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Entreguen a Cáritas els 
aliments recollits

Es van recollir a les 24 Hores Esportives Solidàries al voltant de 
200 quilos d’aliments, entregats a Cáritas.

Els ‘Abrazos por la 
memoria’ arriben a Xixona

AFA Xixona i comarca s’uneix a la campanya de sensibilització 
per l’Alzheimer que es basa en fer abraçades.

L’Ajuntament posa en 
marxa un taller 
per a persones a l’atur

L’Ajuntament de Xixona posa en marxa un nou taller d’ocupació del qual es 
beneficiaran 16 persones aturades del municipi i compta amb una aportació de la 
Conselleria d’Economia. L’objectiu és proporcionar formació específica, pràctica 
i completa perquè els participants puguen tenir més possibilitats d’accés al món 
laboral, en sectors que ofereixen noves oportunitats.

Activitats 
molt 
variades 
per gaudir 
de l’estiu 
i del 
temps lliure

Es celebra 
una reunió 
amb la nova 
consellera de 
Medi Ambient

Setmana 
cultural de la 
tercera 
edat amb 
diversos actes

El futbol local 
homenatja a 
Pepe Sirvent 
‘Lucero’ i es 
recorda tot el 
que va fer

Xixona ja està a punt per viure les festes de moros i cristians, que 
tindran els dies grans el 22, 23 i 24 d’agost. Però els actes ja han co-
mençat, s’ha celebrat la proclamació de capitans i banderers, també 
s’ha presentat El Programa i s’ha donat lectura al pregó, a càrrec del 
farmacèutic i fester Albert Sala.

A més, la celebració del Dia del Senyal va omplir Xixona del millor 
ambient fester, que anirà repetint-se des d’ara i fins als dies centrals 
de les festes. Una jornada que també va servir per descobrir el cartell 
anunciador, que ja llueix a la façana de l‘Ajuntament per anunciar la 
festa.
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AUTOBUSES 
☎ 96 552 05 62
SANT JOAN
LUNES A VIERNES 
 Salidas desde Xixona: 07’30 

(sale a las 7’00 desde Torre-
manzanas)/ 10’30/ 13’00/ 
15’45/19’45

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

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

 Salidas 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 horas a Torreman-
zanas)/ 21’10 

 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 9’00 

(a las 8’30 desde Torreman-
zanas), 16’30 

 Llegadas a Hospital Sant 
Joan: 9’30/ 17’00

 Llegadas a playa Sant Joan: 
9’35/ 17’05

 
 Salidas playa Sant Joan: 

15’30/ 19’30
 Salidas Hospital Sant Joan: 

15’35/ 19’35
 Llegadas a Xixona: 16’10/ 

20’10 (llega a las 20’40 a To-
rremanzanas) 

DOMINGOS Y FESTIVOS
 Salidas de Xixona: 9’00/ 

16’30 
 Llegadas Hospital Sant 

Joan: 9’30/ 17’00
 Llegadas 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 de Sant Joan es en la 
Plaza de la Coruña.

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

Del 31 de julio al 6 de agosto  Av. Constitución, 10
Del 7 de agosto al 13 de agosto  Cortes Valencianas, 4
Del 14 de agosto al 20 de agosto  Av. Constitución, 10
Del 21 de agosto al 27 de agosto  Cortes Valencianas, 4
Del 28 de agosto al 3 de septiembre  Av. Constitución, 10
Del 4 de septiembre al 10 de septiembre Cortes Valencianas, 4

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 PUBLICA OPINIÓ NI CARTES AL DIRECTOR 

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 19. Tercera Época. Depósito Legal: A 439 - 2013
Edita: MES CIUTAT SA. Plaza Pintor Gisbert, 3. 03801. Alcoy (Alicante) 
Imprime: SILSA. Pol. Ind. Els dos Pins, parcela 31-34- 03410 BIAR

DIRECTOR: Ramón Climent
COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: Xesca Lloria 
COLABORACIONES: Ayuntamiento de Xixona, Carolina Ferri, Bernabeu Fo-
tografía, Pablo Pineño, Alberto Plans y César Escoda

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

LOS SÁBADOS EN HORARIO 
DE MAÑANA

Desde el 22 de julio hay dos 
nuevas paradas en la U-1 
para dar servicio al poli-
deportivo y polígono, con 
paso aproximado a las 
9’10/ 11’10/ 12’10/ 13’10/ 
1 4 ’ 1 0 /  1 7 ’ 2 5 /  1 8 ’ 2 5 / 
19’25/ 20’25

TAXIS
■ JORGE (24 horas). 647 68 43 

36.
■ JUAN FRANCISCO SOLER. 
649 23 01 16.

Biblioteca Fernando Galiana
Carbonell
 Terradets s/n
 Tlf: 96 561 23 20
Horario: 10 a 14 / 16 a 20

Correos
C/Alacant, 3
Tlf: 96 561 20 31

Horario laborables: 08’30 a 
14’30 

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 miér-
coles 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 recomienda 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 viernes de 9 a 13’30 
horas. Tardes de 17 a 19 
horas. Sábados, domin-
gos y festivos de 9 a 13 
horas

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

Horario: Lunes, miércoles, jue-
ves 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 pe-
tición de citas de 10’30 a 
13’30

Museo del Turrón
Polígono Industrial Ciu-
tat 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 fes-
tivo)/ 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

TELÉFONOS ÚTILES

Amb el suport de
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EL 24 DE JULIOL ES VA CELEBRAR LA PROCLAMACIÓ DE CAPITANS I BANDERERS, PRESENTACIÓ DE LA REVISTA I PREGÓ

Tot a punt per viure les 
festes de moros i cristians

Quan resta un mes per viure 
els dies grans de les festes de 
moros i cristians de Xixona, ja 

s’han celebrat els primers actes, amb 
novetats importants. La Federació de 
Sant Bartomeu i Sant Sebastià ha de-
cidit donar un impuls a la presentació 
de El Programa, la publicació periò-
dica més antiga del municipi, i l’ha 
traslladat a un escenari a l’aire lliure, 
com és el parc municipal del Barranc 
de la Font.

Junt amb la presentació de la revista 
oficial, que va tenir lloc el 24 de ju-
liol a la nit, es van donar a conéixer 
també els noms de les persones que 
ostentaran en aquestes festes els 
càrrecs de capità i banderer. Tradi-
cionalment la proclamació es feia la 
setmana prèvia a la trilogia festera, 
però amb aquest canvi s’avança unes 
setmanes.

El president de la Federació, Jo-
nathan Gras, explica que “la idea és 
donar un major protagonisme als ca-
pitans, que ho són de totes les festes i 
no només dels dies grans, per la qual 
cosa no tenia sentit proclamar-los tan 
tard. En altres poblacions és normal 
començar amb aquest acte i creiem 
que aquí també pot tenir una bona 
acceptació i arribar a consolidar-se. 
Esperem que siga beneficiós per la 
festa”.

Aquest any la capitania del bàndol 
cristià recau en els Llauraors, i més 
concretament en Gaspar i Borja Val-
verde, pare i fill. Pel bàndol moro, el 
protagonisme serà per la filà Marrocs, 
amb la particularitat de què la capi-
tania l’assumiran les 22 dones inte-
grants d’una mateixa esquadra, encara 
que hi hauran de designar a una capi-
tana i una banderera per complir amb 
els estatuts de la Federació, com ja van 
fer l’any passat els Contrabandistes.

ALBERT SALA, PREGONER
L’acte del divendres 24 de juliol va 

incloure també la lectura del pregó, 
que també s’ha traslladat a aquest 
primer acte fester de l’estiu. El pre-
goner ha sigut el farmacèutic i fester 
xixonenc Albert Sala Llinares.

Nascut a Xixona en l’any 1959, lli-
cenciat en Farmàcia en 1982 per la 
Universitat de Barcelona, va obtenir 
el grau de Doctor amb una tesi rela-
cionada amb l’estudi de les mels del 
Mediterrani Occidental, en el qual 
comparava les mels alacantines i 
de la Comunitat Valenciana amb les 
d’altres llocs. Professor de l’Instituto 
Universitario de Ciencia y Tecnolo-
gía de Barcelona és, a més, membre 
fundador de la Sociedad Española de 
Fitoterapia (SEFIT) i ha format part 
del Grupo de Expertos en Fitoquími-

ca de la Real Farmacopea Española 
del Ministeri de Sanitat. Actualment 
és director tècnic d’un laboratori far-
macèutic de plantes medicinals.

Albert Sala té en el seu haver-hi 
més de mig centenar de publica-
cions relacionades amb l’àmbit de la 
botànica, la fitoteràpia i els produc-
tes naturals. En l’any 2006 va rebre 
la Medalla de Oro del Fondo Vasco 
de Investigación, a petició de la Aso-
ciación de Afectados de Retinosis 
Pigmentaria de Euskadi, per la seua 
contribució al  desenvolupament 
d’un medicament contra aquesta 
malaltia.

En l’àmbit fester, Albert Sala va co-
mençar a participar en les festes de 
Xixona amb tan sols nou anys. Ho va fer 
en primer lloc com a membre de la filà 
Llauraors i després dels Marrocs, filà a 
la que pertany en l’actualitat. Sempre 
ha estat un fester actiu, formant part de 
l’ambaixada mora entre els anys 1978 
i 1983, ostentant el càrrec de bande-
rer en la Capitania dels Marrocs de 
l’any 2000. Col·labora des de 1982 en 
El Programa, ho ha fes puntualment a 
la revista d’Alcoi i és coautor del llibre 
‘Les herbes’ editat per la Federació.

A l’acte va actuar la Colla de Dolçai-
ners i Tabaleters Els Arreplegats de 
Xixona, amb un concert de música 
festera, i el ballet ADA Kabiles.

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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Programa d’actes 2015

Dijous 13 d’agost
22.00h Concert de Festes, elecció dels festers de l’any i director de l’Himne de  
Festes

Divendres 14 d’agost
11.00h Jocs d’aigua
18.00h Aplec de colles
23.00h Correfoc
En finalitzar, Concert de Las Sultanas i Radio Z

Dissabte 15 d’agost. Soparet
09.00h Cercavila
09.00h Campionat de frontenis
09.00h Campionat de petanca
11.30h Missa
18.00h Campionat de cotos
20.00 i 23.00h Desfilada

Diumenge 16 d’agost
20.30h VIII Mostra de Folklore de Xixona

Dilluns 17 d’agost
11.00h Nanos i gegants
20.00h Dansa
22.00h Actuació

Dimarts 18 d’agost
11.00h Nanos i gegants
20.00h Dansà infantil
22.00h Actuació

Dimecres 19 d’agost
11.00h Nanos i gegants
18.30h Actuació per a xiquets
20.30h Ambaixada infantil
22.00h Actuació

Dijous 20 d’agost
11.00h Concurs de dibuix infantil
20.30h Dia de la dansà

Divendres 21 d’agost. Nit del soparet
10.00h Partit de les estrelles sènior
11.00h Partit de les estrelles infantil
18.00h Campionat de cotos
18.00h Encontre de bandes a continuació, desfilada de bandes
A continuació, assaig de l’Himne de Festes
20.00h Desfile dels xiquets i concurs de caps d’esquadra infantil
23.00h Nit del soparet

Dissabte 22 d’agost. 1r Dia de Festes
08.00h Presentació de bandes
al finalitzar totes les bandes, interpretació de l’Himne de Festes, el pasdoble Fiesta
en Jjijona de Vicente Pla Candela
11.30h La Banyà
18.00h L’Entrà

Diumenge 23 d’agost. 2n Dia de Festes
00.30h Desfilada nocturna
07.30h Diana del segon dia
09.30h Ambaixada Contrabandista
A continuació Ambaixada dels Pirates
11.00h  Missa a Sant Bartomeu
12.00h  Eixida de Missa
13.00h Kabileo
17.30h Alardo
19.30h Ambaixada del moro
20.30h Desfilada nocturna
23.00h Retreta

Dilluns 24 d’agost. 3r Dia de Festes
En acabar la retreta, actuació Orquestra Mónaco
07.30h Diana del tercer dia
09.30h Juí sumaríssim del Moro Traïdor
A continuació, soterrament Moro Traïdor
11.00h Missa a Sant Sebastià
12.00h Eixida de Missa
13.00h Kabileo
17.30h Alardo
19.30h Ambaixada del Cristià
20.30h Alçament de Capitans i Banderers de 2015 i després desfilada de  Capitanies
22.30h Processó

Dimarts 25 d’agost
12.00h Missa en acció de Gràcies
20.00h Dansa
21.30h Castell de focs artificials

En vermell les activitats organitzades per l’Ajuntament de Xixona i la resta són 
organitzades per la Federació de Sant Bartomeu i Sant Sebastià

EL DÍA A DÍA EN LA WEB DE
www.elnostreciutat.com
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ES VA CELEBRAR EL 25 DE JULIOL I L’AMBIENT FESTIU CULMINARÀ AMB LA TRILOGIA EL 22, 23 I 24 D’AGOST

Ambient fester amb el Dia del Senyal
E l dissabte 25 de juliol es va cele-

brar el Dia del Senyal, amb una 
intensa agenda que va arrancar 

a primera hora del matí en la porta 
de l’Ajuntament, des d’on va partir un 
passacarrer fins al Raval. Allí es va ce-
lebrar la processó de Sant Sebastià, la 
Missa del Miracle i el tradicional es-
morzar.

Les desfilades van formar part de tota 
la jornada i a la vesprada es va desco-
brir el cartell anunciador, que llueix 
en la façana de l’Ajuntament. La pre-
sentació de les banderes i la interpre-
tació de l’Himne de Festes van formar 
part d’una jornada marcada per l’am-
bient fester, en el conte enrere cap a 
una nova trilogia.

La regidora de Festes, Rosa María 
Arques, que s’estrenava en el càrrec, 
espera que “els xixonencs gaudis-
quen al màxim de les festes. És mo-
ment d’animar a tots els que encara 
estan indecisos a què participen, per 
què les festes ens regalen moments 
únics que recordarem durant tot 
l’any i que, a més, ajuden a deixar a 
un costat les preocupacions del dia 
a dia”.

Des del Dia del Senyal, tots els dis-
sabtes Xixona viu els tradicionals so-
parets, que culminaran el 21 d’agost, 
divendres, amb la Nit del soparet. La 
trilogia serà el 22, 23 i 24 del pròxim 
mes d’agost.

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

e-mail: ferreteriavalls@hotmail.com

FERRETERIA
MENAJE DE COCINA

HERRAJES
NUESTROS PRECIOS TE SORPRENDERÁN, NUESTRO SERVICIO 

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

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

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

Tel. y fax: 965 613 170 - móvil 680813517
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EL SERVEF CONTABILIZÓ 57 DEMANDANTES MENOS QUE EN MAYO Y QUEDÓ EN LOS 478 INSCRITOS

El paro desciende en junio y alcanza 
la cifra más baja desde octubre
E l paro experimentó un descenso 

en junio respecto al mes anterior 
de 57 personas y con ello pasó a 

contabilizar un total de 478 ciudadanos 
inscritos en el Servef (Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación), que facili-
ta la estadística de personas que están 
buscando empleo. Esta disminución 
supone un 10’6%. 

El descenso del mes de junio es el 
quinto que se produce este año de ma-
nera consecutiva y supone un total de 
128 personas menos que en enero. La 
cifra del mes pasado supone 33 desem-
pleados menos respecto a junio del año 
pasado.

DESCENSOS PRIORITARIOS
A la hora de hablar del paro con-

tabilizado en los distintos sectores 
cabe apuntar que en un sector muy 
importante en la economía de Xixona, 
como es la industria, se ha dado un 
importante descenso, al contabilizar 
41 inscritos menos que un mes antes y 
quedar en las 190 personas, y también 
ha sido destacada la disminución en 
el sector servicios, que quedó en 222 

inscritos al rebajarse en 15.
En la agricultura se contabilizaron 

el mes pasado 14 personas buscando 
empleo, que son dos menos que un 
mes antes, y una menos en la cons-
trucción, que pasó a contabilizar un 

total de 29 desempleados. El único 
sector que experimentó un crecimien-
to fue el de aquellos que buscan su 
primer empleo, que con un total de 23 
personas son dos más que en mayo. 

Del total de personas de Xixona que 

buscan empleo, hay 250 mujeres y 
228 hombres. El 48’5% (232 perso-
nas) tienen más de 44 años de edad, 
un 40’4% (193), entre 25 y 44 años, y 
el 11’1% (53 ciudadanos), son meno-
res de 25 años. 

Paro en 
junio

2007............ 258

2008............ 275

2009............ 408

2010............ 410

2011............ 456

2012............ 523

2013.............566

2014............ 511

2015.............478

L’Ajuntament engega un taller 
d’ocupació per a persones a l’atur

L’Ajuntament de Xixona posa en mar-
xa un nou taller d’ocupació, del que es 
beneficiaran 16 aturats del municipi, i 
el seu objectiu és proporcionar forma-
ció específica, pràctica i completa per-
què els participants puguen tenir més 
possibilitats d’accés al món laboral, 
obtenint una qualificació professional 
especialitzada en sectors que, actual-
ment, ofereixen noves oportunitats de 
treball.

L’alcaldessa de Xixona, Isabel López, 
ha explicat que “a través d’aquest Pla 
d’ocupació es pretén, d’una banda, 
donar resposta a les necessitats de 
formació i inserció laboral d’aquells 
aturats el nivell formatiu dels quals 
és més bàsic i tenen possibilitats més 
baixes d’inserció laboral i, per un altre, 
formar professionals en sectors com-
plementaris als quals ja existeixen en la 
nostra localitat”.

Aquest taller d’ocupació, per al qual 
la Conselleria d’Economia, Indústria, 
Turisme i Ocupació aporta una subven-
ció de 146.519,04 euros, es compon 
de dos cursos, un de col·locació de 
pedra natural, i un altre d’instal·lació i 
manteniment de jardins i zones verdes. 
S’impartiran durant sis mesos i contri-
buiran, a més, a l’adequació del Parc 
municipal de la Mandola i voltants. 
La programació formativa inclou una 
part especialitzada en coneixements 
tècnics propis de cada ofici i una altra 
part complementària, més teòrica, que 
arreplega les àrees de prevenció de ris-

Banco Sabadell y la Associació 
d’Empresaris, Comerciants i 
Professionals de Xixona suscriben 
un convenio de colaboración

Banco Sabadell y la Associació 
D’Empresaris, Comerciants I Profes-
sionals de Xixona (AEX) han firmado 
un convenio con el objetivo de facili-
tar la financiación y establecer condi-
ciones especiales a los miembros del 
colectivo. Este acuerdo forma parte 
de la estrategia de vinculación social 
y de apoyo a los agentes sociales, em-
presariales e institucionales que el 
banco está llevando a cabo en Alican-
te y la Comunidad.

 El director de Zona de Banco Saba-
dell, José Andrés Maroñas, rubricó 
el acuerdo con la Asociación, que 
estuvo representada por su presiden-
te, Pascual Sanchís y por su gestor, 
Mario Carbonell. También estuvo 

presente el director de Colectivos 
del banco, José Manuel Martos, y el 
director de la Oficina de Xixona, Ma-
nolo Conca. 

Para el acuerdo alcanzado con la 
asociación, la entidad ha diseñado 
una serie de productos y servicios fi-
nancieros para responder las solici-
tudes específicas de los miembros de 
AEX (cuentas exentas de comisiones 
de mantenimiento, administración 
y principales servicios, condiciones 
especiales para financiar campaña 
de turrón y maquinaria, tarifa espe-
cial para TPV, etc). Ambas partes han 
valorado de manera muy positiva el 
acuerdo y todos confían en que se 
obtengan resultados positivos.

cos laborals, formació informàtica bà-
sica, inserció laboral, treball en equip 
i idiomes.

Cadascun dels cursos es compon 
d’una sèrie d’hores de treball pràctic 
pel qual cada participant rebrà una re-
muneració econòmica mensual equi-
valent al salari mínim interprofessio-
nal, que se situa en 648,60 euros bruts 
mensuals.

Podran beneficiar-se d’aquests tallers 
tots aquells aturats xixonencs, majors 
de 25 anys que estiguen inscrits en el 
Servef, que és l’entitat encarregada de 
realitzar la selecció d’alumnes partici-

pants. En aquest sentit, l’alcaldessa Isa-
bel López ha manifestat que “tindran la 
consideració de col·lectius prioritaris 
totes aquelles persones en situació o 
risc d’exclusió social, com els aturats 
de llarga durada, els majors de 55 
anys, les persones amb baixa qualifi-
cació, les persones amb discapacitat i 
les dones, especialment les víctimes de 
violència de gènere”.

L’alcaldessa també ha manifestat el 
seu desig que tots els alumnes que par-
ticipen en aquests cursos “troben una 
eixida professional i puguen accedir a 
un lloc de treball”.
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ORGANITZADA PER L’ASOCIACIÓN CULTURAL DE LA TERCERA EDAD, AMB LA COL·LABORACIÓ D’ENTITATS I INSTITUCIONS

La tercera edat viu la 
seua setmana cultural
L a Asociación Cultural de la Tercera Edad de 

Xixona va organitzar la Setmana Cultural, que 
es va celebrar del 13 al 17 de juliol i va arri-

bar carregada de variades activitats. Aquest any, a 
més, ha coincidit amb el XV aniversari del Club de 
convivència. Aquesta setmana ha comptat amb la 
col·laboració de les regidories de Serveis Socials, 
Cultura i Tercera Edat i de l’Ajuntament com a tal, 
així com de la Diputació Provincial, de la Genera-
litat, el Consejo Regulador de Jijona y Turrón de 
Alicante, El Abuelo, 1880 y El lobo, segons es recull 
en el cartell anunciador.

Pel que fa a les activitats, assenyalar que s’han 
celebrat jocs de taula com parxís, cartes i dominó, 
junt amb un bingo extraordinari, a la vegada que 
es van organitzar actuacions de la Rodalla Amor al 
Arte, la Rondalla Serenata i el Grup de Danses de 
Xixona, així com del solista Juan Antonio.

El programa també hi ha inclòs una missa, un 
càtering, entrega de premis de les competicions i 
un dinar de convivència a la Càbila dels Pirates (Els 
Mariners). Tots els participants han gaudit, amb les 
activitats programades, d’uns dies amb molt d’am-
bient i de germanor. A les imatges es poden veure 
algunes de les activitats, així com als guanyadors de 
parxís, dominó i cotos, junt amb la Junta Directiva i 
l’alcaldessa de Xixona.
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AFA XIXONA I COMARCA SE UNE A LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN POR EL ALZHEIMER QUE SE BASA EN DAR ABRAZOS

Los “Abrazos por la 
memoria” llegan a Xixona
D esde principios de julio y hasta 

el próximo 21 de septiembre, 
Día Mundial del Alzheimer, las 

Asociaciones de Familiares de Perso-
nas con Alzheimer de la Comunidad 
Valenciana están volcadas en una cam-
paña de sensibilización que ha sido 
muy bien acogida en las redes sociales, 
y que se basa en mostrar a los partici-
pantes abrazándose. 

Son los “Abrazos por la memoria” 
que pretenden cubrir todo el territorio 
valenciano en una muestra de solidari-
dad y compromiso con esta enferme-
dad que cada vez afecta a más perso-
nas, ya sea a los que la padecen como 
a sus familiares. El objetivo es que todo 
el público se una a esta campaña de-
mostrando con un gesto su implicación 
con el Alzheimer.

Según explican desde la entidad, “la 
OMS ha declarado la demencia como 
una prioridad de salud pública, pero 
lamentablemente ni en España ni en 
la Comunidad Valenciana existe una 

política de Alzheimer que prevenga la 
situación en un futuro”, y añade que 
“sabemos que la cifra de personas diag-
nosticadas con demencias se duplicará 
a medio plazo y si no hacemos algo hoy 
no estaremos preparados mañana”.

El proyecto denominado “Abrazos 
por la memoria” es una iniciativa de la 
Federació Valenciana d’Associacions de 
Familiars de Persones amb Alzheimer 
(FEVAFA), entidad que desde 1997 lu-
cha por mejorar la calidad de las per-
sonas afectadas y la de sus familiares y 
que está compuesta por 36 Asociacio-
nes asistenciales en toda la Comunidad. 

Hacen un llamamiento a sumarse a 
los “Abrazos por la memoria”. Pueden 
encontrar la campaña en la página del 
Facebook “Abrazos por la memoria” 
y pueden colgar las fotos también en 
twitter con el hastag#abrazosporlame-
moria. Un gesto que no cuesta dinero y 
que puede ayudar a muchas personas.

En la imagen, la junta directiva AFA 
Xixona i comarca.

Reunió amb la nova 
consellera 
de Medi Ambient

L’Asociación de Municipios Forestales (AMUFOR) va mantenir una reunió en 
València a la qual va assistir la nova consellera de Medi Ambient, Elena Cebrián. La 
reunió es va celebrar el 16 de juliol i els alcaldes que van assistir van coincidir a 
assenyalar la falta de mitjans per mantenir els boscos i la necessitat d’incrementar 
les mesures de lluita contra incendis. L’ordenació dels boscos des d’un punt de 
vista sostenible, el manteniment dels camins i marcar les canyades van ser altres 
temes reclamats.

L’alcaldessa de Xixona, Isabel López, va assistir a aquesta reunió. Cal recor-
dar que Xixona té el cinqué terme més extens de la província d’Alacant, amb 
165 quilòmetres quadrats, dels que el 70% és massa forestal. “Esperem que el 
canvi en la Generalitat Valenciana signifique també un canvi en les polítiques 
mediambientals, amb una aposta per la prevenció i la neteja dels montes, una 
major dotació de brigades forestals i ajudes per la lluita contra plagues, com 
pot ser el tomicus”.
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Activitats molt variades   
L ’estiu és una època que permet tenir molt 

temps lliure, una vegada finalitzat el curs esco-
lar, i per això des de les regidories de Joventut, 

Esports, Cultura i Serveis Socials s’ha treballat en la 
programació d’un ampli programa d’activitats, enca-
minades a totes les edats i que han comptat amb la 
col·laboració de diferents entitats i col·lectius, així 
com la Diputació en algunes activitats, fent possible 
entre tots l’objectiu de viure un final de juny i un mes 
de juliol d’allò més divertit, que arriba als primers 
dies d’agost en algun cas.

Així, titelles i conta contes, animació als parcs, es-
cola d’estiu i multiesportiva, curs de natació, tallers 
d’informàtica, anglés lúdic i de joves genis han for-
mat part de les activitats programades, destinades 
als més menuts i als qui tenen entre 11 i 14 anys. Ja 
per als qui superen aquesta edat s’ha celebrat un any 
més el bus a la mar, on practicar diferents esports 
nàutics, un curs de tenis i d’anglés B2, a la vegada 
que també s’han programat activitats com un taller 
de monopatí i patí en línia, un taller de dj i música 
electrònica, un curs de ceràmica, un d’iniciació al 
rus i un curs intensiu d’anglés B1.

Amb tot, han estat unes setmanes molt diverti-
des, on xixonencs i xixonenques d’un ampli ventall 
d’edats han pogut sumar-se a aquelles activitats que 
més els hi agraden, en uns moments en què la majo-
ria ja té molt temps lliure. 
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  per gaudir de l’estiu

PARA 
PUBLICIDAD EN 

ESTE 
PERIÓDICO 
LLAMAR AL 
TELÉFONO

651 077 626
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Fábrica mecanizada en una botella
Vicente Miquel García ha completado su último trabajo, una maqueta de una fábrica de 

turrón mecanizada, que para más complejidad se ha dispuesto dentro de una botella. Han 
sido unos cuatro meses de trabajo, con la idea, proyecto y realización fuera, así como des-
cuartizamiento y montaje dentro de la botella, a través de una boca de llenado de 20m/m. En 
tan solo un día de su aparición en facebook ya le pusieron precio.

Voluntariado medioambiental
El voluntariado medioambiental está operativo desde mediados del mes de junio y permanecerá hasta el 

27 de septiembre, desarrollando su tarea los fines de semana. Un total de 15 voluntarios llevan a cabo las 
pertinentes tareas que se centran especialmente en el mantenimiento de las zonas forestales del término 
de Xixona, y este programa supone un presupuesto estimado de 8.235 euros, pidiéndose una subvención 
a la administración autonómica para este voluntariado.

Tareas de desbroce en Xixona
En los meses en que nos encontramos unas tareas importantes son las de desbroce de 

terrenos, puesto que de esta manera están más limpios y se pueden evitar incidentes. Como 
recoge la fotografía, estas tareas de desbroce también han llegado al término municipal de 
Xixona y todos los esfuerzos son pocos con el fin de tener el terreno en condiciones en la 
época estival, evitando sucesos no deseados.

El Ayuntamiento de Xixona y la Agrupación Artístico Musical El Trabajo han renovado el 
convenio de colaboración que suscriben anualmente, y que permite a la entidad llevar a 
cabo diferentes actividades, como conciertos, y también supone una ayuda para su escuela 
de música. El convenio fue suscrito por la alcaldesa de Xixona, Isabel López, y el presidente 
de la Agrupación Artístico Musical El Trabajo de Xixona, David Arco Doménech.

Convenio de colaboración con El Trabajo
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Entreguen a Cáritas 
els aliments recollits en
les 24 Hores Solidàries
A l voltant de 200 quilos 

d’aliments van ser reco-
llits en el 24 Hores Espor-

tives Solidàries de Xixona, que 
van ser entregats al banc d’ali-
ments de Cáritas, per contribuir 
a pal·liar les necessitats de ciuta-
dans que les estan patint.

Les 24 Hores Esportives So-
lidàries es van celebrar a finals 
de juny i el principal objectiu va 
ser la diversió en família i amics 
practicant esport, així com reco-
llir aliments per a Cáritas. Aques-
ta cita va ser organitzada per la 
regidoria d’Esports amb la col·la-
boració dels monitors, clubs, es-
portistes local i del gimnàs CAFS 
Xixona.

Una vegada més ha quedat pa-
lesa la solidaritat dels xixonencs i 
xixonenques en aquesta cita soli-
dària que es va celebrar al voltant 
de l’esport.

ES VAN RECOLLIR AL VOLTANT DE 200 QUILOS DE PRODUCTES NO PERIBLES

El Ayuntamiento de Xixona ha concedido tres becas de formación a jóvenes desemplea-
dos del municipio, menores de 30 años, que han terminado sus estudios universitarios o 
de ciclos formativos de grado superior entre los años 2012 y 2014, gracias a una subven-
ción de la Diputación. Los jóvenes becados realizarán, durante 25 horas semanales y a lo 
largo de tres meses, del 1 de agosto al 31 de octubre, diferentes trabajos de organización 
y gestión de actividades culturales, atención al público y trámites administrativos, entre 
otras tareas centradas en el departamento municipal de Cultura.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, ha explicado que “estas becas se conceden para 
facilitar la formación de los jóvenes y su acceso al mundo laboral, proporcionándoles 
una experiencia práctica que pueda serles útil en la búsqueda de empleo”.

Estas ayudas, dotadas con un total de 1.500 euros cada una, es decir, 500 euros men-
suales, se conceden gracias a una subvención que el Ayuntamiento ha recibido de parte 
de la Diputación de Alicante. 

C ompromís per Xixona valora de 
manera positiva el resultat del 
plenari i el treball realitzat per 

aquest grup i la incidència en el govern. 
Expliquen que “segons ens van informar, 
ja s’han retirat les restes de la poda del 
barranc del Purgatori (al costat del poli), 
han atés les peticions de les empreses de 
restauració del carrer Alcoi, han reiterat 
la sol·licitud a la Generalitat de més guar-
des forestals per a vigilar el nostre terme 
i han iniciat converses amb la Conselleria 
de Medi Ambient per a afrontar la plaga 
de Tomicus al Montnegre”.

A més “se’ns ha respost que estudiaran 
la possibilitat d’instal·lar més ombres al 
poliesportiu i de millorar la seguretat 
vial del segon tram del Raval. Així mateix, 
també procuraran que la distribució d’El 
Nostre arribe a tots els carrers de Xixona 
i van coincidir amb nosaltres en la neces-
sitat d’atendre sense dilació les persones 
que es troben en exclusió social”.

Assenyalen que, en canvi, “en un con-
text de contínues al·lusions per part de 
l’alcaldessa al pacte en la Generalitat en-
tre el PSOE i Compromís, no vam poder 
saber el tenor del presumpte acord entre 
el PSOE i C’s”. Expliquen que l’alcaldes-
sa va repetir que “no tenim cap pacte”, 
mentre que el regidor de C’s va afirmar 
que “havien arribat a acords puntuals, 
com es pot fer amb qualsevol altre partit. 
Són precisament eixos acords puntuals 
els que Compromís reclama que s’expo-
sen a l’opinió pública”.

A més “d’altra banda, també se’ns van 
proporcionar les factures que vam de-
manar sobre les obres de la replaceta del 
carrer Nou, que fem públiques ara per a 
coneixement de la ciutadania. En total, 
10.244 euros. També se’ns va confirmar 
que la tala dels dos pebrers bords es va 
fer sense comptar amb cap informe tèc-
nic que l’avalara”.

Compromís va votar a favor d’impul-
sar el segon pla d’igualtat entre homes 
i dones; i de cedir les antigues escoles 
del Montnegre a l’associació de veïns 
del Montnegre. Es van abstenir en els 
punts relatius al contracte de l’autobús 
municipal,” ja que es tracta d’una gestió 
realitzada en l’anterior legislatura. I vam 
votar en contra de dues modificacions de 
crèdit: Compromís té un projecte propi 
per a algunes de les obres que es volen 
executar i estem en contra que els diners 
de personal destinats a cobrir una plaça 
de normalitzador lingüístic s’utilitzen per 
a qualsevol altra partida”.

El Ayuntamiento concede tres 
becas de 1.500 euros cada 
una a jóvenes desempleados 
del municipio gracias a una 
subvención de la Diputación

Compromís 
valora 
el plenari
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Alberto Plans guanya 
el Campionat Autonòmic de 
Navegació en Paramotor
E l pilot local Alberto plans va aconseguir el primer lloc al Campionat Au-

tonòmic de Navegació en Paramotor celebrat el passat 17 de maig. La 
prova estava prevista per al dia 3 de maig –per motius meteorològics va 

haver de retrasar-se– i consistia en una ruta de Navegació de 130 kilòmetres de 
recorregut amb eixida a Cox (Alacant) i arribada a Fuente Higuera (Albacete).

El campionat va comptar amb la participació de 12 persones, entre Trike Bi-
plaza, Trike Monoplaza i Paramotor. A les 6.30 hores van enlairar les primeres 
veles. Alguns participants van poder fer el recorregut sencer sense repostar, 
mentre que d’altres van haver de fer escala a Cieza. Els pilots més ràpids, com 
Plans, van arribar a la meta en 2 hores i 50 minuts, amb una velocitat mitjana de 
44 kilòmetres per hora.

El poliesportiu acull les 24 
hores de frontó i de petanca

Els dies 10 i 11 de juliol es va portar 
a terme la tradicional competició esti-
val de 24 hores de petanca i de fron-
tó a les instal·lacions del poliesportiu 
municipal, en les quals els esportistes 
locals van poder gaudir de l’esport i els 
primers classificats van fer-se amb di-
versos premis.

La participació en la prova de petan-
ca va descendir respecte a l’estiu an-
terior. Van competir 24 jugadors –12 
parelles– front els 36 de l’any passat. 
Antolínez i Raul van aconseguir es-
te any ser primers, posició que es va 
recompensar amb el premi més im-
portant: un pernil per a cadascun i un 
trofeu.

Per darrere va quedar la parella for-
mada per Alejandro i Teófilo. La terce-
ra posició van ocupar-la Juan i Boby. 
Els últims classificats, en quarta posi-
ció, van ser Raul i Cristian. Els finalistes 
van rebre dos lloms, dos formatges i 
dues botelles de vi, respectivament.

ALTRA COMPETICIÓ
Simultàniament a la prova de petanca 

també es van celebrar les 24 hores de 
frontó, amb una parella més inscrita 
que el passat any. D’entre els 20 juga-
dors que van participar, es van impo-
sar de nou Amado i Antonio i van acon-
seguir ser primers, obtenint un trofeu i 
175 euros en material esportiu.

Per la seua banda, Gudiño i Bruno 
van ocupar la segona posició al pò-
dium, seguits per Rafa i Jesús que van 
repetir en ser tercers, com l’any passat. 
Finalment, José Mateo i José Marín van 
aconseguir la quarta posició. Tots els 

classificats van rebre un trofeu i un val 
intercanviable per material esportiu per 
valor de 100 euros (els segons classifi-
cats), 75 euros (els tercers) i 50 euros 
(per als quarts).

En definitiva, va ser un cap de setma-

na dedicat a l’esport i a la diversió. Una 
cita obligada de cada estiu a la que els 
esportistes locals no fallen, malgrat les 
altes temperatures. A les imatges su-
periors es poden veure guanyadors de 
frontó i de petanca d’aquestes 24 hores.

Turrones El Lobo 
guanya la competició 
de 24 hores de
futbol sala
L’equip Turrones El Lobo va ser el vencedor d’enguany de les 24 hores 

de futbol sala. Una competició en la qual va participar un equip menys 
que el passat any, però en la qual els esportistes es van implicar tant com 
la resta d’anys per tal d’aconseguir el primer lloc.

La prova es va portar a terme entre el divendres 17 i dissabte 18 de ju-
liol. Un total de 115 jugadors –repartits en 10 equips– van competir a les 
instal·lacions del poliesportiu municipal.

CLASSIFICACIÓ
Finalment, va ser l’equip local Turrones El Lobo qui va aconseguir clas-

sificar-se en la primera posició i guanyar els 600 € del primer premi. Al 
torneig, organitzat per Sea Eventos, en col·laboració amb la Regidoria 
d’Esports, també es va premiar, per primer any, fins al quart classificat.

Així, Reformas GS Xixona va rebre un trofeu i 300 € en quedar en sego-
na posició. Per darrere, tercers, l’equip Açí estem bé, que es va fer amb 
200 € i un trofeu. L’últim classificat va ser Stranjitos, en quarta posició, 
que va guanyar 100 € i un trofeu.

CLASSIFICACIÓ

1er Alberto Plans Domingo (Club +7 Alicante)
2n Manuel Pérez Javaloyes (Club Santa Pola)
3r General Juan Salvador Verdú (Federación Murciana)
3r Autonòmic Francisco Vila Arcones (Club Santa Pola)
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Triunfo del colectivo de karate de 
Jijona en la Liga Nacional Shotokan
E l 11 de julio se celebró en Chiclana de la Fron-

tera (Cádiz) la Liga Nacional Karate Shotokan 
de las categorías juvenil, cadete, júnior y sé-

nior, en la que el colectivo de Jijona participó con 11 
competidores y consiguió un total de 8 medallas. La 
prueba, en la que compitieron más de 200 karatecas 
de toda España en las modalidades de Kata y Combate, 
era el primer paso para participar en el Campeonato 
de Europa que se celebrara en Londres (Inglaterra) 
y, posteriormente, en el Campeonato del Mundo  en 
Cracovia (Polonia). 

El equipo de Jijona estaba compuesto, además de por 
los 11 competidores, por 3 árbitros. En la categoría 
juvenil participaban Alejandro Marín, Toni Ibáñez y 
Carlos Martínez. En la categoría cadete Sara Pineño, 
Héctor Juan y Álvaro Sirvent. En la categoría júnior Pa-
blo Valero, Carlos Carreño y Samuel Sala. Por último, 
los participantes de la categoría sénior eran Noelia 
López y Víctor Mira. Además Paco Carreño, Paco Ruiz 
y Laura Salgado fueron árbitros de la competición y 
Pablo Pineño, coach. 

Por la mañana Sara Pineño consiguió la medalla de 
Plata en combate con equipos, junto con otras dos 
competidoras de Madrid y Cataluña. También en la jor-
nada de la mañana Pablo Valero consiguió la medalla 
de plata en Kata Júnior. El equipo de kata jijonenco 
compuesto por Pablo Valero, Carlos Carreño y Héc-
tor Juan se alzó también con la medalla de plata. Más 
tarde, el equipo formado por Pablo Valero, Samuel Sa-
la y Álvaro Sirvent consiguió también la de bronce en 
Combate.

La jornada de la tarde fue igualmente fructífera. Sa-
ra Pineño se alzó con la medalla de oro en combate 
individual cadete y, a continuación, volvió a repetir el 
oro en equipo cadete junto con otras competidoras 
valencianas.

El equipo de kata sénior formado por Samuel Sala, 
Carlos Carreño y Pablo Valero de nuevo se hizo con la 
medalla plata. Valero cerró la Liga con otra de bronce 
en kata individual sénior.

El futbol xixonenc homenatja 
a Pepe Sirvent ‘Lucero’

El dissabte 6 de juny el Xixona Es-
portiu C.F amb la col·laboració de la 
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
de Xixona, va organitzar un home-
natge, a títol pòstum, a tot un sím-
bol del futbol xixonenc, Pepe Sirvent 
‘Lucero’.

Vora 50 futbolistes van voler agrair 
i recordar tot el que va fer Sirvent pel 
futbol xixonenc durant tota la seua 
vida. Com a jugador, per ser un dels 
més importants dels primers anys de 
vida del club de futbol de Xixona, i 
després com a entrenador, delegat de 
camp, encarregat del material i, en de-
finitiva, com una persona que al llarg 
de la seua vida ha estat implicada amb 
el club xixonenc. 

Es van disputar dos partits de futbol 
11 en dues categories, a les 18:00 els 
majors de 35 anys, i a partir de les 19h 
els menors de 35 anys. Entre partit i 
partit, l’alcalde d’aleshores, Ferran 
Verdú –també exfutbolista del Xixo-
na Esportiu.C.F i participant al partit 
d’homenatge– va destapar una placa 

El CEX Xixona, en 
el Trail de Peñalara

El corredor del Centre Excursionista 
de Xixona José Luis Doménech (Box) 
va aconseguir finalitzar el Trail de Pe-
ñalara (Madrid) celebrat el dia 27 de 
juny. Es tracta d’una de les curses per 
muntanya més dures de la península. 
Doménech va recórrer 115 quilòme-
tres amb un desnivell positiu de 5.500 
metres en un temps de 22 hores i 40 
minuts.

La cursa amb un recorregut circular 
és de semiautosuficiència. Els partici-
pants han de portar un material mí-
nim que garantisca la seua seguretat 
al llarg dels 115 quilòmetres de re-
corregut, amb un temps màxim de 30 
hores per realitzar-lo.

PECULIAR
La peculiaritat del Trail de Peñalara 

és que uneix diferents localitats serra-
nes, passant pels paratges més em-
blemàtics, fugint de carreteres, a través 
de camins i sendes utilitzades des de 
temps passats per ramaders, caçadors, 
viatjants i en temps més moderns per 

RESULTADOS

1. ORO COMBATE CADETE INDIVIDUAL (Sara Pineño)
2. ORO COMBATE CADETE EQUIPOS (Sara Pineño)
3. PLATA COMBATE JÚNIOR (Sara Pineño)
4. PLATA KATA INDIVIDUAL JÚNIOR (Pablo Valero)
5. BRONCE KATA INDIVIDUAL SÉNIOR (Pablo Valero)
6. PLATA KATA EQUIPOS JÚNIOR (Carlos Carreño, Héctor Juan y Pablo Valero)
7. PLATA KATA EQUIPO SÉNIOR (Samuel Sala, Carlos Carreño y Pablo Valero)
8. BRONCE COMBATE EQUIPO JÚNIOR (Álvaro Sirvent, Samuel Sala y Pablo Valero)

commemorativa dedicada al futbolista 
conegut per tots com ‘Lucero’ en agraï-
ment a tota una vida dedicada al futbol 

xixonenc. El club Xixona Esportiu va fer 
entrega d’un ramell de flors als seus fa-
miliars.

excursionistes i muntanyencs.
La cursa té com a eix principal el 

Sender de Gran Recorregut GR10. En 
total, consta de quatre proves: GTP de 
115 km, Trail de 80 km, Trail de 60 
km i un Cross Nocturn.
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