per gau-
dir més d’ella. 

                                                              Mª DOLORES GALIANA
Agraïsc des d’aquestes línies l’informació donada per M 

Carmen Coloma i M Carmen Simón

mínima de 983,2 hPa el 19 de enero y 
una máxima de 1.033,1 hPa el 25 de 
diciembre.

Hemos tenido una humedad relativa 
media anual del 60,7%, con máximos 
del 100% y una mínima del 12% el 18 
de abril.

El viento predominante ha sido el 
del sur, con una velocidad media de 8 
km/h, la racha máxima ha sido de 70 
km/h procedente del OSO y la velocidad 
máxima del viento ha sido de 64 km/h 
de procedencia NO.

EN DICIEMBRE
En cuanto al mes de diciembre, 

empezó con una importante nevada 
en las sierras, con más de 30 cm de 
nieve, y que incluso llegó a nevar en 
Jijona pueblo pero sin cuajar. A partir 
de ahí todas las precipitaciones que 
hemos tenido han sido en estado lí-
quido, procedentes de potentes fren-
tes atlánticos, dejando un acumulado 
total de 41 mm, 16 mm por encima 
de la media que se sitúa en 25 mm 
en los últimos 10 años y siendo el 3º 
más lluvioso.

En cuanto a las temperaturas, ha sido 
el 3º diciembre más frío en los últimos 
10 años, con una temperatura de 1º C 
inferior a la media y con una tempe-

ratura mínima media de 6,6º C y una 
máxima media de 15,6º C. La mínima 
del mes ha sido de 2,7º C el día 1 y 
la máxima de 18,9º C el día 5. Tam-
bién destacar que ha sido un més de 
contrastes de presiones atmosféricas, 
estando muchos días por encima de 
los 1.030 hPa y con una máxima que 
alcanzó los 1.033,1 hPa el día 15 y una 
mínima de 997,2 hPa alcanzada el día 
25.

Para más información y consultas 
pueden contactar por facebook, en Me-
teorología y climatología Xixona, que 
son quienes además han elaborado es-
tos resúmenes.

IX Festival Internacional de Guitarra
Xixona va acollir, al mes de desembre, el IX Festival Internacional de Guitarra 
‘Ciutat de Xixona’. Les actuacions han estat a càrrec d’alumnes del Conservatori 
de Mutxamel, Alberto d’Alessandro, alumnes de l’acadèmia Joventuts Musicals 
de Xixona-Associació Solfaut, Hugo Geller, així com Hugo Moltó, primer premi 
del II Concurs ‘Ciutat de Xixona’, el Dúo Kapetani-Espí, violín-guitarra, y el 
Dúo Tango, bandoneón-guitarra, segons el programa. També s’ha celebrat el 
VIII Curs de Guitarra, amb els professors Hugo Geller y Fernando Espí, qui 
també va actuar en el Concert de Nadal, celebrat en novembre a l’Auditori de la 
Diputació, de la mà de l’Agrupación Artístico Musical ‘El Trabajo’.

Avda. Constitución, 28 bajo – Tel. 965 610 924 – Fax 965 610 011 Avda. de Alcoy, 33
Tel. 965 612 501- 03100 Xixona (Alicante) C/ Barcelona, 11 - 03100 JIJONA (Alicante) - Tel y Fax: 965 61 10 41

Diseños moderno, clásico, provenzal, forja.

Mueble de hogar, 
jardín, descanso, estudio. 



ESPORTS XIXONA, Gener 2014 13

RETEN HOMENATGE ALS MILLORS ESPORTISTES, ENTRENADORS I CLUBS, I ESCOLES DE TOT L’ANY ANTERIOR

Xixona celebra la seua VI Gala de 
l’Esport en un acte multitudinari
El divendres 17 de gener un Cine 

de Dalt ple de gom a gom aco-
llia la VI edició de la Gala de 

l’Esport de Xixona, on l’Ajuntament 
i el poble xixonenc reten homenatge 
cada any als millors esportistes, en-
trenadors i clubs i escoles de tot l’any 
anterior.

La gala va estar presentada per segon 
any consecutiu pel periodista i vocalista 
del grup Mugroman, Javi Ivànyez i, va 
comptar amb dos espectacles de ball de 
la mà d’Ada Kabiles, que simbolitzaven 
les 9 muses de la mitologia grega en els 
Jocs Olímpics de l’Antiga Grècia. El for-
mat d’enguany fou més atrevit i menys 
tradicional, sense faristol, i canviant els 
parlaments per mini entrevistes als pre-
miats i al regidor i alcalde.

En l’acte, a més a més, es va poder 
visualitzar i comprovar tot el treball i 
resultats d’un any de les escoles espor-
tives i els clubs i esportistes locals, i al-
gunes sorpreses als premiats per part 
dels seus alumes, familiars o companys. 
I, també, l’Ajuntament va voler retre un 
homenatge especial entregant l’alcalde, 
Ferran Verdú, una placa d’agraïment 
al massatgista esportiu a Juan Antonio 
Pagán “Peje”, que tants anys de la seua 
vida va dedicar a curar les lesions dels 
futbolistes en els equips de futbol i els 
tornegis de futbol sala. Verdú va voler 
ampliar l’homenatge i agrair tot el su-
port que realitzen aquelles persones 
que estan darrere del món de l’esport 
i que moltes vegades no es veu la faena 
que fan.

Pel que fa als missatges institucionals, 
el Regidor d’Esports, Cristian Sirvent 
va apuntar que l’any 2013 “ha sigut un 
molt bon any en lo competitiu quant a 
resultats esportius dels clubs i espor-
tistes locals subvencionats per l’Ajun-
tament, arribant molts d’ells a quedar 
campions o fer pòdium a tots els nivells: 
provincial, autonòmic, nacional i in-
ternacional, i que això els ha d’omplir 
d’orgull a tots els xixonencs”. I és que, 

l’any que acabem de deixar ha significat 
innumerables pòdiums per als nostres 
esportistes locals, amb més de 90 me-
dalles en total, i nombrosos xixonencs 
seleccionats per la selecció valenciana 
per a competir en els campionats d’Es-
panya i inclús en la Selecció Espanyola 
disputant mundials i campionats euro-
peus, competint al més alt nivell.

Quant a les escoles esportives, Sirvent 
ha destacat que “en general les xifres 
d’inscrits es mantenen amb més de 500 
alumnes matriculats” i que “el boom 
d’este curs ha sigut l’Escola d’Aeròbic 

amb la sumba i el body kombat, que ha 
doblat xifres amb més de 60 inscrits”.

Per la seua part, l’Alcalde, Ferran 
Verdú, va felicitar a tots pel seu esforç 
i la seua satisfacció d’arribar o intentar 
arribar a aconseguir allò que s’havien 
proposat en matèria esportiva. I va ex-
plicar, a més, que “vist que cada cop 
n’hi ha més esports, més esportistes 
competint i més gent que realitza esport 
per oci o salut, és més necessari millo-
rar i ampliar les instal·lacions esportives 
actuals amb un pavelló cobert i noves 
pistes”.

En l’edició d’enguany els premiats van ser els següents:

15 joves xixonencs en els Jocs 
Esportius Autonòmics d’Escacs

De la mà del Club d’Escacs de Xixona i amb 
la col·laboració de les regidories de Joventut i 
Esports de l’Ajuntament, quinze joves d’entre 
10 i 15 anys participen en la XXXII edició dels 
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana que 
organitza la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport.

Els joves, que venen preparant-se per aprendre 
les jugades i estratègies d’aquest històric esport  
i el sistema de joc amb rellotges, han sigut se-
leccionats a partir de la classificació en els tor-
neigs de cada centre que es varen realitzar en 
cada escola per finalitzar el Taller d’Escacs en 
les Escoles que organitza cada any la Regidoria 
de Joventut.

La formació corre a càrrec dels entrenadors nacio-

nals del club d’escacs local Jose Vicente Camarasa i 
Juan Manuel Ramos, i tenen lloc en l’Espai Jove de la 
Societat El Trabajo.

Este mes de gener han començat les fases zonals 
d’Alacant que es disputen en tres jornades a Xàbia 
(18 gener), Cox (25 gener) i Alcoi (1 febrer) i, on 
els millors, podran passar a la final provincial que es 
disputarà el diumenge 23 de febrer, que dóna pas a la 
final autonòmica.

Des del Club d’Escacs de Xixona, es mostren il·lusio-
nats en este projecte i desitgen que aquest moviment 
i afició pels escacs entre els més joves es consolide 
amb diferents equips que puguen competir en l’àmbit 
provincial i autonòmic en els propers mesos, però de 
moment, esperen que els nostres joves puguen fer un 
bon paper en els Jocs Esportius.

- Millor esportista masculí: Ignacio Ferri Picó (Trial)
- Millor esportista femenina: Yolanda Pons Martínez
  (Suricato Tir Olímpic)
- Millor esportista promesa: Samuel Sala Sirvent
  (Karate Shotokan Xixona)
- Millor club o entitat esportiva: Club de caça amb arc ARCXIXONA
- Millor escola esportiva: Escola de Karate
- Millor monitor esportiu: Blanca Albert Martínez
  (Escola d’Aerobic)
- Millor trajectòria esportiva: Luis Cerdán Picó
  (Club Ciclista Xixona)

HAN COMENÇAT LES FASES ZONALS D’ALACANT
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ELS MILLORS PILOTS ES VAN DONAR CITA AL BARRANC DE LA FONT EN LA II EXHIBICIÓ NACIONAL DE TRIAL I BIKE TRIAL

Trial de nivell en el Barranc de la Font
E ls millors pilots de trial es van 

donar cita al Barranc de la Font 
en la II Exhibició Nacional de 

Trial i Bike Trial. El diumenge 12 de 
gener el Parc del Barranc de la Font de 
Xixona es va convertir per segon any 
consecutiu en escenari d’un espectacle 
de trial únic de la mà de la Regidoria 
d’Esports de l’Ajuntament, els pilots lo-
cals de trial i els comerços i voluntaris 
col·laboradors.

El temps va voler sumar-se a la festa 
de l’esport del motor i una agradable 
temperatura primaveral va acompan-
yar tot el matí i va fer que més de 500 
persones, curiosos i aficionats, locals i 
forans, acudiren a gaudir d’este espec-
tacle i immortalitzar-lo amb les seues 
càmeres de vídeo i foto.

ESCENARI NATURAL
Enguany el cartell aportava encara 

més qualitat que la primera edició de 
l’any passat i els pilots van quedar me-
ravellats de l’escenari natural que ofe-
ria el parc. De primeres espases dos ex 
campions del món de trial i bike trial, 
el colivenc Jose MªJuan i l’ibense Jose 
Antonio Llinares respectivament, i en un 
segon pla però amb molt nivell també 
tres campions autonòmics en les seues 
categories: Juan Barquino, Sito Pastor i 
Pau Navarro, i dos pilots més de nivell 
com són: Rafael La Torre i Jesús Fuen-
tes.

El circuit estava format per 3 zones di-
ferenciades amb diferents nivells i obs-
tacles a superar: La zona 1, amb un pa-
rell de graons de pujada i baixada que 
serviren d’escalfament per a la zona 2 
batejada com “la fortalesa o castell”, 

amb espectaculars i arriscats desnivells 
de pujada i baixada de més de 3 metres 
de distància i alçada que tots els pilots 
van intentar superar, però que Jose Ma-
ria Juan superava com si d’un falcó vo-
lant es tractava. Per rematar esta zona, 
el campió del món de bike trial, Jose 
Antonio Llinares, ens va delectar amb 

un pas per la barana d’un dels ponts del 
parc que en va llevar el singlot a tots els 
presents. 

Per últim, en la zona 3, zona de conte-
nidors molt esvarosa, va ser tot un repte 
per als pilots degut a esta situació i a la 
distància que era considerable. En esta 
zona el campió del món de trial José 

María Juan va fer una última rematada 
molt tècnica, saltant des d’una petita 
pedra al segon contenidor situat a vora 
3 metres, impressionant.

Llinares també va voler sumar-se a 
la festa en els contenidors i va conduir 
per la vora dels contenidors i va ascen-
dir al segon pis dels contenidors des 

de terra, només amb el seu impuls, per 
a després 

Els pilots van quedar encantats del 
parc El Barranc de la Font, amb les seu-
es espectaculars tècniques van estar a un 
gran alt nivell i van gaudir molt alhora 
que van fer gaudir d’allò més al públic 
assistent.

L’Ajuntament i el CEX organitzen el 
Circuit de Muntanyes i Sendes 2.0

El passat dia 16 de gener va tenir lloc en el saló d’actes de la Societat El 
Trabajo la presentació del CIRCUIT DE MUNTANYES I SENDES 2.O, una acti-
vitat organitzada per l’Ajuntament de Xixona i el Centre Excursionista, on es 
proposen 12 rutes del terme municipal i voltants a realitzar pels participants 
al llarg de l’any 2014 de forma lliure i utilitzant el gps o aplicacions de gps de 
telèfon mòbil per enregistrar els recorreguts proposats. 

El Circuit naix amb la voluntat de promoure que els amants de l’esport i la 
natura gaudisquen dels paratges que els ofereix Xixona. Tota la informació 
es pot trobar a la web: www.cexixona.org i al correu electrònic circuitde-
cimsxixona@cexixona.org. Les inscripcions són gratuïtes i les poden realitzar 
al poliesportiu municipal, tots els participants que realitzen les dotze rutes 
rebran una samarreta commemorativa i optaran a diferents premis.

ArcXixona, en el pòdium 
provincial de Sala

Iniciada la temporada 2014 de Tir 
Amb Arc en Sala, un any més els ar-
quers Xixonencs estan al més alt del 
pòdium. El passat 12 de gener s’inicia-
va la temporada 2014 de tir amb arc, 
la qual comença amb la modalitat de 
Sala. Els millors arquers de tota la pro-
víncia d’Alacant es donaven cita en el 
pavelló poliesportiu Maisa Lloret de La 
Vila Joiosa.

Després de finalitzar la temporada 
en aire lliure fa uns mesos, els nostres 
arquers, que demostraren que no han 
perdut punteria i es mantenen en plena 
forma, obtenien uns magnífics resultats 
en el Campionat Provincial. 

RESULTATS
El club ArcXixona va inscriure un to-

tal de 5 arquers, obtenint els següents 
resultats:

Juan Antonio Coloma es va proclamar 
Campió Provincial en categoria veterans 
recorvat. 

Juan Valentín Parrilla, Campió Provin-
cial en categoria veterans compost. 

Marc Picó, Campió Provincial en cate-
goria juniors recorvat. 

José Luis Serrallet, obtingué la 4ª po-
sició, en categoria juniors recorvat. 

José Gabriel Tejero  va finalitzar en 8ª 
posició, en categoria juniors recorvat. 

Des del club es mostren molt satis-
fets per aquest inici i esperen que les 

lesions els respecten i puguen seguir 
aprenent i millorant la seua condició, 
alhora que conviden a tothom a provar 
aquest esport tan tradicional i històric 
mitjançant els cursos que molt promp-
te oferiran a Xixona.
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DE LA MÀ DE LA REGIDORIA D’ESPORTS EN COL·LABORACIÓ AMB CLUBS I ESPORTISTES LOCALS I LES ESCOLES MUNICIPALS

L’Ajuntament de Xixona organitza 
la II Setmana de l’Esport
Trial i bike trial, tir olímpic, karate, ci-

clisme, muntanya, tir amb arc, pilota 
valenciana, futbol sala o escacs són 

algunes de les variades disciplines que han 
composat la II Setmana de l’Esport de Xixo-
na, organitzada per la regidoria d’Esports en 
col·laboració amb els clubs i esportistes locals 
i les escoles esportives municipals. L’objec-
tiu de les exhibicions, tallers i conferències ha 
sigut “fomentar la diversió, l’aprenentatge i el 
coneixement de les diferents activitats esporti-
ves”. Així mateix, és una manera d’animar a la 
pràctica de l’esport i donar a conéixer totes les 
modalitats que des dels diferents clubs o esco-
les esportives poden practicar-se a Xixona, que 
explica a més amb esportistes que competeixen 
en l’àmbit internacional i que han sigut guar-
donats tant a Espanya com fora de les nostres 
fronteres.

L’Exhibició de Trial i Bike-Trial el diumenge 
en el parc del Barranc de la Font va donar inici 
a les activitats, que van continuar el dilluns amb 
l’Exposició d’Armes Olímpiques del Club Suri-
cato Tir Olímpic. El dimarts, va tindre lloc una 
exhibició de karate en el gimnàs del col·legi 
Cristòfol Colom a partir de les 19 h a càrrec del 
Club de Karate Shotokan Xixona. El dimecres en 
el Saló d’Actes de la Societat El Trabajo el Club 
Ciclista va presentar la III Marxa BTT Muntan-
yes de Xixona i va exposar bicicletes i mallots. 
El dijous, en el mateix lloc i hora, fou el torn del 
Centre Excursionista de Xixona (CEX) que va 
presentar el Circuit de Cims i Senderes 2.0, junt 
amb un taller d’ús del Programa d’Orientació 
per a smartphone “Orux”. El divendres 17 fou 
el dia gran de la setmana amb la celebració de 
la VI Gala de l’Esport de Xixona en el Cine de 
Dalt, en la qual es va retre homenatge als mi-
llors esportistes xixonencs de l’any. 

Per tancar la setmana, el dilluns 20, la Jor-
nada Multiesportiva de Sant Sebastià, una nova 
iniciativa que ofereix activitats en un dilluns 
festiu a Xixona que celebra el seu patró. La 
jornada va incloure activitats gratuïtes per a 
xicotets i adults. El camp de futbol un Taller i 
Exhibició de Tir amb Arc del Club de Tir amb 
Arc ArcXixona, mentre que en les instal·lacions 
del Poliesportiu Municipal se celebrà un Taller 
i Exhibició de Pilota Valenciana (Club de Pilota 
Valenciana de Xixona), Torneig de Futbol Sala 
(Xixona Esportiu CF), partides simultànies d’es-
cacs (Club d’Escacs de Xixona), Exposició de 
Cotxes de Ral·li (Antonio Vázquez, José Tomás 
Pérez i Basilio Cano), Exposició de Motos de 
Motocross (Víctor Guerrero), i dos masterclass 
de sumba i aeròbic (Blanca Albert).

Tenim el millor comerç per 
als millors clients
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