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L’atur descendeix i registra 
un total de 478 inscrits

La majoria de les persones de la població que estan buscant 
feina tenen més de 44 anys

La coberta del gimnàs del 
Cristòfol Colom es canviarà

La Conselleria d’Educació ja ha sol·licitat llicència per l’actuació 
i es portarà a terme durant l’estiu

Guanyadors al 
Campionat Nacional 
de Karate Shotokan 
i subcampions 
provincials de pilota

Xixona i 
Ecopilas 
impulsen la 
recollida i el 
reciclatge de 
piles usades 
i hi haurà nous 
contenidors

La V edició 
del ‘Tapeando 
con turrón’ es 
prepara 
per als premis

Millores 
en diferents 
carrers i 
serveis de la 
població

Èxit de la 
II Cursa 
Solidària a 
benefici de la 
Junta Local 
d’AECC

Un any més, amb l’arribada del bon temps, Xixona ha eixit al 
carrer per participar en el Dia de la Bici, una activitat organitzada 
pel Centre Excursionista de Xixona amb el patrocini de la regidoria 
d’Esports. Va ser una activitat que va reunir a majors i menuts, per 
gaudir d’un dia d’esport, així com de diversió i sostenibilitat.

Finalitzada la cursa, el CEX va organitzar jocs per als xiquets, a 
la vegada que tots van poder gaudir de la millor gastronomia xixo-
nenca. La jornada també va incloure repartiment de regals entre 
els participants.
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Dia de la Bici per 
a xiquets i grans
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AUTOBUSES 
☎ 96 552 05 62
SANT JOAN
LUNES A VIERNES 
 Salidas desde Xixona: 07’30 

(sale a las 7’00 desde Torre-
manzanas)/ 10’00/ 13’05/ 16’00/ 
18’00/ 19’45

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

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

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

 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 9’00 (a 

las 8’30 desde Torremanzanas), 
16’30 

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 
9’30/ 17’05

 Salidas Hospital Sant Joan: 
15’30/ 20’30

 Llegadas a Xixona: 16’00/ 21’00 
(llega a las 21’30 a Torremanza-
nas) 

DOMINGOS Y FESTIVOS
 Salidas de Xixona: 9’00/ 13’00/ 

20’30 
 Llegadas Hospital Sant Joan: 

9’30/ 13’30/ 21’00
 Salidas Hospital Sant Joan: 

8’30/ 12’30/ 20’00
 Llegadas a Xixona: 9’00/ 13’00/ 

20’30

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

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

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

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

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

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

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

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

LOS SÁBADOS EN HORARIO DE 
MAÑANA

Desde el 22 de julio hay dos nue-
vas paradas en la U-1 para dar 
servicio al polideportivo y 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 27 de mayo al 2 de junio  Constitución, 10
Del 3 de junio al 9 de junio  Cortes Valencianas, 4
Del 10 de junio al 16 de junio  Constitución, 10
Del 17 de junio al 23 de junio  Cortes Valencianas, 4
Del 24 de junio al 30 de junio  Constitución, 10
Del 1 de julio al 7 de julio  Cortes Valencianas, 4
 

- Sábado 28 de mayo: ‘Esta 
noche revista’, de Pascual 
Carbonell. A cargo del grupo de 
teatro local, dirigido por Pascual 
Carbonell.  A 19’30 horas en el 
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.

- Sábado 4 de junio: A las 
19’30 horas, en el Cine de Dalt, 
Concierto de Primavera de la 
Agrupació Artístico Musical El 
Trabajo.
      - XII Hores Futbol Sala 
Benjamí i Aleví 
     -  II Copa Davis de Tenis

- Domingo 5 de junio: A 
partir de las 10 horas, en Sant 
Antoni, ‘Passejada natural: Arbres 
monumentals’. Un paseo para 
disfrutar de algunos ejemplares de 
árboles monumentales que existen 
en el término municipal, con Toni 
Garrigós.
     -  De 11 a 14 horas, en el 
polideportivo, tendrá lugar la fiesta 
de inauguración de temporada de 
la piscina.

- Martes 7 de junio: A las 18 
horas, en el polideportivo, fin de 
curso de las escuelas deportivas 
municipales.

- Jueves 9 de junio: Final de 
ajedrez escolar CPIP Sagrada 
Familia. 

- Sábado 11 de junio: A las 
19 horas, en el Cine de Dalt, se 
celebra el fin de curso de la Escola 
de Música Comarcal l’Alacantí-
l’Alcoià.
     - XII Hores de Futbol de Sala 
Infantil i Cadet.

- Viernes 17  de junio: A las 
19 horas, en el Cine de Dalt, fin de 
curso del IES.

- Sábado 18 de junio: A las 
19’30 horas, en el Cine de Dalt, fin 
de curso d’ADA Kabiles.
    - A partir de las 20 horas, en el 
Castillo, se celebra la Nit de Sant 
Joan.
     - XXIV Hores Multiesportives 
Solidàries.

- Martes 21 de junio: Fin de 
curso del CPIP Eloy Coloma. Se 
celebra en el Cine de Dalt en 
horario lectivo.

- Sábado 25 de junio: Se 
celebran las XII Hores Futbol 7 
Estiu.
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DIRECTOR: Ramón Climent
COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Xesca Lloria
Col·laboracions: Carolina Ferri, Bernabeu Fotografía, Pablo Pineño, Vicen-
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Manteniment i millores 
en carrers i serveis

I ncidir en el manteniment de la població és un dels objectius de l’Ajuntament de Xixona i en l’actuali-
tat estan portant-se a terme diferents actuacions que milloraran carrers i serveis. Així, segons explica 
la regidora d’Urbanisme, M. Teresa Carbonell, es treballa en un mur en el carrer Alacant, on ja es van 

portar a terme unes obres de millora que van comportar voreres més amples i amb això major accessibi-
litat, i ara s’incideix en el mur que hi ha al lloc, amb una barana. L’edil explica que la intervenció també 
porta una millora de la part inferior. Aquesta és una obra que està fent la brigada municipal.

FONTS, MUR I CARRER VALÈNCIA
Per altra banda, dins de les actuacions que es porten a terme per millorar el nucli antic, s’ha treballat 

en l’acondicionament de diferents fonts públiques que es deterioren a causa de la humitat, com el cas del 
carrer Raval i Font Nova, i en aquest últim l’actuació s’ha completat amb plantes en bon estat.

Una altra intervenció a destacar és la del mur de L’Ereta, que estava molt estropejat per la humitat, es 
conservarà la pedra i s’actuarà en la part superior. Cal assenyalar que hi ha visites guiades pel nucli antic 
i él bon estat les afavorirà.

També hi ha una actuació al carrer València, on està ultimant-se un projecte de renovació de la xarxa 
d’abastiment del carrer Mallorca i que inclou una part de València, on hi ha un tram de canonades de 
fibrociment que per ser retirades necessitaven un permís especial. Aquestes obres dels carrers Mallorca 
i València són finançades per la Diputació d’Alacant.
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Xixona/Jijona, exemple en el 
V Congrés Internacional de 
Màrqueting Territorial en Colòmbia

E l dijous 19 de maig, la ciutat de Xixona/Jijona va ser protagonista en el V Con-
grés Internacional de Màrqueting Territorial, celebrat en Medellín (Colòm-
bia), on es va parlar del treball estratègic que s’està desenvolupant en la 

mateixa, i que donarà origen a una Marca Ciutat que aglutine totes les fortaleses que 
posseeix la ciutat. Es tracta d’una iniciativa impulsada des de la Regidoria de Des-
envolupament Econòmic de l’Ajuntament de Xixona que té com a objectiu “posar 
en valor, cuidar i impulsar encara més la imatge de qualitat unida a Xixona, referent 
industrial i artesanal en l’àmbit de l’agroalimentació”, assenyala la regidora, María 
Núñez.

Els seus coneguts productes, com el torró i el gelat, així com la seua geografia i 
naturalesa, van centrar l’exposició i van fer les delícies d’un públic que va manifes-
tar les seues ganes per conéixer més sobre aquesta ciutat. El saber fer de les seues 
gents ho fa un lloc únic que ha de ser explicat i reconegut mundialment.

El procés de fabricació artesà del torró i del gelat, la història, festes de Moros i 
Cristians, el potencial de diversitat natural i la gastronomia, van centrar l’atenció de 
la ponència. Són alguns dels elements que han sigut clau en l’estudi estratègic que 
servirà de base per a la creació gràfica de la futura Marca Ciutat.

En aquest Congrés es van presentar diferents projectes realitzats per grans mar-
ques com a Marca Colòmbia i altres veïnes com a Marca Villena. La futura Marca 
Xixona/Jijona serà una forta aposta pel creixement i el desenvolupament del territo-
ri a la recerca d’oportunitats reals.

La ponència, que va portar com a títol “Xixona/Jijona, una dualitat amb sabor 
internacional”, a càrrec de Francisco Lorente expert en Màrqueting en desenvolu-
pament territorial i empresarial de l’empresa Sinaia, va deixar als centenars d’as-
sistents amb ganes de més. Esperem que prompte puguem comptar amb aquesta 
Marca Ciutat que sumeix al desenvolupament d’una terra única i de gents extraor-
dinàries.

Pròximament es farà la presentació oficial de la Marca Ciutat Xixona/Jijona.
http://esumer.edu.co/congresomercadeo/

La localitat va compartir espai amb marques internacionals com Marca Colòmbia en aquest 
prestigiós Congrés Internacional organitzat per la Institució Universitària ESUMER, de Medellín 

Finalitza 
el Taller 
d’Ocupació que 
ha fet millores

El Taller d’Ocupació ‘’Xixona 
2015’’ ha millorat l’entorn del parc 
de la Mandola. 20 persones que 
estaven en situació de desocupació 
han treballat fins al mes d’abril en 
la regeneració d’un espai urbà en el 
qual, paral·lelament, l’Ajuntament 
de Xixona millora els accessos i la 
xarxa de sanejament. Va començar 
al mes de novembre.
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Xixona disfruta con la 
quinta edición de la ruta 
‘Tapeando con turrón’

X ixona estrenó el 6 de mayo una 
nueva edición del Tapeando con 
Turrón por Jijona, que se desa-

rrolla de manera ininterrumpida hasta 
el 29 de este mismo mes y a la que el 
público ha respondido de manera muy 
satisfactoria.

Se trata de la quinta edición de la 
particular “ruta de la tapa” jijonenca, 
en la que el rasgo diferenciador es que 
todos los establecimientos participantes 
tienen que incluir el turrón como in-
grediente en, al menos, una de las tres 
tapas que presentan a concurso.

NOVEDADES
La novedad de esta edición es que ha 

aumentado la duración del certamen, 
del 6 al 29 de mayo, y durante ese pe-
riodo, 16 establecimientos del munici-
pio están ofreciento las tapas y bebida a 
un precio unitario de 2’50 euros y sin 
bebida a 1,80 euros. 

A través de una cartilla que se re-
parte gratuitamente en la oficina Tou-
rist Info de Xixona y en los propios 
establecimientos, los clientes tienen 
la oportunidad de votar sus tapas pre-
feridas y entrar en el sorteo de nume-

Son 16 los establecimientos del municipio que se han sumado al certamen y han aportado 
suculentas tapas, muchas de ellas con el turrón como protagonista. Como es habitual, se 

premiará las mejores tapas y los consumidores también pueden optar a premios

rosos premios, como comidas o cenas 
en diferentes bares y restaurantes del 
municipio. El premio más destacado en 
esta ocasión, otra de las novedades, es 
un viaje para dos personas valorado en 
500 euros.

VALORACIÓN POSITIVA
La concejal de Comercio y Turismo, 

María Núñez, y el presidente de AEX, 
Pascual Sanchis, han animado a todos 
a “probar las creaciones de los hostele-
ros jijonencos y descubrir las inmensas 

posibilidades que ofrece el turrón para 
los platos más habituales de nuestra 
gastronomía, como el arroz, la carne 
o el pescado”.

En cuanto a la valoración de esta 
edición, el presidente de AEX, Pascual 

Sanchis, explica que “está funcio-
nando muy bien y especialmente los 
viernes por la noche, el sábado y el 
domingo a medidodía se da una im-
portante afluencia de consumidores, 
con independenica de que el resto 
de la semana también son muchos 
quienes se suman a esta iniciativa tan 
propia”.

Pascual Sanchis explica que son prin-
cipalmente los vecinos de Xixona quie-
nes disfrutan de la ruta Tapeando con 
turrón, si bien también hay gente de 
otras poblaciones que se acerca hasta 
la cuna del turrón para degustar estas 
tapas tan especiales. 

Con todo, el presidente de AEX incide 
en que el Tapeando con turrón dina-
miza la población en lo que se refiere 
a la restauración, en una época en que 
los heladeros ya han marchado a las 
poblaciones en que tienen sus estable-
cimientos.

En la imagen puede verse al presiden-
te de AEX, Pascual Sanchis, y a la con-
cejala de Comercio y Turismo, María 
Núñez, con el cartel y las cartillas del 
Tapeando.

El subcampeón del mundo de helado, Antonio Sirvent, recomienda 
el Tapeando con Turrón por Jijona en un vídeo promocional

 El heladero jijonenco Antonio Sirvent, team manager del 
equipo español que se proclamó subcampeón en la Copa del 
Mundo de Helado celebrada el pasado mes de enero en Ita-
lia, es el protagonista del nuevo vídeo de la campaña turística 
“Embajadores de Jijona” correspondiente al mes de mayo, 
que el Ayuntamiento de Xixona ha publicado en la página 
www.jijonaturismo.com y en las redes sociales.

En el vídeo, Antonio Sirvent destaca que las tapas que 
ofertan los diferentes establecimientos que participan en el 
Tapeando con Turrón por Jijona suponen “un planteamiento 
realmente sorprendente del turrón en la cocina del día a 
día”, mientras degusta una de ellas. El evento gastronómico, 
que alcanza este año su quinta edición, está en marcha desde 
el pasado día 6 hasta el 29 de mayo. Durante estas semanas, 
los bares, restaurantes y heladerías que participan ofrecen a 

sus clientes tapa y bebida a un precio único de 2’50 euros, 
con la peculiaridad de que, al menos, una de las tapas tiene 
el turrón entre sus ingredientes.

El Ayuntamiento de Xixona ya publicó el pasado año diver-
sos vídeos en los que los heladeros jijonencos que  tienen 
sus establecimientos fuera de la localidad se convierten en 
prescriptores de Xixona y de su oferta turística. El éxito de 
la primera edición de la campaña, que tiene como finalidad 
captar turistas de otras zonas del país, ha hecho que se haya 
preparado una segunda edición para este año. Se publicarán 
periódicamente e irán acompañados de recomendaciones 
dirigidas a los turistas.

El vídeo de Antonio Sirvent se puede visualizar en el canal 
de Youtube de “Jijona Turismo”. Enlace: https://youtu.be/
wylldsePKUc

 

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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Estudiants de premi

L a xixonenca Laura Bernabeu López ha rebut el Primer Premio 
Nacional Final de Carrera de Educación Universitaria del curs 
acadèmic 2011-2012 en la modalitat de Ciències. Aquest premi 

es va resoldre al novembre de 2015 i el seu lliurament va ser el passat 
27 d’abril en l’Auditori Nacional, per part del secretari d’estat Marcial 
Marín Hellín.

Aquesta llicenciada en Ciències i Tècniques Estadístiques i diplomada 
en Estadística, especialitat Matemàtiques, hi ha obtingut diferents distin-
cions, com són el Premi Extraordinari de 1è i 2n cicle de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, curs acadèmic 2013-2014. També va obtenir 
el reconeixement per a la promoció de l’excel·lència acadèmica per a 
alumnes que acaben els seus estudis d’educació universitària en univer-
sitats públiques valencianes en el curs acadèmic 2013-2014. (Conselle-

Dos joves de Xixona, Laura Bernabeu López i Héctor Juan Poblet han rebut premis de Final de 
Carrera i de FP, respectivament. A més, Àlex Soler Miquel, Maria Mataix Cremades i Cristina 

Bernabeu López han rebut diferents Premi Sambori

Els guanyadors del Premi 
Sambori, el concurs literari 
interescolar amb més parti-
cipants de tota Europa, ja han 
rebut el guardó. Els guanya-
dors de la nostra comarca 
van rebre els premis el passat 
dijous 5 de maig en el cen-
tre social Felicidad Sanchez 
d’Alacant. 

Es tracta dels xixonencs 
Àlex Soler Miquel (de 1r cicle 
de Primària), Maria Mataix 
Cremades (de 3r cicle de 
Primària) i Cristina Bernabeu 
López (de 2n cicle d’ESO). 

ria d’Educació).
Igualment, va obtenir el ‘Reconocimiento Universitario 5 Estrellas’ que 

reconeix als estudiants que, a més d’obtenir bones qualificacions en les 
diferents matèries, han adquirit una formació integral que combine co-
neixements teòrics i pràctics, incorporat experiències en el món laboral, 
potenciat la dimensió europea del seu currículum, fins i tot, representar 
una implicació social en el seu entorn més immediat. (Universitat Miguel 
Hernández d’Elx). Va obtenir el XI Premios Consejo Social en la moda-
litat de Estudiantes. Amb aquest premi es reconeix la trajectòria dels 
estudiants. Per a açò, es valora el rendiment acadèmic, l’experiència, les 
habilitats professionals i la dimensió europea del seu currículum. També 
és Màster en Formació del Professorat, especialitat de Matemàtiques, per 
la Universitat Miguel Hernández d’Elx 2014-2015.

El jove xixonenc Héctor Juan Poblet s’ha 
proclamat campió autonòmic de la com-
petició Skills 2016 en Control Industrial. 
Així, aquest estudiant, de l’Instituto Cavani-
lles d’Alacant, representarà a la Comunitat 
en el fòrum nacional.

L’organització d’aquesta competició té 
com a objectius promoure els estudis de 
Formació Professional, estimulant i moti-
vant als alumnes, millorant així la qualitat 
d’aquesta formació mentre es busca reco-
néixer i estimular la tasca del professorat, 
creant un punt d’encontre entre els profes-
sionals i els futurs professionals, fomen-
tant així les relacions entre els diferents 
centres espanyols.

El terme usat és ‘Skills’ (habilitat, en 
anglés), el que denota el caràcter pràctic 
de les proves, així com els coneixements 
orientats al món laboral.

Per altra banda, cal assenyalar que té en el seu haver-hi el Primer 
Premio Nacional Fin de Carrera de Educación Universitaria del curs 
acadèmic 2011-2012 en la modalitat de Ciències. És el premi que es 
va resoldre al novembre de 2015 i el seu lliurament va ser el passat 
27 d’abril en l’Auditorio Nacional, com s’apuntava abans. També 
va rebre el Premi Extraordinari de 1è i 2n cicle de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, curs acadèmic 2011-2012, així como el 
reconeixement per a la promoció de l’excel·lència acadèmica per 
a alumnes que acaben els seus estudis d’educació universitària en 
universitats públiques valencianes en el curs acadèmic 2011-2012. 
(Conselleria d’Educació). Ha cursat estudis en la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx i en la Universidad Complutense de Madrid, amb 
una Beca Séneca.
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Conveni amb ‘Els Arreplegats’
L’Ajuntament ha signat ja el conveni anual amb la Colla de Dolçainers i Tabaleters ‘Els Arreplegats’ de Xixona, una acció que 

es porta a terme des de fa ja uns anys, tal com explica la regidora de Cultura, Rosa M. Arques. Segons indica, aquest conveni 
està dirigit a ajudar en les activitats que la Colla al llarg de l’any, que també participa en festes de la població. A més, serveix 
per a què puga continuar amb l’escola de dolçaines i tabals. La signatura va tenir lloc a l’Ajuntament, amb representants 
municipals i de la Colla, que està presidida per Alexis Verdú. E n el passat plenari d’abril, 

l ’Ajuntament de Xixona va 
aprovar les dues mocions pre-

sentades per Compromís. La primera 
de les mocions, basada en el manifest 
de l’Associació de Juristes Valencians, 
proposava que el nostre Ajuntament 
s’adherira a la defensa del Dret Civil 
Valencià, en concret de les tres lleis 
que han sigut impugnades pel govern 
central espanyol: la de règim matrimo-
nial, la de custòdia compartida i la de 
parelles de fet. “El Tribunal Constitu-
cional va derogar la primera d’estes 
lleis, que va ser impugnada en 2009 
pel govern de Zapatero, a pesar que els 
diputats de Compromís al Congrés van 
registrar una proposició no de llei per 
a demanar que es retiraren els recur-
sos del govern central. La decisió del 
TC ens arrabassa la competència legis-
lativa i ens discrimina respecte a altres 
autonomies. Este menyspreu se suma a 
l’espoli fiscal sistemàtic que patim els 
valencians”, explica Compromís.

“En el nostre Ajuntament, el PSOE 
es va abstindre, com també Ciudada-
nos. En el pol contrari, van secundar 
la moció Més Xixona i el PP. En este 
sentit, el PSOE xixonenc va exercir la 
seua autonomia respecte al PSPV (que 
a les Corts Valencianes va acordar amb 
Compromís i PP instar el govern central 
a retirar els recursos) i, per contra, es 
va posar al costat de les tesis més cen-
tralistes, les que van dur a Zapatero a 
impugnar el Dret Civil Valencià i que 

encarna hui dia la presidenta andalusa, 
Susana Díaz”, segons s’indica en una 
nota de Compromís. Per al portaveu 
local de Compromís, Juli Martínez, 
“esta abstenció demostra que el PSOE 
xixonenc no té clar que està en joc 
l’autogovern dels valencians, ja que, 
davant d’un atac contra la competència 
legislativa de les Corts Valencianes, han 
optat per abstindre’s”.

La segona de les mocions aprova-
des en el plenari pretén recuperar la 
memòria dels refugis que hi havia a 
Xixona per a la protecció de la pobla-
ció durant la Guerra d’Espanya (1936-
39) i que siguen declarats Bé d’Interés 
Cultural. Esta moció va ser secundada 
per Més Xixona, PP i Ciudadanos, a 
més de Compromís, i només va comp-
tar l’abstenció del PSOE, a pesar que 
en el debat de la moció va anunciar 
el seu vot negatiu. Per a Joan Arques, 
regidor de Compromís, “novament, re-
sulta incomprensible l’actitud del PSOE 
xixonenc. A Madrid van promoure la 
Llei de memòria històrica i, en canvi, 
ací, diuen que no cal mirar cap arrere. 
L’amnèsia només és una bona recepta 
si volem repetir els errors del passat. A 
pesar de la rectificació d’última hora 
del PSOE (canviant el “no” per l’abs-
tenció), la votació d’esta moció va 
evidenciar que el PSOE ja no disposa 
de majoria absoluta i que és possible 
configurar una majoria alternativa si es 
treballa amb consens i pel bé del nos-
tre poble”.

Aprovades les mocions de 
Compromís per a defendre 
el Dret Civil Valencià 
i declarar els refugis de 
Xixona Bé d’Interés Cultural

S’acomiada el Taller de Cuina 
Ja s’ha acomiadat aquesta edició del Taller de Cuina Jove, que té com a objectiu aprendre cuina fàcil i de supervivència per 

tal d’afavorir l’emancipació dels joves. Tots el que han participat, a més d’aprendre a cuinar moltes i variades especialitats, 
que ben segur els resultaran útils per a la seua vida diària, han gaudit d’un excel·lent ambient.

I mentre s’acomiada aquesta edició del Taller de Cuina Jove, ja estan pensant en la pròxima edició, que començarà a l’oc-
tubre i tornarà amb novetats. A l’hora d’acomiadar aquesta edició donen les gràcies als participants i a Angelita, Mª Su, Tere, 
Carmen i Toni Sirvent per la seua col·laboració, tal com es recull en el Facebook d’Actividades Xixona.

651 07 76 26
(María José)

PARA

CONTRATAR 

ANUNCIOS EN 

ESTA PUBLICACIÓN 

LLAMAR 
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EL MES PASADO DESCENDIÓ EN 8 PERSONAS RESPECTO A MARZO Y BAJÓ EN 65 INSCRITOS EN RELACIÓN A ABRIL DE 2015

El paro vive un nuevo descenso 
y contabiliza 478 inscritos

L a evolución del paro en Xixona 
experimentó en abril el segundo 
descenso consecutivo y se situó en 

las 478 personas inscritas en el Servi-
cio Valenciano de Empleo y Formación 
(Servef), lo que supone ocho personas 
menos que en marzo. 

El descenso es especialmente impor-
tante respecto al mes de abril del año 
pasado, puesto que ahora se han con-

Evolución del 
paro en abril

2006............ 296

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016............ 478

POR SECTORES

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

Industria.................. 201

Construcción ............. 32

Servicios .................. 221

Primer empleo .......... 13

tabilizado un total de 65 desempleados 
menos, ya que hace un año se elevó a 
los 543 inscritos. Supone, además, la 
cifra más baja de desempleo desde el 
año 2010 –en lo que se refiere al mes 
de abril–, pues a partir de un año des-
pués y hasta el pasado siempre se supe-
raron los 500 inscritos.

La industria, que es fundamental en la 
vida económica de la población, expe-
rimentó el mes pasado un descenso en 
11 personas respecto a marzo, y quedó 
en los 201 inscritos. Mientras, aumentó 
en dos personas el sector servicio, para 
pasar a los 221 desempleados, y creció 
en una persona quienes buscan el pri-
mer empleo, para pasar a tener 13 ins-
critos. Agricultura y construcción que-
daron igual, con 11 y 32 demandantes.

Menor 25 años  .............  47
De 25 a 44 años ........... 202
Mayor 44 años ............. 229

POR EDADES

TENIM EL MILLOR COMERÇ 
PER ALS MILLORS 
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Xixona i Ecopilas impulsen la 
recollida i el reciclatge de piles usades

T al y como se informó en la pa-
sada Asamblea de la Undef ce-
lebrada en Mutxamel, se está 

concretando el programa para el IV 
Congreso Nacional y I Internacional 
sobre Fiestas de Moros y Cristianos, 
que se celebrará los días 10, 11 y 12 
de junio en la Universidad de Alican-
te.

La cuota de inscripció es de 10 
euros para los que no presenten 
comunicación y sean miembros de 
la UNDEF, con derecho a asistencia 
a las conferencias y actividades del 
congreso. Serán ingresados en la 
cuenta bancaria ES 830081 106006 
00010 04301 y se remitirá el justifi-
cante junto con la  ficha de inscrip-
ción.

El programa incluye ponencias so-
bre las diferentes tipologías de fiestas 
de Moros y Cristianos en el mundo y 
en España, así como el hecho religio-
so como elemento de la Fiesta, la mú-
sica festera en la calle, los actos más 
tradicionales y su arrinconamiento, 
así como el turismo, espacio urbano 
y la Fiesta de Moros y Cristianos.

Toda la información detallada so-
bre este próximo congreso está dis-
ponible en la página web de la UN-
DEF, www.undef.es

Congreso 
de Moros y 
Cristianos 
con la UNDEF

L ’Ajuntament de Xixona i la fun-
dació mediambiental Ecopilas 
han signat un acord de col·labo-

ració per a fomentar la recollida i el 
reciclatge de piles entre els xixonencs, 
mitjançant la instal·lació de nous conte-
nidors per a aquests residus en edificis 
públics, tals com l’Ajuntament i la bi-
blioteca, i establiments comercials.

Aquest conveni ha sigut subscrit per 
Mario Carbonell, regidor delegat de re-
collida de la brossa de l’Ajuntament de 
Xixona, i José Pérez, president de Ecopi-
las i conseller delegat de Recyclia, pla-
taforma mediambiental de la qual forma 
part la fundació.

Segons l’acord, Ecopilas, capdavan-
ter en recollida i reciclatge de piles en 
el nostre país, s’encarregarà de la ins-
tal·lació de 8 nous recopiladores i es 
farà càrrec de la retirada i el tractament 
dels residus dipositats. Mitjançant el 
desplegament d’aquests nous punts de 
recollida, Xixona multiplicarà per tres 
el nombre de contenidors instal·lats en 
el municipi i disposarà d’un per cada 
900 habitants, la qual cosa facilitarà que 
aquests es desfacen correctament de les 
piles usades, evitant qualsevol perjudici 
per al medi ambient.

A més, Ecopilas i l’Ajuntament de 
Xixona es comprometen a col·laborar 
en l’engegada de campanyes de sensibi-
lització i informació per a conscienciar 

als ciutadans sobre la importància de la 
seua contribució al reciclatge d’aquest 
tipus de residus domèstics.

Segons José Pérez, president de 
Ecopilas, “hem constatat que els ciu-
tadans no dubten a contribuir al reci-
clatge de piles, sempre que disposen 
de punts de recollida propers o en 
llocs de visita freqüent, com a grans 

superfícies, establiments comercials o 
edificis públics. Amb la col·laboració 
d’ajuntaments com el de Xixona, con-
tinuem ampliant la nostra xarxa de 
punts de recollida nacional i, gràcies 
a l’esforç col·lectiu, reciclem més pi-
les cada any”. Actualment, Ecopilas 
arreplega i recicla més del 35% de 
les piles posades en el mercat a l’any 

pels fabricants, superant àmpliament 
el 25% que exigeixen les normatives 
europea i espanyola sobre gestió me-
diambiental d’aquests residus. Per 
a aconseguir aquest índex, Ecopilas 
compta amb la xarxa de recollida 
de piles més extensa del nostre país, 
amb un total de 32.769 punts distri-
buïts per tota Espanya.
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La coberta del gimnàs del col·legi 
Cristòfol Colom de Xixona 
serà substituïda durant l’estiu

L a regidora d’Educació de l’Ajuntament de Xixona, María Teresa Car-
bonell, ha informat que la Generalitat ha iniciat ja les els tràmits per a 
substituir definitivament la coberta del gimnàs del CEIP Cristòfol Colom, 

una infraestructura que venia provocant problemes des de fa temps.
La Conselleria d’Educació destinarà un pressupost total de 41.165 euros a 

aquesta actuació, les obres de la qual començaran el pròxim estiu, quan fina-
litze el curs escolar, “per a no interferir en el funcionament normal del centre i 
que afecten el menys possible als alumnes i clubs que utilitzen el gimnàs com a 
zona esportiva i d’entrenament”, explica Carbonell.

Els treballs consisteixen en la substitució completa de la coberta de fibroci-
ment per una altra composta per plaques de sandwich. “Es tracta d’una obra 
important que s’havia convertit en urgent a causa de la deixadesa dels anteriors 
gestors en el govern valencià”, indica la regidora de Xixona, que també recorda 
que “l’Ajuntament ha destinat en els últims deu anys una part important del 
pressupost de manteniment dels centres educatius del municipi a la reparació 
del parquet del gimnàs, en mal estat a causa de les goteres”.

Aquesta obra forma part del conjunt d’actuacions necessàries que l’Ajunta-
ment de Xixona va traslladar a l’inici de la legislatura al secretari autonòmic 
d’Educació i Recerca de la Comunitat Valenciana, Miguel Soler, i que també 
inclou altres mesures com l’adequació dels serveis exteriors del col·legi pú-
blic Eloy Coloma i la retirada d’una altra coberta de fibrociment en el centre 
Sagrada Família, obra que ja ha sigut realitzada, i la construcció del menjador 
i gimnàs.

Així mateix, l’Ajuntament ha sol·licitat la reparació de diverses goteres en els 
dos pavellons del Eloy Coloma, una actuació que es troba en aquests moments 
en fase de valoració tècnica. María Teresa Carbonell ha mostrat la seua satisfac-
ció “perquè ara les prioritats han canviat i per fi es dóna solució als problemes 
que es plantegem des de l’Ajuntament i des de la comunitat educativa”.

La Conselleria d’Educació ha sol·licitat ja la llicència d’obra per a dur a terme els treballs que, 
amb un pressupost de 41.165 euros, s’iniciaran quan acabe el curs escolar  

Xarrada 
sobre el virus 
Zica i les 
repercussions

El saló d’actes de la Societat Cultu-
ral El Trabajo va acollir una xarrada 
sobre el virus Zica i les seues reper-
cussions mèdiques, així com la pos-
sible influència en l’entorn.

La xarrada va anar a càrrec de 
diferents metxes de l’Hospital Uni-
versitari Sant Joan d’Alacant i va ser 
de l’interés de les persones que van 
acudir a aquesta cita.
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Concert de corda, violí i guitarres
El dissabte 30 d’abril el Cine de Dalt va acollir un concert de corda amb l’Orquestra de Pols i Plectre 

Joventuts Musicals de Xixona, acompanyats per Rezart  Kapetani (violí) i Javier Llanes i Fernando Espí 
(guitarres). Va estar un concert molt especial, organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Xixona.

Presentació del llibre ‘No dispareu al meteoròleg’
El Teatret va acollir, el 29 d’abril, la presentació del llibre ‘No dispareu al meteoròleg’, un obra de Victòria Rosselló, 

Vicent Maria Gómez i Joan Carles Fortea. Es tracta d’un llibre que té a veure amb l’oratge i que parla tant d’aquest terri-
tori com d’altres zones del món. L’obra parla de prediccions, de models meteorològics i en el qual es conten històries, 
en resum, és un llibre on es parla un mica de moltes coses que tenen a veure en l’oratge i en aquesta terra. Els assistents 
van gaudir de la presentació d’aquest llibre, en un to molt pròxim. 

Taller de fotografia digital
La Casa de Cultura ha acollit un curs d’iniciació a la fotografia digital bàsi-

ca, que ha estat impartit per Joaquín Alfaro García. El curs s’ha celebrat el 30 
d’abril, així com el 7, 21 i també el 28 de maig als matins i ha tingut valoracions 
molt positives per part dels alumnes que han participat en aquesta iniciativa, de 
la mà de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Xixona.
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La II Cursa Solidària-
Ciutat de Xixona ha 
resultat un èxit
E l dia 1 de maig es va celebrar 

la II Cursa Solidària-Ciutat de 
Xixona, que ha resultat un èxit 

amb un augment rellevant de parti-
cipants, ja que en van ser 374 en 
total. Encara que la majoria van ser 
xixonencs, cal assenyalar que també 
van participar corredors de diferents 
municipis.

L’organització va estar a càrrec del 
Club Triatló Xixona i Cafs Xixona, i 
es va celebrar a favor d’AECC-Junta 
Local de la població. Es van recollir 
2.500 euros per a aportar a la lluita 
contra el càncer, que seran destinats 
a la investigació i formació de pro-
fessionals. Des d’AECC Junta Local 
de Xixona agraeixen l’interés dels 
organitzadors, dels voluntaris i des-
taquen la dedicació de Félix i Àlvaro, 
així com de tots els col·laboradors, 
als qui també els ho agraeix l’orga-
nització.

PER A JOVES ENTRE  
14-35 ANYS

Bus a la Mar 2014 Windsurf, 
Surf de Rem, Sup, Kayak de 
14 a 35 anys

Dissabte 16 de juliol de 9.00 a 15.00 
h a Santa Pola i dissabte 27 d’agost a 
los Arenales del Sol

Menors de 18 anys amb autorització 
paterna. 

Eixida del bus a les 9.00 h des de la 
parada del Monterrey. Arribada a les 
15.00 h aproximadament a la mateixa 
parada.

Preu 15 euro
Inscripcions a les Oficines Municipals 

de Cultura i Joventut fins al dimecres 
22 de juny

Regidoria de Joventut

A PARTIR DE 16

Taller d’Skate i Roller per a 
joves

Comptarem amb dos monitors es-
pecialitzats per aprendre la tècnica de 
l’eskate i del roller            

Tots els dijous 7, 14, 21 i 28 de juliol  
de 19.00 a 21.00 h a la pista d’skate del 
barri de l’Almarx 

Cal fer la inscripció a les Oficines 
Municipals de Cultura i Joventut fins al 
dimecres 22 de juny

Regidoria de Joventut

Curs intensiu de B1 Dirigit a 
públics entre 16 i 35 anys

Del  4 al 29 de juliol, de dilluns a di-
vendres de 18.00 a 20.00 h a la Casa 
de Cultura

Inscripcions a les Oficines Municipals 
de Cultura i Joventut fins al dimecres 
22 de juny

Regidoria de Joventut-Diputació Pro-
vincial

Curs de primers auxilis i DE-
SA (Homologable per al curs de soco-
rrista oficial) 40 h 

A càrrec de el Col·legi d’Infermers 
d’Alacant del 4 al 15 de juliol de 9.30 
a 13.30 h classes teòriques i pràctiques

Regidoria de Joventut

 

ANIMACIÓ INFANTIL A 
L’AIRE LLIURE

-Animació als parcs per als més 
menuts a càrrec de Titelles d’Anna Ca-
net amb rondalles de la nostra terra

Dimarts 5, 12 i 19 de juliol a les 
19.00 h al Parcs Municipals

Dia 5 al barri Sagrada Familia. Contes 
d’arreu del món

Dia 12 al a l’Ajuntament Contes de la 
mar salada

Día 19 al barri de l’Almarx Mites 
Gregs

Regidoria de Joventut 

Animació als parcs per als més 
menuts a càrrec d’Esperanza Espí Alfa-
ro -Taller de Joves Genis  

Amb aquest taller de caire científic, 
els xiquets entre 10 i 13 anys reforça-
ran els seus coneixements en l’àrea de 
Coneixement del Medi Natural, Social i 
Cultural i faran tota una mena d’experi-
ments per aprendre conceptes cientí-
fics i interdisciplinaris    

Dimecres 6, 13 i 20, 27 de juliol de 
19.00 a 21.00 h a la  Biblioteca

Regidoria de Joventut

Taller d’Skate i Roller infan-
til

Comptarem amb monitors especialit-
zats per aprendre la tècnica de l’eskate 
i del roller            

Tots els dijous 7, 14, 21 i 28 de juliol  
de 19.00 a 21.00 h a la pista d’skate del 
barri de l’Almarx 

Cal fer la inscripció a les Oficines 
Municipals de Cultura i Joventut fins al 
dimecres 22 de juny

Regidoria de Joventut

ESTIU ESPORTIU

Gaudiu de la programació esportiva 
que vos ofereix la regidoria d’Esports! 

En Xixona, l’estiu es esportiu. Podeu 
inscriure-vos en: 

• II Campus Multiesportiu per alum-
nes entre 6 i 16 anys. Primera quinzena 
del 29 de juny al 14 de juliol, segona  
del 15 al 31. De dilluns a divendres de 
9.00 a 14.00 h. Butlleta d’inscripció al 
Poliesportiu Municipal 

Preu:
• Cursets de natació d’estiu per als 

nascuts entre el 2003 i el 2011. Pri-
mera quinzena de l’1 al 21 de juliol, 
segona del 22 de juliol al 11 d’agost. 
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 
segons grup.

• Curset de tenis d’adults a partir de 
16 anys. Primera quincena de l’1 al 14 
de juliol, segona del 15 al 28. Dimarts 
i dijous en dos torns. A partir de setze 
anys,  

         Campionats, activitats variades. 
Podeu ampliar la informació en la web 
municipal www.xixona.es 

ESCOLA D’ESTIU

-Altres activitats Esportives d’estiu
-Escola d’Estiu
-Natació per adults
- Taller de Ceràmica

Activitats per 
poder passar 
un bon estiu
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Xixona celebra el Dia de la Bici
D e nou, arriba el bon temps i Xixona esdevé ciclista. 

El diumenge 8 de maig, el Centre Excursionista de 
Xixona, amb el patrocini de la Regidoria d’Esports de 

la localitat va organitzar el Dia de la Bici, una activitat que va 
congregar a majors i menuts per tal de gaudir d’un dia de sos-
tenibilitat, esport i diversió. 

A les 10 hores es citava a tots els participants a les portes 
de l’Ajuntament, a l’avinguda de la Constitució, per tal de co-
mençar la prova. El CEX, com cada any, havia traçat un circuit 
urbà que travessava els tres barris del municipi. Així, el reco-
rregut connectava els barris Almarx i Sagrada Família, creuant 
la zona centre del poble.

Cap a la meitat del circuit, en l’antiga fàbrica de l’Almendro, 
es va instal·lar un punt d’avituallament on els participants van 
poder agafar forces per seguir amb el recorregut que finalitza-
va al punt de trobada.

Una vegada finalitzada la cursa, i tots reunits a la Plaça una 
altra vegada, el CEX va realitzar jocs per als xiquets, al mateix 
temps que els esportistes van poder gaudir del millor de la 
gastronomia xixonenca, degustant un bon grapat de coques i 
prenent refrescos per compensar l’esforç. Així mateix, a la fi 
de la prova també es van repartir regals entre els participants.

VOLTA AL TERME EN BICI
Per altra banda, el Centre Excursionista de Xixona també va 

celebrar la tradicional Volta al Terme en Bici els dies 29 i 30 
d’abril en un any especial per a l’entitat esportiva de la localitat, 
en tant que es celebrava el 25é aniversari d’aquesta prova, una 
de les més arrelades del CEX. 
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Més de setanta vehicles a la 
IV Concentració de 
Motos i Cotxes Clàssics

A un costat de la calçada, cotxes; a l’altre, motocicletes. En total, una setan-
tena al llarg de l’avinguda de la Constitució. Els artífexs d’aquest desplega-
ment, el Club d’Automobilisme Xixona Sport, que va organitzar el passat 

7 de maig l’edició número set de la Concentració de Motos i Cotxes Clàssics a la 
localitat.

Els amants del motor van poder gaudir de nou de la concentració de vehicles 
antics, que va portar fins a Xixona alguns dels models més emblemàtics i distintius. 
A les nou del matí arrancava la jornada, amb la recepció dels cotxes i motos. Els 
participants, per un preu de 5 euros d’inscripció prèvia, van poder carregar piles 
posteriorment amb un esmorzar popular.

Cap a les 11:30, ja amb l’estómac ple, es va realitzar una visita a peu pel municipi 
i abans de dinar, una rifa en què se sortejaren productes diversos, de la mà dels 
patrocinadors de l’esdeveniment. A continuació, es va procedir a l’entrega de pre-
mis. Es va guardonar el vehicle que venia des de més lluny, el millor conservat i el 
més original. Entre ells, cotxes tan exclusius com un Ferrari GT Dino o una edició 
limitada d’un Chevrolet El Camino, del qual solament existeixen quinze unitats al 
món. Per tancar el matí, els assistents van dinar a un dels restaurants col·labora-
dors previ pagament de 10 euros i, ja a la vesprada, es va visitar també el Museu 
del Torró, com a tancament de la jornada.

En resum, un esdeveniment que, com els anys anteriors, va reunir a Xixona als 
aficionats del motor i un bon grapat de curiosos, que es van apropar per contem-
plar i fer-se fotos amb alguns dels models clàssics més valorats. Un èxit de concen-
tració que va permetre els participants compartir la seua afició i, al mateix temps, 
gaudir de l’encant de la localitat.
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Sara Pineño i Pablo Valero, 
guanyadors al Campionat 
Nacional de Karate Shotokan

L ’equip xixonenc de karate segueix sumant. Els esportistes Sara Pineño i Pablo Valero van acon-
seguir un total de tres medalles al 7é Campionat Nacional Karate Shotokan que es va celebrar a 
Cofrentes (València) el dia 7 de maig.

A la prova participaven competidors de diferents comunitats autònomes com Castella-la Manxa, 
Madrid, Andalusia, Illes Balears, Navarra i Comunitat Valenciana. “El col·lectiu de karate de Xixona 

va aportar set competidors: Sara Pineño, Pablo Valero, Iver, Carlos Carreño, Carlos Martínez, Toni 
Ibáñez i Alejandro Marín. I, globalment, van fer una actuació estupenda”, van declarar des de Karate 
Shotokan Xixona.

Com a resultat, Pablo Valero es va proclamar subcampió de Kata Senior i Sara Pineño campiona en 
la categoria de Combat i tercera en la modalitat de Kata.

L’equip juvenil de pilota valenciana de Xixona es 
proclama subcampió provincial

Només Mutxamel va aconseguir superar l’equip xixonenc. La localitat 
alacantina d’Ondara va acollir el passat mes d’abril les finals provincials 
absolutes dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. Al trinquet, els 
millors pilotaris de la modalitat de raspall d’Alacant. No obstant això, els 
esportistes locals van saber estar a l’altura.

El Club de Pilota Valenciana de Xixona participava amb l’equip confor-
mat per Sergi Sala, Adrián Álvarez i Mario Méndez, que va classificar-se 
en segona posició de la categoria juvenil. Un resultat més que satisfactori 
tenint en compte el nivell de la competició. Els xixonencs van aconseguir 

superar La Vila i Mutxamel B, que van quedar en tercera i quarta posició, 
respectivament. Des de l’entitat esportiva van voler donar l’enhorabona als 
joves pilotaris. “Pas a pas, colp a colp, partida a partida i en equip s’acon-
segueixen les coses”, van declarar.

EL MILLOR MOMENT
Per altra banda, el primer equip del Club de Pilota Valenciana lidera en 

2a Provincial de Llargues. Un èxit innegable de l’esport més tradicional que 
viu a Xixona el seu millor moment.

Creant una 
nova cultura 
esportiva local

 El passat 22 d’abril, Xixona va acollir la primera 
sessió del #proyectodpdp: “Esport per a la Prevenció 
i el Desenvolupament Positiu”, una iniciativa realitzada 
conjuntament per la Regidoria d’Esports de la localitat i 
la Diputació d’Alacant que contempla diferents accions 
com a tallers, formació i conferències i es durà a terme 
durant tot l’any a la localitat, a càrrec de l’Associació 
MVP SPORT.

La primera xerrada del programa va estar relacionada 
amb l’afavoriment del desenvolupament del talent en 
l’àmbit esportiu i va resultar una oportunitat per com-
partir experiències en relació amb el lideratge en el 
marc d’un nou model esportiu basat en valors positius i 
hàbits de vida saludable.

SEGONA SESSIÓ
La segona sessió del projecte, que va adreçat a espe-

cialment a esportistes, famílies, entrenadors, dirigents 
esportius i docents, es realitzarà a les 19 hores del dia 3 
de juny a la Casa de Cultura.

‘Creant una nova cultura esportiva: 9 hàbits per a 
l’èxit’ és el títol d’aquesta segona conferència que ana-
litzarà els comportaments que determinen l’èxit perquè 
les organitzacions esportives permeten que tots els seus 
membres desenvolupen la capacitat de pensar i d’ac-
tuar d’una manera més innovadora, més proactiva i més 
creativa.

L’assistència serà lliure fins a completar l’aforament 
de la sala.
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