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L’atur segueix baixant i 
queda en 535 persones

La xifra suposa el quart descens consecutiu, si bé és una mica 
superior al mes de maig de l’any passat

Èxit del concurs de pintura 
celebrat a l’aire lliure

Es va celebrar al Barranc de la Font i van ser molts els qui es van 
sumar a la iniciativa lúdica i cultural

Multitudinària 
celebració de la festa 
de Sant Joan

La 5a Festa de Sant Joan, que es va celebrar al castell de Xixona, va resultar mul-
titudinària i unes 400 persones van gaudir del sopar de cabasset, si bé les activitats 
van ocupar bona part de la jornada. Un dels punts forts va ser el concurs de truites, 
on en van participar deu i la guanyadora va ser l’elaborada per María Fajardo. La 
festa va arribar de la mà d’AEX amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Les 24 hores 
solidàries 
uneixen 
l’esport i 
l’ajuda a les 
persones 
que pateixen 
necessitats

La ‘Ruta de la 
tapa-Tapeando 
con turrón’ 
d’aquest any ja 
té guanyadors

Inflables i 
música per 
inaugurar la 
temporada de 
piscina

Els estudiants 
de Xixona 
gaudeixen 
de les seues 
festes de 
final de curs

Una nova legislatura arranca en Xixona i ho fa amb un govern 
del PSOE, que amb sis regidors governarà la població sense ma-
joria absoluta. A l’oposició queden quatre formacions, com són 
Més Xixona-Acord Ciutadà amb tres regidors, PP amb dos mem-
bres, Ciudadanos amb un i Compromís amb un altre regidor.

Al davant del govern una alcaldessa, Isabel López, qui recull el 
testimoni de Ferran Verdú i defensa la política com la fórmula 
per a resoldre els problemes dels ciutadans, en la que considera 
serà la legislatura del consens i en la que tots treballaran en 
benefici de Xixona.
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Nova legislatura 
amb alcaldessa
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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 26 de junio al 2 de julio  Cortes Valencianas, 4
Del 3 de julio al 9 de julio  Av. Constitución, 10
Del 10 de julio al 16 de julio  Cortes Valencianas, 4
Del 17 de julio al 23 de julio  Av. Constitución, 10
Del 24 de julio al 30 de julio  Cortes Valencianas, 4
Del 31 de julio al 6 de agosto  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 18. 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 Fotografía

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

- Taller de monopatín y 
patín en línea: Los jueves 
del mes de julio, de 19 a 21 
horas, en la pista de skate de 
l’Almarx.

- Taller de Dj y música 
electrónica con David 
Sirocco: Los viernes del mes 
de julio, de 18 a 21 horas, en 
la Casa de Cultura.

- Curso de cerámica: Los 
días 16, 20, 22, 23, 27, 29 y 
30 de julio, de 18 a 20 horas, 
en la Casa de Cultura.

- Curso de iniciación al 
ruso: Del 29 de junio al 23 
de julio, de 17 a 20 horas y 
de lunes a jueves, en la Casa 
de Cultura. Curso de 50 horas 
patrocinado por la Diputación 
de Alicante en materia de 
juventud, preferentemente 
dirigido a un público de entre 
16 y 35 años.

- Curso intensivo de 
inglés B1: Curso de 40 
horas patrocinado por la 
Diputación de Alicante en 
materia de juventud, dirigido 
preferentemente a personas 
entre los 16 y 35 años de 
edad. Del 6 al 31 de julio y 
de lunes a viernes de 18 a 20 
horas, y se celebra en la Casa 
de Cultura.

- Titelles al carrer: Los 
martes 7, 14 y 21 de julio, a 
las 19’30 horas. Se celebran 
en el Barranc de la Font, 
Jaume I, Parc del Pont d’Alcoi 
respectivamente.

- Animación en los 
parques: Corre a cargo de 
Ada Kabiles y se celebra los  
miércoles 8, 15, 22 y 29 de 
julio. De 18 a 20 horas en el 
Barranc de la Font.

- Escuela de verano (de 
3 a 12 años): A cargo de 
Inter-lingua y patrocinada 
por la concejalía de Servicios 
Sociales. Del 6 al 31 de agosto 
y tendrá lugar en el centro 
Eloy Coloma.

- Escuela multideportiva 
(de 6 a 16 años): De 
lunes a viernes de 9 a 14 
horas. Más información en el 
polideportivo municipal.

- Curso de natación: 
Actividad para los nacidos 
entre los años 2003 y 2011. 
Tendrá lugar de lunes a 
viernes de 9’30 a 13’15 
horas. Más información en el 
polideportivo municipal.

* Los cursos y talleres 
requieren de inscripción 
previa.

Amb el suport de
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La Ruta de la tapa-Tapeando 
con turrón ya tiene ganadores

L a cuarta edición de la Ruta de la 
tapa-Tapeando con turrón por 
Jijona ya tiene ganadores, tanto 

en lo que se refiere a los estableci-
mientos como a los participantes. En 
lo que se refiere a los establecimien-
tos, la mejor tapa con turrón ha sido 
para L’Entrepà con la tapa El Campa-
nari; y en la mejor tapa se ha dado un 
empate entre la Pizzería Crack y Mo-
ments Sis, con Pizza Xixonenca y Ho-
menaje en frío a la borreta jijonenca, 
mientras que la mejor presentación 
ha sido también para L’Entrepà, con la 
tapa El Campanari.

Los premios son posibles gracias a 
los patrocinadores: la mejor tapa con 
turrón depende del Consejo Regu-
lador de las IGP del turrón de Jijona 
y Alicante, con una dotación de 500 
euros, mientras que la mejor tapa lle-
ga de la mano de Turrones Picó, con 
400 euros. La mejor presentación está 
patrocinada por El Lobo (Grupo Con-
fectionary Holding) y está dotada con 
300 euros.

Cabe destacar que estos premios 
son elegidos por votación popular, 
es decir, que los ciudadanos partici-
pantes en la ruta rellenaron el tapa-
porte con diez sellos como mínimo, 
cumplimentaron sus datos persona-
les y votaron para las tres categorías 
con premio, depositando la votación 

L’ENTREPÀ HA GANADO DOS PREMIOS Y EN EL OTRO HAN EMPATADO PIZZERÍA CRACK Y MOMENTS SIS

en las urnas de los establecimientos 
participantes o en la oficina de turis-
mo.

En cuanto a los premios para los par-
ticipantes, se han entregado los que se 
detallan a continuación:

- Cena para dos personas (tabla de 
tapas, 2 montaditos y café), en el Res-
taurante El Racó de la Paquita. Judit 
Fernández Baldó.

 - Noche de fiesta con 12 cubatas, pa-
ra dos personas, en el pub Coco-Lima. 
Axel Miquel Cremades.

 - Tarta a elegir del catálogo para 10 
ó 12 personas, con valor de 20 euros, a 
cargo de Ca Blanes. Mª Angeles Roselló 
López.

 - Dos desayunos completos para dos 
personas, en Heladería Antiu Xixona. 
Cristina Santiago Albeida.

 - Cena valorada en 50 euros, para 
2 personas, en el Restaurante La Llar. 
Paula Bernabeu Feliu.

 - Noche de hotel para dos personas 
con desayuno incluido, disfrute del 
premio durante el mes de septiembre, 
en Finca Mas del Conill. Lara García 
Mañogil.

 - Comida para dos personas, valo-
rada en 40 euros, en la Cervecería El 
Mosset. Adolfo Llinares Martínez.

 - Botella de vino tinto Pergamino Re-
serva, botella de vino rosado Inurrieta 
y botella de vino blanco Bitácora, a car-

go del restaurante El Quicorro. Nieves 
Fernández Lominchar.

 - Cena para dos personas en Bar-Ca-
feteria Pepo’s. Mario Sempere Sirvent.

Señalar que la cuarta edición de la Ru-
ta de la tapa-Tapeando con turrón por 
Jijona se celebró entre el 15 y el 31 de 

mayo y participaron un total de 18 es-
tablecimientos, en una iniciativa orga-
nizada por el Ayuntamiento, AEX (Aso-
ciación de Empresarios, Comerciantes 
y Profesionales de Xixona) y Turismo 
de Jijona. Los participantes entraron 
en un sorteo, que les concedió los pre-

mios apuntados y la entrega tuvo lugar 
el 11 de junio, para establecimientos y 
participantes.

Turismo Jijona ofreció un premio di-
recto de 20 euros cada uno a los cinco 
primeros clientes que completaron la 
cartilla.
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Arranca una nova 
legislatura amb una 
alcaldessa del PSOE

L a Corporació municipal de Xixo-
na es va constituir oficialment el 
13 de juny, quan es va celebrar la 

sessió plenària en la qual els 13 regidors 
van prendre possessió dels seus càrrecs.

Un Ajuntament que governa el PSOE 
amb minoria, ja que ho fa amb sis re-
gidors, i en l’oposició queden els tres 
representants de Més Xixona-Acord 
Ciutadà, els dos regidors del PP, un de 
Ciudadanos i un altre de Compromís, i 
que està presidit per Isabel López Ga-
lera, alcaldessa de Xixona i que agafa el 
testimoni de Ferran Verdú.

EMOCIONS I RECORDS
Al seu discurs d’investidura, l’alcaldes-

sa va assegurar que sentia “una emoció 
alegre i agraïda, però que també porta 
implícita, com no podia ser d’altra ma-
nera, un alt grau de responsabilitat. A 
partir d’avui, som els que compartim 
aquest acte d’investidura els artífexs de 
decisions importants, fonamentals, per 
al present i també per al futur de Xixona, 
per a tots nosaltres”.

Isabel López va mirar enrere per “tenir 
un record a totes les persones que abans 
que nosaltres van ostentar el càrrec de 
regidores i regidors d’aquest Ajunta-
ment en representació de diferents par-
tits i ideologies” i va repassar la que va 
ser el primer Ajuntament democràtic, al 
1979, on per primera vegada una dona 
va formar part i ara en són set. A més, 
l’alcaldessa va animar a fer política “de 
veritat, la política que es preocupa de la 
gent. Una política que no té res a veure 

amb les vergonyoses notícies que dia re-
re dia tots hem de veure en els mitjans 
de comunicació i que han portat davant 
la justícia als que no es mereixien ocu-
par un càrrec públic”.

Pel que fa als canvis en la Generalitat, 
va assenyalar que “ens animen a tenir 
major esperança en què s’adopten ini-
ciatives i mesures que atorguin prioritat 
a una educació i una sanitat públiques i 
de qualitat, sense oblidar l’atenció a les 
persones més necessitades. Volem amb 
urgència i valentia una nova manera de 
resoldre els problemes i les dificultats 
de les famílies i els joves, els depen-
dents, les empreses, els autònoms o els 
emprenedors”.

Isabel López va parlar d’una Corpora-

ció plural, amb cinc partits representats, 
i va incidir en què “tots hem debatut i 
adoptat decisions respecte a la manera 
de dur endavant aquesta màxima que ha 
d’unir-nos. Les portes del diàleg conti-
nuen obertes i així se’ls va traslladar a 
tots. Ens escoltareu en el desencontre, 
segur, però ens trobarem en un camí 
comú i primordial: el nostre amor pel 
nostre poble i la defensa de la nostra 
gent. I, en les poques ocasions en què 
no aconseguim estar d’acord, ha de 
prevaler el reconeixement mutu i el res-
pecte, perquè som exemple, perquè són 
molts els que ens miren i perquè hem 
d’estar a l’altura del càrrec que ocu-
pem. També Diàleg i Responsabilitat, 
aquesta última és la paraula que més 

he utilitzat al llarg d’aquest discurs i no 
és una casualitat. Diàleg per arribar a 
acords justos i raonables. Responsabi-
litat per trobar la justa mesura de les 
coses i tenir capacitat per assumir les 
seves conseqüències. Un Diàleg basat en 
arguments, en realitats, ben fonamentat 
i amb visió de futur. Una Responsabi-
litat que ens uneixi i cohesioni com a 
representants públics, com “la veu del 
poble”, que defensava Estellés. Agarre 
el testimoni deixat per Ferran Verdú, al-
calde durant vuit anys i un gran amic. Un 
exemple en la política, en lo personal i 
en lo professional. Sap que té l’afecte del 
seu poble”.

Una emocionada alcaldessa va afirmar 
que “sóc l’alcaldessa de tots i vosaltres, 

regidores i regidors, heu de ser, al meu 
entendre, també els representants de 
tots”.

DES DE L’OPOSICIÓ
A la sessió d’investidura van interve-

nir els portaveus de tots els grups amb 
representació municipal. Per part de 
Compromís, Joan Arques va manifestar 
la “alegria, privilegi i responsabilitat” 
del càrrec que assumia amb “valentia i 
honestedat”.

Joan Arques va avançar la intenció de 
Compromís de fer “una oposició cons-
tructiva, per aportar en positiu, i sent 
útils des de l’oposició”. Davant un repte: 
portar a terme, amb la col·laboració de 
tots, la majoria de propostes que por-

ELS 13 REGIDORS DE GOVERN I OPOSICIÓ  JA HAN PRES POSSESSIÓ DELS SEUS CÀRRECS

A l’oposició 
han quedat 
Més Xixona, PP, 
Ciudadanos i 
Compromís, 
i el PSOE governa 
en minoria

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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CORPORACIÓ MUNICIPAL
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Isabel López Galera
Ricardo Mira García
María Teresa Carbonell Bernabeu
Rosa María Arques Trigueros
Cristian Sirvent Carbonell
María Núñez Romero

MÉS XIXONA-ACORD CIUTADÀ
Joan de Déu Martines Llinares
Elena Peirón Sirvent
Mariví Sanz Fernández

PARTIDO POPULAR
María Fuensanta Galiana López
Juan Carlos Francés Romo

CIUDADANOS
Javier Gutiérrez Martín

COMPROMÍS PER XIXONA
Joan Arques Galiana

taven al programa electoral, ja que avança seran 
beneficioses per a tota Xixona, i remarca un com-
promís amb la transparència, buscant que l’Ajun-
tament establisca una comunicació més fluida amb 
els ciutadans.

Pel que fa a Ciudadanos, Javier Gutiérrez va de-
finir la proposta que encaplaça com de centre i 
moderada i va avançar que treballarà per a tots els 
xixonencs, parlant de la importància de la respon-
sabilitat, transparència i un canvi en la manera de 
fer les coses.

Javier Gutiérrez també va remarcar que és un Con-
sistori heterogeni, que se subscriu al model elegit 
per la ciutadania, buscant facilitar el dia a dia, in-
cidint en la importància de què es recupere la con-
fiança amb els gestors, es done suport a l’emprene-
dor i es facen polítiques per fomentar l’ocupació.

Pel que fa al PP, Fuensanta Galiana va remarcar 
que “el que és important no és el partit, sinó els 
ciutadans”, va incidir en l’ampla representació de 
partits i va assenyalar que el PP farà tots els esforços 
possibles per demostrar que “la diversitat no té per 

què ser ingovernabilitat”. Avança que treballaran 
amb un gran sentit de la responsabilitat i la demanen 
a tots.

Des de Més Xixona-Acord Ciutadà, Joan de Déu 
Martines va afirmar al seu discurs que “són temps 
d’esperança, d’acabar amb la foscor que hem viscut 
els últims anys”, incidint en què el poder de decisió 
està a les mans del poble, qui ha de participar dia 
a dia, en el que ha de ser la democràcia real. Va 
avançar la importància de remunicipalitzar serveis 
públics, així com que els valors republicans marca-
ran aquests quatre anys.

Joan de Déu Martines va incidir en què faran una 
oposició constructiva, desitjant que tots remen en 
la mateixa direcció, incidint en factors fonamentals 
com “la transparència, austeritat, igualtat, radicalitat 
democràtica i participació ciutadana”.

Els nous representants públics de l’Ajuntament 
de Xixona van agrair el suport dels ciutadans en les 
eleccions del 24 de maig, que han configurat la nova 
Corporació municipal que regirà Xixona els pròxims 
quatre anys.
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Multitudinària celebració 
de la Festa de Sant Joan

E l dissabte 20 de juny es va celebrar la 5a Festa de Sant Joan en el castell de Xixona, que va 
començar a les dotze del migdia amb el ‘tardeo’ i a la nit es va celebrar el sopar de cabasset, que 
va resultar multitudinari, ja que es calcula que van participar al voltant de 400 persones. El sopar 

va estar amenitzat pel grup Almaens Jazz Band.
Durant tota la jornada van haver-hi llocs de menjar i beguda, la barra de la puça. Es va disposar 

d’autobús urbà fins a la rotonda del castell per poder apropar a tots els qui van optar per aquest van 

estar interessats a fer ús d’aquest servei.
Un dels punts forts de la jornada va ser el concurs de truita creativa, que va viure la seua 

segona edició i van participar un total de 10 truites. La guanyadora va ser María Fajardo, 
que va ser la més valorada pel jurat, que va gaudir d’unes truites molt ben cuinades. 
Aquesta celebració de Sant Joan arriba de la mà de l’associació de comerciants AEX amb la 
col·laboració de l’Ajuntament.

DE LA MÀ DE L’AEX I L’AJUNTAMENT, EN UNA JORNADA DE CONVIVÈNCIA EN EL CASTELL DE XIXONA

Un estiu completíssim per a totes les edats
Les regidories de Joventut, Esports, Cultura i Serveis Socials han preparat tot un fum d’activitats 

per a totes les edats.
Als matins de juliol, Escola d’Estiu a càrrec d’Interlingua (de 3 a 12 anys), Campus Multiespor-

tiu (de 6 a 16 anys) realitzat pel club local Xixona Esportiu C.F, Curs d’Informàtica, Curs d’anglés 
lúdic i Taller de joves genis per a xiquets entre 11 i 14 anys, i els Cursos de Natació Intensius 
per a xiquets entre 4 i 12 anys. A més, en l’escola d’estiu, en la qual col·laboren les AMPES dels 
centres educatius, es garanteix que els xiquets i xiquetes puguen tenir el menjador també durant 
el mes de juliol.

A les vesprades, pel que fa a formació: Taller de Deejay i música electrònica, Curs de Ceràmica, 
Curs d’Iniciació al Rus, Cursos Intesius d’Anglés B1 i B2 i Cusos Intensius de Tenis. Pel que fa a 

oci, després de l’èxit de l’any passat, es repeteix una nova edició del Taller de monopatí i patí en 
línia els dijous de juliol, l’Animació als parcs a càrrec d’Ada Kabiles i com a novetat, els dimarts 
7, 14 i 21 de juliol n’hi haurà actuacions de Titelles al carrer al Barranc dela Font, Carrer Jaume 
I i Parc del pont d’Alcoi respectivament.

A més a més s’ha celebrat este passat divendres 26 de juny la segona edició del Bus a la Mar 
organitzat per les regidories d’Esports i Joventut en el que els joves practiquen tot tipus d’esports 
aquàtics com el surf de vela, el surf de rem, caiac, etc. I els dies 26 i 27 de juny, una novedosa 
proposta de la Regidoria d’Esports i els clubs i esportistes locals, les 24 Hores Esportives Soli-
dàries, on allò important és passar-ho bé fent esport amb amics i família sense importar el resul-
tat, i al seu torn ser solidari aportant aliments a Caritas com a inscripció.
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LA CIFRA DEL MES PASADO SUPONE OCHO INSCRITOS MENOS QUE EN ABRIL Y ES LA CUARTA BAJADA CONSECUTIVA

El paro suma un nuevo descenso 
en mayo y queda en 535 personas 
E l desempleo en la población de 

Xixona vivió el mes pasado un 
nuevo dato positivo, puesto que 

volvió a descender y es el cuarto des-
censo consecutivo que se produce. En 
esta ocasión el descenso ha sido en 
ocho personas respecto a abril y con 
ello el mes pasado se contabilizaron un 
total de 535 personas buscando empleo 
en Xixona, según los datos facilitados 
por el Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (Servef). 

La evolución positiva de este año que-
da patente en el hecho de que enero 
pasado llegó hasta las 606 personas 
desempleadas y el mes pasado había 
descendido en 71 personas. Por con-
tra, sí ha experimentado un aumento 
respecto al año pasado, puesto que en 
mayo de 2014 se contabilizaron 530 
desempleados.

De los cinco sectores en los que se 
contabiliza el paro, uno prioritario 
en la economía de Xixona, como es la 
industria, experimentó el mes pasado 
un descenso en once personas respec-
to a abril y contabilizó 231 inscritos, y 
también descendieron los parados en la 

construcción, con un total de cinco per-
sonas, y con ello registró 30 personas.

Por contra, hubo dos sectores en 
que aumentó el paro y tanto los servi-

cios como el grupo de los que buscan 
el primer empleo crecieron en cuatro 
desempleados cada uno de ellos, que-
dando en 237 y 21 inscritos respectiva-

mente. En cuanto a la agricultura, se ha 
mantenido en los mismos 16 inscritos. 

El mes pasado el paro afectó a 275 
mujeres y 260 hombres.  

Un taller para elaborar turrón y mucho más

Ha finalizado el curso y con ello la clase-taller que imparte Vicent Mi-
quel en el IES Xixona, en el que los alumnos han aprendido las técnicas 
necesarias para elaborar turrón a la piedra, de nieve y guirlache, así 
como mazapán, rollitos de vino, polvorones, panellets, así como hela-
dos de mantecado, chocolate, turrón, crépponé, granizado de limón, 
horchata de chufa y de almendra, entre otros.

Los alumnos han puesto la máxima atención y respeto a las explica-
ciones, por lo que ha sido una experiencia muy fructífera. 

Paro en 
mayo

2007............ 277

2008............ 326

2009............ 445

2010............ 455

2011............ 497

2012............ 550

2013.............586

2014............ 530

2015.............535
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Estudiants extraordinaris
L ’edició 2015 dels Premis Sambori, pre-

mis de narrativa per a promoure i di-
fondre l’ús literari del valencià dins de 

l’àmbit escolar, han recaigut sobre dos centres 
educatius de Xixona. Concretament el tercer 
i primer premi Sambori del primer cicle de 
Primària fou respectivament per a Aitana Valois 
Company i per a Marc Pasqual Vízner, tots dos 
alumnes de segon del CPIP Cristòfol Colom. 
I el primer premi Sambori per a la categoria 
del segon cicle de Secundària ha estat per a 
Cristina López Bernabeu de 3r de l’ESO de l’IES 
Xixona.

Mentrestant, dos alumnes de Xixona han 
aconseguit el premi extrordinari de Primària: 
Lucía Llinares Cabezos del CPIP Cristòfol Co-
lom i Pepe Pineño Pérez del CPIP Eloy Coloma, 
i a més el premi extraordinari de Secundària 
ha estat per Elisa Sanchis García, alumna de 
l’IES Xixona. A les imatges, els guanyadors 
Sambori amb els mestres i la regidora María 
Teresa Carbonell, i els estudiants premiats amb 
els extraordinaris.

HAN ACONSEGUIT PREMIS SAMBORI I EXTRAORDINARIS DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Concert de cambra a càrrec del 
grup de clarinets de la banda

El grup de clarinets de l’Agrupació Artístico Musical El Trabajo va oferir un concert de cambra a primers de juny, a El Teatret, 
que va ser tot un èxit. Amb música variada, amb presència entre altres del jazz i fins i tot versions tango van delectar al nombrós 
públic assistent, ja que es va omplir de gent, que va marxar amb molt bon sabor de boca.
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Sant Joan en AFA Xixona Taller 
d’ocupació 
amb un 
total 
de 16 
alumnes

En Xixona es posa en marxa 
aquest any un taller d’ocupació 
sobre maçoneria i adequació 
d’espais enjardinats en ‘La Man-
dola’, el que significa que es 
desenvolupen dues especialitats. 
La subvenció concedida per la 
Conselleria d’Economia, Indús-
tria, Turisme i Ocupació és de 
146.519’04 euros i la duració 
del taller serà de sis mesos, amb 
un total de 960 hores de forma-
ció en alternança amb el treball 
professional.

L’inici del curs serà abans 
del 30 de novembre d’aquest 
any i abastarà a un total de 16 
alumnes, vuit per cada una de 
les especialitats, com són les de 
maçoneria i infraestructura de 
jardins.

Cal assenyalar que aquests 
tallers d’ocupació són molt po-
sitius i desenvolupen una tasca 
molt important en la formació 
dels treballadors xixonencs.

U n dels símptomes que caracteritza la malaltia d’Alzheimer és la desorientació 
espai-temporal i per aquest motiu tots els programes i tallers que es realitzen 
en AFA Xixona i comarca van dirigits a orientar als majors en el temps i en 

l’espai. A més l’objectiu principal d’un recurs com en aquest cas és el Centre d’atenció 
diürna, és que l’usuari seguisca estant en contacte amb la realitat i amb el que succeeix 
al seu voltant.

Tenint en compte aquestes premisses que acabem d’exposar, les activitats que s’han 
dut a terme durant les dues primeres setmanes del mes de Juny han estat relacionades 
amb la festivitat de les fogueres de Sant Joan i entre elles destaquen la confecció i 
muntatge d’una foguera realitzada pels usuaris d’AFA, on s’han emprat diferents ma-
terials reciclats. Amb aquest treball, a més, van aprofitar per a fer un repàs social dels 
últims esdeveniments ocorreguts a Espanya, com són: les eleccions autonòmiques, el 
nomenament del nou Rei Felipe VI, entre altres.  Va resultar una activitat gratificant tant 
per als usuaris, els quals van viure el procés de fabricació molt il·lusionats, com per a 
l’Equip Tècnic i la junta directiva del Centre, sense els quals no s’haguera pogut dur a 
terme. Finalment, assenyalar que AFA Xixona els desitja un feliç estiu.

Final de curs de l’escola 
de ball d’ADA Kabiles

El dissabte 27 de juny es va celebrar el fi de curs de l’escola de ball d’ADA Kabiles, que va tenir lloc al Cine de Dalt i va fer gaudir al 
públic assistent. Aquesta associació està especialitzada en les arts escèniques, així com en l’organització d’actes i en animació, entre 
altres. Amb el fi de curs de l’escola de ball es van poder veure totes les evolucions damunt l’escenari, amb diferents estils. Les entrades 
eren gratuïtes i es podien recollir en la taquilla del Cine de Dalt una hora abans de començar l’espectacle.

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

e-mail: ferreteriavalls@hotmail.com

FERRETERIA
MENAJE DE COCINA

HERRAJES
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El Museo del Turrón celebró el 
Día Internacional de los Museos
El Museo del Turrón celebró el Día Internacio-

nal de los Museos, que se conmemora el 18 de 
mayo, y lo hizo con entrada libre, obsequios y 

una amplia degustación gratuita de productos, entre 
los que se incluyeron los tradicionales turrones de 
Alicante y de Jijona, pasando por típicos dulces co-
mo los mazapanes e incluyendo también chocolates, 
entre otros. Además, los visitantes pudieron disfrutar 
de un 50% de descuento en toda la bibliografía del 
Museo del Turrón y merchandising, además de reci-
bir de regalo un cortador de turrón por la compra 
de productos en la tienda del Museo. Los más peque-
ños fueron sorprendidos con pegatinas.

Las instalaciones del Museo del Turrón permiten 
conocer de primera mano los procesos de fabrica-
ción del turrón y mazapán, su promoción y distri-
bución, los protagonistas de la industria turronera 
y todos los detalles de la elaboración del turrón a lo 
largo de su historia. Integrado en la Red de Turismo 
Industrial de la Provincia de Alicante y reconocido 
por la Generalitat Valenciana como Museo oficial de 
la Comunitat Valenciana, el Museo del Turrón cuen-
ta con una afluencia anual que ronda  las 50.000 
visitas.

CON ENTRADA LIBRE, DEGUSTACIÓN GRATUITA Y OBSEQUIOS PARA LOS ASISTENTES

El voluntariat mediambiental de Xixona ja està en marxa, 
destinat especialment al manteniment de les zones forestals del 
terme municipal. El programa es va posar en marxa el 13 de 
juny i estarà vigent fins al 27 de setembre.

Aquest voluntariat està vigent dissabtes i diumenges en dos 
torns, de 8 a 14 hores i de 14 a 20 hores, amb un total de 15 
voluntaris. El pressupost estimat és de 8.235 euros i s’ha de-
manat una subvenció a la Conselleria de Governació i Justícia, 
que al tancament d’aquesta edició estava pendent de resolució. 
Cal assenyalar que aquest voluntariat desenvolupa una tasca 
important al terme de Xixona en els mesos en què estan tre-
ballant.

En marxa el 
voluntariat 
mediambiental 
de Xixona

PARA PUBLICIDAD EN ESTE 
PERIÓDICO LLAMAR AL TELÉFONO

651 077 626



ACTUALITAT XIXONA, Juny 2015 15

ES VA CELEBRAR AL BARRANC DE LA FONT, DE LA MÀ DE L’ASOCIACIÓN CULTURAL DE PINTORES JIJONENCOS

Pintura, premis i diversió en el 
concurs celebrat a l’aire lliure

E l Barranc de la Font va ser l’escenari escollit 
per la celebració del XII Concurs de pintu-
ra a l’aire lliure, patrocinat per l’Asociación 

Cultural de Pintores Jijonencos. Aquest concurs es 
va celebrar el 6 de juny i van ser molts els qui es van 
apropar per gaudir d’una jornada on l’art va estar 
molt present, en una edició que es va celebrar sota 
el lema de ‘Crear es divertido’.

Així, l’art, els premis i la diversió van estar molt 
presents en la jornada, que any rere any reuneix a 
un ampli nombre de participants, sent una inicia-
tiva molt aplaudida. A les imatges, ambient durant 
el concurs i alguns dels premiats. De dalt a baix i 
d’esquerra a dreta els d’Adrián Colomina, Gustavo 
Nicolau, Iris Climent, Víctor Manuel Sirvent i Eneco 
Cano.

ELS GUANYADORS
Categoria Senior
1r premi: : Gustavo Nicolau
Accésits Adrián Colomina i Maria Bernabeu
Categoria Junior:
1r premi: Iris Climent
Categoria Infantil:
1r premi: Eneco Cano
Accésit: Rita Giacoto i Brian Garcia
Categoria Peques:
1r premi: Víctor Manuel Sirvent
Accésit: Pau Orquin

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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Els estudiants gaudeixen de les 
seues festes de final de curs

E ls estudiants estan gaudint ja de les vacances, si bé abans de dir adéu a les aules es van celebrar els tradicionals festivals, on es van poder veure les evolucions i actuacions pensades i assajades per l’ocasió. 
Els centres Sagrada Familia, Eloy Coloma i IES Xixona van celebrar els seus festivals de final de curs al Cine de Dalt, mentre que el Cristòfol Colom ho va fer al mateix centre. A més de les variades actuacions 
es van celebrar diferents graduacions, d’aquells que finalitzen una determinada etapa i com és habitual aquests entranyables actes van estar marcats per l’emotivitat, la il·lusió i l’alegria. A les festes de final de 

curs dels escolars de diferents centres van assistir familiars i amics, gaudint tots d’unes jornades festives prèvies a les vacances escolars.

A L’IES XIXONA, ELOY COLOMA, SAGRADA FAMILIA I CRISTÒFOL COLOM S’HAN CELEBRAT FESTIVALS

Activitats en l’aniversari de la Societat El Trabajo
La Societat El Trabajo va cele-

brar en la setmana del 8 al 12 de 
juny el seu CVII Aniversari, amb 
actuacions del Grup Serenata i 
Rondalla Amor al Arte, que es van 
celebrar en la seua Aula de Cultu-
ra, amb gran assistència de gent, 
un vi d’honor per a tots els socis i 
el tradicional concert que ofereix 
l’Agrupación Artístico Musical El 
Trabajo en agraïment a tots els 
anys en què va estar situada en els 
locals de la societat. 

El concert va tenir lloc en el marc 
incomparable del pati de la societat 
amb un homenatge al la Zarzuela i 
el Pasdoble.
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Música i inflables per 
inaugurar la temporada 
de la piscina municipal
C om cada estiu, la piscina municipal va obrir 

les portes amb una festa d’inauguració a la 
qual van poder sumar-se xiquets i majors de 

manera gratuïta, ja que l’entrada era lliure.
Malgrat que la piscina es va obrir el dissabte 6 de 

juny –moment en què se celebraven les 12 hores 
de futbol sala– es va inaugurar oficialment un dia 
després, el diumenge 7. Moltes persones van acudir 
a la inauguració i van poder gaudir de les instal·la-
cions del poliesportiu municipal, així com de les ac-
tivitats que havia organitzat la Regidoria d’Esports.

La festa va durar des de les 11 del matí fins a les 
18 hores de la vesprada i va comptar amb jocs infla-
bles i música. Més de 500 persones van passar per 
la piscina del poliesportiu municipal en el dia de 
portes obertes que va preparar la Regidoria d’Es-
ports, tal com ve sent habitual en els últims anys.

Des d’aquest moment la piscina queda oberta 
fins al 13 de setembre, últim dia de la temporada 
d’estiu. Enguany, com a novetat, s’han instal·lat om-
brel·les de bruc per a ampliar les zones d’ombra, 
especialment, prop de la piscina infantil.

La temporada finalitzarà amb dos dies amb ac-
tivitats especials. D’una banda el diumenge 6 de 
setembre tornarà la festa aquàtica amb atraccions 
inflables, i d’altra, el diumenge 13 de setembre es 
realitzarà tot un dia Multiaventura amb rocòdrom, 
tirolina, rappel, busseig, etc. de la mà del Centre 
Excursionista de Xixona.

COM A NOVETAT D’AQUESTA TEMPORADA, S’HAN INSTAL·LAT OMBREL·LES DE BRUC PER A AMPLIAR LES ZONES D’OMBRA

‘

Finalitza l’exitós taller ‘Escacs a les escoles’ 
de la Regidoria de Joventut i Esports

El passat mes de juny ha conclòs este tradicional taller que venen realitzant i patrocinant ínte-
grament les Regidories de Joventut i d’Esports conjuntament i que s’ha desenvolupat en els tres 
centres educatius d’Educació Primària entre els mesos de gener i juny. L’objectiu, com sempre, 
millorar i enriquir l’educació i les eines personals de desenvolupament dels xiquets i joves. Les 
classes han sigut impartides novament per José Clement, Mestre de la Federació Internacional 
d’Escacs d’altíssim nivell.

Al CEIP. Cristòfol Colom hi ha hagut una magnífica participació de 60 alumnes i en el torneig fi-
nal del dimecres 3 de juny els resultats han sigut els següents: Enric Soler i Gerau Garrigós campió 
i subcampió de Tercer Cicle. Julián Cabezos i Esteve Picó campió i subcampió respectivament de 
Segon Cicle.

Pel que fa al col·legi Eloy Coloma, també una altíssima participació en aquest amb més de cin-
quanta participants. En la final escolar del centre celebrada el dijous 4 de juny, Conrado Heredia 
i Carles Bellido quedaren campió i subcampió de Tercer Cicle i Matías de Prado i Laura Molina 
campió i subcampiona respectivament de Segon Cicle.

Per últim, en el centre educatiu Sagrada, han rebut classes un total de 33 alumnes participants 
d’últim cicle de Primària. Els resultats del torneig final celebrat han sigut els següents:

Xavi Nicolau Mira i David Nicolau Samper campió i subcampió de sisè curs i Marcos Arques 
Andrés i Arnau Andrés Sevilla campió i subcampió respectivament de cinqué curs.

Tots els participants van rebre una medalla pel seu esforç i els tres primers classificats van ser 
obsequiats també amb un trofeu i un llibre sobre els escacs per ampliar formació.

Des de l’Ajuntament, Cristian Sirvent, regidors d’esports i joventut, assenyala que aquest taller és 
molt important per a l’educació en valors esportius i la concentració en l’estudi per als alumnes, 
i a més suposa una activitat extraescolar gratuïta molt important per a les famílies. D’ací eixiran 
grans esportistes que tindran l’oportunitat de seguir practicant, aprenent i competint en este joc 
de la mà Club d’Escacs de Xixona, recentment constituït, el qual arreplegarà tot este cabal humà, 
tancant este cercle formatiu i educatiu. La foto és del facebook d’Actividades Xixona.
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Furia Roja, The cofee station 
i Los Actimel guanyen 
les 12 hores de futbol sala
E ls passats dies 6 i 13 de juny es van celebrar les 12 

hores de futbol sala de les categories Benjamí, Aleví 
i Infantil-Cadet amb les victòries de Furia Roja, The 

cofee station i Los Actimel, respectivament. En total, 22 
equips –un més que en l’edició de l’any passat– van par-
ticipar en la competició que es va celebrar al poliesportiu

La participació en la prova es consolida any rere any i ha 
esdevingut una de les activitats més seguides pels xiquets 
i joves xixonencs. En aquest 2015, un total de 65 xiquets 
–distribuïts en set equips– es van inscriure a la categoria 
Benjamí (nascuts entre 2006 i 2008), cinc més que l’any 
passat i vint-i-tres participants més respecte al 2013.

En la categoria d’alevins (nascuts entre 2003 i 2005), 
també amb set equips participant, de nou va augmentar 
la participació en cinc xiquets –vint-i-cinc més que en 
2013– amb un total de 73 participants. Per contra, a la 
categoria Infantil-Cadet (nascuts entre 2000 i 2002) es van 
inscriure 67 esportistes, quatre menys que l’any passat, en 
huit equips.

Cal destacar el bon ambient de les jornades, amb pares 
i familiars des de les grades quasi tan entregats com els 
futbolistes que hi jugaven. A més, les proves van coincidir 
amb el primer dia d’obertura de la piscina municipal de 
la qual van poder gaudir els qui es van apropar al polies-
portiu.

CLASSIFICACIÓ
Furia Roja va aconseguir aquest any la victòria a la cate-

goria Benjamí. En segon lloc van situar-se Trueno Xixona, 
seguits per Furia Azul. Los Diablos van ser quarts i, tan-
cant la classificació, Mandanga Style, Los minecraft i Rayo 
Xixona.

En la categoria d’Alevins va guanyar The cofee station. 
Per darrere, Los vengadores, en segona posició i Blue Ti-
tans, tercers. La quarta posició va ser per a Los Huracanes. 
Los I·luminati, Antorchas i Los quintos van ocupar la cin-
quena, sisena i setena posició, respectivament.

Finalment, Los Actimel van ser guanyadors a la categoria 
Infantil-Cadet. Seguidament van quedar Notthingham Pri-
sas B i Cleptomanos F.C. Aston Birras es van classificar en 
quarta posició i Los Tronaos van ser cinquens. La sisena, 
setena i huitena posició en la classificació va ser per a Los 
Rastafari, Minawo de Kiev F.C. i Las Motivadas.

ES VAN CELEBRAR AL MES DE JUNY, EN LES CATEGORIES BENJAMÍ, ALEVÍ I INFANTIL-CADET

‘

L’Ajuntament publica les subvencions de 
45.000 euros per a clubs i esportistes locals

El consistori xixonenc ve traient des de l’any 2008, a través de la Regidoria d’Esports, aquesta 
convocatòria pública anual de “Subvencions per a clubs, entitats esportives i esportistes individuals 
de la ciutat de Xixona”, que té com a objectiu fomentar la pràctica esportiva reglada oficialment i la 
seua participació en les diverses competicions en les quals es troben immersos, ajudant a sufragar 
les despeses que aquestes els hi generen.

Segons marquen les bases que regulen les subvencions, la quantia de 45.000 euros que, continua 
mantenint-se des del primer any, es divideix en dos blocs, un bloc de 36.000 euros a repartir en-
tre els clubs participants i, d’altre de 9.000 a repartir entre els esportistes individuals, no podent 
superar en cap cas l’import de la subvenció el 66,67% del pressupost anual de despeses presentat 
pels clubs i esportistes. Entre els factors que es tenen en compte a l’hora de puntuar i distribuir es 
troben: el nombre de llicències esportives, la categoria o divisió en la qual competeixen, el nombre 
i distància de desplaçaments i d’esportistes desplaçats, el nombre d’equips per categories, l’orga-
nització de proves esportives a diferents nivells territorials o els resultats de les competicions de la 

temporada anterior.
Entre els esportistes que s’acullen a aquestes subvencions, es troben xixonencs que han disputat 

Campionats d’Europa o Mundials, representant a Espanya, d’altres, han disputat Campionats d’Es-
panya, Campionats Autonòmics o Provincials, deixant el nom de Xixona els més amunt possible.

Les sol·licituds es poden presentar en les oficines generals de l’Ajuntament fins al 15 de Juliol.

CONTRACTE DE SERVEIS ESPORTIUS AMB EL CENTRE EXCURSIONISTA DE XIXONA
Per altra banda, recentment, l’Ajuntament de Xixona ha realitzat la firma del contracte menor anual 

de serveis esportius amb el Centre Excursionista de Xixona, per valor de 10.300 euros i que inclou 
les següents activitats que es venen desenvolupant i continuaran fent-ho durant tot el 2015: Dia de 
l’Arbre, Volta al terme a peu, Volta al terme en bici, Dia de la bici, Marxes senderistes familiars, Dia 
Multiaventura en el Poliesportiu, Marxa Senderista Nocturna, Circuit de Cims i Muntanyes 2.0 i Mitja 
Marató de Muntanya “Pujada a la Penya Migjorn”.



ESPORTS XIXONA, Juny 2015 19

Final de curs apoteòsic de les 
Escoles Esportives Municipals
E l dimarts 9 de juny, el poliesportiu acollia la tradicional festa de fi de curs de les escoles 

esportives municipals. Un total d’11 escoles van mostrar al ritme de la música més fresca 
i estiuenca les seues grans habilitats esportives al públic en general que omplia de gom a 

gom les grades i accessos a la pista central: Aeròbic, Bàsquet, Gimnàstica de Manteniment, Futbol, 
Futbol sala, Karate, Defensa Personal, Tennis, Iniciació Esportiva, Taixí i Gimnàstica de Majors. 
Gairebé 400 alumnes als quals cal sumar els més de 150 dels cursos de natació anuals de l’Escola 
de Natació i l’Escola d’Aiguagim.

Tots els participants van anar uniformats amb la camiseta de les escoles esportives característica 
que se’ls entrega per part de la Regidoria d’Esports cada fi de cus, i van rebre al final de l’acte 
un dvd de la Gala de l’Esport i una bossa esportiva. Per concloure, es va llegir el manifest de 
l’esportista per part d’una de les alumnes i l’alcalde eixint, Ferran Verdú, va tindre unes paraules 
d’agraïment a les famílies, als esportistes i als entrenadors i conserges pel seu recolzament i con-
fiança en les escoles esportives municipals i pel treball amb els xiquets i joves, i tot seguit, es van 
repartir uns merescuts gelats per cortesia de l’empresa local Jijonenca entre tots els participants, 
que ajudaren a refrescar una calorosa vesprada primaveral.

VA SER UNA CITA MULTITUDINÀRIA I ES VA LLEGIR EL MANIFEST DE L’ESPORTISTA

24 hores esportives solidàries
Recollir aliments per a les per-

sones més necessitades i gaudir 
de l’esport en família són els ob-
jectius de les 24 hores esportives 
solidàries, una iniciativa organit-
zada per la Regidoria d’Esports en 
col·laboració amb clubs i esportis-
tes locals.

Els dies 26 i 27 de juny el polies-
portiu municipal va acollir un dia 
sencer dedicat a l’esport i a la soli-
daritat, ja que, per tal d’inscriure’s 
a la jornada, els participants havien 
de realitzar una donació d’aliments 
no peribles a benefici de Cáritas.

L’activitat va començar el diven-
dres 26 a les 19:30 hores, amb una 
marató de natació a la piscina del 
poliesportiu municipal. No obstant 
això, el dia gran va ser, sens dub-
te, el dissabte 27. De 9 a 11 hores 
es va celebrar, de nou, una marató 
de natació. Simultàniament va co-
mençar una classe d’aeròbic a la 
pista del C.P. Sagrada Família, un 
torneig de futbol i bàsquet 3x3, el 
torneig de futbol-tennis i el de pe-
tanca.

A les 10 hores es va iniciar una 
classe de sumba i el torneig de pilo-
ta valenciana. També es va instal·lar 
un rocòdrom a la pista de bàdmin-
ton del poliesportiu, mentre que al 
camp de futbol municipal els parti-
cipants van poder aprendre a tirar 
amb arc. A les 24 hores solidàries 
esportives també van ser protago-
nistes els escacs i, fins a les 13 ho-
res, es van jugar diverses partides 
simultànies.

A més, els assistents van poder 
gaudir de diverses exposicions a 
l’aparcament del poliesportiu. Així, 
es va realitzar una mostra de cotxes 
de ral·li, d’armes de tir olímpic, de 
bicicletes i de parapent.

Completant el conjunt d’activi-
tats va haver-hi també una sessió 
d’aquagim a la piscina municipal, 
una d’spinning a la pista del C.P. Sa-
grada Família, mentre que a la pista 
de tennis 2 es feia una demostració 
de karate. Van tancar les 24 hores 
solidàries els tornejos de triples i 
de tocs de pilota, el taller d’escalèx-
tric i el torneig de tennis infantil.

Inscripcions a 
les 24 hores 
de futbol sala, 
petanca i frontó

Els equips i esportistes locals 
que vulguen participar en les pro-
ves de futbol sala, petanca i frontó 
que se celebraran els 10 i 11 de 
juliol (petanca i frontó) i 17 i 18 
(futbol sala) ja poden fer les seues 
inscripcions al poliesportiu muni-
cipal.

El termini per participar acaba el 
dimecres 7 de juliol a les 18 hores 
en el cas del frontó i el dijous 8 a 
les 19 hores per a la petanca. El 
preu d’ambdues proves és de 12€ 
per cada jugador i podran compe-
tir fins a un màxim de 16 parelles 
per ordre d’inscripció.

Per a les 24 hores de futbol sala, 
s’estableix un mínim de 12 equips i 
un màxim de 12 jugadors per equip. 
El preu per equip és de 195€ fins al 
3 de juliol i 215€ fins al 14 de juliol. 
Més informació i inscripcions en el 
Poliesportiu Municipal i en la web 
www.seaeventos.com.
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