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Un total de 516 persones 
busquen feina a Xixona

La major part dels inscrits al Servef tenen més de 25 anys 
i hi ha més demandants que són dones

Finalitzen les obres de 
la xarxa del carrer Mallorca

L’Ajuntament ha portat a terme la renovació de la xarxa de 
proveïment d’aigua, amb suport de la Diputació

ArcXixona 
va organitzar 
una tecnificació 
destinada a 
joves arquers

Geladors i ambaixadors

Premi per 
al jove tennista 
Julián Cabezos 
en el Circuit 
Alacantí

La població 
s’omplirà de 
zombies el dia 
9 d’abril amb 
la celebració 
d’un joc de 
supervivència

El pilot de 
Supermotard 
Borja Lillo va 
pujar al 
pòdium de la 
Copa Levante

L’Ajuntament de Xixona ja té nous Pressupostos municipals, que són els de l’exer-
cici de 2016, i que ascendeixen a 7.841.000 euros. Els Pressupostos es van aprovar 
amb el vot a favor del PSOE i la coalició Més Xixona, i en contra del PP, Ciudadanos 
i Compromís. L’alcaldessa de Xixona, Isabel López, ha destacat el fet que l’Ajun-
tament està totalment sanejat i té recursos propis suficients per poder escometre 

projectes i obres amb finançament propi.
Una de les novetats més significatives dels Pressupostos de 2016 és la creació 

d’una nova partida de 43.500 euros destinada a complementar els diferents plans 
de foment d’ocupació mitjançant subvencions i ajudes. L’activitat industrial, cultu-
ral, social i el manteniment de la ciutat són altres de les línies.
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L’Ajuntament de Xixona ja 
té els nous Pressupostos
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Control del cinturó de seguretat
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AUTOBUSES
☎ 96 552 05 62
SANT JOAN
LUNES A VIERNES 

Salidas desde Xixona: 07’30 
(sale a las 7’00 desde Torre-
manzanas)/ 10’00/ 13’05/ 16’00/ 
18’00/ 19’45
Llegadas a Hospital Sant Joan: 
8’00/ 10’30/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 
20’15

 Salidas Hospital Sant Joan:
9’30/ 10’40/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 
20’45
Llegadas a Xixona: 10’00/ 

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

SÁBADOS 
Salidas desde Xixona: 9’00 (a 
las 8’30 desde Torremanzanas), 
16’30 
Llegadas a Hospital Sant Joan:
9’30/ 17’05

Salidas Hospital Sant Joan:
15’30/ 20’30
Llegadas a Xixona: 16’00/ 21’00 
(llega a las 21’30 a Torremanza-
nas)

DOMINGOS Y FESTIVOS
Salidas de Xixona: 9’00/ 13’00/ 
20’30
Llegadas Hospital Sant Joan:
9’30/ 13’30/ 21’00

 Salidas Hospital Sant Joan:
8’30/ 12’30/ 20’00
Llegadas a Xixona: 9’00/ 13’00/ 
20’30

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

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

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

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

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

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

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

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

LOS SÁBADOS EN HORARIO DE 
MAÑANA

Desde el 22 de julio hay dos nue-
vas paradas en la U-1 para dar 
servicio al polideportivo y polí-
gono, con paso aproximado a 
las 9’10/ 11’10/ 12’10/ 13’10/ 
14’10/ 17’25/ 18’25/ 19’25/ 
20’25

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

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

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

HORARIOS Y DIRECCIONES 

Xixona el nostre ciutat
PRETÉN MOSTRAR L’ACTIVITAT 

DE TOTS ELS XIXONENCS

QUALSEVOL APORTACIÓ EN IMATGES O 
NOTÍCIES SERÀ BENVINGUDA. 

EL PERIÒDIC NO PUBLICA OPINIÓ NI CARTES 
AL DIRECTOR 

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

PER E-MAIL: 
xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

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

Horario laborables: 08’30 a 14’30 
Sábados: 09’30 a 13’00

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Av. Constitució, 39
Tlf: 96 561 02 84

Horario: 09’00 a 14’00 

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

Horario: Martes y 1º/3º miércoles 
de cada mes. 10 a 14 horas

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

Horario: 09’00 a 14’00.

Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local

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

Agencia de Fomento de
Iniciativas Comerciales

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

Horario: Lunes a viernes. Se reco-
mienda solicitar cita 

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

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

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

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

Cementerio municipal
Tlf: 96 561 20 33

Horario: Lunes a jueves, 9 a 14 y 
viernes de 9 a 13’30 horas. 
Tardes de 17 a 19 horas. Sá-
bados, domingos y festivos de 
9 a 13 horas

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

Horario: Lunes, miércoles, jueves y 
viernes de 9 a 14 horas

Oficina Municipal 
de Información Juvenil

C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 
h en C/ Alcoi, 12. Jueves de 18 
a 19’30 h. en el Espai Jove de 
El Trabajo  

Servicios Sociales
C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 22 93 /
96 561 03 00 Ext. 315

Horario: Lunes y jueves y petición 
de citas de 10’30 a 13’30

Museo del Turrón
Polígono Industrial Ciutat 
del Torró. 
Tlf: 96 561 07 12

Visitas programadas: 10/ 10’45/ 
11’30/ 12’15/ 13’00/ 15’30 (no 
en fin de semana ni festivo)/ 
16’15/ 17’00/ 17’45/ 18’30

Visitas no programadas, según cita 
previa

Museo de Historia de la 
Tecnología de Xixona

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

       Lunes a viernes, de 17 a 20.

CENTROS DE ENSEÑANZA

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

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

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

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

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

AGENDA
SOCIEDAD

TELÉFONOS
ÚTILES

Amb el suport de

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

Del 2 de abril al 7 de abril Constitución, 10
Del 8 de abril al 14 de abril  Cortes Valencianas, 4
Del 15 de abril al 21 de abril  Constitución, 10
Del 22 de abril al 29 de abril  Cortes Valencianas, 4
Del 29 de abril al 5 de mayo  Constitución, 10
Del 6 de mayo al 12 de mayo  Cortes Valencianas, 4

- Sábado 9 y domingo 10: Se 
celebra Survival Zombie, un juego real 
por toda la población durante ocho 
horas, donde ir superando pruebas. 
De 21 a 5 horas.

- Del 11 al 30 de abril: Abril per la 
llengua! De lunes a sábado, de 17’30 a 
20’30 horas, en El Teatret, exposición 
‘Connectats pel valencià!’. 

- Miércoles 13 de abril: Abril 
per la llengua!, a las 19 horas en la 
Casa de Cultura, presentación del 
‘Voluntariat pel valencià’, con Francesc 
Gisbert.

- Domingo 17 de abril: Abril per 
la llengua! Presentación del libro 
‘Marcel balla, balla’, a las 12 horas en 
la Biblioteca.

- Viernes 22 de abril: ‘XIV Trobada 
de Secundària i Batxillerat’, en horario 
lectivo y en el polideportivo de Agost.

- Viernes 22 de abril: A las 19 
horas en El Teatret, conferencia sobre 
‘Educación deportiva: ¿cómo favorecer 
el desarrollo del talento?’.

- Sábado 23 de abril: A las 19’30 
horas en el Cine de Dalt, teatro: 
‘Mandíbula afilada’, con Els Saineters.

- Domingo 24 de abril: Marcha 
familiar.

- Domingo 24 de abril: De 10 a 
16 horas, en el CPIP Mora Puchol 
(Alicante) XXVIII Trobada d’Escoles.

- Viernes 29 de abril: Abril per la 
llengua! A las 19 horas, en El Teatret, 
presentación del libro ‘No dispareu al 
meteoròleg’, a cargo de Carles Fortea.

- Viernes 8 y 15 de abril: Curso 
de baile, interpretación y expresión 
corporal, de 18 a 20 horas en el 
gimnasio del Eloy Coloma.

- 29 y 30 de abril: Volta al terme 
en bici.

- Sábado 30 de abril: A las 19’30 
horas en el Cine de Dalt, concierto de 
violín y guitarras con la Orquestra de 
Pols i Plectre Joventuts Musicals de 
Xixona-Solfaut.

El Nostre XIXONA. Suplement gratuït de El Nostre Ciutat
Núm. 26. Tercera època. Dipòsit legal: A 439 - 2013
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, José Picó, César Es-
coda y Natalia Morant
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El Ayuntamiento de Xixona 
aprueba los Presupuestos
E l Pleno extraordinario del Ayun-

tamiento de Xixona ha aprobado 
los presupuestos municipales 

para el ejercicio 2016 por un importe 
total de 7.841.000 euros, con los votos 
a favor del Partido Socialista y la coali-
ción Més Xixona, y los votos en contra 
de Partido Popular, Ciudadanos y Com-
promís.

La alcaldesa, Isabel López, ha explica-
do que “el Ayuntamiento está totalmente 
saneado y cuenta con recursos propios 
suficientes para poder acometer pro-
yectos y obras sin necesidad de buscar 
financiación externa”. López, además, 
ha calificado los presupuestos munici-
pales como “equilibrados y progresis-
tas” porque “prestan especial atención 
a los ámbitos social y educativo”, ha 
asegurado.

Una de las novedades más significa-
tivas del presupuesto de 2016 del mu-
nicipio jijonenco es la creación de una 
nueva partida de 43.500 euros destina-
da a complementar los diferentes pla-
nes de fomento del empleo a través de 
subvenciones y ayudas. El Ayuntamiento 
también invertirá un total de 10.000 eu-
ros en el  fomento del sector industrial, 
mediante la realización de acciones en-
caminadas a la mejora de los polígonos 

y a la captación de nuevas empresas que 
puedan instalarse en la localidad.

Asimismo, destinará 25.000 euros al 
mantenimiento y conservación de los 
caminos vecinales y 10.000 a la licita-
ción del mantenimiento de las marque-
sinas de transporte público.

En el ámbito cultural, se consignará 
este año 10.000 euros para el inicio de 
los trabajos de creación del futuro mu-
seo municipal, “un proyecto que pre-
tende conservar y difundir la historia y 
las tradicionales del municipio y que es 
uno de los objetivos más novedosos de 
la legislatura”, ha indicado la alcaldesa.

Respecto al capítulo de inversiones, 
las más destacadas son, por un lado, 
la reforma de la Casa de Cultura, cuyos 
trabajos de remodelación ascienden a 
200.000 euros y, por otro, la repara-
ción de una de las pistas de tenis muni-
cipales, que costará 30.000 euros. 

Otras acciones previstas en el presu-
puesto municipal de Xixona para este 
ejercicio son la adecuación de diver-
sas vías públicas, caminos y senderos, 
actuaciones de diferente índole en el 
alumbrado, en los parques y jardines, 
así como en algunos de los edificios de 
enseñanza, donde se llevarán a cabo 
trabajos de reparación.

sanear las arcas municipales y cancelar 
las deudas con los bancos, la actual Ley 
de Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera, aprobada por el 

Gobierno central, no nos permite llevar 
a cabo otras inversiones que nos gusta-
ría hacer y que serían muy beneficiosas 
para el pueblo”.

Isabel López, finalmente, ha lamenta-
do que “a pesar de que en este Ayun-
tamiento hemos hecho bien nuestro 
trabajo durante los últimos años para 

La Policía Local de Xixona ha puesto en mar-
cha una campaña informativa para el uso del 
cinturón de seguridad. En este sentido, se ha 
intensificado la vigilancia en las inmediaciones 
de los colegios de la localidad, para que los 
adultos que llevan a menores sean conscientes 
de que éstos también deben ponerse el cintu-
rón o, en su caso, los dispositivos de retención 
homologados que sean adecuados para cada 
edad.

El concejal de Tráfico y Educación Vial, Ri-
cardo Mira, explica que “a veces se tiene la 
percepción de que conducir por dentro del 
casco urbano no entraña peligro y que, por 
tanto, no hace falta ponerse el cinturón para 
un trayecto de unos pocos minutos, sin em-
bargo en los desplazamientos cortos es donde 

más accidentes se producen”. En concreto, la 
colisión es el percance más habitual en las zo-
nas urbanas y sus consecuencias pueden ser 
muy graves si no se toman las precauciones 
adecuadas.

La campaña de control y vigilancia es infor-
mativa y de concienciación, no tiene afán re-
caudatorio y se prolongará durante varios me-
ses más. “Durante las tres primeras semanas 
en las que ha estado activa hemos detectado 
muy pocos casos de personas que no lleva-
ban puesto el cinturón, pero aún así conviene 
incidir para que nadie se relaje”, ha dicho el 
concejal, quien ha añadido también que lo que 
se pretende es que “los padres sean un buen 
ejemplo para sus hijos y fomenten las buenas 
prácticas”.

La Policía Local intensifica la 
vigilancia para el uso del cinturón
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La Gerència de Sant Joan 
es reuneix amb l’alcaldessa

La gerent del Departament de Sa-
lut Alacant - Sant Joan d’Alacant, 
Isabel González, acompanyada 

per la directora d’Infermeria, Anto-
nia Graells, va rebre a l’alcaldessa de 
Xixona, la socialista Isabel López, i a la 
segona tinent d’alcalde, María Teresa 
Carbonell, per a mantenir una reunió 
de treball, que pretén potenciar la co-
municació entre ambdues institucions 
i oferir la millor assistència sanitària 
a la població d’aquesta localitat ala-
cantina.

En el transcurs de la reunió, la 
Gerència de Sant Joan s’ha mostrat 
oberta a atendre les peticions i ne-
cessitats plantejades pel Consistori 
xixonenc. Entre altres qüestions, s’ha 
acordat realitzar un reforç en el Centre 
de Salut de Xixona durant els mesos 
d’octubre a desembre, coincidint amb 
els mesos en què la campanya del to-
rró cobra major intensitat. 

D’aquesta manera, s’espera ofe-
rir una major cobertura assistencial 
i plantejar l’obertura del Centre a 
les vesprades per a donar resposta a 
l’augment de població que experimen-
ta aquesta localitat en els últims mesos 
de l’any i compatibilitzar així mateix 
l’assistència sanitària i els horaris de 
treball de la temporada del torró.

Aquesta trobada inaugura la ron-
da de contactes que va a dur a terme 

La lluita contra el foc és una qüestió priori-
tària i per això cal adoptar totes les mesures ne-
cessàries. El diputat d’Emergències, Jaume Llo-
ret, ha destacat la importància de la tasca de les 
brigades forestals, que vetllen per la defensa del 
patrimoni mediambiental.

Recentment es va portar a terme la presentació 
de la nova brigada forestal del municipi de Torre-
manzanas, que donarà cobertura especialment a 
la zona de l’Alacantí i el diputat va explicar que 
amb aquest són nou les brigades forestals perma-
nents que existeixen en la província d’Alacant. A 
més, va explicar que durant els mesos més càlids 
es reforçarà el servei amb tres brigades, en Xixo-
na, Relleu i Guardamar del Segura. A l’acte van 
assistir alcaldes de la comarca, com l’alcaldessa 
de Xixona, Isabel López.

Reforç en la lluita 
contra els 
incendis forestals

l’equip directiu de Sant Joan amb els 
regidors dels diferents municipis que 
conformen aquesta àrea de salut, amb 
la finalitat de col·laborar amb els con-

sistoris en diferents aspectes, com 
poden ser l’assistencial i el divulgatiu, 
oferint xarrades sobre els temes sani-
taris que més puguen interessar a la 

població.
A la fotografia superior es pot vorer 

un moment de la reunió mantinguda, 
amb la directora d’Infermeria, Antonia 

Graells; l’alcaldessa de Xixona, Isabel 
López; la gerent de Sant Joan, Isabel 
González i la segona tinent d’alcalde, 
María Teresa Carbonell.

La Gerència del Departament de Salut s’ha mostrat oberta a atendre les peticions i necessitats plantejades pel Consistori 
S’ha acordat un reforç en el Centre de Salut coincidint amb els mesos en què la campanya del torró té major intensitat 

Hazte socio de 
la Cruz Roja + Leer. Dar paseos. Jugar con los nietos. Pintar. Ver la tele-

visión. Ser voluntario de Cruz Roja.
La ventaja de ser jubilado es que tienes tiempo para 
hacer lo que te gusta.

Harás Bien
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Xixona segueix sumant 
“ambaixades turístiques” 
gràcies als seus geladors
La Regidoria de Turisme de l’Ajun-

tament de Xixona llança per se-
gon any consecutiu el projecte 

de promoció turística Ambaixadors de 
Xixona. Es tracta d’un projecte innova-
dor i imaginatiu que aprofita al màxim 
la imatge de qualitat dels productes de 
Xixona per a potenciar el seu atractiu 
turístic i gastronòmic, que atrau cada 
vegada a més persones a visitar aques-
ta localitat coneguda pel torró i també 
pel gelat.

Una campanya que, sota l’eslògan ‘Ji-
jona, ven a probarla’, difon la varietat 
d’ofertes i experiències a través dels 
geldarors xixonencs distribuïts per to-
ta la geografia espanyola. Enguany el 
projecte compta amb 12 geladors més.

L’objectiu d’aquesta campanya resi-
deix així mateix en el reconeixement 
a la labor dels geladors de Xixona que 
durant anys o generacions han portat 
el nom de Xixona per tota la geografia 
nacional. 

Des de l’Ajuntament es va plantejar 
la possibilitat d’aprofitar aquest capital 
social per a donar a conéixer aquesta 
localitat alacantina com a destinació 
turística tot l’any. D’aquesta manera, 
es pretén trencar amb la marcada esta-
cionalitat turística del municipi centra-
da en els mesos lligats al Nadal.

POBLACIONS
María Nuñez, regidora de Turisme, 

ha indicat que “els geladors han sigut 
sempre els nostres grans ambaixadors, 
per açò els convertim en protagonistes 
de la nostra principal campanya turís-
tica i els recolzem en esdeveniments 
com la Copa del Mundo de los Hela-
deros, on dos dels cinc integrants de 
l’equip subcampió són xixonencs”. A 
més, ha convidat a tots els clients de 
les gelateries a seguir les recomana-
cions del seu galador per a visitar Xixo-
na mentre gaudeixen de l’excel·lent 

nán-Núñez i La Rambla a Andalusia; i 
Castelldefels a Catalunya.

La primera fase d’aquest projec-
te va obtenir dades molt positives en 
nombre de visites, visualitzacions de 
vídeos i subscripcions. Fent que tin-
guen una raó més per a mantenir els 
seus vincles amb Xixona, com els pro-
pis geladors afirmen “aquest projecte 
ha potenciat i recolzat el que portem 
fent tota la vida, explicar les tradicions 
i encants del nostre poble d’origen. 
Ara tenim els suports adequats per a 
continuar fent-ho”. 

Gràcies a aquesta campanya dispo-
saran de fotografies i vídeo-relats per-
sonalitzats i invitacions i fullets per a 
recolzar la interacció directa i de con-
fiança amb la seua clientela.

VERSIÓ DIGITAL
La campanya té la seua versió digi-

tal en la web www.jijonaturismo.com 
on es pot conèixer als diferents Am-
baixadors de Xixona i els moments de 
Xixona “més deliciosos” per a ells: 
excursions, festes, gastronomia i esde-
veniments. En aquesta nova edició, es 

gelat que preparen els xixonencs.
En aquesta edició es converteixen en 

ambaixadors els geladors d’Isla Cristi-
na i Cartaya a Huelva, Fuengirola a Má-
laga, Lora del Río a Sevilla, Sant Carles 
de la Ràpita i Cambrils a Tarragona; 
Benidorm, La Canyada, El Campello i 
Torrevella a Alacant; Gijón i Albacete.

Recordar que l’any passat van par-
ticipar en aquesta iniciativa les gela-
teries de Zafra i Almendralejo a Ex-
tremadura; Llíria, Gandia, Sant Vicent 
del Raspeig i Torrevella a la Comunitat 
Valenciana; Moguer, Mazagón, Fer-

va a augmentar la interacció de l’usua-
ri que, mitjançant unes dinàmiques de 
joc i depenent del sabor de gelat que 
preferisca, podrà accedir a uns plans 
turístics o uns altres.

Els visitants de la web tindran també 
l’oportunitat de participar en un sor-
teig en subscriure’s a un butlletí de no-
tícies on els plans s’aniran rebent mes 
a mes al costat d’informació detallada i 
ofertes relacionades amb tota la rique-
sa cultural, històrica, gastronòmica i 
mediambiental del municipi mundial-
ment conegut pel torró i el gelat.

ESTAN REPARTIDES PER TOTA ESPANYA I SUMA 12 GELADORS MÉS
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Xixona se llenará de zombies 
el próximo día 9 de abril  

X ixona volverá a vivir una noche 
de supervivencia y adrenalina 
con el juego Survival Zombie. El 

próximo 9 de abril la localidad alicanti-
na se convertirá en el escenario de este 
real game de supervivencia, que ya ha 
conquistado a más de 60.000 personas 
en toda España. 

El reto, desarrollado a modo de 
gymkana, está elaborado alrededor 
de una trama de ficción en la que los 
“supervivientes” tendrán que superar 
retos si quieren ganar la partida y llegar 
“vivos” a la final, habiendo escapado de 
los “zombies”. 

DE 21 A 5 HORAS
A partir de las 21 horas comenzará la 

partida con una escena inicial. En ella, 
los actores plantean una trama llena de 
ficción, intriga y misterio frente a todos 
los jugadores, para que “intenten resol-
ver todos los enigmas mientras viven 
su propia aventura” indicó Diego de la 
Concepción, el creador del juego y di-

bajo en equipo y anima a los jóvenes a 
realizar una actividad alternativa al al-
cohol para pasárselo bien por la noche. 
“Queríamos vivir la invasión zombie 
tras la experiencia con Lovecraft World 
porque fue una noche de misterio es-
tupenda y este juego está muy consoli-
dado y teníamos ganas de ofrecerlo en 
nuestra programación”. 

ENTRADAS A LA VENTA 
Las localidades para el juego se pue-

den adquirir en la web entradium, con 

un precio especial de 25 euros para 
empadronados hasta el día del evento, 
y en diferentes puntos de venta físicos a 
20 euros. En Xixona, Papelería El Tra-
vés y Papelería Tot en Línia, y en Valen-
cia WarZone, La Base Secreta,  Disma-
tac Valencia y Airsoft Gandía. 

Hasta el momento, más de 60.000 
personas han participado en este Re-
al Game de moda. World Real Games 
cuenta con más de 5 años de experien-
cia creando juegos de realidad cuyo 
objetivo es superar varias pruebas a lo 

rector de World Real Games. 
“Queríamos volver a Xixona, después 

de la buena acogida de nuestro otro 
juego, Lovecraft World, en noviembre 
y de toda la ayuda y colaboración del 
Ayuntamiento. Los fans de los zombies 
de la provincia de Alicante no pueden 
perderse lo que estamos preparando 
para Xixona”. 

Por su parte, el concejal de Juventud, 
Cristian Sirvent, ha señalado que, una 
vez más, se ha querido apostar por un 
evento rompedor, que fomenta el tra-

largo de un recorrido ambientado en 
un pueblo o ciudad y llegar “vivo” a la 
final.

A lo largo del recorrido, los supervi-
vientes descubren el entramado de una 
historia apocalíptica de la cual ellos de-
berán formar parte para evitar “el fin del 
mundo” y que los zombies conquisten 
el territorio. 

En la actualidad, además, organiza 
otros eventos como Lovecraft o la Caza 
del Predator. www.survivalzombie.es. 
según la información facilitada.

El juego de 
supervivencia
Survival Zombie 
ya ha conquistado 
a más de 60.000 
personas en toda 
España

L’Ajuntament de Xixona s’ha sumat, com és 
habitual durant els últims anys, a l’Hora del 
Planeta 2016 impulsada per l’organització 
ecologista WWF, per la qual cosa el dissabte 
19 de març, entre les 20:30 i les 21:30 hores, 
va apagar les llums de varis dels edificis pú-
blics més emblemàtics de la localitat, així com 
les d’alguns parcs i monuments municipals. En 
aquest sentit, es van quedar a les fosques les 
façanes de la Casa Consistorial, el Cine de Dalt, 
la Casa de Cultura, l’ermita de Sant Sebastià i 
El Teatret.

Així mateix, va estar apagat l’enllumenat del 
jardí del Betlemet, el del Pont d’Alcoi, el de 
la rotonda de la carretera de Tibi o el de les 
àmfores del carrer Joan Fuster. A més, sola-
ment es va mantenir encesa la meitat de la 

il·luminació pública del parc del Barranc de 
la Font, l’avinguda Joan Fuster i les voreres 
de l’Avenida de la Constitución. Com a novetat 
d’enguany, es van apagar també les llums de la 
plaça Ricard Ayela i del parc del Pont d’Alcoi.

La regidora d’Enllumenat Públic, María Te-
resa Carbonell, recorda que “des de Xixona 
ens vam sumar cada any a l’Hora del Planeta 
perquè, encara que estem davant una pro-
blemàtica global, tots podem posar el nostre 
gra d’arena per a estalviar energia i, d’aquesta 
manera, formar part de la solució”. L’edil va 
animar als xixonencs a participar activament 
en aquesta acció de repercussió mundial que 
té com a principal objectiu conscienciar a la 
ciutadania de la importància de la lluita contra 
el canvi climàtic.

Adhesió a l’hora del planeta, amb 
l’apagat de part de l’enllumenat

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA

PARA PUBLICIDAD EN ESTE 
PERIÓDICO LLAMAR AL TELÉFONO

651 077 626



ACTUALITAT XIXONA, març 2016 7

L’Ajuntament finalitza les obres 
de renovació de la xarxa de 
proveïment del carrer Mallorca

L’Ajuntament de Xixona ha conclòs les obres de renovació de la 
xarxa de proveïment d’aigua potable del carrer Mallorca, on s’han 
substituït les conduccions antigues per altres canonades noves de 

foneria, amb un diàmetre de 100 mm, i adequadament connectades al 
conjunt de la xarxa dels carrers adjacents. Els treballs, que s’han desen-
volupat durant els dos últims mesos, han permés solucionar les manques 
de la xarxa, així com renovar les voreres sota les quals es troben les 
conduccions.

La regidora d’Obres Públiques, María Teresa Carbonell, va visitar les 
obres al costat de l’alcaldessa Isabel López, i va explicar que “amb aques-
ta actuació completem la millora de la xarxa de proveïment i sanejament 
que ja duiem a terme recentment en el carrer Alacant”. L’edil ha afegit 
que “es tracta d’inversions necessàries per a ser més eficients en la gestió 
del subministrament d’aigua potable i el sanejament, i així evitar proble-
mes com les filtracions d’aigua que poden provocar importants danys”.

Al tancament d’aquesta edició, el consistori estava a l’espera de rebre 
l’autorització de Conselleria per a poder escometre una altra actuació 
similar, que també forma part del projecte, en un xicotet tram del carrer 
València. En aquest cas les canonades són de fibrociment i per a la seua 
retirada es requereix un permís especial. A l’espera de poder escometre 
aquesta fase amb la qual es donarà per conclòs el conjunt del projecte, 
la circulació en el carrer Mallorca ha recuperat la normalitat. El pressu-
post d’aquestes obres executades per l’Ajuntament ascendeix a 74.945 
euros, que han sigut finançats íntegrament per la Diputació d’Alacant.

L’Ajuntament xixonenc ha impulsat, al costat de l’As-
sociació d’Empresaris, Comerciants i Professionals de 
Xixona (AEX), una campanya publicitària amb l’eslò-
gan “Ompli el cabàs a Xixona i a passar bona mona”. 
Es tracta d’una iniciativa que ha tingut com a objectiu 
promocionar el comerç local, a més de conscienciar als 
veïns i visitants sobre els avantatges que suposa adqui-
rir els productes típics de les festes de Setmana Santa i 
“mona” en tendes de la localitat. Com a colofó a la cam-
panya, que s’ha desenvolupat durant tot el mes de març, 
l’AEX ha sortejat entre tots els consumidors que han fet 
les seues compres en comerços xixonencs, tres cistelles 
‘’moneres’’ i una televisió.

El president de l’associació, Pascual Sanchis, ha mos-
trat la seua satisfacció per l’èxit de la iniciativa i ha co-
mentat que “al principi repartim 10.000 paperetes entre 
els associats i, davant la gran demanda que hi ha hagut, 
hem hagut de fer un segon tiratge”.

Per la seua banda, la regidora de Comerç, María 
Núñez, ha explicat que ‘’a Xixona, igual que en altres 
pobles de la comarca, és costum que aquests dies 
s’ajunten les quadrilles d’amics i la família en les cases 
de camp per a menjar la típica mona i celebrar la Pas-
qua. Són dies en els quals es consumeix molt i, atés que 
tenim la sort de comptar amb un comerç local ampli, 
proper i de qualitat, aprofitem aquestes dates per a or-
ganitzar cada any una campanya de foment dels establi-
ments de proximitat”.

A més d’aquesta, anualment es duen a terme altres ini-
ciatives de promoció, com la de l’inici del curs escolar 
o la de Nadal. Així mateix, el consistori xixonenc destina 
cada exercici una partida pressupostària a la conces-
sió d’ajudes i subvencions per a l’obertura i millora 
dels establiments comercials de la localitat. Igualment, 
l’Ajuntament i l’AEX tenen subscrit un conveni anual de 
col·laboració.

Campanya per incentivar les compres 
en Xixona durant la Setmana Santa

El pressupost de les obres és de 74.945 euros
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EN FEBRERO HUBO UN AUMENTO EN SIETE PERSONAS RESPECTO AL MES ANTERIOR Y 66 MENOS QUE UN AÑO ANTES

El desempleo alcanza en Xixona 
las 516 personas inscritas

E l desempleo registrado en Xixona 
durante el mes de febrero experi-
mentó un aumento en siete perso-

nas en relación a enero, y quedó en las 
516 personas inscritas en las oficinas del 
Servef (Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación). Esta cifra supone el tercer 
incremento consecutivo, ya que vienen 
dándose de manera progresiva desde el 
mes de diciembre, si bien las cifras son 
mejores que las de un año antes. Y es 
que en febrero de 2015 el número de 
personas buscando empleo en Xixona 
quedó en los 582 inscritos, que son 66 
más que en febrero de este año.

A la hora de hablar de otras cifras del 
desempleo de febrero, cabe apuntar que 
269 de los demandantes de empleo son 
mujeres, mientras que lógicamente los 

247 restantes son hombres. Así, el paro 
femenino se sitúa en el 52’13%, frente a 
un 47’87% del masculino en Xixona. 

En cuanto a los sectores en que se 
contabiliza el paro, en cuatro de ellos 
experimentaron aumentos en febrero 
en relación a enero, y sólo uno disminu-
yó. El descenso se produjo en un sector 
fundamental en la economía de Xixona, 
como es la industria, que descendió en 
18 personas y pasó a tener 222 inscritos. 
Mientras, el sector servicios aumentó en 
18 personas, pasando a tener 244 des-
empleados, la construcción creció en 
cuatro y quedó en 29 inscritos, la agri-
cultura aumentó en dos y quedó en 11 
personas y el grupo de los que buscan el 
primer empleo quedó en 10 personas, 
una más que en enero.

Evolución del 
paro en febrero

2006............ 366

2007............ 334

2008............ 366

2009............ 479

2010............ 496

2011............ 536

2012............ 583

2013............ 624

2014............ 628

2015............ 582

2016............ 516

POR SECTORES

Agricultura ................ 11

Industria.................. 222

Construcción ............. 29

Servicios .................. 244

Primer empleo .......... 10

Tenim el millor comerç per als 
millors clients



ZONA DE PROMOCIÓ AEX 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

  

 

Benvinguts a la zona de promoció AEX 
Si eres associat de l’AEX i vols qualsevol pus d’informació (actualitzar dades, horaris co-
mercials, possibles ajudes, promoció i publicitat, etc) ens pots localitzar al telèfon 630 34 
91 92 o als correus electrònics   administracion@aex-xixona.es o info@aex-xixona.es 

 

I si tens una empresa, un comerç o eres un professional a Xixona i no eres associat d’AEX.  
A què esperes? Posa’t en contacte en nosaltres i et farem una visita. 
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Jornada
sobre gestió 
de residus, 
amb la 
presència de 
l’alcaldessa
de Xixona

E l saló d’actes de l’edifici Germán 
Bernácer de la Universitat d’Ala-
cant es va omplir en la inaugu-

ració del seminari ‘Aspectos económi-
cos y técnicos en la gestión de los RSU 
en la provincia de Alicante’, organitzat 
pel Instituto Universitario del Agua y de 
las Ciencias Ambientales de la Univer-
sidad de Alicante (IUACA) y Campus 
Habitat 5U.

I és que la qüestió dels residus sòlids 
urbans, la seua gestió i eliminació, així 
com el reciclatge és de màxim interés 
per a molts municipis, i al seminari es 
va deixar constància de què la finalitat 
és aconseguir que els residus siguen 

Exposició i 
xarrada sobre 
sobirania
alimentària
en la Comunitat

Xixona va acollir al mes de febrer una exposició sobre sobirania alimentària en la Co-
munitat Valenciana, que es va poder vorer del 12 al 26 d’eixe mes en la Casa de Cultura. 
La mostra va córrer a càrrec de Mengem SA i va ser molt visitada.

A més, per al divendres 12 de febrer es va programar una xarrada-videofòrum sobre la 
sobirania alimentària que va donar veu a diferents col·lectius i persones que treballen en 
l’agricultura ecològica i la sobirania alimentària en la Comunitat Valenciana. Va anar a 
càrrec de la Plataforma per la sobirania alimentària del País Valencià, organitzada per El 
Raoret, grup de consum responsable de Xixona, i amb la col·laboració de l’Ajuntament.

recursos i arribar al vessament zero. 
Són dos objectius que naixen del Plan 
Estatal Marco de Residuos (PEMAR) 
2016-2022, que busca orientar la po-
lítica dels residus i impulsar mesures 
necessàries per millorar la gestió.

El PEMAR té com a objectiu aconse-
guir el 50% del reciclatge de residus 
municipals que marca Europa per a 
l’any 2020.

A la jornada va participar l’alcal-
dessa de Xixona, Isabel López, i pre-

sidenta del Consorci d’aquesta zona, 
que apareix amb els presidents dels 
altres Consorcis de la província, així 
com el director general de Qualitat 
Ambiental. Aquest seminari va estar 
dirigit per Joaquín Melgarejo More-

no, director de IUACA, i coordinat pels 
professors Martín Sevilla Jiménez, del 
departament de Análisis Económico 
Aplicado, y Armando Ortuño Padilla, 
del departament d’Edificación y Urba-
nismo.
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Curs de ball, interpretació i expressió corporal, aprenentatge i diversió
Són moltes les activitats que organitza l’Ajuntament de Xixona, per a totes les edats, i ara cal 

parlar d’una que va començar el mes de març i encara està en marxa, com és el taller ‘Cabaret 
Burlesque’, que arriba conjuntament amb ADA kabiles. En aquest taller s’elaboren activitats 
dancístiques i teatrals jugant amb diferents elements que marquen aquesta forma de ball tan 
característica: guants, talons, bastó, barret, cadires i altres objectes són els seus aliats.

El taller es realitza al gimnàs del CP Eloy Coloma els divendres 4, 11, 18 de març i el 8 i 15 
d’abril amb una durada de dues hores cada sessió (de 18: 00h fins a les 20: 00h). Aquesta 
activitat serveix per millorar la coordinació i equilibri, tonifica els músculs, augmenta l’auto-
estima i és una manera divertida de fer exercici, entre altres avantatges que té aquesta activitat. 
Es tracta d’una activitat gratuïta que ha tingut molt bona acceptació.

Concentració pels atemptats viscuts a Brussel·les 
A Xixona es va celebrar una concentració silenciosa en solidaritat amb les víctimes dels atemptats que es van produir a 

Brussel·les al mes de març. La concentració va tenir lloc a la porta de l’Ajuntament i van participar polítics i funcionaris 
municipals, així com els xixonencs que van poder acudir a la convocatòria, com també van ser molts els qui van mostrar 
la seua condemna, encara que no pogueren anar a la concentració.

Presentació d’un interessant llibre
La Casa de Cultura va acollir la presentació del llibre ‘Teoria lul·liana de la 

comunicació’, un enfocament innovador de la lingüística. L’acte va anar a càrrec 
de Pascual Sanchis i del mateix autor, Josep Lluís Navarro Lluch, dins dels actes 
pel VII centenari de la mort de Ramon Llull organitzats per la UA.
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Enzo Trepiccione i Alessandro del Gaudio, en una mostra en Xixona
Fins a l’1 d’abril s’ha pogut vorer una interessant exposició d’Enzo Trepiccione i Alessandro 

del Gaudio, que es va disposar a la sala municipal d’exposicions El Teatret. La inauguració va 
tenir lloc el 4 de març i va comptar amb una important presència de públic, entre el qual hi 
havia autoritats municipals. Les pintures dels dos artistes italians van ser molt visitades i es va 

poder contemplar en directe part de les obres d’aquests artistes, moltes marcades pel colorit. 
Aquesta exposició va ser una iniciativa de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Xixona i va 
tenir molt bona acollida. Així, van ser molts els qui van gaudir de les obres d’aquests recone-
guts creatius italians, que aposten bé per la simbologia o per la realitat.

Concert d’alumnes del màster de guitarra clàssica de la Universitat d’Alacant
Alumnes del ‘IV Máster en Interpretación de Guitarra Clásica’ van oferir un concert en Xixona, com 

a seu de la Universitat d’Alacant, que va resultar un èxit tant pel nivell dels músics que van intervenir 
com pel públic assistent. El concert va tenir lloc a El Teatret, en la vesprada del dia 5 de març, i van 

poder escoltar la música oferida per Jonathan Nino Javier II (Filipines) i Abel Velásquez Zavaleta 
(Perú), que van interpretar obres de Bach, Moreno Torroba, Assad, Schubert, M. Ponce i Aguado, 
que van agradar molt al públic assistent.
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Exposició d’Alba Serra

D ins del cicle d’exposicions Joves 
Creadors Xixonencs, al mes de març 
es va poder vorer una exposició 

d’Alba Serra, que va arribar sota el nom de 
‘Deixa’m que et conte...’. La mostra va es-
tar organitzada per la regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de Xixona i va tenir lloc a la 

Casa de Cultura, on fins al 18 de març es van 
poder vorer il·lustracions d’aquesta artista.

Des de la regidoria de Joventut es va posar 
en marxa aquest cicle d’exposicions, que 
permeten als joves creadors xixonencs mos-
trar la seua obra, i es tracta d’una iniciativa 
amb molt bona acollida.
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MAMUCA I MIMAMUCA:
l’esport convertit en art i festa!
El diumenge 6 de març la petita po-

blació de la Vall d’Albaida, Carrícola 
amb 85 habitants, organitzava la VI 

mitja marató i la II marató de muntanya. 
Carrícola? On està això? Un poble situat 
al vessant nord de la Serra del Benicade-
ll. La superfície del terme és muntanyosa, 
especialment als contraforts de la serra, 
on arriba als 812 m. d’altitud a l’alt de la 
Font Freda. Poble encantador, familiar, on 
encara la gent deixa la clau al pany, mentre 
va al forn de pa, o a fer-se el café.

Carrícola té el seu origen en una alqueria 
islàmica que Jaume I va cedir, juntament 
amb la torre del Castellet, a hores d’ara, en 
terme d’el Palomar, a Berenguela Alonso 
en 1270; en 1273 passa, també per dona-
ció del rei conqueridor, al bisbe de Valèn-
cia. La baronia de Carrícola fou vinculada, 
el 1477, pel cardenal Lluís Joan del Milà i 
de Borja i va recalar posteriorment en els 
Orense i els Tamarit. Fou lloc de moriscos 
i comptava abans de l’expulsió amb 56 
cases.

L’economia carricolina es basa tradicio-
nalment en l’agricultura. Gairebé la totali-
tat dels cultius són de secà com ametllers, 
garrofera i oliveres. A la zona de la Vall 
d’Albaida, Carrícola ha estat pionera en 
la introducció del conreu biològic com a 
iniciativa de desenvolupament sostenible. A 
través d’ella s’han pogut generar beneficis 
econòmics i en forma d’oferta de produc-
tes que fan factible iniciatives de turisme 
rural. Carrícola és un espai ideal per a l’ini-
ci de rutes dins dels paratges naturals que 
envolten el municipi enclavat enmig de la 
serra del Benicadell.

Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Bufali i el Pa-
lomar, totes elles de la Vall d’Albaida, són 
els pobles que envolten a Carrícola.

Al mur del facebook de Mari Tamarit, 
campiona absoluta fèmina la marató de Ca-
rrícola del 2016, deia: “Carrícola ha sabut 
convertir una cursa de muntanya en una 
veritable festa on tot el poble s’imbrica”.

I tenia tota la raó. Comprovem en pri-
mera persona aquest compromís, aquesta 
bona organització: aparcaments, wc, guar-
da-robes, entrega de dorsals, un cafè i unes 
pastes abans del començament...

Passen dos quarts de sis del matí i co-
mença un reguer de corredors i corredo-
res que s’encaminen a pel dorsal, poste-
riorment, deixes la borsa al guarda-roba i 
en tercer lloc els pals que els duran a l’avi-
tuallament de la Casa Forestal les Planisses. 
Això és fer les coses bé!

Ens ajuntem els corredors de Xixona que 

farem la MI i la MA. Pertinent foto de co-
mençament per al record. Uns corren pel 
CEX, altres per CAFS i quatre independents 
(Rubén, Lauren, Juampa, Issac, David J, 
Pablo el Cronista, Toni Pichi, Josep Miquel, 
Ausiàs, César i la campiona Roser). Per 
megafonia demanen que ens situem da-
rrere de l’arc d’eixida. Volen ser puntuals. 
L’eixida serà senzilla: 3, 2, 1, i el cronòme-
tre que es posa en marxa. Una caixa xinesa 
dóna un poc més de llum als primers rajos 
que ixen, i fan que es trenque el silenci de 
la Vall d’Albaida. La colla de dolçainers 
d’Ontinyent, tres dolçainers i un tabaleter, 
que animen amb so estrident, perquè es-
calfes. De sobte t’adones que açò va.

Per estirar la carrera peguem la volta al 
poble, i arribem a la partida del Gatell, a 
la bassa i arca del Gatell, quasi on s’en-
trecreuen els barrancs d’Atzeneta i Caste-
llar, i tornem cap al poble, on passem per 
l’eixida i ens encaminem cap al castell de 
Carrícola. Les dolçaines no han parat de 
tocar, els d’Ontinyent. Pugem en direcció 
al castell pel carrer de la Font.

Ara entenem el seu lema de “Salut, art i 
muntanya”. Ens trobem diverses escultu-
res, pedres pintades a la muntanya, com 
per exemple l’ull que et mira, les celles són 
els fulls de coscolla, vertaderes obres d’art 
enmig de la natura. És una ruta escultòrica 
pels espais mediambientals: “Els camins 
de l’aigua” i “Un passeig pel barranc del 
castell” així com pel circuit urbà, on es tro-
ben un total de 71 obres realitzades per 58 
artistes de distints llocs de la Vall d’Albaida, 
l’Alcoià, la Costera, la Ribera, Baix Empor-
dà, València o Madrid entre altres. Això és 
saber combinar cultura, art i naturalesa.

En aquest punt ja ens han fet 3 o 4 fotos. 
Qui pot dir que no li agrada buscar el seu 
retrat després de la cursa?

Sonen altra vegada les dolçaines en la 
primera pujada exigent que et fa recol-
zar-te les mans als genolls per donar-te 
impuls. Aquests dolçainers són amics que 
s’ajunten des de la primera edició.

Agarrem la pista dels munts del Palomar, 
i la senda que puja fins la coveta del Gat 
i que arribarà fins l’alt de la Font Freda. 
La cursa ja estirada, més relaxada, agarra 
la senda que passarà per l’alt del Mig, alt 
del Moral, i l’alt la de la Coca. A l’esquerra 
veiem el poble d’Otos. El senderol és enci-
sador. Les carrasques deixen eixe petit sen-
dal on l’aire que bufa és fred. Els corredors 
de la marató sentim els coets de la mitja. 
Ja han eixit, pensem. Alguns trossos de la 
senda fan feredat, hi ha uns barrancs a mà 

esquerra que cal tenir respecte.
Un cartell ens indica que a prop tenim 

la Cava de la Neu. Portem ja 10 quilòme-
tres, hem passat tres avituallaments, i és 
d’agrair. Hi ha corredors que han estudiat 
molt bé la cursa i només porten la roba 
tècnica. És el cas de Rubén, que està fort, 
se’l veu amb gana, va entre els 25 primers. 
I Laureano, tampoc va malament, entre els 
seixanta primers. Altra història és el binomi 
César Calderilla i Josep Miquel, que van a 
ritme. En una pujadeta, César trepitja una 
pedra solta i cau un bac, on el genoll dret 
és el més perjudicat. Si para li fa mal. I els 
avituallaments els han de fer ràpids.

Els de la marató ara ens encaminem cap 
a Beniatjar, en la baixada ja sentim el ritme 
de batukada de la Baketà d’Albaida, que en 
un primer moment estaven a les Fontetes 
en l’avituallament i després ens els vam 
torbar en el Mirador de la Font Freda. Tota 
l’ombria del Benicadell és conquerida per 
aquestos sons rítmics.

Fem una baixada ràpida, per una senda 
que zigzagueja, ens trobem amb una mes-
tra dels nostres fills, que ens diu que se’n 
puja al Benicadell a veure al seu home i 
que després dinarà a Otos, tot en 10 se-
gons. Arribem al poble de Beniatjar, quasi 
tenim ja la meitat. A l’avituallament tastem 
amb deler els dolços que han preparat les 
cuineres casolanes, gent de la terra que 
ens anima a provar més d’un tros, que hem 
d’agarrar forces, que no deixem de tastar 

l’herbero que també és casolà, i que ens 
l’empassem sense protestar.

Agarrem un corredor banyerut, graciós 
com ell mateix, ens comenta que la dona 
l’espera per al dinar, i que encara queda 
el més dur. Tornem a la realitat. Hem de 
pujar primerament fins a la casa del fores-
tal de les Planisses, passem pel costat de 
la Font Seca. A l’avituallament del Coll de 
la Cova ens retraten. I intuïm el que ens 
queda. Hem preguntat a un caminant els 
pobles que hi ha. Ens parem un minut i ens 
explica que el de més enllà és Castelló de 
Rugat, i aquest més a prop és Salem.

Baixem fins al corral de la Rosa, sentim 
altra vegada els sons encoratjadors de la 
colla de la Morralla de l’Olleria. La gent 
que desinteressadament fa aquests actes, 
no es pot imaginar el suport psicològic que 
dóna. Agrair és poc. Hi ha fins i tot un ‘foto-
col’. Allà estan els pals que ens ajudaran a 
pujar la senda del Regall, amb un desnivell 
de 600 metres en poc més de dos quilò-
metres, amb una pendent mitjana del 25 
al 35%.

La baixada fins al corral de la Rosa és bo-
nica. De fons tenim el pantà de Beniarrés i 
més a prop el poble del qual rep el nom.

Comencem el tros més exigent de la 
marató, on més cap necessitaves, i pujar 
a ritme. La marató no tindria sentit sense 
aquest mur. Aquell qui tenia les forces 
justetes ho pagava. Uns quants corredors 
asseguts ens trobàrem pujant. La cama-

raderia fa palesa en aquests moments, i 
ofereixes sals, sodi i líquids. El company 
Calderilla se li fa un poc més costera la pu-
jada però, aconsegueix l’objectiu, arribar al 
punt més elevat, el cim del Benicadell. Són 
aquests moments on el cap l’has de tenir 
més fresc i reflexiones mentre puges solita-
ri: per què corres? Per què volem patir quan 
podríem ser un simple espectador?

Retorna l’aire, desfem quatre quilòmetres 
fins a l’alt del Moral, també conegut com els 
postes de la línia de llum. Ara ens encami-
nem cap al Mirador de la Font Freda. Altra 
vegada els batuquers de la Baketà d’Albàida.

Altra història és la mitja. Cursa molt ràpi-
da, molt corrible, i on tenint 1000 metres 
de desnivell positiu es fa suportable. Des 
de la mitja sorprén l’estat físic de Roser Ni-
colau, que és animada en tot moment pels 
espectadors, excursionistes. El seu marit 
no la pot agarrar. Juan Pablo Herrero és el 
tercer xixonenc, Nandi Orquín, i Ausiàs li 
segueixen.

Tots arribem al mateix punt de partida, a 
Carrícola. Les forces per a tots estan juste-
tes. Esglaons de l’ermita i altra vegada que 
sens el mantenidor. La música que anima. 
Veus el darrer quilòmetre. Ja quasi ho tens. 
Hi ha guanyadors, tots hi som. Cap vençut. 
Els tres primers de les categories tenen el 
seu trofeu merescut, però cadascú té el seu 
premi personal. La superació, les vistes, la 
companyonia.

Destaquen al corredor del CEX, Rubén 
Martínez, gran temps! En un estat en forma 
envejable. Que es preparen els campions 
xixonencs! No oblidem Laureano, que que-
da entre els seixanta primers. I la corredora 
del CAFS, Roser Nicolau, tercera absoluta en 
la mitja marató carricolina. Si haguérem de 
posar un però, són les dutxes. Els corredors 
necessitem aigua calenteta, i si l’organit-
zació vol un SUMA CUM LAUDEM, caldrà 
solucionar aquest petit problema.

I la borsa del corredor, molt agraïda, 
completa. Un bon entrepà, una bona cerve-
sa i a comentar amb la resta de corredors la 
jornada. Caldria tenir enveja sana d’aquest 
poblet que amb entusiasme, amor i mun-
tanya, ha aconseguit fer d’un esdeveniment 
esportiu, una gran festa esportiva, de mun-
tanya i artística. Felicitats als organitzadors. 
Molt recomanable per aquell que vol pas-
sar un bon matí de diumenge.

Ja tenim l’osset de Carrícola. El patiment 
ha sigut lleuger i la glòria encara dura. Com 
diuen a Carrícola: “Salut, muntanya i art”.

Crònica de Josep Miquel Arques

El pilot xixonenc Borja Lillo, 
guanyador de la Copa Levante

A Xixona, també el món del motor obté els seus 
reconeixements. A banda dels nombrosos esdeveni-
ments celebrats amb èxit a la localitat, Borja Lillo n’és 
la prova. El pilot xixonenc va ser un dels qui van pujar 
al pòdium a la Copa Levante 2015, organitzada per 
l’Associació Nacional de Pilots Aficionats (ANPA).

Així, el pilot de Supermotard, va aconseguir la 

tercera posició en la classificació general de la 
competició a la categoria 160 Series, malgrat que 
no havia puntuat en diverses proves.

Amb un total de 191 punts, l’esportista es va vo-
re superat només per Álvaro Pardo (204) i Rubén 
Dario (236). Un resultat més que satisfactori que el 
pilot espera repetir esta temporada 2016.
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ArcXixona organitza la primera 
tecnificació per a joves arquers
E l passat 13 de març el club ArcXixona organitzà la primera de les 4 

tecnificacions que la Federació de Tir amb Arc realitza per a treba-
llar amb els joves esportistes de la Comunitat. Estes tecnificacions 

estan enquadrades dins del pla d’ensenyament que l’Escola Valenciana de 
Tir amb Arc té establertes per la millora dels esportistes de base.

A l’esdeveniment participaren un total de 26 esportistes de tota la Co-
munitat, amb la supervisió de 8 monitors, entre els quals es trobaren José 
Picó, entrenador i Director de l’Escola Valenciana de Tir amb Arc i Marc 
Picó. La tasca dels xixonencs va ser corregir i potenciar la tècnica de tir de 
cada esportista, amb explicacions de les tècniques correctes.

Un apartat important és la condició física. “És cert que per a practicar 
de forma lúdica este esport no cal un físic especial, qualsevol persona pot 
practicar-lo. Però si el que volem és competir i millorar els resultats cal 
treballar el físic”, expliquen des d’ArcXixona. Així, els esportistes també 
realitzaren diversos exercicis per a potenciar la musculatura que participa 
en el gest del tir.

Des del club de tir amb arc xixonenc, destaquen també la importància de 
la vessant lúdica, que ha de trobar-se en la base de qualsevol esport- “Es 
van realitzar jocs diversos i vam acabar amb un partit de beisbol on s’ho 
passaren fenomenal”, declaren.

Mentre els esportistes treballaven, els acompanyants i familiars -22 en 
total- realitzaren una visita guiada per Xixona, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Xixona i la Regidoria de Turisme, recorregut que van gau-
dir molt.“Cal agrair a la Federació que confiara en ArcXixona per organit-
zar este esdeveniment, a l’Ajuntament, Regidoria d’Esports, i Regidoria de 
Turisme per la seua col·laboració inestimable. Però, sobretot, cal agrair 
el treball dels membres del club que muntaren i desmuntaren el camp i 
estigueren tot el dia treballant per a què tot isquera perfecte. Ells fan gran 
ArcXixona”, comenten.

Els escacs xixonencs, 
al pòdium del 
Campionat 
Autonòmic 
Universitari

El jugador d’escacs José Vicente Ca-
marasa va repetir l’èxit al Campionat 
Universitari d’Escacs de la Comunitat 
Valenciana, celebrat el passat mes de 
febrer a la Universitat Miguel Hernán-
dez d’Elx.

L’esportista participava com in-
tegrant de l’equip de la Universitat 
d’Alacant, el qual es va classificar 
com subcampió de la Comunitat Va-
lenciana. De nou, com l’any passat, 
l’equip universitari aconsegueix la 
segona posició i mostra l’excel·lència 
dels escacs xixonencs.

Julián Cabezos, premiat 
per la seua classificació al 
Circuit Alacantí de Tennis

El jove tennista Julián Cabezos va ser premiat el passat mes 
de gener per la seua classificació al màster final del Circuit Ala-
cantí de Tennis. Cabezos esdevé així la jove promesa del tennis 
xixonenc, en haver arribat a l’última fase d’una competició de 
la qual han sorgit tennistes de renom com Juan Carlos Ferrero, 
David Ferrero o Nico Almagro.

Al Circuit, que va donar inici el passat mes d’octubre, van 
participar al voltant de 600 esportistes -400 en les categories 

masculines i 200 en les femenines- de la província. La dinà-
mica constava de tres fases inicials, després de les quals els 
millors jugadors accedien al màster que se celebrava al Club 
de Tennis Juan Carlos Ferrero de Villena. Cal assenyalar que 
amb només 10 anys, Julián Cabezos – subvencionat per l’Ajun-
tament de Xixona– va aconseguir classificar-se entre els dotze 
millors de la seua categoria, Benjamí Masculí, en la qual parti-
cipaven un total de 124 xiquets.

El Centre Excursionista 
de Xixona 
competeix a Califòrnia

El corredor del CEX Joan De Déu 
Martines va participar en la seua se-
gona cursa en terres americanes en la 
prova de 20 km RAMBLE ON ROMERO 
TRAIL RACE a Santa Barbara (Califòr-
nia). Martines, que va fer un temps 
d’1:51:26, es va classificar com 5é de la 
seua categoria i 17é de la general.

La carrera es portava a terme a Rome-
ro Canyon, a les muntanyes de Monte-
cito, Santa Barbara, Califòrnia. “Només 
arribar hi havia molt bon ambient, un 
lloc de difícil accés i per això l’orga-
nització només deixava apuntar-se a 
poc més de 100 participants, però la 

majoria amb molt bon nivell”, explica 
Martines.

L’esportista va gaudir molt de la ca-
rrera, “el lloc era fabulós”, descriu. 
La cursa començava amb una eixida 
en costera prou pronunciada i 9 km 
per arribar al cim de la muntanya amb 
100 metres de desnivell. “Vaig eixir 
massa fort i ho vaig pagar, fins al km 
5 no en vaig poder recuperar i, sort, 
perquè venia la part més dura. Sabia 
que la baixada era molt bona per a mi i 
em vaig regular fins al pic. Després un 
quilòmetre de recuperació i baixada a 
tope”, conta Martines.
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