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Karate Shotokan Xixona obté 
dues medalles d’or

S’ha celebrat el Campionat Nacional Karate Shotokan Aleví i 
Infantil, amb quatre competidors de la població

S’ha renovat la pista de skate, 
amb una inversió de 5.000 €

Els treballs realitzats han consistit en la substitució de l’estructu-
ra de fusta existent per una altra nova 

Més de 
400 persones 
han gaudit 
de la Survival 
Zombie

Èxit de la Marxa Familiar

L’atur baixa en 
30 persones en 
un mes i queda 
en 486 inscrits

Tot a punt 
per una nova 
ruta ‘Tapeando 
con turrón’

S’ha millorat 
l’escola infantil 
‘Ángeles 
Custodios’

 El ple extraordinari de l’Ajuntament de Xixona ha aprovat una modifi-
cació de crèdits de 864.000 euros destinats a la realització de diferents 
projectes, entre els quals s’inclou la rehabilitació de l’ermita de Sant 
Sebastià, millores en l’hotel Pou de la Neu, la piscina municipal i el parc 
del Barranc de la Font, l’ampliació del cementeri, l’adequació del barri 

Sagrada Família i la renovació de material informàtic. Aquesta modificació 
de crèdits sobre el pressupost de l’Ajuntament de Xixona ha sigut aprova-
da amb els vots a favor del PSOE i la coalició Més Xixona, les abstencions 
del Partido Popular i Ciudadanos, i el vot en contra de Compromís.

Abril 2016
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L’Ajuntament millorarà 
diferents infraestructures
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AGENDAXIXONA, abril 20162

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 po-
lígono, 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
Correos

C/Alacant, 3
Tlf: 96 561 20 31

Horario laborables: 08’30 a 14’30 

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

HORARIOS Y DIRECCIONES 

Xixona el nostre ciutat 
PRETÉN MOSTRAR L’ACTIVITAT 

DE TOTS ELS XIXONENCS

QUALSEVOL APORTACIÓ EN IMATGES O 
NOTÍCIES SERÀ BENVINGUDA. 

EL PERIÒDIC NO PUBLICA OPINIÓ NI CARTES 
AL DIRECTOR 

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

PER E-MAIL: 
xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

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

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

AGENDA
SOCIEDAD

TELÉFONOS
ÚTILES

Amb el suport de

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

Del 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
Del 13 de mayo al 19 de mayo  Constitución, 10
Del 20 de mayo al 26 de mayo   Cortes Valencianas, 4
Del 27 de mayo al 2 de junio  Constitución, 10

- 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.

- Domingo 1 de mayo: II 5 y 
10 Kilómetros solidarios - Ciutat de 
Xixona.

- Jueves 5 de mayo: A las 18 
horas, en el Centro Comunitario 
Felicidad Sánchez (Alicante), entrega 
de los Premis Sambori, de narrativa 
escolar en valencià de la comarca de 
l’Alacantí.

- Del 6 al 29 de mayo: V Ruta de 
la Tapa ‘Tapeando con Turrón por 
Xixona’.

- Sábado 7 de mayo: A las 19’30 
horas, en El Teatret, concierto de 
la Coral de Veus Blanques Ciutat de 
Xixona, dirigida por Vicente Pla. 
    Exposición de motos y coches 
antiguos.

- Domingo 8 de mayo: Día de la 
bicicleta.

- Del 9 de mayo al 4 de junio: 
De jueves a sábados, de 17’30 a 
20’30 horas, en El Teatret,‘Retratos’, 
exposición pictórica de Javier Pérez 
donde plasma la esencia de la persona 
con objetos, teles, cartón, papel y 
lugares, con una técnica poco vista.

- Sábado 14 de mayo: A las 19’30 
horas, en el Cine de Dalt, Pau Alabajos 
en concierto. Presentación de ‘L’amor 
i la ferocitat’.

- Viernes 20 de mayo: A las 19’30 
horas en el Cine de Dalt se celebra 
‘Saxum Circus’, concierto de Els 
Arreplegats en honor a su patrón, 
San Pascual, y dedicado al mundo del 
circo.

- Sábado 21 de mayo: En el 
Cine de Dalt a las 19’30 horas, 
‘Remember’, un musical con temas 
de los años 80 y 90 a cargo del Ballet 
Ópera de Ontinyent, a beneficio de la 
Asociación de Enfermos y Familiares 
de Alzheimer.
    XVII Torneo Local de Fútbol Sala.
   
- Sábado 28 de mayo: ‘Esta noche 
revista’, de Pascual Carbonell. A cargo 
del grupo de teatro local, dirigido por 
Pascual Carbonell. 19’30 Cine de Dalt.
    VII Ral·li Fotogràfic.

- Miércoles 1 de junio: Final de 
ajedrez escolar en el CPIP Cristòfol 
Colom.
    Apertura de la piscina del 
polideportivo.

- Jueves 2 de junio: Final de 
ajedrez escolar en el CPIP Eloy 
Coloma.
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DIRECTOR: Ramón Climent
COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Xesca Lloria
Col·laboracions: Carolina Ferri, Bernabeu Fotografía, Pablo Pineño, César 
Escoda y Basilio Cano
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Xixona aprova inversions 
per 864.000 euros per a 
millorar infraestructures 

E l ple extraordinari de l’Ajuntament 
de Xixona ha aprovat una modifica-
ció de crèdits de 864.000 euros des-

tinats a la realització de diferents projectes, 
entre els quals s’inclou la rehabilitació de 
l’ermita de Sant Sebastià, millores en l’hotel 
Pou de la Neu, la piscina municipal i el parc 
del Barranc de la Font, l’ampliació del ce-
menteri, l’adequació del barri Sagrada Fa-
mília i la renovació de material informàtic.

En aquest sentit, l’alcaldessa, Isabel 
López, ha explicat que “aquesta habilita-
ció de crèdit permet agilitar els tràmits per 
a l’engegada d’una sèrie d’inversions que 
són importants i urgents per als veïns del 
municipi, ja que a partir d’ara s’inicia tot 
un procés d’elaboració de projectes, ex-
posició pública i realització de treballs”. A 
més, també va explicar que l’Ajuntament de 
Xixona té capacitat per a habilitar aquests 
diners gràcies a la correcta gestió i el con-
trol de la despesa i una vegada realitzada la 
liquidació de l’execució del pressupost del 
passat any.

El Consistori habilita una partida de 
200.000 euros per a la rehabilitació de l’er-
mita de Sant Sebastià, en el barri de Segorb, 
en la qual es fa necessària una actuació 
que permeta reparar diferents elements 
estructurals i les esquerdes aparegudes en 
la cúpula d’un edifici amb més de 500 anys 
d’antiguitat.

Així mateix, l’Ajuntament durà a terme 
l’ampliació del cementeri municipal, per a 
la qual s’ha aprovat una modificació pres-
supostària de crèdit de 140.000 euros. 
Igualment, s’invertirà un total de 150.000 
euros en la rehabilitació de l’hotel Pou de 
la Neu, situat en l’Alt de la Carrasqueta i de 
titularitat municipal, i 110.000 en la rehabi-
litació de la piscina coberta, que requereix 
la realització d’alguns treballs per a poder 
continuar amb el servei que presta actual-
ment.

La Corporació municipal ha aprovat igual-
ment una partida de 50.000 euros per a la 
redacció del projecte de la Casa Rovira, on 
es pretén situar la nova biblioteca, a més 
d’un crèdit extraordinari de 35.000 euros 
per a l’adequació del parc del Barranc de la 
Font, amb l’objectiu de millorar l’accessibi-
litat a aquesta zona verda i que es conver-
tisca en un espai en el qual poder realitzar 
activitats culturals i lúdiques de tot tipus en 
millors condicions.

VOTS DE LA CORPORACIÓ
Aquesta modificació de crèdit també 

inclou 90.000 euros que és la part que 
l’Ajuntament ha d’assumir de les obres 
d’adequació del barri Sagrada Família, que 
compta amb una subvenció de la Diputació 
Provincial, quantitat que suposa el 20% del 
total d’aquest projecte que està a punt d’ini-
ciar-se en estar ja licitada l’obra.

Finalment, el ple extraordinari de l’Ajun-
tament ha aprovat un suplement creditici 
de 80.000 euros per a la renovació de ma-
terial informàtic, ordinadors i llicències de 
programari, per a continuar amb el procés 
de modernització i innovació de l’adminis-
tració local.

Aquesta modificació de crèdits sobre el 
pressupost de l’Ajuntament de Xixona ha si-
gut aprovada amb els vots a favor del PSOE 
i la coalició Més Xixona, les abstencions del 
Partido Popular i Ciudadanos, i el vot en 
contra de Compromís.

Aquestes inversions vénen a sumar-se a 
les ja reflectides en el pressupost municipal 
per a 2016 en el qual s’abordava l’obra per 
a dotar d’accessibilitat la Casa de Cultura i 
la millora d’una de les pistes de tennis del 
Poliesportiu Municipal. A més, cal destacar 
que aquest pressupost també incloïa, per 
posar alguns exemples, ajudes per a la re-
habilitació d’habitatges, foment d’ocupació 
o arranjament de camins.

La rehabilitació de l’ermita de Sant Sebastià i de l’hotel del Pou de la Neu, l’adequació del barri 
Sagrada Família, la millora de la piscina coberta o l’ampliació del cementeri, 

entre altres actuacions, podran realitzar-se amb aquesta modificació de crèdit
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Un Centre Ocupacional per 
facilitar el desenvolupament 
de les persones discapacitades 

L a població de Xixona disposa d’un Centre Ocupacional per a persones amb diversitat funcional, un 
servei municipal subvencionat per la Conselleria de Igualitat i Polítiques Inclusives i l’Ajuntament 
de Xixona, que té com a finalitat atendre a persones que es troben afectades per alguna discapacitat 

física, psíquica o sensorial, amb diferents graus, i que requereixen una atenció personalitzada. 
La capacitat acreditada del Centre Ocupacional és de 24 usuaris, i disposa d’una psicòloga directora, 

una monitora, una cuidadora, un fisioterapeuta (financiat  per l’Associació de Pares de  Minusvàlids de 
Xixona) i la col·laboració de les treballadores socials de l’Ajuntament. A més d’usuaris de Xixona, també 
dona servei a El Campello.

En el Centre es dóna el suport necessari per al desenvolupament de la seua autonomia personal, màxi-
ma integració social i familiar, a la vegada que es busca aconseguir una millora de la qualitat de vida 
mitjançant els programes d’aseo personal i habilitats domèstiques, és a dir, activitats de la vida diària. 
També es porten a terme altres programes específics mitjançant els tallers de lectoescritura, pintura, 

tèxtil o arts plàstiques, així com un taller prelaboral en el qual es treballa en l’envasat del torró, i treballs 
per a l’oficina de turisme municipal, entre altres. La fisioteràpia es realitza per a la millora i recuperació 
funcional dels usuaris. Disposa d’un programa d’oci, en el qual es preparen festes relacionades amb les 
festivitats més emblemàtiques de l’any i asisteixen a diferents actes, com representacions teatrals i acti-
vitats culturals que es realitzen dins i fora del municipi, per aconseguir una major integració social. Els 
productes que s’elaboren es venen en mercats ambulants i també es realitzen detalls per a bodes, batejos 
i comunions per encàrrec.

El Centre Ocupacional, ubicat a la Plaza del Convento, també ofereix un servei d’atenció i orientació 
a les famílies, que serveix tant per a resoldre dubtes com per tractar aquells problemes que es poden 
presentar bé en el mateix centre o en casa. Per accedir a aquest centre, la sol·licitud d’inscripció ha de 
ser aprovada per la Conselleria, i la tramitació es fa per la treballadora social en les oficines municipals 
ubicades al carrer Alcoi.

Els Amics de les Creus del Calvari
Aquest és l’actual grup d’Amics de les Creus del Calvari. La tradició marca que Dijous Sant pujaven a 

posar les Creus i després a esmorzar. Les coses van canviant, ampliant-se, però es manté l’essència de 
la celebració, i compten amb molts col·laboradors per llevar-les i pujar-les a l’ermita de Santa Bàrbara.

En maig es celebra l’Escola de mares i pares 2016, dirigida a tota la família i cuidadors, amb dues 
sessions, els dies 5 i 12. La regidora María Teresa Carbonell destaca la importància de l’activitat i 
incideix en què l’educació dels fills i filles és cosa de tots.

Es celebra l’escola de mares i pares 2016

 

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA 651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 
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Mejoras en la guardería 
infantil ‘Ángeles Custodios’
L a Fundación Jaime Cremades es una institución sin ánimo de 

lucro y bajo su protectorado funciona la guardería o escuela 
infantil ‘Ángeles Custodios’, que fue creada hace más de 30 años 

y que desde entonces presta un servicio único en Jijona, tal y como 
explica la Presidenta de la Fundación, Mª Luisa Cremades Sirvent. 

Esta escuela infantil atiende a niños y niñas de entre 0 y 3 años y 
permite a las familias la conciliación laboral, a la vez que presta un 
servicio de carácter social y educativo que atiende todas las facetas del 
aprendizaje, motricidad, control corporal, primeras manifestaciones 
de la comunicación y del lenguaje, pautas documentales de conviven-
cia, relación social y descubrimiento del entorno inmediato.

Son 40 los alumnos que acoge actualmente esta guardería infantil de 
Jijona, cuyo funcionamiento permite evitar que los pequeños y peque-
ñas tengan que desplazarse a otras poblaciones para recibir su primer 
aprendizaje. Además, conlleva facilidades paras las familias, pues en 
caso de tener que buscar este servicio en otras poblaciones supondría 
mayores problemas.

Para mejorar el servicio que ofrece esta Fundación se solicitó una 
ayuda a la Obra Social LA CAIXA, que atendió dicha petición y ha hecho 
posible llevar a cabo las acciones destinadas a mejorar las instalacio-
nes e incidir en la seguridad de los niños y niñas que acuden a este 
centro.

El funcionamiento de esta guardería se financia con las cuotas que 
pagan las familias de los escolares, que están además muy ajustadas, 
por lo que la ayuda concedida por la Obra Social LA CAIXA, junto con 
la del Ayuntamiento de Jijona, son muy importantes para el funciona-
miento de este centro destinado a la educación infantil.

Una vez acometidas las acciones para mejorar la seguridad, la pre-
visión es que en el futuro se pueda emprender la pertinente actuación 
para facilitar la accesibilidad de las instalaciones.

Quatre estudiants de Xixona han rebut premis extraordinaris pel seu rendiment 
acadèmic el passat curs. Tres estudiants l’han rebut per Primària, com són 
Elena Ferrer, Rita Monerris i Rocío Fructuoso. A més, també ha rebut un premi 
extraordinari Joan Sirvent per Secundària, qui a més és el millor orador de la 

‘liga debate’.
Des de l’Ajuntament de Xixona feliciten als estudiants i els animen a seguir 

per aquest camí. Les entregues dels premis van tenir lloc en Alacant en el cas de 
Primària i en València en el de Secundària.

Premis per a 
quatre estudiants 
extraordinaris
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Més de 400 persones han 
gaudit de la Survival Zombie

M és de 400 persones van poder gaudir del Survival Zombie que es va celebrar a Xixona el dia 9 
d’abril, quan es va convertir en l’escenari d’aquest real game de supervivència, que ja ha con-
quistat a més de 60.000 persones en tota Espanya. Des de les nou de la nit i fins a les cinc de 

la matinada els ‘supervivents’ van superar diferents reptes per arribar vius, escapant del zombies, i així 
guanyar la partida. Amb tot, va ser una nit on es va poder gaudir molt i on la ficció i misteri va estar pre-
sent en una iniciativa que compta amb molts seguidors. De fet, aquest ‘real game’ de supervivència té més 
de 60.000 seguidors per tota Espanya, que resolen tots els enigmes, a manera de gymkana, a la vegada 
que viuen la seua aventura. Després de la bona acollida que va tenir l’altre joc, Lovecraft World, que es va 
celebrar en mes de novembre, des de World Real Games van voler tornar a Xixona, destacant el suport de 
l’Ajuntament i la bona acollida de la població.

Xixona va acollir la presentació del 
nou llibre disc de Marcel el marcià!, 
amb un concert que va tenir lloc el 
17 d’abril en commemoració del Dia 
del Llibre. ‘Marcel balla balla’ és el 
nom del llibre disc i en aquesta oca-
sió Marcel ens vol fer ballar. Ha fet 
un llarg viatge per anar coneixent a 
uns quants personatges amb els qui 
ha compartit aquestes danses. Mar-
cel recorre el territori trobant-se 
amb personatges del nostre imaginari 
col·lectiu, gegants i titelles amb els 
quals compartirà aventures i cançons.

Diversió i 
cultura per 
als menuts
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SUPONE TAMBIÉN UNA EVOLUCIÓN POSITIVA RESPECTO A DICHO MES DE 2015, CUANDO HUBO 62 INSCRITOS MÁS

El paro baja en 30 personas en 
un mes y queda en 486 inscritos

E l paro registrado en Xixona du-
rante el mes de marzo vivió una 
evolución positiva, al contabilizar 

un total de 30 inscritos menos que en fe-
brero y con ello registró un total de 486 
personas buscando empleo. La cifra del 
mes pasado supone, además, un impor-
tante descenso respecto a marzo del año 
pasado, puesto que entonces se conta-
bilizaron 62 personas más y alcanzaron 

Evolución del 
paro en marzo

2006............ 316

2007............ 318

2008............ 349

2009............ 474

2010............ 466

2011............ 532

2012............ 580

2013............ 614

2014............ 571

2015............ 548

2016............ 486

POR SECTORES

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

Industria.................. 212

Construcción ............. 32

Servicios .................. 219

Primer empleo .......... 12

los 548 inscritos.
Dos sectores básicos en la economía 

de Xixona experimentaron descenso 
en el número de inscritos en el Servef 
(Servicio Valenciano de Empleo y For-
mación) durante el mes pasado. Así, la 
industria bajó en 10 personas y conta-
bilizó un total de 212 desempleados, y 
el sector de los servicios quedó en 219 
parados, tras bajar en 25 personas. 
El grupo de los que buscan el primer 
empleo aumentó en dos personas y 
contabilizó 12 inscritos, creció en tres 
personas el sector de la construcción y 
contabilizó 32 desempleados, y la agri-
cultura se mantuvo en 11 inscritos.

La mayoría de personas desemplea-
das son mujeres, con un total de 257, 
mientras que hay 229 hombres.

Menor 25 años  .............. 46
De 25 a 44 años ........... 215
Mayor 44 años ............. 225

POR EDADES

Pla Avalem Joves per afavorir l’ocupació
 El conseller d’Economia Sostenible, 

Rafa Climent, ha presentat el Pla Avalem 
Joves, destacant com una de les caracte-
rístiques bàsiques de Avalem Joves que 
“està adaptat a les necessitats i caracte-
rístiques formatives de cada jove”. Està 
dissenyat per la Conselleria d’Economia 
i el Servef per a millorar l’ocupació dels 
i les joves per a oferir-los oportunitats 
laborals i compta amb un pressupost de 
205 milions d’euros per al termini 2016-
2020, que cerquen impulsar l’accés en 
el treball de 90.000 joves a la Comunitat.

El conseller ha mostrat la seua satisfac-
ció perquè el pla “és resultat d’un procés 
d’elaboració molt participat, en el qual 
s’ha comptat amb tots els àmbits de la 
societat, amb la col·laboració dels agents 
socials, econòmics, empresarials i fins i 

tot polítics”.
Per al conseller “l’atur, i especialment 

de l’atur juvenil, amb una taxa propera al 
50% és un dels principals problemes de 
la Comunitat des de fa anys i per açò, des 
del primer minut que vam assumir el Go-
vern començaren a treballar en un pla de 
xoc per a aconseguir reduir les actuals 
taxes de desocupació juvenil”.

El conseller s’ha mostrat especialment 
satisfet perquè el pla “és resultat d’un 
procés d’elaboració molt participat, en 
el qual s’ha comptat amb tots els àmbits 
de la societat, amb la col·laboració dels 
agents socials, econòmics, empresarials i 
fins i tot polítics. Ara, ha explicat Climent, 
“després de nou mesos, presentem 
aquest pla que aborda de forma integral 
i personalitzada la formació i inserció 

laboral dels nostres joves”.
El conseller ha destacat així mateix, 

com una de les característiques bàsiques 
de Avalem Joves que “està adaptat a les 
necessitats i característiques formatives 
de cada jove, de manera que ofereix tres 
itineraris diferents; un per a joves amb 
formació universitària que no troben 
oportunitats laborals adaptades en la 
seua formació, un altre per a joves amb 
una qualificació no adequada a la de-
manda del mercat de treball i un tercer 
per a joves amb baix nivell d’ocupació, 
que han abandonat l’educació, no tenen 
ocupació i no estan formant-se. D’aques-
ta forma, “singularitzem cada cas i a ca-
da jove i d’acord al seu perfil, podem 
dirigir-ho a temes de formació, a inicia-
tives d’empreniment o de contractació 

per a la inserció laboral. A més, ha afegit, 
es generaran sinergies entre l’Adminis-
tració, el tercer sector i l’empresariat” 
ha afegit.

A més, ha subratllat “també des de l’Ad-
ministració anem a posar la totalitat del 
sou mínim interprofessional per a dones 
i gent amb diversitat funcional i el 80% 
del sou mínim en els casos restants, espe-
rant que els empresaris puguen dignificar 
encara més eixe sou”.

En aquest sentit, el titular d’Economia 
ha sol·licitat la implicació “de tots els 
agents que són part protagonista en la so-
cietat perquè ens ajuden a fer de corretja 
de transmissió perquè cap jove es quede 
fóra d’aquest Pla integral de formació i 
ocupació”.

El conseller també s’ha referit a la vo-

luntat de la Conselleria de no abordar el 
problema de l’ocupació exclusivament 
en els joves i per açò, ha subratllat que 
“estem treballant en el Pla Avalem Expe-
riència, que es presentarà en breu, en-
focat a la població de 30 a 65 anys per a 
així aconseguir tota la vida laboral dels 
nostres ciutadans”.

A més, ha avançat que la Conselleria 
té previst també el pla Avalem Empreni-
ment, destinat a ajudar als emprenedors 
i el pla Avalem Territori “des del qual vo-
lem treballar des d’abaix les necessitats 
que ens indiquen des de les nostres co-
marques”. El pla va dirigit a joves menors 
de 30 anys que estiguen en situació de 
desocupació i estiguen registrats en les 
oficines del Servef. Avalem Joves actuarà 
de manera singularitzada.
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Todo a punto para la quinta 
edición de la ruta ‘Tapeando 
con turrón por Jijona’
Y a está todo a punto para iniciar la 

quinta edición de la ruta Tapeando 
con Turrón por Jijona, que este año 

se desarrolla del 6 al 29 de mayo, en una edi-
ción en que participan un total de 16 estable-
cimientos. Cada uno de éstos debe presentar 
al menos tres tapas, y una estará elaborada 
con turrón.

Además de degustar todas estas suculentas 
especialidades, una vez más existe la posibi-
lidad de rellenar la cartilla y votar la mejor 
tapa con turrón, la mejor tapa y la tapa con 
mejor presentación, que son los premios 
que se conceden y que se entregarán el 10 
de junio. Una vez completados los diez cuños 
requeridos se entregará hasta el 29 de mayo 
en cualquiera de los establecimientos adheri-
dos y los clientes que hayan participado en el 
certamen entrarán en un sorteo, existiendo 
varios premios para ellos gracias a los dife-
rentes colaboradores. 

Por otra parte, Jijona Turismo ofrecerá pre-
mios a los cinco primeros que entreguen en 
la Tourist Info el Tapeando con los cuños de 
todos los establecimientos participantes en 
esta edición.

Cabe señalar que esta ruta de la tapa está 
organizada por el Ayuntamiento de Jijona–
Turismo de Jijona, y por AEX (la Associació 
d’Empresaris, Comerciants i Professionals de 
Xixona) y los premios a las tapas llegan de 
la mano de los patrocinadores, como son el 
Consejo Regulador IGP  Jijona y Turrón de 
Alicante, Turrones Picó SA y Almendra y Miel 
SA.

El presidente de AEX, Pascual Sanchis, des-
taca la importancia de esta iniciativa, que 
busca incentivar el consumo, en beneficio de 
los establecimientos, y que además se realiza 
con un toque propio, al utilizar el turrón co-
mo ingrediente, al menos en una de las tapas 
que ofrece cada uno de ellos. Así, si bien son 
muchas las poblaciones que celebran rutas 
de tapas, ésta es única por el tema del turrón, 
ingrediente unido a Jijona. Desde el Ayunta-
miento también se destaca el hecho de que 
esta iniciativa sirva para atraer turismo, así 
como favorecer el consumo y desestacionali-
zar el consumo de turrón.

1. Antiu Xixona Helados
Granizado de turrón
Frappé
Helado de turrón

2. Bar-Cafetería Oro Negro
Oro negro burguer
La Ereta
El gallinero

3. Bar Violeta
Pincho violeta
Bomba turronera
Chupachups xixonenc

4. Ca Blanes
Cupcake yematostada
Capçanetes
Sorpreses

5. Cervecería Amor
Coca de manteca con carne
de choto al turrón de Jijona
Nido de paté de morcilla

con huevo de codorniz
Peter Love

6. Cervecería El Mosset
Mini hamburguesa de turrón
El semáforo
Cono ruso

7. Cervecería La Solana
Browni de rabo de toro con
cristal de guirlache
Yogur de bacalao con aliño de
turrón de Jijona
Crispi ibérico con emulsión
de turrón de yema

8. El Barranquet 2.0
Arroz negro con espuma de
allioli al turrón Jijona
Hojaldre de morcilla con
crujiente de Alicante
Lasaña tres temporadas

9. El Monterrey
Esencia primaveral
Aroma jijonenco
Delicia castellana

10. Gastro-espai Moments 
Sis

Panet de galta ibèrica al terró
de gemma i mostasa
Coca d’alçacaps amb formatge
de la terra i nesprer
Bacallà a l’all i pebre al toc de
terró de Xixona

11. La Llar
Matrimoni xixonenc
La Llar
Tapa Mensi

12. La Pergoleta
Brast beef de lomo de cerdo
al turrón
Crujiente de ragú de ternera
Torrija de gambón y ajos tiernos

13. L’Entrepà
El Corte
Monnegre
Saquito

14. Mel de Catelm
Saquito de calabacín con
mermelada de pimientos
Mini hamburguesa con salsa
de turrón
Coca frita de escalibada y anchoa

15. Pizzeria Crack
Amerletes
Pizza del país
Delicia de pato

16. Racó de la Paquita
Morcilla de burgos al crocanti
de turrón de Alicante
Ropa vieja de pulpo con
turrón de Jijona
Volovanes de magro al ron
con zumo de naranja

Procés per a 
traure a concurs 
la gestió de la 
planta de residus

L’última reunió del Consorci de residus 
d’aquesta zona, celebrada a primers del 
mes d’abril, va tractar diferents qüestions, 
com la liquidació de pressupostos, que a 
l’etapa anterior havia quedat pendent. A 
més, es va tractar fer servir els treballs pre-
vis existents per a redactar tan aviat com 
es puga el plec de condicions per a treure 
a concurs la gestió de la planta de residus 
i es va abordar la necessitat de què el trac-
tament siga correcte, per minimitzar les 
molèsties i avançar mediambientalment.

Establecimientos participantes
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L’Ajuntament sol·licita millores en 
matèria educativa a Conselleria
L ’alcaldessa de Xixona, Isabel 

López, acompanyada per la re-
gidora d’Educació, María Teresa 

Carbonell, ha mantingut una reunió 
amb el secretari autonòmic d’Edu-
cació, Miguel Soler, en la qual s’han 
tractat algunes de les necessitats i in-
quietuds del municipi en matèria edu-
cativa.

Respecte a la realització de treballs 
de millora i adequació dels centres 
educatius, les edils xixonenques han 
plantejat, d’una banda, la necessitat 
urgent d’ampliar les infraestructures 
del col·legi públic Sagrada Família, ja 
que no disposa ni d’un espai especí-
fic per a albergar un gimnàs cobert ni 
d’una zona adequada per a situar el 
menjador escolar, actualment situat en 
una caseta prefabricada. I per un altre, 
la necessitat de solucionar els proble-
mes de goteres que afecten el pavelló 
esportiu del col·legi públic Cristòfol 

Colom, el sostre del qual és de fibro-
ciment, la qual cosa impedeix la seua 
reparació i obliga a la substitució.

En aquest sentit, María Teresa Car-
bonell ha destacat “la predisposició 
de Soler per a actuar el més prompte 
possible, donada la importància de la 
situació, i ens ha assegurat que la Con-
selleria ja ha iniciat l’estudi dels costos 
en el cas del col·legi Cristòfol Colom”. 
Carbonell ha explicat que l’empresa 
pública CIEGSA va realitzar, en el seu 
moment, “un projecte per a escometre 
la reforma integral del centre sol·lici-
tant, fins i tot, la llicència d’obra en 
l’Ajuntament, sense que mai s’arribara 
a iniciar”. El mateix va ocórrer en el 
cas del C. P. Eloy Coloma, que també 
pateix problemes de goteres.

Una altra de les peticions que tant 
l’alcaldessa com la regidora d’Edu-
cació de l’Ajuntament de Xixona han 
traslladat al secretari autonòmic ha 

cietat com és l’educació”.
En la foto, l’alcaldessa i la regidora 

d’Educació es reuneixen amb Miquel 
Soler, secretari autonòmic d’Educa-
ció.

sigut la d’incloure a la localitat dins 
del pla d’escolarització d’alumnes de 
dos anys, la qual cosa seria molt bene-
ficiosa per als xiquets i també per als 
pares, que tindrien més possibilitats 
per a la conciliació, segons la regidora 
Carbonell. En la reunió s’han abordat 
altres assumptes d’interés per al muni-
cipi, com la implantació de la jornada 
contínua, que està sent debatuda per la 
comunitat educativa, el problema de 
l’assetjament escolar, sobre el qual es 
realitzaran més campanyes de cons-
cienciació, o les ràtios, que el pròxim 
curs baixaran en primària. Per la seua 
banda, Soler s’ha compromés a man-
tenir les unitats de primària i infantil 
en la localitat sense alterar la plantilla 
actual de professors.

María Teresa Carbonell ha mostrat la 
seua satisfacció després de la trobada 
“perquè percebem un tarannà molt di-
ferent en els actuals dirigents autonò-

mics, per la qual cosa és d’agrair que 
se’ns escolte i que Miguel Soler haja 
mostrat un interés real a poder resol-
dre els problemes que afecten alguna 
cosa tan important per a la nostra so-

Concluyen los trabajos de sustitución de la cubierta 
de la zona exterior de recreo del Sagrada Familia  

La concejala de Educación, María Teresa Carbonell, ha infor-
mado de la finalización del proyecto de retirada de la techumbre 
de fibrocemento de la zona exterior de recreo del CEIP Sagrada 
Familia de Xixona y su sustitución por una cubierta nueva de panel 
de sándwich. Se trata de una superficie que se encuentra anexa al 
comedor escolar y que se había deteriorado con el paso del tiempo. 
“A finales del curso pasado nos pusimos en contacto con la Direc-
ción Territorial de Educación para que incluyeran el colegio Sagra-
da Familia de Xixona en la campaña de sustitución de las cubiertas 
de fibrocemento”, explica Carbonell, y han recepcionado la obra, 
“una muestra de que las cosas están cambiando y de que el nuevo 
gobierno de la Generalitat está trabajando mejor”, asegura. 

Las obras, que han supuesto una inversión de cerca de 12.000 eu-
ros, comenzaron en febrero y han sido sufragadas íntegramente por 
la Conselleria d’Educació. También en este colegio se acometieron 
recientemente obras para el arreglo de algunas arquetas y colecto-
res que estaban en mal estado y canalizar las aguas residuales para 
evitar vertidos, que además causaban malos olores. También se 
renovaron y adaptaron los dos aseos de la planta baja. El importe 
total de dicha actuación ascendió a 20.450 euros.

La concejalía seguirá incidiendo en la mejora de las infraestruc-
turas de este colegio y las prioridades son la construcción de un 
nuevo pabellón donde ubicar un gimnasio, del que actualmente 
carece el centro, así como destinar un espacio para el comedor 
escolar, que ahora está en aulas prefabricadas. El consistorio jijo-
nenco está impulsando también actuaciones de mejora en los otros 
dos colegios del municipio.

Diferents accions encaminades a 
fomentar l’ús del valencià

El 13 d’abril es va presentar a Xixona el llibre del Voluntariat pel Valencià ‘10 
de 2’, un recull de contes coral escrit per diferents autors del panorama literari 
actual. L’acte va estar presentat per dos dels autors, com són Dariana Groza, tèc-
nica del voluntariat, i Francesc Gisbert, reconegut escriptor, que van presentar 
el llibre. Després es va visitar l’exposició ‘Connectats pel valencià’, en El Teatret. 
Tots els assistents van gaudir de les activitats celebrades al voltant del valencià.

Hazte socio de la 
Cruz Roja +Harás Bien

La ventaja de ser jubilado es que tienes tiempo 
para hacer lo que te gusta.

Leer. Dar paseos. Pintar
Jugar con los nietos

Ver la televisión
Ser voluntario de Cruz roja
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Valoracions molt positives del Taller de Cuina Jove que està celebrant-se
Joves de Xixona participen en el Taller de Cuina Jove que està celebrant-se i que té valoracions 

molt positives. A la sessió del 23 d’abril van aprendre a fer creïlles a la rebolica, a fregir ous i 
la tècnica de l’empanat. Es tracta d’aprendre cuina fàcil i de supervivència, per tal d’afavorir 
l’emancipació dels joves. Tot el que es va cuinar estava molt bo i molt ben fet.

La pròxima cita és la del 21 de maig, en la qual acabarà la sèrie amb una sessió especial a 
càrrec de Toni Sirvent. Els interessats en participar-hi han de fer la inscripció en les Oficines 
Generals de Cultura i Joventut i l’aforament està limitat a la cuina del Club Convivència de la 
Tercera Edat. Les fotografies són del Facebook d’Actividades Xixona.

Signatura d’un manifest per un finançament just
L’alcaldessa de Xixona, Isabel López, va signar el manifest pel qual es demana un finançament just per la Comuni-

tat Valenciana. L’acte va tenir lloc el dissabte 23 d’abril en el Palau de la Generalitat i el manifest ha estat signat per 
un total de 248 municipis de la Comunitat Valenciana. Ha estat promogut pel Consell i exigeix un finançament just 
per part del Govern Central, exigint una reforma del sistema de finançament.

Sala d’estudi per a preparar exàmens
Tots els estudiants de Xixona poden utilitzar les instal·lacions de la Sala Polivalent 

Municipal com lloc d’estudi, per preparar els exàmens. Estarà oberta del dia 2 de 
maig fins al 15 de juliol, de 21.30 hores a les 3 de la matinada. La fotografia és del 
Facebook d’Actividades Xixona.
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Al voltant d’un centenar de 
persones han gaudit de la Marxa 
Familiar per la Carrasqueta

E l diumenge 24 d’abril, el Centre Excursionista de Xixona va celebrar una 
de les marxes familiars, una activitat orientada per a tots els públics. És 
una activitat conjunta amb l’ajuntament que és col·laborador.

“Quasi un centenar de persones es van animar a vindre, en aquesta ocasió l’ex-
cursió va transcórrer per la Carrasquesta. El punt de trobada era a les 9.30 hores a 
l’ajuntament per dirigir-nos al port de la Carrasqueta on vam deixar els cotxes per 
emprendre la marxa. La ruta era de 4,2 km pels voltants de la casa del Mas de Sant 
Ignasi, on vam poder veure i explicar als més menuts, les funcions que van tenir en 
la seua època els forns de calç, aljubs, el pou de la Castellana i el pou de neu del 
Mas de Sant Ignasi”, segons la informació remesa per César Escoda.

Un forn de calç o forn de pedra és una construcció que es feia antigament de 
pedra i fang; a més al seu interior es feia una combustió de llenya per a obtenir 
calç. Es feia un clot al terra d’uns dos metres de fondària i quatre metres de 
diàmetre. Seguidament es construïa la caixa que era una paret de pedra amb 
les juntes fetes d’argila que constituïa l’olla. Després, es deixava una obertura 
anomenada portada entre 1,5 i 2 metres aproximadament; a més es reforçava 
amb dos troncs entravessats que es deien tafarres per on s’introduïa la llenya 
i la pedra. Per fabricar la calç es necessitava combustible, que s’obtenia des-
embrossant el bosc, ja que s’iniciava una combustió del forn i aquest assolia 
temperatures entre 800 i 1.000 °C.

ELS POUS DE NEU O POUS DE GEL
Entre els segles XVIII i XIX es generalitzà la construcció de neveres de pedra 

per al comerç del gel, eren construccions destinades a guardar la neu recollida 
durant l’hivern. D’arquitectura senzilla, estan formades per un pou circular de 
profunditat variable i un sostre. Després de les nevades, els homes acumulaven 
la neu al seu interior, la premsaven amb taules fins a formar gel (així dismi-
nuïen el volum ocupat i conservaven la neu més temps), el separaven amb 
capes de palla i durant la nit es trossejava i es transportava amb cavalls o rucs 
als pobles i les ciutats.
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L’OBJECTIU PRINCIPAL D’AQUESTA ACTUACIÓ ÉS GARANTIR LA SEGURETAT DELS USUARIS

L’Ajuntament renova 
la pista de skate amb una 
inversió de 5.000 euros
E l municipi de Xixona estrena pista de skate des-

prés de les obres de reforma i condicionament 
dutes a terme per l’Ajuntament en el circuit situat 

en el barri del Través. Els treballs realitzats han consistit 
en la substitució de l’estructura de fusta existent sota la 
plataforma per una altra nova composta per tabiquillos 
d’obra.

El regidor de Joventut i Esports, Cristian Sirvent, ha 
explicat que “l’objectiu principal d’aquesta actuació és 
garantir la seguretat dels usuaris, ja que l’estructura inte-
rior era originàriament de fusta, un material que per l’ús 
i la intempèrie necessitava una posada a punt al no poder 
assegurar l’estanqueïtat de les superfícies de tancament”. 
L’aspecte exterior del mòdul no ha canviat.

El pressupost total de les obres ascendeix a 5.050 eu-
ros, dels quals 3.084 han sigut destinats als treballs de 
desmuntatge i substitució de les superfícies de fusta que 
es trobaven en mal estat, i l’import restant, 1.966 euros, 
s’ha invertit en l’obra de l’estructura interior. Els treballs 
han sigut realitzats per dues empreses locals, d’obres en 
general i de fusteria.

Sirvent ha assenyalat que “aquest projecte és el segon 
que s’executa en aquestes pistes, ja que fa dos anys es 
va realitzar un de similar en la semipiràmide de davant”.

“Esperem, a més, que aquesta reforma dure molts anys 
i que tots els que practiquen skate, un esport amb molta 
acceptació, sobretot entre els més joves, la gaudisquen 
i la cuiden”. En la foto, el regidor de Joventut i Esports, 
Cristian Sirvent, supervisa els últims detalls de l’actuació.

Hazte socio de la 
Cruz Roja

+Harás Bien

La ventaja de ser jubilado 
es que tienes tiempo para 
hacer lo que te gusta.

Leer
Dar paseos

Pintar
Jugar con los nietos

Ver la televisión
Ser voluntario de

Cruz roja
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Esportistes xixonencs 
participen al ‘Desafío El 
Calar de Río Mundo-Riópar’
P er quart any consecutiu, el 3 d’abril, es va celebrar la cursa 

de muntanya “Desafío El Calar de Río Mundo” a Riópar 
(Albacete), una cursa alpina, dura, tècnica i exigent a la 

qual alguns dels membres del Centre Excursionista de Xixona i del 
Club Ciclista de la localitat van voler participar.

La novetat aquest any era la inclusió d’una carrera en distància 
Ultratrail de 105 Km, amb 5.700 metres de desnivell positiu. “Tant 
la cursa de 65 km, com la de 45 km repetien en molt el recorregut 
de l’any passat, buscant deixar recorreguts fixos, ja que els par-
ticipants tenen una valoració positiva, mantenint l’essencial com 
és l’ascensió al Padroncillo, Almenarilla i Almenara, El Padró i la 
Sarga”, expliquen des del CEX.

En la prova de 45 km va participar Jose Vicente Ramos i el co-
rredor de l’CEX Jose Luis Domenech (box) que va aconseguir un 
magnífic temps de 06:09:48 entrant en la posició 15 de la general 
i 9é de la seua categoria.

Els corredors del CEX Juanpa Herrero i Nandi Orquín, José 
Martínez del Club Ciclista, Santi i Benito de forma independent, 
van participar en la prova de 27 km i 1.500 metres de desnivell 
positiu, “una prova ràpida i molt vistosa, ja que al seu pas pels 
“Chorros”, s’ha complert la meitat del recorregut. El punt clau 
de la prova és la pujada i baixada del Padroncillo de 1.586 m per 
la duresa de la primera i el requeriment tècnic de la segona”, 
comenten.

L’Ajuntament subvenciona 
amb 45.000 euros els 
clubs i esportistes locals

De nou, els clubs esportius xixonencs i els esportistes individuals podran bene-
ficiar-se de les ajudes que el Consistori de la localitat ofereix, a través de la Regi-
doria d’Esports, per a aquesta temporada 2015/2016. Des de l’any 2008, existeix 
aquesta convocatòria pública anual de “subvencions per a clubs, entitats esporti-
ves i esportistes individuals de la ciutat de Xixona”, amb l’objectiu de fomentar la 
pràctica esportiva reglada oficialment i ajudar a sufragar les despeses d’esportis-
tes i entitats derivades de la seua participació en les diverses competicions.

Segons les bases de la convocatòria, d’aquests 45.000 euros, un total de 36.000 
euros es repartiran entre els clubs i entitats esportives, mentre que els 9.000 
euros restants es destinaran als esportistes individuals. En qualsevol cas, l’import 
de la subvenció mai podrà superar el 66,67% del pressupost anual de despeses 
presentat pels clubs i esportistes.

Així, els clubs i entitats esportives de Xixona, com són el Club de Caza con Arco 
“Arc Xixona”, el Club de Karate Shotokan Xixona, el Club Ciclista Xixona, el Club 

Suricato Tiro Olímpico, Xixona Esportiu C.F i el Club de Pilota Valenciana, rebran 
una quantitat compresa entre els 1.400 i els 10.400 euros, aproximadament. Per 
la seua banda, un total de nou esportistes xixonencs també seran subvencionats 
amb un import estimat d’entre 630 i 1.400 euros.

Els factors que es tenen en compte a l’hora de puntuar i distribuir les ajudes són 
“el nombre de llicències esportives, la categoria o divisió en la qual competeixen, 
el nombre i distància de desplaçaments i d’esportistes desplaçats, el nombre 
d’equips per categories, l’organització de proves esportives a diferents nivells te-
rritorials o els resultats de les competicions de la temporada anterior”, expliquen 
des de la Regidoria d’Esports. Segons Cristian Sirvent, regidor d’Esports, “entre 
els esportistes que s’acullen a aquestes subvencions es troben xixonencs que han 
disputat Campionats d’Europa o Mundials, representant a Espanya; d’altres han 
disputat Campionats d’Espanya, Campionats Autonòmics o Provincials, deixant el 
nom de Xixona els més amunt possible”.

L’Ajuntament 
contracta 
el Centre 
Excursionista 
de Xixona 
per a la 
realització 
d’activitats 
esportives

L’Ajuntament de Xixona 
ha realitzat la firma del 
contracte menor anual 
de serveis esportius amb 
el Centre Excursionista de 
Xixona, per valor de 10.550 
euros. L’acord inclou di-
verses activitats que s’han 
desenvolupat des de prin-
cipis d’any i continuaran 
fent-ho durant tot el 2016, 
com són el Dia de l’Arbre, 
la Volta al terme a peu, la 
Volta al terme en bici, el 
Dia de la bici, dues Marxes 
senderistes familiars, Dia 
Multiaventura en el Polies-
portiu, Marxa Senderista 
Nocturna, Circuit de Cims 
i Muntanyes 2.0 i Mitja Ma-
rató de Muntanya “Pujada 
a la Penya Migjorn”.

ESPORTISTES INDIVIDUALS ESPORT IMPORT

PEREZ MEDINA, JOSE TOMAS RALLIE 962,29 €
LARIO CORTES, JOSE MARIA ESCACS 754,30 €
LARIO PLA, ALEJANDRO ESCACS 754,30 €
GARCÍA TEJERO, FCO. JAVIER PESCA 1.154,75 €
FERRI PICÓ, IGNACIO TRIAL 994,37 €
FERNÁNDEZ MIRA, ALONSO ESCACS 1.443,44 €
CABEZOS MORANT, JULIAN TENNIS 1.186,83 €
PLANS DOMINGO, ALBERTO JESÚS PARAPENT 1.122,68 €
CAMARASA RAMOS, JOSE VICENTE ESCACS 627,03 €

TOTAL  9.000,00 €

CLUBS ESPORT IMPORT

CLUB DE CAZA CON ARCO “ARC XIXONA” TIR AMB ARC 4.889,62 €

CLUB DE KARATE SHOTOKAN XIXONA KARATE 10.389,07 €

CLUB SURICATO DE TIRO OLIMPICO TIR OLÍMPIC 5.715,65 €

XIXONA ESPORTIU FUTBOL 10.677,34 €

CLUB PILOTA VALENCIANA “XIXONA” PILOTA VALENCIANA 1.406,74 €

CLUB CICLISTA “XIXONA” CICLISME 2.921,58 €

TOTAL  36.000,00 €
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Karate Shotokan Jijona obté 
dues medalles d’or al Campionat 
Nacional Aleví i Infantil
L es joves promeses del karate xixonenc segueixen 

triomfant a cada prova en què competeixen. El 
dia 9 d’abril es va celebrar el Campionat Nacional 

Karate Shotokan Aleví i Infantil, amb la participació de 
quatre competidors del col·lectiu de Xixona: Francés 
Ballester i Nicolás Martínez, a la modalitat aleví, i Ivan 
Artacho i Pablo Garrigós, a la categoria infantil.

Tots ells participaven en les modalitats de kata indivi-
dual, kata equip i combat. Al campionat es reuniren més 
de 200 karatekes repartits en tres tatamis distints “al 
llarg d’un matí maratonià”, segons definien membres 
de Karate Shotokan Jijona.

A la categoria d’alevins, amb vora 70 competidors, Ni-
colás Martínez va vèncer els dos primers combats, però 
va perdre la tercera volta. En canvi, Francés Ballester va 
guanyar tots els seus adversaris fins a arribar a la final i 
aconseguir la victòria

No van tindre la mateixa sort els infantils. Tot i que 
Iván Artacho i Pablo Garrigós van superar diverses ron-
des, no van poder xafar pòdium.

No obstant això, l’equip xixonenc va fer una actuació 
immillorable en la modalitat de kata per equips. “Van 
fer-se amb l’or en una actuació estel·lar, després de 
véncer rivals de gran envergadura”, explicaren des del 
club de karate de Xixona.

Bons resultats per als 
pilots xixonencs al 
Ral·li de la Comunitat 
Valenciana

El passat 9 d’abril es va celebrar la primera prova del Campionat de Ral·lis de la 
Comunitat Valenciana, al qual participen els esportistes xixonencs Basilio Cano i 
José Tomás Pérez. La competició es va iniciar amb el ral·li Xaló, disputat a la loca-
litat de la Marina Alta i organitzat pel Motor Club Bernia, amb bons resultats per 
als xixonencs, que van mostrar la seua satisfacció a la fi de la prova.

D’entre vora seixanta inscrits al ral·li –trenta d’ells a la modalitat de Velocitat– 
l’actuació de Basilio Cano i el seu copilot, José Tomás Pérez, no va deixar indife-
rents els assistents. Al volant del seu Renault Clío Sport van aconseguir ser primers 
a la seua categoria i un meritori cinqué lloc a la classificació general.

S’inicia així un prometedor campionat per als xixonencs, que hauran de mante-
nir estos resultats de cara a les pròximes proves, com la que se celebrarà a Xixona 
el pròxim mes de setembre.

Representació xixonenca a la 
XVI Volta a Eivissa en Mountain Bike

Fins a l’illa d’Eivissa va arribar el nom de Xixona els dies 25, 
26 i 27 de març. Esportistes de diversos clubs esportius de la 
localitat es van desplaçar allí per participar en la XVI Volta a 
Eivissa en Mountain Bike 2016, una prova consolidada i de 
gran prestigi entre els amants de la BTT, organitzada pel Club 
Ciclista Sant Antoni - Ibizasport. A la prova van participar Ri-
chard Albadalejo i Sebastian Alcaraz, del Centre Excursionista 
de Xixona, els quals van voler fer un homenatge a Antonio 
Mora Bernabeu i van lluir uns equipatges personalitzats per 
a l’ocasió. Així mateix, com a part de l’equip de triatló CAFS 
Xixona, van participar també els germans Fèlix i Álvaro Saba-
ter i Iván Carranza i Joaquín del Club Ciclista de Xixona.

“El fet de participar en equip, tenia la particularitat de què 
havien de passar per tots els controls i acabar les etapes amb 

una diferència de dos minuts màxim per no ser desqualifi-
cats”, van destacar des del CEX.

1a ETAPA: Eivissa - Sant Antoni -25 de març
Eixida a les 11h Avd. Santa Eulàlia, a la ciutat d’Eivissa. DIS-

TÀNCIA: 61,8 KM
2a ETAPA: Sant Antoni - Santa Eulàlia - 26 de març
Eixida a les 9h. Des del port esportiu de Sant Antoni de Port-

many.
DISTÀNCIA: 80 KM DESNIVELL ACUMULAT: 2700 metres
3a ETAPA: Sant Antoni - Sant Antoni - 27 de març
Eixida a les 9h. Des del port esportiu de Sant Antoni de Port-

many.
DISTÀNCIA: 55 Km DESNIVELL ACUMULAT: 1.471 metres
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