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L’atur registra el tercer 
descens consecutiu 

El mes passat el nombre de persones a l’atur va ser de 543, 
segons les dades facilitades pel Servef

Es realitzen millores al 
carrer Abad Juan Andrés

S’intervé en les voreres, per què no rellisquen, i també s’actua 
en les canalitzacions 

Cinc forces polítiques 
al nou Ajuntament 
amb majoria del PSOE

Les eleccions municipals celebrades el 24 de maig han donat com a força més 
votada al PSOE, que ha obtingut sis regidors, si bé no governarà amb majoria abso-
luta. La segona força més votada és Més Xixona-Acord Ciutadà, amb tres regidors, 
el PP es queda amb dos i s’incorporen amb un regidor cadascun Ciudadanos i 
Compromís. El 13 de juny es constitueix el nou Ajuntament.

La passejada 
va arribar 
a Safareig 
Moratell, amb 
el cronista 
oficial per les 
pertinents 
explicacions 

Xixona se 
situa en un 
total de 7.226 
persones 
empadronades 

El CEIP 
Cristòfol Colom 
ha gaudit de 
la setena
nit de contes

El 5 de juny 
se celebra 
el sorteig i 
reconte de vots 
del ‘Tapeando 
con turrón’

Gent de totes les edats va participar en el Dia de la Bici, que va orga-
nitzar el Centre Excursionista Xixona amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de la població. La jornada va servir per donar a conéixer als 
xiquets el municipi, ja que es va celebrar un circuit urbà.

Xiquets i majors es van concentrar davant de les portes de l’Ajunta-
ment per començar el circuit, disposant-se un punt d’avituallament i 
un lloc on poder descansar i els participants van rebre una motxilla 
com a obsequi. A més, els patrocinadors de la prova van organitzar jocs 
infantils i van aconseguir regals.

Maig 2015

Pàgina 17

Pàgina 13Pàgina 5

Dia de la Bici amb 
molta participació
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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 To-
rremanzanas)/ 10’00/ 13’05/ 
16’00/ 18’00/19’45

 Llegadas a Mutxamel: 7’50/ 
10’20/ 13’25/ 16’20/ 18’20/ 
20’05

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 
8’00/ 10’30/ 13’35/ 16’30/ 
18’30/ 20’15

 
 Salidas Hospital Sant Joan: 

8’40/ 10’40/ 13’35/ 16’30/ 
18’30/ 20’45

   Llegadas a Xixona: 9’10/ 11’10/ 
14’05/ 17’00/ 19’00/ 21’15 (llega 
a las 21’45 horas a Torreman-
zanas)

 Servicios especiales de lunes 
a viernes: Xixona-Politécnico, 
salida a las 7’00 horas; Virgen 
del Remedio-Xixona, salida a 
las 15’00 horas

 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 7’00 (a 

las 6’40 desde Torremanzanas), 
16’30 

 Llegadas a Sant Joan: 7’30/ 
17’00

 
 Salidas Sant Joan: 16’00/ 19’30
 Llegadas a Xixona: 16’30/ 

20’00 (llega a las 20’30 a Torre-
manzanas) 

DOMINGOS Y FESTIVOS
 Salidas de Xixona: 9’15/ 13’30/ 

20’30
 Llegadas a Sant Joan: 9’45/ 

14’00/ 21’00
 
 Salidas de Sant Joan: 8’45/ 

13’00/ 20’00

 Llegadas a Xixona: 9’15/ 13’30/ 
20’30

Los horarios pueden variar en unos 
5 minutos. 

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

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

Del 29 de mayo al 4 de junio  Cortes Valencianas, 4
Del 5 de junio al 11 de junio  Av. Constitución, 10
Del 12 de junio al 18 de junio  Cortes Valencianas, 4
Del 19 de junio al 25 de junio  Av. Constitución, 10
Del 26 de junio al 2 de julio  Cortes Valencianas, 4
Del 3 de julio al 9 de julio  Av. Constitución, 10

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 PUBLICARÀ OPINIÓ NI CARTES AL 
DIRECTOR A PARTIR DE JUNY 

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

al teléfono

PER E-MAIL: 
xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

El Nostre XIXONA. Suplemento gratuito de EL NOSTRE CIUTAT 
Nº 17. Tercera Época. Depósito Legal: A 439 - 2013
Edita: MES CIUTAT SA. Plaza Pintor Gisbert, 3. 03801. Alcoy (Alicante) 
Imprime: SILSA. Pol. Ind. Els dos Pins, parcela 31-34- 03410 BIAR

DIRECTOR: Ramón Climent
COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: Xesca Lloria 
COLABORACIONES: Ayuntamiento de Xixona, Carolina Ferri, Bernabeu Fo-
tografía, Centre Excursionista de Xixona, Pablo Pineño y Club Suricato

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. Tar-
des de 17 a 19 horas. Sábados, 
domingos y festivos de 9 a 13 
horas

Ecoparque municipal

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

Horario: Lunes, miércoles, jueves y 
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
Horario: 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

- Entrega de premios 
Tapeando con turrón: El 
día 11 de junio se entregan 
los premios de la cuarta 
edición de la Ruta de la Tapa-
Tapeando con turrón por 
Jijona. El acto será a las 13 
horas en el salón  de Plenos 
del Ayuntamiento. La cuarta 
ruta se ha desarrollado entre 
el 15 y el 31 de mayo, con un 
total de 18 establecimientos 
participantes.

- Taller de patchwork: El 
28 de mayo y el 4 de junio, 
Taller de patchwork, en la Casa 
de Cultura.

- Club de Lectura en la 
Biblioteca: Dos jueves al 
mes, de 16 a 17 horas, Club 
de lectura de adultos, en la 
Biblioteca Pública Municipal 
Fernando Galiana.

- Bailes de salón: Los 
viernes, de 20’30 a 22 horas, 
bailes de salón en la Societat 
Cultural El Trabajo de Xixona, 
organizados por dicha entidad.

- Castañuelas: En el Club de 
convivencia de la tercera edad los 
jueves, de 17’30 a 18’30 horas, 
se celebra un taller de repicar 
castañuelas, organizado por dicha 
entidad. Se trata de un taller 
abierto, con un grupo de iniciación 
y otro de perfeccionamiento. Los 
lunes, de 17 a 19 horas, se facilita 
información.

- Representación teatral: 
El día 6 de junio, en el Cine de 
Dalt a las 20 horas, se pone en 
escena la comedia ‘Autocares 
Amorós’, de Pascual Carbonell. 
En la obra, el ruido de una 
estación de autobuses nos 
traslada al inicio de un viaje, 
en el que el destino es sin duda 
lo de menos. Lo importante es 
el camino.

- Concierto: La banda juvenil 
de la Agrupació Artístico 
Musical El Trabajo de Xixona, 
junto con la Banda Jove de la 
Societat Musical L’Aliança de 
Mutxamel ofrecen un concierto 
el 20 de junio en el Cine de 
Dalt.

- Clases de guitarra, laúd 
y bandurria: El aula de la 
Casa de Cultura acoge de lunes 
a jueves clases individualizadas 
de guitarra, laúd y bandurria, 
un día a la semana. Esta 
actividad está organizada por 
Joventuts Musicals de Xixona-
Solfaut.

- Danzas tradicionales: 
Organizado por el Grup de 
Danses de Xixona, un día a la 
semana –en función del nivel 
y a partir de los cinco años– 
danzas tradicionales. En los 
bajos de la AISS.
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S’HA COMPLETAT LA PEATONALITZACIÓ I ES RECUPERA UN LLOC PER L’ÚS DELS CIUTADANS

L’obra del carrer Jaume I ja està 
a punt i prioritza al vianant   
L’obra de peatonalització del ca-

rrer Jaume I ja està a punt i com-
pleix el seu objectiu, com és el 

d’afavorir als vianants i eliminar el trà-
fic rodat. Cal recordar que una part del 
carrer ja era peatonal i el passat mes 
de gener es va posar en marxa l’actua-
ció pertinent per què ho fos la resta de 
la via.

Una vegada ultimada la intervenció 
–únicament queda per col·locar uns 
masseters– el carrer ha canviat d’as-
pecte i la millora és substancial, ja que 
es preveu que siga utilitzat en major 
mesura pels vianants. Aquesta actua-
ció s’inclou dins de l’ordenació feta a 
l’Estudi d’Ordenació Viaria del Barri 
Sagrada Família i ha tingut una subven-
ció de 120.000 euros procedents de la 
Diputació, que han permés fer l’obra, 
mentre que el mobiliari com bancs, 
papereres i els masseters que resten, 
han estat finançats per les arques mu-
nicipals. Des de l’Ajuntament conside-
ren que cal treballar per afavorir als 
vianants més que als vehicles, aquesta 
actuació ha estat encaminada en eixe 
sentit, i previsiblement ara a la prima-
vera i l’estiu els ciutadans gaudiran 
d’aquest espai en major mesura.

Finalitza amb 
èxit el taller   
de cerca 
d’ocupació

Ha finalitzat amb molt d’èxit el taller gratuït de cer-
ca d’ocupació organitzat per l’Ajuntament de Xixona i 
adreçat a persones en l’atur. El curs ha estat impartit per 
professorat de Xixona, de la mà de l’empresa Xixona Net i 
ha abordat temes com buscar feina en les xarxes socials, 
el perfil personal front al professional, com utilitzar la ta-
blet... i una llarga llista de qüestions que avui en dia són 
determinants per aconseguir un lloc de feina.

El curs ha estat finançat per l’Ajuntament de Xixona i 
la Diputació Provincial d’Alacant i l’objectiu és aconse-
guir la formació necessària per tal d’obtenir un lloc de 
treball.
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Xixona se situa en un 
padró de 7.226 habitants
L a localitat de Xixona té un padró de 7.226 habitants, segons les últimes dades facilites per 

l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i que corresponen a l’any passat. Segons aquestes 
dades, a Xixona hi havia empadronats en 2014 un total de 3.502 homes (48’5%) i 3.724 

dones (51’5%).
Pel que fa a les edats dels xixonencs cal assenyalar que el nombre més gran se situa al segment 

que va entre els 45 i els 49 anys, amb un total de 580 persones, al que segueixen els 563 ciuta-

dans que tenen entre 50 i 54 anys, junt amb els 535 que tenen de 35 a 39 anys.
Mentrestant, hi ha 242 xixonencs i xixonenques que han complit ja els 85 anys i 283 que tenen 

com a màxim quatre anys. Les dones viuen més anys que els homes, ja que si bé fins als 54 anys 
van alternant-se a partir d’aquí sempre hi ha una majoria de dones, destacant de manera especial 
la diferència de veïns que ja han complit els 85 anys: 69 homes enfront de 173 dones, segons les 
dades de l’INE corresponents a primers de l’any passat.

SEGONS LES ÚLTIMES DADES RECOLLIDES PER L’INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

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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DISMINUYÓ EN CINCO PERSONAS RESPECTO A MARZO Y SE CONTABILIZARON UN TOTAL DE 543 DESEMPLEADOS

El paro registra el tercer descenso 
consecutivo durante el mes de abril
E l paro experimentó el mes pa-

sado un ligero descenso, puesto 
que disminuyó en cinco perso-

nas respecto al mes anterior, y si bien 
puede decirse que no es una disminu-
ción significativa, sí es importante en el 
sentido de que supone el tercer descen-
so consecutivo. 

Según los datos del Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación (Servef), 
el mes pasado se registraron un total 
de 543 parados, lo que supone cinco 
menos que en marzo. Respecto a un 
año antes se contabilizaron un total de 
32 parados menos, puesto que en ese 
momento se elevó hasta los 575 desem-
pleados. 

POR SECTORES Y EDADES
El desempleo se contabiliza en cinco 

sectores y de éstos únicamente la indus-
tria experimentó un aumento, que fue 
de cuatro personas y quedó en los 242 
inscritos. Mientras, el sector servicios 
registró un descenso en seis personas, 
bajando a los 233 incritos, y también 
experimentó un descenso la agricultu-
ra, que con tres parados menos pasó 

Paro en 
abril

2007............ 286

2008............ 316

2009............ 437

2010............ 471

2011............ 507

2012............ 577

2013.............596

2014............ 575

2015.............543

a contabilizar 16 desempleados. La 
construcción se mantuvo en abril en 35 
inscritos y también lo hizo en 17 perso-
nas el grupo de aquellos que buscan el 
primer empleo.

En cuanto a las personas que buscan 
empleo, por sexos, señalar que hay 278 
mujeres y 265 hombres. Por edades, 
está a la cabeza el colectivo de perso-
nas con más de 44 años, con un total 

de 246 inscritos, si bien está seguido 
muy de cerca por el sector entre 25 y 
44 años, con un total de 237 personas, 
y otras 60 personas buscando empleo 
tienen menos de 25 años.

Crece el número de autónomos hasta 409
El número de trabajadores autónomos contabilizados en Xixona está 

experimentando una evolución positiva, es decir, está creciendo. Así, a 
la hora de apuntar algunas cifras, cabe destacar que en enero del pasa-
do año se contabilizaban un total de 359, mientras que un año después 
la cifra se elevaba a los 366 trabajadores autónomos, según los datos 
facilitados por el secretario general de UPTA-PV, Javier Pastor. Esta 
evolución ha seguido creciendo y el pasado mes de abril se contabili-
zan en Xixona un total de 409 trabajadores autónomos, lo que supone 
que entre enero y abril se han registrado en Xixona 43 autónomos más.

Estos datos siguen la tónica general de la Comunitat Valenciana, pues-
to que la provincia de Alicante registró en abril 483 altas de trabaja-
dores autónomos, mientras que la de Valencia fue de 619 altas y la de 
Castellón 414. Tal y como se ha venido apuntado desde UPTA-PV en 
varias ocasiones, desde que empezó la crisis muchas de las nuevas altas 
se formalizan por necesidad, después de buscar trabajo por cuenta 
ajena y no encontrarlo.

La necesidad de que los trabajadores autónomos estén unidos se 
demuestra en que la mayor parte de las organizaciones de autónomos 
de la Comunitat Valenciana han trabajado desde hace meses para crear 
la Mesa del Autónomo, con el fin de tener una voz colegiada que repre-
sente al autónomo ante la Generalitat Valenciana y también el embrión 
de un futuro Consejo del Trabajador Autónomo Valenciano.
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SE HA ORGANIZADO DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO Y HAN PARTICIPADO UN TOTAL DE 18 ESTABLECIMIENTOS DE XIXONA

Tapeando con turrón: una iniciativa 
con valor promocional y turístico
X ixona ha organizado del 15 al 

31 de mayo la cuarta Ruta de 
la Tapa-Tapeando con turrón 

por Jijona, una iniciativa que une 
originalidad, creatividad, combi-
nación de texturas y sabores, en lo 
que es toda una experiencia para el 
paladar. Una edición que ha llegado 
precedida por el éxito de las ante-
riores citas y en la que 18 estable-
cimientos de Xixona ofrecen todo 
tipo de tapas con un denominador 
común: el turrón. 

La Ruta de la Tapa se ha programado 
este año del 15 al 31 de mayo, lo que 
ha incluido tres fines de semana, y a 
buen seguro que los vecinos de Xixona 
y todos aquellos turistas que se hayan 
sumado a la cita han disfrutado con las 
novedosas variedades. El contraste de 
sabores es increíble y se ha llegado a 
idear una tapa de sushi con turrón, ca-
nelones de pollo con turrón o gin tonic 
al turrón.

VALOR PROMOCIONAL
Previamente al inicio de la edición, 

los responsables de los estableci-
mientos ganadores de la convocatoria 
del año pasado, como son L’Entrepà, 
Restaurante Crack, Oro Negro y La 
Pergoleta, tuvieron la deferencia de 
preparar las tapas premiadas en la 
cocina del IES Xixona para su poste-
rior degustación. 

El concejal de Turismo, Francisco To-
rregrosa, destaca el valor promocional 
y turístico de la iniciativa “atrae a cen-
tenares de visitantes de las comarcas 
colindantes, desde Alicante a Alcoy, que 
disfrutan de nuestro entorno medioam-
biental y los recursos turísticos de los 
que goza nuestra localidad. Además, 
con la Ruta de la Tapa con turrón pro-
mocionamos y desestacionalizamos 
nuestro producto estrella”. 

También se valora la incidencia de 
este evento en la revitalización comer-
cial de Xixona y el presidente de AEX, 
Pascual Sanchís, señala que esta ruta 
está abierta a todos los que quieran su-
marse, remarcando que son “tapas muy 
sabrosas y de gran calidad que se in-
ventan para la ocasión y que algunas de 
ellas pasan a formar parte de las cartas 
de los restaurantes”.

PROCESO
Durante este periodo, cada uno de los 

bares, restaurantes, cafeterías y pubs 
que participan han ofrecido un mínimo 

Xixona a las once de la mañana. Pos-
teriormente se comunicará el resultado 
del sorteo y del recuento de votos a las 
personas premiadas, para hacerles en-
trega del premio, en el transcurso de 
un acto que tendrá lugar el día 11 de 
junio, a la una del mediodía, en el salón 
municipal de sesiones.

La Ruta de la Tapa-Tapeando con Tu-
rrón por Jijona está organizada por el 
Ayuntamiento de la localidad, la Asocia-
ción de Empresarios, Comerciantes y 
Profesionales de Xixona (AEX) y Turis-
mo de Jijona. 

Otros años esta cita se celebraba 
durante todo el mes de mayo, si bien 
en una reunión previa mantenida los 
hosteleros se mostraron partidarios de 
reducir las fechas a unos quince días, 
incluyendo tres fines de semana, según 
han informado desde el gobierno mu-
nicipal.

de tres tapas y una de ellas al menos 
debía estar elaborada con turrón. Los 
clientes valorarán, según su criterio y 
paladar, la mejor tapa con turrón, la 

mejor tapa y la tapa con mejor presen-
tación, y la más votada en cada catego-
ría será la ganadora. 

El premio a la mejor tapa con turrón 
está dotado con 500 euros, de la ma-
no del Consejo Regulador IGP Jijona 
y Turrón de Alicante, mientras que el 
premio a la mejor tapa cuenta con 400 
euros de Turrones Picó SA. La tapa con 
mejor presentación recibirá 300 euros 
otorgados por Almendra y Miel SA. 
Además, los clientes que hayan parti-
cipado en el certamen entrarán en un 
sorteo con diferentes premios, gracias 
a la colaboración de varios patrocina-
dores. 

ENTREGA DE PREMIOS
El día 5 de junio se realizará con 

carácter público el sorteo y el recuen-
to de votos, lo que tendrá lugar en el 
salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Los ganadores de la pasada edición elaboraron las tapas premiadas, que aparecen en la foto junto a responsables municipales y comerciales.
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Setena nit de contes al 
CEIP Cristòfol Colom

El divendres 15 de maig a les 
21’30 hores de la nit es va realit-
zar en el col·legi Cristòfol Colom 

la 7a NIT DE CONTES. A les 21’30 ho-
res els pares i mares dels alumnes de 
3r i 4t van ser els primers que van gau-
dir de l’impressionant muntatge que 
havien fet, sent participes d’aquesta nit 
d’aventures i fantasia i allargant l’ho-
ra d’eixir, per deixar l’espai als seus 
fills-es.

Aquest any ens han visitat els germans 
GRIMM i amb ells han viscut les seues 
històries, passant la nit, els alumnes de 
3r i 4t de primària, al costat dels mes-
tres del col·legi que en obrir un dels 
seus llibres van anant eixint convertits 
en els personatges dels contes: eren 
bruixa, rei, reina, nanet, iaia, caputxeta, 
llop, mare, fada, velleta, soldats, Patufet, 
Hansel i Gretel...
Entre tots els professors, després de 
mesos de feina, van transformar el gim-
nàs de l’escola en un gran bosc; per on 
passava la caputxeta i el llop, on vivia la 
iaia, per on anava Patufet, on saltava el 
nan saltarí, on estava la casa de la mal-
vada mare de Hansel i Gretel ...

Mestres i alumnes es quedaren a dor-
mir dins del bosc dels contes que s’ha-
vien contat, és a dir en el gimnàs del 
col·legi. El dissabte de matí després de 
desdejunar la coca i la llet preparada 
que fa fer el cuiner del menjador, els 
van arreplegar els pares i a casa a con-
tar com havien passat aquesta nit inobli-
dable. El dilluns següent, van mostrar a 
la resta dels alumnes de l’escola aquest 
espai màgic, regalant-los la representa-
ció d’un conte a cada grup. Els pares de 
tots els alumnes del col·legi van poder 
visitar el món dels germans GRIMMS en 
la visita de portes obertes.
Per les notícies que ens han arribat és 
l’únic col·legi on es celebra aquesta ac-
tivitat, informa el centre.
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Milloren les voreres i 
canalitzacions del 
carrer Abad Juan Andrés
E l carrer Abad Juan Andrés està en 

obres, una actuació que serveix per 
millorar les voreres i les canalitza-

cions. Pel que fa a les voreres, cal assen-
yalar que l’objectiu de l’actuació és evitar 
que la gent rellisque, una qüestió que 
sovint pot passar a Xixona pel fet de tenir 
unes costeres pronunciades, i a aquesta in-
tervenció es canvien les pastilles per evitar 
aquest relliscament.

A més de les voreres, està treballant-se 
en un canvi de l’alcantarillat, substituint 
les canalitzacions de fibrociment per les 
de PVC. Tal com informen des de l’Ajunta-
ment, el fet que les canalitzacions a retirar 
són de fibrocement ha obligat a contractar 
a una empresa especialitzada i haver de 
realitzar diferents tràmits previs, per això 
estava previst l’inici per a primers d’any i 
s’ha demorat fins ara. Les obres suposen 
una inversió de 27.300 euros, tenen sub-
venció de la Diputació, i està previst que 
finalitzen abans del 30 de juny.

Concurs de 
marcapàgines 
amb motiu del 
Dia del Llibre

La biblioteca pública municipal Fernando Galiana va or-
ganitzar un concurs de marcapàgines per a commemorar 
el Dia del Llibre. Les guanyadores del concurs, celebrat el 
23 d’abril, van ser Aitana Valois Company (en la categoria 
de menys de 8 anys) i Martina Cano García (en la categoria 
de més de 8 anys). Totes dues es van emportar un lot de 
llibres i, a més, es publicarà el marca pàgines de la categoria 
superior.

 

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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El PSOE és el més 
votat i entren cinc 
forces a l’Ajuntament

Les eleccions municipals celebrades 
el 24 de maig van donar com a guan-
yador al PSOE, que si bé va perdre la 
majoria absoluta en la qual governava sí 
que va obtenir el recolzament majoritari 
dels xixonencs i ha aconseguit sis regi-
dors i 1.628 vots.

La segona força més dotada va ser 
Més Xixona-Acord Ciutadà, que va 
aconseguir 755 vots que representen 
tres regidors, mentre que el PP es va 
quedar en dos regidors i 514 vots. El 
resultat de les eleccions ha comportat 
la incorporació de dues noves forces a 
l’Ajuntament de Xixona, com són Ciuda-
danos i Compromís, amb un regidor ca-
dascun. Ciudadanos va aconseguir 421 
vots i Compromís 280. Els qui no han 
aconseguit suficient suport per entrar a 
formar part de la Corporació municipal 
són Xixona Independent i UPyD.

Cal recordar que a la legislatura que 
ara finalitza el PSOE governava amb vuit 
regidors, el PP en tenia tres i Esque-
rra-AM tenia dos regidors.

VALORACIÓ DEL PSOE
A l’hora de les valoracions, la candi-

data pel PSOE, Isabel López, valora de 
manera positiva el resultat de les elec-
cions, “estem molt contents i per la 
meua part he de dir que ser alcaldessa 
del meu poble és el més gran”. Isabel 
López vol “agrair a tota Xixona haver 
dipositat la confiança en el PSOE de 
manera majoritària”, reconeixent que 
s’ha perdut la majoria absoluta i cal to-
car sol i seguir endavant, treballant per 
Xixona.

Ara, avança que la intenció és “sumar 
la participació d’altres partits progres-
sistes, amb l’objectiu de portar avant un 
bon projecte per Xixona”. Així, encara 
que no descarten governar en minoria, 
sí anuncia una ronda de contactes amb 
les forces d’esquerra, abans que el dia 
13 juny es celebre la sessió plenària on 
es conformarà. Isabel López felicita a 
totes les forces polítiques que hi han 
obtés representació.

ALTRES VALORACIONS DE 
PARTITS AMB REPRESENTACIÓ

Mentre, des de Més Xixona-Acord Ciu-
tadà, el col·lectiu format per Esquerra 
Republicana, Esquerra Unida i gent de 
l’Assemblea Crida Ciutada, hi ha obtin-
gut tres regidors. El candidat de Més 
Xixona és Joan de Déu Martines Llinares 
i des del col·lectiu volen “donar les grà-
cies a tota la gent de Xixona que ens ha 

ajudat a traure els 3 regidors i ser la se-
gona força política. A més a més, volem 
donar l’enhorabona al PSOE i a la seua 
candidata Isabel López Galera per haver 
guanyat les eleccions. I a Ciudadanos i a 
Compromís per entrar a formar part de 
l’Ajuntament. El poble ha parlat i ha de-
cidit que no vol majories absolutes com 
a la majoria de pobles i ciutats del País 
Valencià. I nosaltres ara, com sempre, 
ens posarem a treballar de valent per-
què Xixona continue  avançant”. 

Igualment, expliquen que “estem molt 
contents d’haver aconseguit 3 regido-
ries i d’haver sigut l’únic partit dels que 
estava a l’anterior corporació que ha 
augmentat tant en vots com en regido-
ries. Ara, com en ocasions anteriors, 
intentarem arribar a pactes per canviar 
la manera de fer política, obrir-la a la 
ciutadania amb una regidoria de parti-
cipació ciutadana i amb la remunicipa-
lització de serveis com l’aigua i la nete-
ja. A més a més, farem costat al govern 
de l’Ajuntament que finalment acabe 
formant-se perquè s’arregle la carre-

tera comarcal CV-800 perquè puguen 
instal·lar-se empreses a Xixona i tinguen 
futur i que no es pose la incineradora a 
Piedra Negra”.

El PP, per la seua banda, s’ha situat en 

dos regidors aquesta pròxima legislatu-
ra, d’una llista encapçalada per María 
Fuensanta Galiana López. En quant a la 
valoració, remarquen que “los ciudada-
nos de Jijona han elegido una vez más a 

sus gobernantes para los próximos cua-
tro años, aunque cabe destacar que el 
PSOE ha sido la fuerza más votada con 
un importante descenso de votos. Des-
de aquí nuestra felicitación a aquellos 
grupos políticos que han conseguido 
su propósito, la enhorabuena y nues-
tro máximo respeto a todas las listas 
participantes porque cada una de ellas 
representa a una parcela de nuestra ciu-
dadania. El equipo del PP de Xixona, se 
muestra satisfecho con los resultados. A 
pesar de haber perdido un edil, vamos a 
trabajar para recuperar la confianza de 
la ciudadanía realizando una oposición 
estricta y defendiendo los intereses de 
todos. Ofreceremos nuestra colabora-
ción para intentar conseguir para Jijona 
los proyectos necesarios que garanticen 
nuestro crecimiento socioeconómico. 
Esperamos que la diversificación de los 
miembros del gobierno del Ayuntamien-
to no dificulte el normal funcionamien-
to del mismo, y se pueda mentener un 
ambiente de concordia en beneficio de 
los Jijonencos.”

El PSOE de Xixona, en la nit electoral.

Membres de la candidatura de Compromís.

LA CORPORACIÓ ESTARÀ FORMADA PER PSOE, MÉS XIXONA-ACORD CIUTADÀ, PP, CIUDADANOS I COMPROMÍS
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Des de Compromís volen expressar la seus 
satisfacció per tornar a tindre representació 
en l’Ajuntament i especialment volen “agrair 
la confiança que han dipositat en nosaltres les 
280 persones que han recolzat la nostra can-
didatura local i les 548 que han donat suport a 
la candidatura autonòmica que ha encapçalat, 
amb tant d’èxit, Mònica Oltra”. Volem dir-vos 
que, per a nosaltres, “el resultat de les elec-
cions municipals, amb un regidor i un 7,3% de 
vot, i de les autonòmiques, amb un excel·lent 
13,9% al nostre poble, és una gran responsabi-
litat, que assumim amb valentia i, també, amb 

molta alegria”.
Finalment, assenyalen que “volem felicitar el par-

tit que ha guanyat les eleccions a Xixona, el PSOE, i 
en concret la seua candidata, Isabel López, que ha 
aconseguit revalidar la majoria, tot i que, en esta 
ocasió, relativa. Com també a tots els partits que 
han aconseguit representació al nostre consistori: 
Més Xixona, PP i C’s”. El candidat de Compromís 
és Joan Arques Galiana.

Pel que fa a Ciudadanos Xixona, cal assenyalar 
que al seu facebook remarcaven que els ciutadans 
han iniciat el canvi i que és moment de seure i bus-
car acords, felicitant al PSOE i a la seua candidata 

per la victòria i a la resta de forces que hi han ob-
tingut representació.

SENSE REPRESENTACIÓ
Fora de la representació municipal han que-

dat UPyD i Xixona Independent, i des d’aques-
ta segona formació el seu candidat, José Juan 
Raymundo Rebollo, ja ha anunciat que després 
dels resultats obtesos abandona la política activa 
definitivament i assenyala que “con gratitud a 
los ciudadanos que han votado a Xixona Inde-
pendent, y a todos los miembros del partido, y 
también siendo consciente de que no he recibi-

do la confianza de un número suficiente de ciu-
dadanos considero la decisión más respetuosa 
con la voluntad ciudadana el dar por concluida 
mi carrera política”.

Després de produir-se aquesta situació, des del 
partit li van demanar al seu president, per unanimi-
tat, que continue en les seues funcions i agraeixen 
el suport de les persones que els hi han votat, 
anunciant ja la seua intenció de seguir avant.

Cal assenyalar que el diumenge 24 de maig van 
votar a Xixona un total de 3.885 persones, i va ha-
ver-hi 49 vots nuls i 45 en blanc i es trien 13 regi-
dors de l’Ajuntament.

Candidats del PP a les eleccions municipals.

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

e-mail: ferreteriavalls@hotmail.com

FERRETERIA
MENAJE DE COCINA

HERRAJES
NUESTROS PRECIOS TE SORPRENDERÁN, NUESTRO SERVICIO 

TAMBIÉN. ASESORAMIENTO PERSONALIZADO AL PROFESIONAL Y 
PARTICULAR. SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA.

Almacén: Camino del Cementerio, s/n - 2ª salida de Jijona
 03100 Jijona (Alicante) - Tel. y fax: 965 612 117 - Móvil 606364450

mjalcazar@telefonica.net
Exposición: C/ San Lucas, 3 y 5 - 03100 Jijona (Alicante)

Tel. y fax: 965 613 170 - móvil 680813517
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Olimpíada de matemàtiques

Concert de la Colla Els 
Arreplegats recordant a Nino 

La Colla de Dolçainers i Tabaleters Els Arreplegats de Xixona va celebrar 
el 16 de maig un concert en el qual sota el nom ‘Recordant a Nino Bravo’ 
van interpretar una desena d’obres d’aquest recordat intèrpret. Aquest 
concert és el que es va celebrar amb motiu de Sant Pasqual Bailón i va tenir 
lloc al Cine de Dalt, amb entrada gratuïta. La direcció va córrer a càrrec de 
P. Héctor Llorca Esquerdo i es van fer arranjaments musicals inèdits de les 
cançons més característiques del cantant, escrits especialment per a aquest 
esdeveniment pel director de la Colla Els Arreplegats. Així, el programa 
incluia ‘Tu cambiarás’, ‘Te quiero, te quiero’, ‘Puerta de amor’, ‘Voy bus-
cando’, ‘Noelia’, ‘Un beso y una flor’, ‘Mi tierra’, ‘Libre’, ‘Cartas amarillas’ i 
‘América, América’, que va fer gaudir a tots els assistents al concert.

Emotiu concert de l’Agrupació 
Artístico Musical El Trabajo 

El Cine de Dalt va acollir el divendres 24 d’abril el Concert de primavera 
de l’Agrupació Artístico Musical El Trabajo, sota la direcció de Jordi Francés 
Sanjuán. De fet aquest concert ha sigut l’últim del nostre director. Amb El 
Trabajo va començar com a director convidat a setembre de 2009 i el van 
nomenar director titular a gener de 2010. Amb ell cal destacar la gravació 
del CD de Sons de Colors, la visita del compositor Bert Appermont, el Cer-
tamen a Aranda de Duero i el festival de Bandes a Baeza. A l’acte se li va 
donar a Jordi Francés l’insígnia de plata i la medalla dels 25 anys de músic 
a Enrique Soler Morant “Peldanyo”. Va ser un concert molt especial per a 
l’Agrupació Artístico Musical El Trabajo de Xixona i molt emocionant, ja que 
Jordi Francés ha realitzat una labor cultural musical encomiable.

La Policía 
Local aborta un 
posible robo en 
un Centro de 
Transformación

La Policía Local de Xixona abortó un 
posible robo en un Centro de Transfor-
mación Eléctrica situado en Polígono El 
Espartal. Sobre las 23’45 horas fueron 
localizados dos vehículos en actitud 
sospechosa junto a uno de los trans-
formadores de luz sito en la zona, los 
cuales, al ser requeridos para su identi-
ficación, intentaron darse a la fuga. 

Tras una persecución, uno de los 
dos vehículos fue interceptado por la 
Policía y detenidos sus dos ocupantes. 
La detención se llevó a cabo en colabo-
ración con una patrulla de la Guardia 
Civil, que acudió al lugar, alertados, 
previamente, por el Servicio 112. En la 
inspección ocular practicada, los de-
tenidos habían forzado, presuntamen-
te, uno de los candados que cierran 
la puerta principal del transformador, 
siéndoles incautadas diversas herra-
mientas utilizada al efecto, según han 
informado fuentes policiales.

El vehículo utilizado para cometer el 
presunto robo quedó depositado en la 
Jefatura de la Policía Local, a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción corres-
pondiente. Los detenidos  A. G. A., y R. 
M. R., fueron trasladados a dependen-
cias de la Guardia Civil de San Juan.

Onze alumnes han representat a l’IES Xixona 
en les Olimpíades Matemàtiques 2015, en la 
fase comarcal que es va celebrar en Mutxamel 
el 18 d’abril, i ho van fer amb molt esforç i 
dedicació.

De més de 300 participants, només es van 
classificar 30 per a la següent fase, tres dels 
quals pertanyen a l’IES Xixona, com són Joan 
Sirvent, María Bernabeu i Alejandro Arques 
–a la imatge inferior–. Tots van realitzar la 
següent prova per a la fase provincial, en Ca-
llosa de Segura, realitzada el 9 de maig. Vuit 
alumnes van passar aquesta prova i Joan Sir-
vent es va quedar de reserva per la següent, 
l’autonòmica a Castelló. La resta d’alumnes 
xixonencs són Javier Pérez, Carlos Sirvent, 
Mario Jerez, Patricia Álvarez, Celia Camarasa, 
María Moya, Claudia Artacho i Sara Yanguas.

PARA PUBLICIDAD EN ESTE 
PERIÓDICO LLAMAR AL TELÉFONO

651 077 626
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La passejada per Xixona 
arriba a Safareig-Moratell

A quest any la Passejada per Xixo-
na es va celebrar per la ruta pe-
riurbana de Safareig-Moratell, i 

va comptar amb el cronista oficial de 
Xixona, Bernardo Garrigós, a l’hora de 
les pertinents explicacions, que van fer 
molt interessant la passejada.

Bernardo Garrigós va anar explicant 
diversos elements patrimonials i de la 
història de Xixona. La passejada es va 
celebrar el diumenge 10 de maig i va 
començar des de la porta de l’Ajunta-
ment.

L’activitat va estar organitzada per 
l’Ajuntament de Xixona i La Cívica i va 
ser una ruta periurbana de dificultat 
baixa, i de fet va ser apta fins i tot per a 
xiquets a partir de tres anys. Això sí, es 
va recomanar portar aigua, esmorzar, 
protecció solar, calcer apropiat per a 
caminar i roba còmoda. La iniciativa va 
ser un èxit i tots els assistents van gaudir 
d’aquesta i, com dèiem, d’unes explica-
cions que segur mai no oblidaran.

EL CRONISTA OFICIAL DE XIXONA, BERNARDO GARRIGÓS, VA EXPLICAR ELS ELEMENTS PATRIMONIALS I LA HISTÒRIA

Alumnes de 
l’IES Xixona 
coneixen com 
fer granissat i 
‘mantecado’

Alumnes de l’IES Xixona han 
aprés la tècnica d’elaborar gra-
nissat de llimó i ‘mantecado’, 
de la mà de Vicent Miquel Gar-
cia. Sens dubte, el fet d’estar a 
Xixona és un al·licient més per 
apropar-se al món del gelat i els 
granissats i en aquesta ocasió 
ha estat a les dues especialitats 
apuntades. A l’IES Xixona es fan 
tallers de cuina terapèutica amb 
molt bons resultats i han estat 
diverses les experiències.
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Pablo Valero i Víctor Mira 
guanyen al VI Campionat 
Nacional Shotokan
E l club xixonenc de karate Shotokan Xixona va 

participar el 18 d’abril al VI Campionat Nacio-
nal Shotokan, celebrat a Cofrentes (València). 

D’entre els set competidors que integraven l’equip 
xixonenc –Sara Pineño, Pablo Valero, Víctor Mira, Ál-
varo Sirvent, Héctor Juan, Carlos Carreño i Alejandro 
Marín– Valero i Mira van aconseguir arribar al pòdium 
en una competició molt exigent on participaven els 
millors karatekes en l’àmbit nacional.

Els esportistes xixonencs van competir a les mo-
dalitats de Kata i Combat. “Era una competició molt 
complicada pel nivell dels participants i arribar a la 
final va ser molt difícil”, van explicar els membres de 
Shotokan Xixona.

A la categoria Juvenil, Alejandro Marín no va acon-
seguir passar a semifinals, però va demostrar un gran 
potencial i “va demostrar que prompte estarà entre 
els millors”. Sí que va aconseguir classificar-se Sara 
Pineño, de la categoria Cadet Femení, però un error no 
va permetre que arribara a la final. També van caure 
Héctor Juan i Álvaro Sirvent, de la categoria Cadet Mas-
culí, davant rivals molt superiors.

Per contra, la sort va somriure als esportistes de la 
categoria Júnior, Pablo Valero, Víctor Mira i Carlos 
Carreño. Valero va proclamar-se campió en les dues 
modalitats, Kata i Combat, i per això va rebre el re-
coneixement com a Millor Competidor del Torneig; i 
Víctor Mira va ser tercer en Kata.

José Tomás Mora, del Club Suricato Tiro Olímpico, se 
impone en la Copa Presidente de Alta Precisión

Los días 9 y 10 de mayo se celebró en el Club de Tir Esportiu D’Osona en 
Vic (Barcelona) la Copa Presidente de Alta Precisión con pruebas que no se 
disputaron en marzo en Náquera (Valencia): Rifle de Repetición, Varmint, 
Rifle de Caza y Miras Abiertas. 

José Tomás Mora, del Club Suricato Tiro Olímpico de Xixona, consiguió la 
victoria en tres de estas pruebas. Mora se impuso en Varmint Pesado, Varmint 
Ligero y Rifle de Repetición Open.

Este resultado prueba la impresionante trayectoria del club de tiro olím-
pico que consiguió el pasado año, entre otros logros el primer puesto en el 
Campeonato del Mundo de Armas Históricas, por Juan Esteban Verastegui, 
en la modalidad de Kuchenreuter; el Campeonato Nacional en la modalidad 
de Mariette (Jesús Juan Olivares Beltrán); el Campeonato de España en la 
modalidad de Fusil Alta precisión aire comprimido (Catalina Flor García) y el 
subcampeonato (José Tomás Mora).

Tots els karatekes xixonencs que van participar al campionat.

Tenim el millor comerç per 
als millors clients



Majors i xiquets han 
gaudit del Dia de la Bici

Moltes famílies van participar el passat diumenge 17 de maig en el circuit ciclista urbà que va 
realitzar el Centre Excursionista de Xixona (CEX) amb motiu del Dia de la Bici, una activitat 
que organitza el club xixonenc amb la col·laboració de l’Ajuntament de Xixona.

A les deu del matí menuts i majors es van concentrar davant les portes del consistori per encetar una 
jornada en bici que, així mateix, va servir per donar a conéixer als xiquets el municipi i gaudir del bon 
oratge.

El recorregut urbà, que començava des d’aquest punt de l’Avinguda de la Constitució va seguir pel ca-
rrer Joan Andrés Morell i Mare de Déu de l’Orito en direcció al barri Sagrada Família. El circuit conti-

nuava en direcció al barri Almarx, travessant l’entorn del carrer Alacant. Cap a la meitat del recorregut, 
en el Carreró de l’Ereta, hi havia un punt d’avituallament amb dolços i refrescos on els participants van 
poder agafar forces per seguir amb el circuit.

Des de l’Almarx arrancava l’últim tram del recorregut, que finalitzava al punt d’inici, a l’Avinguda 
Constitució. Allí pares i xiquets van poder descansar després de la jornada esportiva i els participants 
van rebre una motxilla com a obsequi.

A l’arribada a l’Ajuntament, a més, els patrocinadors de la prova van organitzar jocs infantils amb els 
quals es podien aconseguir regals. “Va ser un bon dia on pares i fills van gaudir en família de l’esport”, 
van concloure des del CEX Xixona.

MOLTES FAMÍLIES VAN PARTICIPAR EN EL CIRCUIT CICLISTA URBÀ QUE VA REALITZAR EL CENTRE EXCURSIONISTA DE XIXONA

Arranquen les finals 
a l’Escola d’Escacs

Durant la primera quinzena de juny se celebraran els tornejos finals de l’Escola 
d’Escacs, una iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Xixona en la que han parti-
cipat més de 200 alumnes dels tres col·legis del municipi.

Des del mes de gener al Cristòfol Colom i des de març a l’Eloi Coloma i el Sagrada 
Família els xiquets han pogut aprendre a jugar a escacs o a millorar la seua tècnica 
en una Escola que finalitza el dimecres 27 de maig. “Estes activitats estimulen als 
xiquets en aspectes tan importants com la concentració, el càlcul, la memòria, la 
presa de decisions o la solidaritat entre companys”, van declarar els responsables 
de l’Escola d’Escacs.

El dia 3 de juny es disputarà la final del col·legi Cristòfol Colom i un dia més tard, 
el dijous 4, es realitzarà la de l’Eloi Coloma. Els alumnes del col·legi Sagrada Famí-
lia, per la seua banda, competiran el dia 10 de juny.

Xiquets de tots els cursos de primària –excepte els del Sagrada Família, on només 
participaven alumnes de l’últim cicle– han pogut aprendre en unes classes de gran 
importància per a la formació dels xiquets, segons els professors d’escacs. “De fet, 
el Congrés planteja introduir els escacs com una matèria més dins del curricular 
acadèmic de primària”, van afirmar.
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