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Diverses millores en el 
Parc del Barranc de la Font

L’Ajuntament de Xixona destina prop de 35.000 euros a millorar 
l’accessibilitat, optimitzar l’enllumenat i el paviment

La piscina municipal obri les 
portes amb festa d’inauguració

La piscina municipal ja està oberta i el 5 de juny una gran festa 
d’inauguració donava inici a la temporada d’estiu

Solidaritat 
en el Ral·li 
fotogràfic i 
les Jornades 
Esportilàndia

Nit de Sant Joan

L’atur registra 
en maig el 
tercer descens 
consecutiu

L’IVACE i 
l’Ajuntament 
col·laboren en 
la promoció 
de l’Espartal III

Final de curs 
de les escoles 
esportives 
municipals

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat de tots els grups polítics, ha aprovat 
la proposta de la regidoria de Cultura de constitució del Consejo Municipal 
del Museo de Xixona, un òrgan assessor, de debat i de consulta per a la pre-
sa de decisions que afecten la creació i desenvolupament del futur museu 
municipal, en el qual s’oferirà la participació a persones de tots els sectors 

implicats. Es buscarà que estiguen representats tots els que d’una manera o 
altra poden estar involucrats en un projecte d’aquestes característiques. La 
regidora de Cultura, Rosa Arques, ha indicat que l’objectiu d’aquest projecte 
és conservar i difondre la història i les tradicionals de la localitat, i s’ha con-
signat una partida de 10.000 euros en el present exercici.

Juny 2016
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S’inicia el procés de creació 
del futur museu municipal
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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 Torremanzanas)/ 
10’30/ 13’00/ 15’45/ 19’45

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 
8’05/ 11’05/ 13’35/ 16’20/ 20’20

 Llegadas a playa Sant Joan: 8’10/ 
11’10/ 13’40/ 16’25/ 20’25

 
 Salidas a playa Sant Joan: 9’00/ 

12’00/ 14’00/ 16’30/ 20’30
 Salidas Hospital Sant Joan: 9’05/ 

12’05/ 14’05/ 16’35/ 20’35
   Llegadas a Xixona: 9’40/ 12’40/ 

14’40/ 17’10 (llega a las 17’40 a To-
rremanzanas) / 21’10 

 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 9’00 (a las 

8’30 desde Torremanzanas), 16’30 
 Llegadas a Hospital Sant Joan: 

9’30/ 17’00
 Llegadas a playa Sant Joan: 9’35/ 

17’05

 Salidas playa Sant Joan: 14’30/ 
19’30 

 Salidas Hospital Sant Joan: 14’35/ 
19’35

 Llegadas a Xixona: 15’10/ 20’10 (lle-
ga a las 20’40 a Torremanzanas) 

DOMINGOS Y  FESTIVOS
 Salidas de Xixona: 9’00/ 16’30
 Llegadas a Hospital Sant Joan: 

9’30/ 17’00
 Llegadas a playa Sant Joan: 9’35/ 

17’05
 
 Salidas playa Sant Joan: 14’30/ 

19’30
 Salidas Hospital Sant Joan: 14’35/ 

19’35
 Llegadas a Xixona: 15’10/ 20’10

Los horarios pueden variar en unos 10 
minutos. La parada en la playa Sant 
Joan es en Plaza de la Coruña. Roton-
da final Avda. Costa Blanca

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 MA-
ÑANA

Desde el 4 de junio hay dos nuevas 
paradas en la U-1 para dar servi-
cio al polideportivo y polígono, con 
paso aproximado a las 9’10/ 11’10/ 
12’10/ 13’10/ 14’10/ *17’25/ *18’25/ 
*19’25/ *20’25 (*solo días laborables)

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

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

Horario: 10 a 14 / 16 a 20
Correos

C/Alacant, 3
Tlf: 96 561 20 31

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

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Av. Constitució, 39
Tlf: 96 561 02 84

Horario: 09’00 a 14’00 

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

Horario: Martes y 1º/3º miércoles de ca-
da 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 recomien-
da 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 jueves, 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 vier-

nes de 9 a 13’30 horas. Tardes 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 vier-
nes 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 1 de julio al 7 de julio  Cortes Valencianas, 4
Del 8 de julio al 14 de julio  Constitución, 10
Del 15 de julio al 21 de julio  Cortes Valencianas, 4
Del 22 de julio al 28 de julio  Constitución, 10
Del 29 de julio al 4 de agosto  Cortes Valencianas, 4
Del 5 de agosto al 11 de agosto  Constitución, 10
 

- Cuenta cuentos y 
marionetas con Anna Canet  
   Martes 5 de julio, a las 19’30 
horas, en la calle Jaume I (barrio 
Segorb). Contes d’arreu del món
   Martes 12 de julio, a las 19’30 
horas, en el Cuernero. Contes de la 
mar salada
   Martes 19 de julio, a las 19 
horas en el parque del Pont 
d’Alcoi. Rondalles

- Taller de jóvenes genios
   Miércoles 6, 13, 20 y 27 de julio, 
de 19 a 21 horas en la Biblioteca

- Taller infantil de 
monopatín y patín con ADA 
Kabiles
   Jueves 7, 14, 21 y 28 de julio, de 
19 a 21 horas, en el skate park

- Taller para jóvenes de 
monopatín y patín con ADA 
kabiles (de 14 a 35 años)
   Jueves 7, 14, 21 y 28 de julio, de 
19 a 21 horas en el skate park

- Viernes 1 y sábado 2 de 
julio: XXIV Hores de Frontó i 
Tennis

-Viernes 1 de julio: Concierto 
‘De l’òpera al tango’, a cargo de 
l’Agrupació Artístico Musical El 
Trabajo de Xixona. A las 20 horas 
en El Trabajo. CVIII Aniversari de 
la Societat Cultural El Trabajo

- Sábado 2 de julio: Concierto 
‘Cordes a la serenata’, con la 
Orquestra de Pols i Plectre JMX. A 
las 20 horas en El Trabajo. CVIII 
Aniversari de la Societat Cultural El 
Trabajo de Xixona

- Viernes 8 de julio: Cine de 
barrio a la fresca. A las 22 horas 
en la calle Jaume I

- Viernes 8 y sábado 9 de 
julio: XXIV Hores de Futbol Sala i 
Petanca

- Sábado 9 de julio: Ball del 
farolet i sopar. A las 20 horas en 
El Trabajo. CVIII Aniversari de la 
Societat Cultural El Trabajo 

- Viernes 15 de julio: A las 
20 horas, en El Trabajo, ‘Música 
festera. De l’Alcoià a l’Alacantí’ 
amb La Cordeta d’Alcoi y Els 
Arreplegats de Xixona. CVIII 
Aniversari de la Societat Cultural El 
Trabajo de Xixona

- Domingo 17 de julio: Cine de 
barrio a la fresca, a las 22 horas en 
el barrio del Través 

- Viernes 22 de julio: A las 22 
horas, en el Barranc de la Font, 
Presentación de capitanes

- Sábado 23 de julio: Dia del 
Senyal

- Viernes 29 de julio: A 
las 20’30 horas, concierto de 
trompetas en El Trabajo

- Domingo 31 de julio: A la 
1’00, concierto en Barranc de la Font
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L’IVACE i l’Ajuntament 
col·laboren en la 
promoció del Parc 
Empresarial l’Espartal III
L a directora general de l’lVACE, Júlia Company, va mantenir una trobada de 

treball amb l’alcaldessa de Xixona, Isabel López. En aquesta reunió es van 
abordar accions conjuntes entre IVACE Parques Empresariales i l’Ajuntament 

amb la finalitat de promocionar i impulsar el parc empresarial L’Espartal III que 
promou IVACE en la localitat. Així mateix, es va tractar la publicació dels nous plecs 
de comercialització.

En aquest sentit, cal destacar la total col·laboració entre les dues administracions 
amb l’objectiu d’impulsar i facilitar la instal·lació d’empreses i l’engegada de nous 
negocis que contribuïsquen a dinamitzar l’economia de la localitat i de la comarca 
de l’Alacantí.

Júlia Company va ressaltar l’aposta d’IVACE Parques Empresariales pels nostres 
empresaris, autònoms emprenedors i Pimes ajudant-los a accedir a sòl industrial 
de qualitat perquè puguen fer realitat els seus projectes.

La Conselleria d’Economia Sostenible, a través d’IVACE Parques Empresariales, 
promou i comercialitza sòl industrial en cinc parcs empresarials distribuïts en 
les tres províncies de la Comunitat Valenciana: Nuevo Tollo a Utiel (València), El 
Maigmó a Tibi (Alacant), L’Espartal III a Xixona (Alacant), El Campaner a Alcalà de 
Xivert (Castelló), i Parc Sagunt (València).

L’ ESPARTAL III
El parc empresarial L’ Espartal III compta amb una superfície total de 105.741,45 

m2 amb una superfície disponible de 65.553 m2 . Disposa de 76 parcel·les de les 
quals hi ha 42 disponibles amb una superfície que abasta des dels 900 m2 fins als 
5.787 m2.

Una trentena d’aficcionats a la fotografia han 
participat en la setena edició del ral·li fotogrà-
fic solidari ‘Xixona m’encisa’, organitzat per la 
regidoria de Turisme i que ha permés recaptar 
més de 100 quilos de menjar no perible que serà 
destinada al banc d’aliments de Cáritas Interpa-
rroquial en el municipi.

En aquesta ocasió, la temàtica del concurs s’ha 
centrat en el paisatge, tant natural –paratges i 
zones verdes de la localitat– com a urbà i his-
tòric-cultural –edificis, carrers, monuments i 
escultures–. Dissabte 4 de juny es va conéixer 
la fallada del jurat, que va ser qui va designar als 
guanyadors de cada categoria, adults –majors de 
18 anys–, i juvenil, –entre 14 i 18 anys–.

El primer premi per a la millor fotografia 
d’adults està dotat amb 275 euros, mentre que el 
segon va rebre 200 euros i el tercer, 125 euros. 
En el cas de la categoria juvenil, el jurat va con-
cedir un únic premi a la millor fotografia que va 
consistir en un dispositiu tablet.

Ral·li fotogràfic
i solidari

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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Xixona inicia el procés de 
creació del futur museu 
municipal de la població

E l Ple de l’Ajuntament de Xixona, per unanimitat de tots els grups polítics 
(PSOE, Més Xixona, PP, Ciudadanos i Compromís), ha aprovat la proposta 
de la regidoria de Cultura de constitució del Consejo Municipal del Museo 

de Xixona, un òrgan assessor, de debat i de consulta per a la presa de decisions que 
afecten la creació i desenvolupament del futur museu municipal, en el qual s’oferirà 
la participació a persones de tots els sectors implicats. La regidora de Cultura, Rosa 
Arques, ha indicat que l’objectiu d’aquest projecte, per al qual ja s’ha consignat 
una partida pressupostària de 10.000 euros en el present exercici, és conservar 
i difondre la història i les tradicionals de la localitat. “Serà un museu general que 
mostrarà tota la riquesa històrica de Xixona i es convertirà en un instrument essen-
cial per al reforç de la nostra pròpia identitat i un reclam turístic“, ha manifestat.

Seran membres d’aquest Consejo Municipal del Museo de Xixona l’alcaldessa 
de l’Ajuntament, la regidora de Cultura i representants de tots els grups polítics 
que componen la Corporació. Igualment, s’integrarà en aquest organisme, amb 
veu però sense vot, a experts tècnics en matèria cultural i professionals de reco-
negut prestigi triats per consens. A més, es pretén comptar amb empresaris de les 
indústries locals del torró i el gelat. També seran convidats a formar part experts 
de la Universitat d’Alacant, la Universitat Miguel Hernández d’Elx o la Universitat 
Politècnica de València, així com representants d’associacions culturals del muni-
cipi. Arques ha explicat que “és important per a nosaltres que en aquest organisme 
estiguen representades totes aquelles persones que sempre han estat involucrades 
tant en assumptes culturals com en la recuperació del nostre patrimoni”.

La Corporació aprova, per unanimitat, la creació del Consejo Municipal del Museo de Xixona, en 
el qual es pretén comptar amb representació de tots els sectors implicats

Arribada aquesta alçada de l’any és moment de gaudir dels festivals i 
de mostrar al públic el que s’ha aprés durant el curs. Això és el que va 
fer Ada Kabiles el 18 de juny, quan va celebrar el festival fi de curs de 

ball, on les diferents coreografies que han aprés van pujar a l’escenari i 
van ser molt aplaudides pel públic. Aquest fi de curs de ball es va cele-
brar al Cine de Dalt.

Festival fi de curs 
de ball Ada Kabiles
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Una nova ordenança de 
venda no sedentària inclou el 
trasllat del mercat a la Plaça
E l Ple de l’Ajuntament de Xixona ha 

aprovat, per unanimitat de tots els 
grups polítics –PSOE, Més Xixona, 

PP, C’s i Compromís–, la nova ordenança 
municipal que regula la venda no seden-
tària i per la qual els deu llocs de venda 
del mercat de proveïments podran fer-
ho, a partir del pròxim mes d’agost, en 
l’avinguda de la Constitució.

El regidor de Mercat i Comerç Am-
bulant, Ricardo Mira, ha explicat que 
aquesta nova ordenança és fruit del con-
sens amb els partits polítics, l’Associació 
d’Empresaris i Comerciants de Xixona 
(AEX) i els propis venedors afectats, “la 
qual cosa va a suposar un gran avantatge 
per a tots, ja que s’unifica tota l’activi-
tat comercial ambulant del municipi en 
l’avinguda principal de la localitat”.

Mira ha assenyalat, també, que la nova 
normativa autoritza i regula la possible 
venda directa dels agricultors, apicultors 
i ramaders locals i retira la prohibició 
actual de vendre de forma ambulant al-

guns productes d’alimentació. Així ma-
teix, contempla la reserva d’espai per a 
emprenedors i per a col·lectius desfavo-
rits, així com la celebració de mercats 
que es puguen realitzar en terrenys pri-
vats.

El consistori ha pres aquesta decisió 
després de valorar, d’una banda, els pro-
blemes d’accessibilitat que suposa per a 
gran part dels veïns arribar fins al mercat 
de proveïments i, per un altre, l’estat en 
el qual es troba el recinte a causa de la 
seua antiguitat.

El regidor ha insistit que aquesta nova 
ordenança regula de forma genèrica to-
tes les activitats de venda ambulant com 
els mercats ocasionals, benèfics, de fes-
tes i introdueix una normativa específi-
ca per al mercat dels dimarts. “Per a la 
resta d’activitats s’anirà desenvolupant 
progressivament eixa normativa pròpia, 
en la qual ja estem treballant, amb una 
atenció especial a la Fira de Nadal”, tal 
com ha explicat.

Un espectacular incendi, en un 
habitatge de Xixona, va comportar 
un desplegament de Policia Local, 
Guàrdia Civil i Bombers, que van 
treballar per a desallotjar l’im-
moble i sufocar les flames, sense 
que calguera lamentar ferits de 
gravetat.

L’incendi va tenir lloc el 22 de 
juny, en un edifici en el carrer 
Hort de Joanet, i  dues dones i 
un menor van quedar atrapats 
en la terrassa de l’àtic. El foc va 
començar en l’habitació d’un ha-
bitatge de la cinquena planta de 
l’immoble, que va quedar calcina-
da, i va afectar altres propietats.

Espectacular 
incendi

ELS LLOCS ACTUALS SE SITUARAN A PARTIR D’AGOST AL COSTAT DE LA RESTA DEL MERCAT PERIÒDIC DELS DIMARTS
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EL MES PASADO DESCENDIÓ EN 14 DEMANDANTES DE EMPLEO Y QUEDÓ EN LOS 464 INSCRITOS

El desempleo registra en mayo 
el tercer descenso consecutivo
L as cifras del desempleo en Xixona experimen-

taron en mayo el tercer descenso consecutivo y 
se situó en los 464 inscritos, tras descender en 

14 inscritos, según los datos registrados por el Servef 
(Servicio Valenciano de Empleo y Formación). Del to-
tal de personas de Xixona que el mes pasado buscaban 
empleo 249 son mujeres (53’66%) y 215 hombres 
(46’34%).

EVOLUCIÓN POR SECTORES
A la hora de hablar de la evolución por sectores, 

apuntar que únicamente el grupo de los que buscan 
el primer empleo experimentó un aumento, concreta-
mente en dos personas, y quedó en 15 inscritos. 

El resto de sectores experimentaron descensos, sien-
do el mayor el de la industria con ocho inscritos me-
nos y que pasó a contabilizar 193 demandantes, al que 
le siguió la disminución en los servicios, con cinco 
desempleados menos y 216 inscritos el mes pasado. 

La agricultura disminuyó en dos demandantes y pasó 
a contabilizar nueve inscritos, y en la construcción 
hubo uno menos y se situó en 31 desempleados.

Paro en mayo

2006............ 266
2007............ 277
2008............ 326
2009............ 445
2010............ 455
2011............ 497
2012............ 550
2013............ 586
2014............ 530
2015............ 535
2016............ 464

Aprovades dos mocions de 
Compromís per a reutilitzar aigua 
i instal·lar més passos de zebra

El Plenari de l’Ajuntament de Xixona 
va aprovar per unanimitat dos mocions 
presentades per Compromís per Xixo-
na. La primera fa referència a la reu-
tilització de les aigües depurades pro-
cedents de la depuradora de Xixona. 
“Atesa la terrible situació de sequera 
severa que patim, des de Compromís 
hem volgut impulsar una moció que 
permeta ampliar la utilització d’un re-
curs tan escàs en el nostre poble com 
és l’aigua. Esta aigua reutilitzada es pot 
destinar a la neteja de carrers, el reg de 
jardins, l’extinció d’incendis i, princi-
palment, els usos agrícoles. Totes estes 
possibilitats poden generar, a més, un 
efecte positiu relacionat amb la creació 
de llocs de treball a Xixona, sobretot 
pel que fa al sector primari (l’agricul-
tura)”. 

Segons expliquen des de Compromís, 
“tots els grups municipals (C’s, PP i 
MX), a excepció del PSOE, van con-
sensuar amb Compromís el text de la 
moció”. El regidor valencianista, Joan 
Arques, ha manifestat que “lamentem 
profundament que el PSOE de Xixona 
no haja participat en la redacció de la 
moció, a diferència dels altres partits 
polítics, després de retirar-la en el 
passat plenari per donar-los temps per 
a incloure les seues esmenes. Des de 
Compromís per Xixona estem molt con-
tents pel treball fet per a aprovar esta 
moció, ja que sí que és possible reuti-
litzar l’aigua depurada, com està fent-se 
en altres poblacions”.

Per altre costat, el Plenari també va 
aprovar per unanimitat una altra moció 
de Compromís, centrada en la seguretat 

vial al poble. En la moció, Compromís 
sol·licita que s’instal·len passos de ze-
bra elevats en distints punts: en el Ra-
val, poc abans de la tendeta d’Alberto; 
en el Través, en l’itinerari més habitual 
per a anar al col·legi Cristòfol Colom; i 
en l’avinguda de Castalla, on els passos 
no són elevats i, per tant, molts vehi-
cles procedents de la carretera de Tibi 
circulen a velocitats excessives. A més, 
també han demanat que estos passos 
elevats es disposen a l’alçada adequada 

per a fer-los plenament accessibles per 
a les persones amb mobilitat reduïda.

Per al portaveu local de Compromís, 
Juli Martínez, “l’aprovació d’esta moció 
implica que a Xixona comencem a dis-
senyar un poble pensat en les persones, 
que facilite el trànsit a peu i que no do-
ne tanta preferència als vehicles moto-
ritzats. D’ara en avant, en col·laboració 
amb els altres grups, anirem presentant 
més propostes per a fer de Xixona un 
entorn més habitable i amable”.

Silenci contra la massacre d’Orlando
L’Ajuntament de Xixona es va sumar a la convocatòria d’un minut de silenci en 

repulsa per la massacre d’Orlando, manifestant un no rotund a la violència. Amb 
aquest minut de silenci, a la porta de l’Ajuntament de Xixona, van manifestar el rebuig 
a aquesta acció violenta i es van sumar a les mostres de condol.

Èxit de l’escola de mares i pares
L’escola de mares i pares 2016 que s’ha celebrat a Xixona ha estat un èxit. Aquesta 

escola, dirigida a pares, mares, iaios, iaies, tutors, familiars i cuidadors ha tingut dues 
sessions, en les que s’ha abordat el paper de la família en la implantació de conductes 
sanes entre xiquets i adolescents, impartit per Crea360, així com educar amb sentit 
comú, a càrrec Antonio Ríos. En les xarrades hi havia més d’un centenar de persones y 
la regidora Teresa Carbonell explica que van ser molt interessants i van tenir molt bona 
acollida, emplaçant-se per fer de nou l’escola al pròxim curs.
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RESULTATS DE LES ELECCIONS GENERALS 
DEL 26 DE JUNY A XIXONA
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En marxa una ‘Bústia d’opinió’ 
per recollir queixes i suggeriments

E l Centre ocupacional per a persones amb diversitat funcional de Xixona participa i col·labora en 
un projecte que naix des de la regidoria de Participació Ciutadana, una ‘Bústia d’Opinió’ on la gent 
puga expressar les seues queixes, suggeriments, opinions, etc. En la pàgina web de l’Ajuntament 

hi ha un apartat de queixes, encara que durant els últims cinc anys no se n’ha registrat cap (segons la 
informació que ha rebut la regidora). També es poden fer via registre d’entrada, però cal emplenar una 
sol·licitud i és una mica més costós. Per tot açò, es pensa que una bústia on el ciutadà pot deixar la seua 
opinió, de forma anònima o no (si es vol obtenir una resposta), pot resultar més efectiu.

El Centre ocupacional ha aportat el seu granet d’arena amb l’elaboració d’aquesta obra realitzada per 
les persones amb diversitat funcional i malalts mentals que assisteixen diàriament al Centre, sent una gran 

satisfacció per als xavals veure el seu treball que amb tanta il·lusió han elaborat.
La regidora Elena Peirón explica que “tenia la idea de comprar la típica bústia per a cartes, però després 

de conéixer el treball que es realitza des del Centre ocupacional, tenia molt clar que amb la imaginació de 
les professionals i l’art amb què treballen les xiques i xics del centre, anava a quedar un treball especta-
cular. Han sigut mesos de treball i moltíssims detalls en els quals han plasmat la indústria, les tradicions 
i per descomptat, la nostra Torre Grossa. No tinc més que paraules d’agraïment per a tots, ja que han fet 
un treball que ha superat amb escreix qualsevol expectativa que jo poguera tenir i he rebut moltíssim 
afecte de tots ells”. “FEM XIXONA, SOM XIXONA”, és una frase a través de la qual i des d’aquesta iniciativa, 
podem fer una Xixona millor”.

Interessant 
taller 
sobre 
balconades 
comestibles 
amb molt 
bon resultat

Les regidories de Medi Ambient i Participació Ciutadana hi han organitzat un taller sobre balconades 
comestibles, és a dir, utilitzar les balconades per tenir un xicotet hort ecològic en casa. El taller, que 
es va celebrar el 8 de juny, va estar impartit per l’educadora ambiental Mariana Segura i es va tractar 
des dels beneficis d’aquests cultius a què cultivar i on, els abonaments, llavors i plantons, així com les 
cures que necessiten.

Assistents al curset de balconades comestibles valoren de manera molt positiva la iniciativa, i així Ma-
vi Ibañez assenyala que “em va agradar molt, molt amé, i amb explicacions molt clares, ho he posat en 
pràctica i esperant que isquen les tomaques”, a la vegada que José Manuel Juan diu que ha anat “molt 
bé, ho estic posant en pràctica, amb ganes que es realitzen uns altres per a aprendre més”. Igualment, 
Elena González també assenyala que ha estat “molt bé, molt contentes i amb el planter fet”.

El Centre ocupacional per a persones amb diversitat funcional de Xixona participa i col·labora en 
un projecte que naix des de la regidoria de Participació Ciutadana
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Millores en el Parc 
del Barranc de la Font
L a regidora de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Xixona, Ro-

sa Arques, ha informat de l’inici de les obres de millora de 
l’accessibilitat en el parc municipal del Barranc de la Font, 

una actuació en la qual el consistori invertirà prop de 35.000 
euros i l’acció principal consisteix en la col·locació d’una rampa 
de 2,5 metres d’ample que facilitarà l’accés a les graderies del 
recinte a les persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, el pro-
jecte inclou l’adequació de l’escenari, al que també se li afegirà un 
pendent de pas, i la millora en la il·luminació general de l’entorn.

“L’objectiu és optimitzar la zona d’espectacles, substituint també 
les bigues de fusta que estan deteriorades, instal·lant canalons 
de llum i restaurant tots aquells detalls que s’han anat desbara-
tant amb el pas del temps”, ha explicat la regidora que, a més, 
ha insistit que “el més important és garantir l’accessibilitat dels 
ciutadans i dels vehicles, en el cas que siga necessari”.

Una altra de les àrees del parc en les quals intervindrà el con-
sistori és la zona recreativa, en la qual es troben situats els jocs 
infantils i la cafeteria, on es va a substituir l’actual paviment de 
graveta per un altre de formigó imprés que aportarà major segu-
retat i durabilitat.

Arques ha indicat que els treballs estaran finalitzats “per a meitat 
del mes de juliol, abans de la presentació dels càrrecs de les festes 
de moros i cristians i l’inici de les activitats d’estiu”.

L’Ajuntament de Xixona destina prop de 35.000 euros a millorar l’accessibilitat, entre altres

Éxito del Concurso 
de pintura 
al aire libre

El Barranc de la Font acogió el 28 de mayo el XIII Concurso de Pintura al aire libre, 
que está patrocinado por la Asociación Cultural de Pintores Jijonencos. Después de 
una mañana dedicada al arte, donde los pequeños tuvieron su protagonismo, llegó 
el momento de la entrega de premios, que siempre son bien recibidos. Se trata de 
una actividad que año tras año reúne a una buena asistencia y de nuevo volvió a 
cumplir su objetivo, que es difundir que la pintura no sólo es dibujar y pintar, sino 
también crear.
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José Bravo, graduación y 
mejor expediente

E l pasado día 3 de junio el alumno de la Universidad Po-
litécnica de Valencia José Bravo García se graduó con 
el Mejor Expediente de la III Promoción de los alum-

nos de grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automáti-
ca, siendo el encargado de dar el discurso en representación 
de los alumnos de su promoción. Proviene del IES Xixona y 
del Colegio Eloy Coloma, y ha sido miembro de la Asociación 
Cultural Pintores Jijonencos.  

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
A sus 22 años, ha recibido varios reconocimientos y ganado 

diferentes premios, como el Premio Extraordinario al rendi-
miento Académico de Educación Secundaria Obligatoria de 
la Comunidad Valenciana en convocatoria correspondiente 

al curso 2009-2010, Premio a los Mejores Expedientes Aca-
démicos que se otorga a los alumnos con mejores notas de 
admisión en el curso 2012-2013 en la Universidad Politécnica 
de Valencia y Premio a los Mejores Expedientes Académicos 
que se otorga a los alumnos con mejores notas de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia en convocatoria correspondien-
te al curso 2013-2014, y Premio a los Mejores Expedientes 
Académicos que se otorga a los alumnos con mejores notas 
de la Universidad Politécnica de Valencia en convocatoria 
correspondiente al curso 2014-2015.

Además de estos premios que forman parte de su currí-
culum académico, también ha recibido otros tantos a nivel 
pictórico y literario, convocados por diferentes entidades e 
instituciones.

L’Agrupació Artístico Musical El Trabajo de Xixona i la Banda Jove d’aquesta entitat han oferit els seus concerts de 
Primavera, dels quals va gaudir el públic assistent a aquests espectacles. El concert juvenil de Primavera va tenir lloc el 3 
de juny, sota la direcció d’Alberto García Izquierdo, i un dia després el de l’Agrupació Artístico Musical El Trabajo, banda 
dirigida per David Gonzàlez Tormo. Els dos concerts es van celebrar en el Cine de Dalt.

Concerts de Primavera de 
l’Agrupació Artístico Musical 
El Trabajo i de la seua banda jove
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L’Ajuntament reforça la seua 
col·laboració amb el Síndic
El Síndic de Greuges de la Comu-

nitat Valenciana, José Cholbi, i 
l’alcaldessa de Xixona, Isabel 

López, han signat un conveni de col·la-
boració entre les dues entitats que re-
presenten amb l’objecte de millorar la 
protecció dels drets i llibertats de les 
persones. La signatura del document 
ha tingut lloc en el Saló de Plens de 
la Casa Consistorial i a la mateixa han 
assistit membres de la Corporació mu-
nicipal i representants d’associacions 
culturals, esportives i humanitàries, 
així com l’adjunt primer del Síndic, 
Ángel Luna.

Per la seua banda, l’Ajuntament de 
Xixona es compromet, entre altres 
coses, a remetre dins del termini i en 
la forma escaient la informació re-
querida pel Síndic en relació amb les 
queixes que es troben en tramitació. 
Així mateix, el consistori assignarà a 
una persona com a interlocutora fixa 
en les relacions amb el defensor va-
lencià a fi de canalitzar i agilitzar la 

El turrón de Jijona líquido de Coloma García 
Artesanos ha sido galardonado con el premio al 
sabor superior por parte del iTQi

Coloma García Artesanos ha participado en la presente edición de los 
“Superior Taste Award” organizados por el iTQi (Instituto Internacional 
del Sabor y de la Calidad) celebrado en Bruselas, siendo galardonado con 
la máxima puntuación global (tres estrellas) correspondiente a “Sabor 
Excepcional”. Se trata del único sello de calidad en sabor otorgado por 
Chefs y Somelliers con estrellas Michelin, auténticos líderes en opinión de 
13 países diferentes.

Durante las evaluaciones, los diferentes productos son sometidos a su 
cata a ciegas, de acuerdo a un proceso de análisis sensorial muy riguroso, 
en el que se redacta un informe en el que se detallan los criterios de olfa-
to, apariencia, textura, gusto en paladar considerados por  los miembros 
de la cata. La objetividad del jurado está asegurada ya que los miembros  
del jurado desconocen la procedencia o los envases del producto.

 El iTQi no organiza una competición, sino que recompensa a los pro-
ductos por sus propios méritos. Solamente los productos que obtienen 
una puntuación mínima de un 70% reciben un “Superior Taste Award” 
con una, dos o tres estrellas doradas que corresponden a un sabor “Nota-
ble”, “Sobresaliente” y “Excepcional” respectivamente.

El turrón líquido de Coloma García Artesanos ha sido galardonado con 
este último, con las tres estrellas que certifican que es un producto con un 
sabor “Excepcional”, lo que le permite diferenciarse a nivel de calidad y 

sabor de otros productos similares del sector.
Cabe destacar que el Turrón de Coloma García Artesanos ha sido el pri-

mero en todo el sector turronero  en obtener este reconocimiento. “Nos 
enorgullece llevar el nombre de Jijona como referente de Calidad!!”, se-
ñalan.

col·laboració i l’intercanvi d’informa-
ció i, d’aquesta forma, escurçar els 
temps de resposta, la qual cosa reper-

cutirà directament en benefici de la 
ciutadania.

De la mateixa manera, serà com-

promís del Síndic de Greuges destacar 
expressament la positiva col·laboració 
de l’Ajuntament de Xixona amb aques-

ta institució en el seu Informe Anual, 
publicitar en la seua pàgina web el re-
sultat de les queixes resoltes de forma 
favorable per al ciutadà o ciutadana 
que afecten el consistori xixonenc, així 
com mantenir un constant intercanvi 
d’informació amb el personal tècnic de 
l’Administració local.

Tant el síndic com l’alcaldessa han 
expressat el seu desig de potenciar i 
millorar les seues comunicacions a 
través dels mitjans telemàtics per a re-
duir els terminis de resolució de les 
queixes i d’incrementar la seua col·la-
boració d’acord amb els principis de 
cooperació, assistència, eficàcia, in-
formació recíproca i lleialtat institu-
cional.

Finalment, el síndic ha volgut agrair 
el treball del centre ocupacional de 
Xixona, ja que han elaborat una bústia 
molt original on dipositar les queixes 
i suggeriments sobre el funcionament 
del municipi, del que s’informa en la 
pàgina 8 d’aquesta edició.
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L a Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales 
de Xixona (AEX) y el Ayuntamiento de la localidad han he-
cho entrega de los premios a los establecimientos y clientes 

ganadores de la 5ª edición del Tapeando con Turrón por Jijona, 
“un evento gastronómico en el que se pone de manifiesto la gran 
versatilidad del turrón como ingrediente estrella en multitud de 
platos que van más allá de los postres tradicionales”, señala la 
concejala de Turismo, María Núñez.

En esta ocasión, el premio a la mejor tapa con turrón ha recaído 
en el Gastro-Espai Moments Sis por su “Panet de galta ibèrica al 
terró de gemma i mostassa”. El premio a la mejor tapa ha sido 
compartido entre tres de los establecimientos que han participado 
en esta ruta de tapas con turrón. Se trata del restaurante La Llar 
y su tapa denominada “Matrimoni xixonenc”, la Pizzeria Crack 
y dos de sus propuestas, las “Amerletes” y la “Delicia de pato” y 
L’Entrepà con “El Corte”, tapa que también ha conseguido alzarse 
con el premio a la mejor presentación.  

Durante la entrega de galardones también se repartieron los 
premios a los clientes que, habiendo rellenado su cartilla con los 
sellos de los restaurantes participantes, optaban a ganar diferentes 
regalos, entre ellos un viaje para dos personas valorado en 500 
euros o desayunos, comidas y cenas en algunos de los estableci-
mientos hosteleros que han formado parte del Tapeando. 

Entrega de 
premios de 
la 5ª edición 
del Tapeando 
con Turrón 
por Jijona

L’esplanada del castell de Xixona ha acollit un any més la celebra-
ció de la Nit de Sant Joan, una jornada de convivència organitzada per 
l’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris, Comerciants i Professionals 
de Xixona (AEX). L’alcaldessa, Isabel López, ha explicat que “es tracta 
de la sisena edició d’aquesta iniciativa amb la qual pretenem festejar el 
començament de l’estiu i que els veïns gaudisquen d’una nit agradable 
a l’aire lliure”.

El sopar va estar amenitzat per la Unió Musical Xixona, i va comptar 
amb zona recreativa amb inflables per als més xicotets. Un dels atractius 
de la vetlada era la celebració del tercer concurs de truita de creïlles en 
el qual ha sorprés “la gran varietat de sabors i matisos que cada cuiner 
pot donar-li a aquest plat tan típic, encara que el jurat ha valorat espe-
cialment el sabor tradicional”, ha reconegut l’alcaldessa.

Xixona gaudeix de la Nit de Sant Joan 
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La població de Xixona enceta 
l’estiu amb esport i solidaritat

È xit de participació i objectius aconseguits: així es podria resumir la II 
edició de les jornades Esportilàndia, una iniciativa que, a poc a poc, va 
consolidant-se al municipi i que ha resultat la fusió perfecta entre solida-

ritat, esport i diversió, a les portes de les vacances d’estiu.
El dissabte 19 de juny, de 9 a 20 hores, més d’un centenar de persones van 

gaudir d’un complet programa d’activitats a les diverses zones habilitades. La 
inscripció a Esportilàndia era totalment gratuïta, amb l’única condició d’aportar 
2 quilos d’aliments no peribles destinats a Cáritas Xixona, organització que s’en-
carrega de repartir-los entre les persones amb menys recursos.

Així, l’ajuntament de Xixona va arreplegar més de dos-cents quilos d’aliments, 
gràcies a les jornades organitzades per la regidoria d’Esports. El dia va co-
mençar amb GAP i Futbol 3x3 al Sagrada Família, mentre que simultàniament a 
les pistes del poliesportiu es jugava a Futbol-Tennis i Pilota Valenciana i arranca-
ven els tornejos de petanca i escacs.

A continuació, els inscrits també van poder practicar Xixumba, escalar el ro-
còdrom o participar en el concurs de triples i de tocs de baló amb el peu. Per 
als més calorosos, també van haver-hi activitats aquàtiques, com la marató de 
natació o aquagym.

El club de karate Xixona Shotokan i el jove ciclista local, César Mira, van ser 
els encarregats de fer també exhibicions dels seus respectius esports. A més, al 
pàrquing del Poliesportiu Municipal, es van instal·lar exposicions de bicicletes, 
pesca, armes olímpiques i tir amb arc, que van estar obertes al públic durant 
tot el matí.

Segons fonts municipals, “la trobada multiesportiva ha comptat amb la col·la-
boració de clubs esportius locals amb l’objectiu d’incentivar la pràctica espor-
tiva de públic de totes les edats i, per altra banda, col·laborar amb les persones 
que més ho necessiten”.

El regidor d’Esports, Cristian Sirvent, va destacar “el caràcter solidari dels 
xixonencs”, als qui va agrair la implicació i participació en esta iniciativa. Així 
mateix, també va fer una menció especial als clubs ArcXixona, Club Pilota Valen-
ciana Xixona, CEX, Club d’Escacs Xixona, Karate Shotokan, Club Suricato, Club 
Ciclista Xixona i Xixona Esportiu.

Les jornades multiesportives Esportilàndia arrepleguen més de 200 kg d’aliments per a les 
persones sense recursos

Sumba, ciclo i salsa a les 
I Jornades CAFS Xixona

El pròxim 16 de juliol a l’Avinguda Constitució se celebren les 
I Jornades CAFS Xixona, una iniciativa promoguda per l’enti-
tat esportiva que completa la diversitat d’activitats esportives 
d’aquest estiu a Xixona.

Per un preu de 3 euros, els inscrits podran gaudir d’una mas-
terclass de Ciclo (40 places disponibles) a les 9:30 hores, una de 
Sumba a les 10:30 hores, així com una exhibició de Kajukenbo i 
un taller d’iniciacio a la bachata, a les 11:30.

A la fi de les activitats, s’organitzara un xicotet refrigeri per a 
tots els assistents. A més, per un preu de 15 euros també podran 
unir-se a un dinar al Pub Coco-Lima amb posterior ball social 
de salsa-bachata, a les 19 hores.
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L’escola d’escacs finalitza el 
curs amb un Torneig Escolar

E l divendres 10 de juny la Societat Cultural El Trabajo va acollir el Torneig Municipal Escolar d’Escacs, que va servir com tancament de les 
classes que s’han realitzat al llarg del curs 2015/2016 als tres col·legis del municipi. La participació i l’aprofitament d’estes classes “va en 
augment any rere any, ja que en este curs s’ha aconseguit la xifra de més de 250 alumnes, comprenent tots els cursos des de 1r a 6é de 

primària”, van declarar des de la Regidoria d’Esports. Tots els alumnes de l’Escola d’Escacs que així ho desitjaren, podien participar en el torneig 
de manera gratuïta i “posar en pràctica els coneixements adquirits”. El torneig es va disputar a 4 rondes en tres categories: 1r cicle, 2n cicle i 3r 
cicle de primària. Els 3 primers classificats de cada categoria van rebre un trofeu i els següents 15 classificats van ser premiats amb una medalla.

La piscina municipal obri les 
portes amb festa d’inauguració

Com cada any, el diumenge 5 de juny, la piscina municipal va congregar a 
xiquets i majors en una festa d’inauguració que donava inici a la temporada 
d’estiu. 

La piscina, que s’obria oficialment el dissabte dia 4, va comptar amb jocs 
aquàtics de 10 a 14 hores del matí, de la mà de la regidoria d’Esports. El temps 
va acompanyar en una jornada en la que nombroses persones van aprofitar 
l’ocasió  i van acudir a la piscina gratuïtament, ja que per tal d’estrenar la 
temporada l’entrada era lliure. 

A partir d’aleshores, la piscina queda oberta fins el mes de setembre, mo-
ment en què es tancarà la temporada.

S’obri el 
termini per 
a inscriure’s 
a les 24 hores 
de futbol sala i 
tennis 

Els equips i esportistes locals que vulguen participar 
en les proves de tennis i futbol sala, organitzades pel 
C.D. Trotamundos, que se celebraran l’1 i 2 de juliol 
i 8 i 9 de juliol, respectivament, ja poden fer les seues 
inscripcions.

Les 24 hores de tennis individuals començaran a les 
20.30 hores. El sistema de competició, segons els orga-
nitzadors, “constarà amb una primera fase de grups i, 
posteriorment, eliminatòries”. Tots els participants ju-
garan un mínim de tres partits i estos seran a un únic set 
de 6 jocs. El preu d’inscripció és de 12 euros i tots els 
participants competiran en la mateixa categoria, de la 
qual resultaran premiats els quatre primer classificats.

Per a les 24 hores de futbol sala, s’estableix un mínim 
de 10 equips i un màxim de 14 jugadors per equip, nas-
cuts en l’any 2000 i anteriors. El preu per equip és de 
150 euros –més 30 euros de fiança– i les inscripcions 
estaran obertes fins a l’1 de juliol. Els premis seran de 
400 euros, 200 euros, 100 euros i 100 euros als quatre 
primer classificats, respectivament. A més, també es 
donaran trofeus al màxim golejador o el porter menys 
golejat, entre d’altres.

Més de 250 alumnes de primària aprenen l’esport al llarg del curs 2015/2016

CLASSIFICACIÓ

CATEGORIA A – 1r i 2n de primària

CAMPIÓ                           Hugo Irrure (Cristòfol Colom)

SUBCAMPIÓ                        Alex Soler (Cristòfol Colom)

3º classificat                       Pepe Arques ( Sda. Família)

CATEGORIA B – 3r i 4t  de primària

CAMPIÓ               Alejandro Celdrán  (Cristòfol Colom)

SUBCAMPIÓ            Alejandro Lario  (Cristòfol Colom)

3º classificat          Octavio Martínez (Cristòfol Colom)

CATEGORIA B – 5é i 6é de primària

CAMPIÓ                             Enric Soler (Cristòfol Colom)

SUBCAMPIÓ                             Alex López  (Sda. Família)

3º classificat               Moises Tallón (Cristòfol Colom)
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Les escoles esportives municipals 
celebren el final del curs
A rriba l’estiu i és el moment de 

tancar el curs d’aeròbic-step- 
sumba, body combat, natació, 

karate, taixí, futbol, defensa personal, 
gimnàstica de manteniment, iniciació 
esportiva, tennis, futbol sala, bàsquet i 
aiguagim. El passat 7 de juny, les esco-
les esportives municipals es van reunir 
al poliesportiu per celebrar, com cada 
any, el final de curs.

A les 18.30 de la vesprada comença-
va el festival, on els esportistes locals 
van demostrar allò que han aprés i 
practicat al llarg de tot l’any davant del 
públic que havia assistit a l’acte. Així, 
els i les alumnes de les distintes acti-
vitats que conformen l’oferta esportiva 
de Xixona van mostrar les seues ha-
bilitats davant de familiars, monitors, 
professorat, autoritats i la resta dels 
participants.

Ara només queda descansar –o se-
guir practicant esport inscrivint-se a 
les nombroses activitats proposades 
per a este estiu a la localitat– i esperar 
al setembre per obrir el nou curs.         

VA ANALITZAR LES CLAUS PER A LA GESTIÓ DE 
CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES

Se celebra la segona 
sessió de #proyectodpdp 

Com seria l’esport si estiguera més estesa la capacitat per a estar atents als proble-
mes i reptes que tenim, la voluntat per a resoldre’ls i l’habilitat de sumar esforços 
amb els altres per a construir una família, equip, club i societat millor? Amb l’ob-
jectiu de respondre aquesta pregunta es plantejava la segona sessió de #proyecto-
dpdp: “Esport per a la Prevenció i el Desenvolupament Positiu”, celebrada el 3 de 
juny a la Casa de Cultura.

La xerrada “Creant una nova cultura esportiva: 9 hàbits per a l’èxit”, va resultar 
una oportunitat perquè els assistents compartiren experiències i coneixements 
sobre la gestió i el lideratge d’equips, clubs i institucions esportives.

La conferència forma part d’una iniciativa, organitzada conjuntament per la Regi-
doria d’Esports i la Diputació d’Alacant, que contempla diferents activitats i es durà 
a terme durant tot l’any a Xixona.
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