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La Societat Cultural El 
Trabajo celebra 108 anys

Han organitzat al voltant d’un mes d’actuacions, amb diferents 
entitats participants i alguna novetat molt aplaudida.

Esport amb les 24 hores i 
12 hores de futbol sala

Una cosa que caracteritza l’estiu xixonenc són les 12 hores de 
futbol sala i els campionats de les 24 hores.

Activitats 
per a què 
totes
les edats 
gaudisquen 
de l’oci
i de l’estiu

Els xixonencs 
donen vuit 
tones de roba 
usada per a 
una fi social

Variada 
programació 
en la Setmana 
Cultural de la 
Tercera Edat

Dues medalles 
d’or i una de 
bronze 
al Nacional 
de Karate 
Shotokan

Xixona ha viscut ja els actes preliminars de les festes de moros i 
cristians que se celebraran del 20 al 22 d’agost. D’aquesta manera, di-
vendres 22 de juliol es va celebrar la gala de presentació dels càrrecs, 
de la revista oficial de festes –El Programa, que és la publicació més 
veterana del municipi–, i es va fer el pregó a càrrec de l’economista 
xixonenca Carmen Verdú.

El dissabte 23 de juliol va ser quan els festers van vestir per primera 
vegada les samarretes oficials de la seua filà, amb motiu de la celebra-
ció del Dia del Senyal, que va estar marcat per un excel·lent ambient i 
que suposa que les festes estan molt prop.

Juliol 2016

Pàgina 15

Pàgines 17 i 18Pàgina  16

Preludi de festa

Baixa l’atur el mes passat
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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 29 de julio al 4 de agosto  Cortes Valencianas, 4
Del 5 de agosto al 11 de agosto  Constitución, 10
Del 12 de agosto al 18 de agosto  Cortes Valencianas, 4
Del 19 de agosto al 25 de agosto  Constitución, 10
Del 26 de agosto al 1 de septiembre  Cortes Valencianas, 4
Del 2 de septiembre al 8 de septiembre  Constitución, 10
 

- 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.

- Viernes 5 de agosto: A las 
21’30 horas, en el Pati de les 
Escoles, Experienciaboost, grupo 
de percusión.

- Miércoles 10 de agosto: A 
las 11 horas, en la Plaça, juegos 
de agua.

- Jueves 11 de agosto: A 
las 20 horas en el Pati de les 
Escoles, ‘El país de Nunca 
Jamás’, con el Ballet Naracé.

- Viernes 12 de agosto: A las 
23’30 horas Correfoc, y después 
actuación en el Pati de les 
Escoles.

- Domingo 14 de agosto: X 
Mostra de Folklore con el Grup 
de Danses de Xixona. A las 20’30 
horas en el Barranc de la Font.

- Lunes 15 de agosto: A las 
9 horas, pasacalle con la 
Agrupació Artístico Musical El 
Trabajo de Xixona.

- Lunes 15 de agosto: A las 
21’30 horas, en el Barranc de la 
Font, Concert de Festes.

- Martes 16 de agosto: A las 
11 horas, Nanos.

- Martes 16 de agosto: A las 
20 horas, Dansà.

- Martes 16 de agosto: A 
las 21’30 horas, en el Barranc 
de la Font, ‘Jordi i Lola’, con 
la Compañía de Teatro La 
Dependent.

- Miércoles 17 de agosto: A 
las 11 horas, Nanos.

- Miércoles 17 de agosto: A 
las 18’30 horas, Dansà infantil.

- Miércoles 17 de agosto: A 
las 20 horas, Ambaixada infantil.

- Miércoles 17 de agosto: A 
las 22 horas, en el Pati de les 
Escoles, Cotijazz.

- Jueves 18 de agosto: A las 
10 horas, Nanos.

- Jueves 18 de agosto: A las 
11’30 horas, Concurso de dibujo 
infantil.

- Jueves 18 de agosto: A las 
20’30 horas, Dansà.

- Jueves 18 de agosto: A las 
21’30 horas, Ball del farolet en la 
puerta del Ayuntamiento.

- Domingo 28 de agosto: 
De 10 a 14 horas, en el 
Polideportivo, Fiesta acuática.
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Núm. 30. Tercera època. Dipòsit legal: A 439 - 2013
Edita: MÉS CIUTAT SA. Plaça Pintor Gisbert, 3. 03801. Alcoi (Alacant)
Imprimeix: SILSA. Pol. Ind. Els dos Pins, parcel·la 31-34- 03410 BIAR

DIRECTOR: Ramón Climent
COORDINACIÓ I REDACCIÓ: Xesca Lloria
Col·laboracions: Carolina Ferri, Bernabeu Fotografía, Alberto Plans, César 
Escoda i Pablo Pineño.
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EL 22 DE JULIOL ES VA CELEBRAR LA PROCLAMACIÓ DE CAPITANS I BANDERERS, PRESENTACIÓ DE LA REVISTA I PREGÓ

Xixona viu el preludi de les
festes de moros i cristians

C omença el mes fester per excel·lència. Xixona ja ha iniciat 
el programa d’actes preliminars de les festes patronals de 
moros i cristians, que se celebraran del 20 al 22 d’agost, 

organitzats per la Federació de Festes de Sant Bartomeu i Sant Se-
bastià i la Regidoria de Festes. La primera cita va ser el divendres 
22 de juliol, en el parc municipal del Barranc de la Font on, a més 
de la presentació de ‘El Programa’ –revista oficial de festes–, es va 
dur a terme la proclamació dels capitans i banderers, l’elecció dels 
festers de l’any (Marcos Ros Garrigós de Moros Marrocs i Juan José 
Muñoz Cuadros de Cavallers del Cid), i la lectura del pregó, que 
enguany va estar a càrrec de l’economista xixonenca Carmen Verdú. 

Enguany, la capitania cristiana està en mans de la filà Pirates-Mari-
nos. Francisco Javier Garrigós Pérez i Francisco Cortés Estañ ocupen 
els càrrecs de capità i banderer, respectivament. Pel que fa al bàndol 
moro, el càrrec recau en la filà Moros Verds, el capità és Vicente Do-
menech Albertos i la banderera Juana Martínez Sánchez. El ballet d’ADA 
Kabiles va amenitzar l’acte amb balls, amb organització de Ainhoa y 
Clara.

PREGONERA
Com xixonenca, Carmen Verdú reconeix que “vaig proclamant el 

meu origen allà on vaig, la qual cosa és molt fàcil perquè Xixona és 
una localitat molt coneguda”. I com a festera “em quede sobretot 
amb l’alegria que desprenen les festes de moros i cristians i els 
bons records que tinc de tots els anys viscuts, la major part d’ells en 

la filà La Canyeta”. “Quan em va cridar l’alcaldessa, Isabel López, 
no m’ho creia”, assegura Carmen Verdú, que reconeix que li ha 
sorprés molt haver sigut triada pregonera de les festes i que és un 
honor que “no meresc però que, al mateix temps, assumisc amb 
moltíssima il·lusió”.

Nascuda a Xixona l’any 1953, Carmen Verdú es va llicenciar en 
Ciències Econòmiques per la Universitat de València en 1976, en-
cara que va trobar la seua vertadera vocació anys més tard quan va 
fer el salt a l’ensenyament. L’any 1982 va aprovar les oposicions de 
professora en l’especialitat d’Administració d’empreses, ja que va 
exercir en diversos instituts de Gandia, La Unión, Elx i, finalment, en 
l’IES Mare Nostrum d’Alacant, on va romandre durant 24 anys, des 
de la fundació del centre fins a la seua jubilació.

Encara que la vida professional de Carmen com a docent ha sigut 
molt dinàmica, mai va deixar de costat la seua faceta d’economista, 
sent, igualment, un dels membres més actius del Colegio Oficial 
de Economistas de Alicante. Va ser responsable, durant diversos 
anys, de la comissió d’ensenyament de l’entitat i va formar part de 
la comissió del Consejo General de Colegios de Economistas que 
va fundar l’Organización de Economistas de la Educación –OEE–, 
germen de l’actual REDI: Registro de Economistas Docentes e In-
vestigadores. En l’actualitat, continua sent membre d’aquest òrgan 
especialitzat del Consejo General i forma part com a vocal de la 
Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Alicante, a més de 
ser responsable de la comissió d’ensenyament.
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Programa d’actes 2016

DIMECRES 10 D’AGOST
10.30h Jocs d’aigua
19.00h Pràctiques de tir amb trabuc

DIJOUS 11 D’AGOST
20.00h Teatre infantil “La isla de Nunca Jamás”

DIVENDRES 12 D’AGOST
18.00h Aplec de colles
23.30h Correfoc
En finalitzar, Concert de Desustancia

DISSABTE 13 D’AGOST. SOPARET
09.00h Campionat de futbol-sala
18.00h Campionat de cotos
20.00 i 23.00h Desfilada

DIUMENGE 14 D’AGOST
20.00h X Mostra de Folklore de Xixona

DILLUNS 15 D’AGOST
09.00h Cercavila
19.30h Missa
22.00h Concert de festes i entrega de batuta
al director de l’Himne de festes
DIMARTS 16 D’AGOST
11.00h Nanos i Gegants
20.00h Dansa
21.30h Teatre “Jordi i Lola”

DIMECRES 17 D’AGOST
11.00h Nanos i Gegants
18.30h Dansà infantil
20.00h Ambaixada infantil
22.00h Concert de Cotijazz

DIJOUS 18 D’AGOST
10.00h Nanos i Gegants
11.30h Concurs de dibuix infantil
20.30h Dia de la dansà (adults)
Al finalitzar, Ball del farolet

DIVENDRES 19 D’AGOST. NIT DEL SOPARET
10.00h Partit de les estrelles
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 Desfilada dels xiquets i Concurs
de caps d’esquadra infantil
23.00h Nit del soparet

DISSABTE 20 D’AGOST. PRIMER DIA DE FESTES
08.00h Presentació de bandes
al finalitzar totes les bandes, interpretació de
l’Himne de festes, el pasdoble Fiesta en Jijona
de Vicente Pla Candela
11.30h La Banyà
18.00h L’Entrà

DIUMENGE 21 D’AGOST. SEGON 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
12.30h Eixida de Missa
13.00h Kabileo
17.00h Alardo
20.00h Ambaixada del Moro
21.00h Desfilada nocturna
23.00h Retreta

DILLUNS 22 D’AGOST. TERCER DIA DE FESTES
01.30h Orquestra La Fiesta
07.30h Diana del tercer dia
09.30h Juí Sumaríssim del Moro Traïdor
A continuació, Soterrament del Moro Traïdor
11.00h Missa a Sant Sebastià
12.30h Eixida de Missa
13.00h Kabileo
17.00h Alardo
20.00h Ambaixada del Cristià
21.00h Alçament de Capitans i Banderers
de 2017 i després Desfilada de Capitanies
22.30h Processó

DIMARTS 23 D’AGOST
12.00h Missa en Acció de Gràcies

DIMECRES 24 D’AGOST
12.00h Missa en honor a Sant Bartomeu
22.30h Mascletà nocturna

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

 

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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ES VIU AMB MOLTA IL·LUSIÓ PERQUÈ SIGNIFICA QUE LES FESTES ESTAN MOLT A PROP

El Dia del Senyal vist Xixona de festa

X ixona es va vestir de festa el dissabte 23 de juliol amb la celebració del Dia del Senyal, quan 
els festers es van enfundar per primera vegada les samarretes oficials de la seua filà. Aquesta 
primera jornada completa d’actes festers va començar poc després de les nou del matí amb una 

diana des de l’Ajuntament fins al carrer del Raval, on va tenir lloc la processó en honor a sant Sebastià, un 
dels patrons del municipi, i la missa del miracle. La regidora de Festes, Rosa María Arques, ha assegurat 
que “el Dia del Senyal es viu amb molta il·lusió a Xixona perquè significa que les festes ja estan ací. És com 
el final del compte arrere. Portem sense desfilar des del Mig Any i açò ho fa molt emocionant. A més, per 
a les filaes que ostenten les capitanies és també un dia molt especial”. 

Els actes més multitudinaris van començar al voltant de les set de la vesprada amb la desfilada del 
Senyal, que va donar pas al descobriment del cartell anunciador que lluirà en la façana de l’Ajuntament 
durant les festes. Després de la desfilada de les 20:00 hores, els festers van gaudir del primer sopar de 
l’estiu en les kàbiles. La jornada va acabar amb una última desfilada a partir de les onze de la nit.

El president de la Federació, Jonathan Gras, valora de manera positiva com han funcionat aquest  
primers dies grans i assenyala que ja està “amb ganes de veure el que ens ofereixen enguany les filaes 
que ostenten les capitanies tant la cristiana que són els Pirates-Marinos com la mora que són els Moros 
Verds, que la gent vinga a veure les nostres festes, gaudisca i que repetisca altres anys”.

PARA 
PUBLICIDAD

EN ESTE 
PERIÓDICO

LLAMAR
AL TELÉFONO

651 077 626
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EL SERVEF CONTABILIZÓ EN JUNIO UN TOTAL DE 413 INSCRITOS, QUE SON 51 MENOS QUE EN MAYO

El paro registra la cifra más 
baja de los últimos siete meses 
E l paro registró en junio, en Xixo-

na, la cifra más baja de los últi-
mos siete meses, con un total 

de 413 inscritos, según los datos del 
Servef (Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación). Esta cifra supone 51 des-
empleados menos que en mayo, y 65 
menos que hace un año, y la evolución 
de este último año puede verse en el 
cuadro adjunto.

De este total de personas de Xixona 
que el mes pasado buscaban empleo, 
217 son mujeres y 196 hombres, y la 
mayoría tiene más de 44 años de edad, 
concretamente 205 demandantes de 
empleo, mientras que 167 se sitúan 
en la franja de edad que va de los 25 
a los 44 años, junto a 41 demandantes 
de empleo que no alcanza los 25 años 
de edad, siempre según los datos del 
Servef.

DESCENSOS IMPORTANTES
Por sectores, destaca de manera es-

pecial el descenso que en el mes de ju-
nio vivió la industria, con un total de 41 
parados meses que en mayo y se situó 
en lo 152 demandantes de empleo en 
un sector prioritario en la economía de 

Paro en junio

2006............ 240
2007............ 258
2008............ 275
2009............ 408
2010............ 410
2011............ 456
2012............ 523
2013............ 566
2014............ 511
2015............ 478
2016............ 413

Xixona. 
También descendió el número de de-

mandantes de empleo en los servicios, 
concretamente en 10 personas, para 

pasar a contabilizar 206 inscritos, y 
hubo cinco menos en la construcción, 
quedando en 26.

Por contra, durante el mes pasado re-

gistraron incrementos el grupo de quie-
nes buscan el primer empleo, con un 
total de 18 desempleados que suponen 
tres más que un mes antes, a los que 

sumar los dos demandantes más en el 
sector de la agricultura, que durante el 
mes de junio contabilizó un total de 11 
desempleados.

La Conselleria adjudica a Xixona quatre 
habitatges socials a famílies amb escassos recursos

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebra-
ció del Territori ha adjudicat a Xixona quatre habitatges en 
règim de lloguer social a famílies amb escassos recursos. 
A més, la directora general de l’Entitat d’Infraestructures 
de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín, es va reunir amb la 
regidora d’Habitatge del municipi, María Teresa Carbonell, 
per a valorar la situació del parc públic de la Generalitat a 
Xixona (moment que recull la fotografia). La col·laboració 
entre la Conselleria i l’Ajuntament ha fet possible la repara-
ció d’aquests habitatges, tal com van acordar en una trobada 
mantinguda a la fi d’octubre entre representants d’ambdues 
administracions. El Consistori s’ha encarregat de la reforma 
de tres pisos i la reparació del quart correspondrà a la Con-
selleria, que ho repararà a la tardor. No obstant això, ja s’ha 
adjudicat aquest habitatge a la família corresponent.

La Conselleria que dirigeix María José Salvador treballa per 
posar a disposició el major nombre d’habitatges possibles. 

En el cas de Xixona, s’han adjudicat dos pisos a famílies víc-
times de violència de gènere. EIGE gestiona a Xixona un total 
de 39 habitatges. D’elles, 21 estan cedides en règim de ven-
da amb pagament ajornat, 14 llogades i les quatre restants 
s’acaben d’adjudicar. Per tant, la Conselleria ja no disposa 
d’habitatges buits en el municipi.

En la reunió es va fer balanç de la situació del grup d’ha-
bitatges que EIGE disposa en el municipi, després de la rea-
lització del Pla de Normalització, que ha sigut coordinat i 
desenvolupat conjuntament entre la Conselleria i els serveis 
socials municipals. Aquest pla ha consistit a fer un seguiment 
sobre la situació dels habitatges i de les circumstàncies so-
cioeconòmiques dels seus residents. A més, se’ls ha informat 
sobre les mesures del Consell per a facilitar el pagament de 
les seues rendes o quotes d’amortització, a través de boni-
ficacions o acords de reconeixement de deute en aquells 
casos que tinguen rebuts pendents de pagament.
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Els veïns de Xixona donen a 
Humana vuit tones de roba 
usada per a una fi social

H umana Fundación Pueblo para 
Pueblo, organització no gover-
namental per al desenvolupa-

ment (ONGD) que des de 1987 promou 
la protecció del medi ambient a través 
de la reutilització de tèxtil i duu a ter-
me programes de cooperació a Àfrica, 
Amèrica Llatina i Àsia així com d’ajuda 
social a Espanya, ha arreplegat durant 
el primer semestre d’enguany un total 
de 8.409 kg de tèxtil usat a Xixona a 
través de set contenidors distribuïts pel 
municipi. Aquesta xifra representa un 
augment del 8,83% respecte al mateix 
període de l’any anterior (7.727 kg). 
La recollida de tèxtil és un servei gratuït 
per al municipi i representa un estalvi 
en les despeses de recollida i elimina-
ció de residus urbans, segons indica 
Humana.

El responsable de l’àrea de Recollida 
d’Humana en la delegació de Llevant, 
Salva Palacios Pardo, agraeix “la col·la-
boració ciutadana per donar-li una 
fi social a la roba usada, la qual cosa 
possibilita que cada any augmente el 
volum de recollida de tèxtil en el mu-
nicipi, conscient de la importància de 
reutilitzar i contribuir a la sostenibilitat 
global per la qual treballem, promovent 
l’economia circular”.

MENYS EMISSIÓ DE CO2
La reutilització i el reciclatge de tèxtil 

contribueixen a la protecció del medi 
ambient i a reduir la nostra petjada me-

Reconocimiento para dos policías de Xixona que 
contribuyeron a desmantelar una red de droga

Los Policías Locales Gregorio 
García Jerez y José Emilio Fernán-
dez Reyes han recibido un recono-
cimiento a nivel autonómico, en el 
transcurso de un acto celebrado re-
cientemente en el IVASPE (Instituto 
Valenciano de Seguridad Pública y 
Emergencias).

El reconocimiento, a modo de fe-
licitación, se produjo a nivel indivi-
dual y fue debido a la participación, 
junto a una brigada de la Policía 
Judicial del Cuerpo Nacional de Po-
licía de la comisaría de Elda, en una 
operación que tuvo lugar hace unos 
dos años. En dicha operación se 
desmanteló una red de narcotráfico 
que operaba en Alicante y Valencia, 

con ramificaciones en Xixona, y se 
cerró con seis detenidos y un deco-
miso total de cerca de 500 kilos de 
hachís. Gregorio García es actual-
mente el jefe de la Policía Local de 
Xixona y era oficial cuando suce-
dieron estos hechos en cuestión, y 
José Emilio Fernández ocupaba la 
jefatura cuando se producjo esta ac-
tuación policial.

En el acto de reconocimiento, jun-
to a los homenajeados, estuvieron la 
alcaldesa de Xixona, Isabel López, el 
primer teniente de alcalde, Ricardo 
Mira, el director general de Emer-
gencias, José María Ángel Batalla, y 
el jefe de Policía Autonómica, Ma-
nuel Lafuente.

Són dades del primer semestre i la quantitat dipositada en els set contenidors augmenta un 
8% respecte al mateix període de l’any anterior. Els recursos generats per la Fundació amb la 

gestió del tèxtil es destinen a programes de cooperació i ajuda social

diambiental, atorgant una segona vida a 
una peça que d’una altra manera aniria 
a parar a l’abocador: cada quilo de roba 
que es reutilitza i no és incinerat evita 
l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons 
dades de la Comissió Europea.

Les 8,4 tones arreplegades durant el 
primer semestre a Xixona representen 
un estalvi de 26 tones de CO2 a l’atmos-
fera, la qual cosa representa un alleuja-
ment per al planeta.

Les peces dipositades en els conte-

nidors d’Humana tenen dues destina-
cions: una part s’envia a les seues plan-
tes de classificació a Madrid, Barcelona 
o Granada –una d’aquestes es pot vorer 
en la fotografia– i la resta es ven a em-
preses de reciclatge. 

Les peces enviades a les plantes es 
distribueixen així: 

El 51% de la roba classificada es pre-
para per a la reutilització: el 13% es 
destina a les tendes ‘secondhand’ que 
Humana té a Espanya i el 38% corres-

pon a qualitat Àfrica: és venuda a preus 
baixos per a generar recursos per a la 
cooperació al desenvolupament.

El 36% es troba en un estat que no 
permet la seua reutilització pel que es 
ven a empreses de reciclatge tèxtil.

El 5% és destinat a Combustible Deri-
vat de Residu (CDR) amb l’ajuda d’em-
preses especialitzades.

El 8%, a tractament final perquè es-
tà compost per material que no es pot 
reutilitzar ni reciclar donat el seu estat.

LA ROBA COM A MOTOR 
DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT, SUPORT 
LOCAL I SENSIBILITZACIÓ

Tots els recursos generats amb l’ac-
tivitat de recollida i valorització de la 
roba a Espanya es dediquen per fi social 
de l’organització. Gràcies a açò, entre 
2010 i 2015 es van destinar 10,4 mi-
lions d’euros a projectes d’educació i 
agricultura a Àfrica, Amèrica Llatina i 
Àsia. A més, alguns d’aquests projectes 
han rebut fons externs procedents de 
la Unión Europea o l’Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

La Fundació duu a terme projectes 
d’ajuda social i sensibilització en els 
municipis on està present, ja siga en 
col·laboració directa amb l’ajuntament 
o bé a través d’entitats locals. “Són una 
mostra del nostre compromís en rever-
tir en la societat part dels recursos ge-
nerats amb la gestió de la roba usada”. 
Com a complement de la seua activitat 
de recollida, Humana organitza acti-
vitats de sensibilització, sota el títol de 
“Tejidos Educativos”.

Humana promou la segona vida de la 
roba com a pilar de la moda sostenible: 
no hi ha peça més sostenible que la que 
ja està fabricada. La xarxa de tendes és 
essencial en aquesta labor d’impuls de 
la reutilització. Comptem amb 39 esta-
bliments: 18 a Madrid, 17 a Barcelona, 
dos a Sevilla i dos a Granada.
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Xixona sol·licita a Diputació que 
incloga la renovació del barri del 
Través en el Pla Provincial d’Obres

E l ple de l’Ajuntament de Xixona ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics 
–PSOE, Més Xixona, PP, Ciudadanos i Compromís– instar a la Diputació d’Alacant 
perquè incloga en el Pla Provincial de Cooperació d’Obres i Serveis del 2017 la pri-

mera fase del projecte de renovació dels serveis i paviments del barri del Través.
Aquesta actuació, el cost de la qual ascendeix a 450.000 euros, se centra en la substitució 

i millora de les xarxes de sanejament i proveïment, així com en la renovació de paviments 
i ferms en els carrers Través, Sant Lluc, Sant Mateu, Font de Bugaia, Font de Grau i Font de 
Roset.

La regidora d’Urbanisme del consistori xixonenc, María Teresa Carbonell, ha explicat que 
“les obres serien sufragades al 75% per la institució provincial i al 25% pel propi Ajunta-
ment, amb l’objectiu de millorar les condicions viàries generals del barri al mateix temps 
que es modernitzen i optimitzen les xarxes de sanejament i proveïment d’aigua potable”.

Els treballs consisteixen, d’una banda, en l’ampliació de l’ample de les voreres existents 
per a complir amb la normativa d’accessibilitat i, per un altre, en la renovació del paviment, 
que en l’actualitat es troba molt deteriorat.

Carbonell ha indicat que “l’actuació contempla la col·locació d’un nou sòl de llambordes 
prefabricades de formigó en les voreres al costat d’una nova vorada, el reasfaltat de la calça-
da i la posterior senyalització horitzontal i vertical”.

Respecte a les xarxes d’aigua potable i sanejament el projecte presentat arreplega, d’una 
banda, la seua renovació mitjançant una canonada de fosa de diàmetre 100, renovació de 
totes les escomeses i la instal·lació d’un col·lector de PVC de diàmetre 315.

El termini d’execució de tots aquests treballs seria de sis mesos des de la data de licitació 
de l’obra, una vegada aprovada per la Diputació d’Alacant.

Els treballs, el pressupost dels quals ascendeix a 450.000 euros, inclouen la renovació de les 
xarxes de sanejament i proveïment, així com de ferms i paviments de diversos carrers
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L’Ajuntament aconsegueix la revisió de 
la línia contínua de la CV-800 i millorar 
l’accés als habitatges de La Carrasqueta

L’Ajuntament de Xixona ha aconseguit satis-
fer una de les reivindicacions més sol·licita-
des pels veïns de la localitat i ha aconseguit 

que la Conselleria d’Obres Públiques revise la 
línia contínua de la carretera CV-800, al seu pas 
per La Carrasqueta. “Després de molts mesos de 
negociacions, informes i visites dels tècnics de la 
Generalitat al costat dels responsables munici-
pals, hem aconseguit que s’habiliten deu línies 
discontínues per a accedir a algunes de les cases 
i terrenys de la zona”, ha explicat l’alcaldessa, 
Isabel López.

La Conselleria ha donat el vistiplau, a més, al 
fet que es permeta el gir per a efectuar un canvi 
de sentit a l’altura de l’antiga gasolinera de La 
Carrasqueta, la qual cosa evitarà que els vehicles 
hagen de pujar fins a l’alt per a fer-ho.

L’alcaldessa ha indicat que “encara que no 
es pot implantar la línia discontínua en més zo-
nes d’aquesta carretera, per raons de seguretat 
viària, des del Consistori seguirem cercant solu-
cions perquè els veïns accedisquen amb la major 

comoditat possible als seus habitatges i camps”. 
López ha assenyalat la necessitat de fer compati-
ble la comunicació entre poblacions i el pas de 
transports pesats per la CV-800 amb l’accessibi-
litat dels xixonencs que tenen els seus habitatges 
habituals en aquesta part del terme municipal.

Finalment, Isabel López ha agraït la col·labo-
ració i implicació dels nous gestors de la Con-
selleria “per escoltar i atendre les demandes de 
l’Ajuntament i els veïns, i mostrar una voluntat 
seriosa de solucionar el problema, tant en la 
zona de La Carrasqueta com en la part sud de 
la via”. En aquest sentit, s’han mantingut dife-
rents reunions amb el director general d’Obres 
Públiques i Mobilitat, Carlos Domingo, i amb 
el cap del Servei Territorial d’Obres Públiques 
d’Alacant, Enrique del Río, els qui fins i tot s’han 
desplaçat per a veure in situ la problemàtica 
d’aquesta via tan emblemàtica, que compta a 
més amb un indubtable valor paisatgístic pel 
qual també es planteja un mirador en l’alt de La 
Carrasqueta.

La Conselleria ha habilitat zones de línia discontínua per a donar entrada a deu camins i ha 
donat el vistiplau al fet que es puga realitzar un canvi de sentit en l’antiga gasolinera

Variada 
programación 
en la Semana 
Cultural de la 
Tercera Edad

La Asociación de la Tercera Edad 
de Jijona ha celebrado del 11 al 
16 de julio su Semana Cultural 
coincidiendo, además, con el XVI 
aniversario del Club de Conviven-
cia. Juegos de mesa, concursos, 
música, baile y varios encuentros 
culinarios, orientados a fomentar 
la hermandad y el compañeris-
mo entre las personas mayores 
del municipio, han compuesto el 
programa de actividades en el que 
ha colaborado el Ayuntamiento 
de Xixona, con la actuación de la 
rondalla Amor al Arte y la ronda-
lla Serenata, el Grup de Danses de 
Xixona o el Grupo Albaladre. 

La alcaldesa ha destacado la la-
bor realizada desde la Junta Direc-
tiva de la Asociación de la Tercera 
Edad y de su presidente Antonio 
Alcover por el éxito de esta semana 
cultural, en la que han participado 
cerca de 200 personas y que “su-
pone no sólo unos días de diver-
sión, convivencia y entretenimiento 
para nuestros mayores sino tam-
bién un reconocimiento al papel 
fundamental que desempeñan los 
abuelos en nuestra sociedad, pues 
han sido y son pilares básicos para 
las familias jijonencas”.
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AMB UN EXTENS PROGRAMA D’ACTIVITATS QUE PERMET GAUDIR EN AQUESTS MESOS 

Diversió d’estiu per a totes les edats
E stiu és sinònim de vacances i 

això vol dir que es té molt temps 
lliure, que poder dedicar a totes 

aquelles activitats que més ens agraden. 
I per poder gaudir d’aquest temps lliure 
l’Ajuntament de Xixona ha preparat un 
programa d’activitats d’allò més variat i 
per a totes les edats.

Així, des de contacontes i cine a la 
fresca, en diferents barris de la po-
blació, passant per l’anglés més lúdic 
i pràctic, nombroses activitats esporti-
ves, viatge a la platja i diferents concerts 
amb motiu de 108 aniversari de El Tra-
bajo formen part d’aquestes activitats 
per gaudir de l’estiu.

Encara queden, per al mes d’agost, 
diferents activitats lúdiques i culturals, 
que es completen amb l’extens pro-
grama d’actes que se celebraran amb 
motiu de les festes de moros i cristians, 
que viuen els dies centrals del 20 al 22 
d’agost.

Tenim el millor comerç 
per als millors clients
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La Sociedad 
Cultural El 
Trabajo vive su 
108 aniversario
L a Sociedad Cultural El Trabajo 

de Xixona vive este año su 108 
aniversario, una ocasión que ha 

comportado la organización de prácti-
camente un mes de actos, que se inicia-
ron el 11 de junio y de los que se puso 
el broche final el 15 de julio.

Así, han sido muchos los conciertos 
programados, que han contado con el 
apoyo de diferentes entidades musicales 
de la población, de todo tipo, así como 
alguna venida de otros puntos, lo que 
ha comportado una amplia variedad 
y con ello para todos los gustos. Es-
tas actuaciones han contado con gran 
seguimiento y la fotografía recoge la 
actuación de la Agrupación Artístico 

Regidors de diferents partits de l’Ajuntament de Xixona van visitar la planta de reciclatge d’Al-
gímia d’Alfara, on van poder veure com es treballa, ja que es va fer una demostració pràctica 
de què en el tema del reciclatge es pot fer bé si es posen ganes, segons informen des de Més 
Xixona. Aquestes mateixes fonts indiquen que la planta té un reciclatge de més del 70%.

Visita a la planta d’Algímia

HAN CELEBRADO PRÁCTICAMENTE UN MES DE ACTOS, CON AMPLIO SEGUIMIENTO CIUDADANO

Musical El Trabajo, en el concierto que 
habitualmente ofrecen con motivo del 
aniversario de la Sociedad, en cuya sede 
estuvo muchos años la banda. Este con-
cierto estuvo acompañado de los tangos 
a cargo de una pareja de baile, y reunió 
a muchos espectadores, trasladándose 
el evento desde el patio de la Sociedad, 
escenario habitual, a la Avinguda.

El secretario de la Sociedad Cultural El 
Trabajo, Fernando Soler, explica que es-
te año se ha contando con una novedad, 
como es el baile del farolet, retomando 
una tradición que se celebraba tiempo 
atrás y que resultó un éxito.

Cabe recordar que la Sociedad Cultu-
ral El Trabajo se fundó el 14 de junio 

de 1908 y actualmente tiene unos 980 
socios. Desde la entidad se busca traba-
jar para incrementar esta cifra, hacien-
do especial incidencia en la juventud, 
pues se estima muy importante poder 
incrementar el número de jóvenes que 
se suman a la entidad.

Cabe recordar que la Sociedad 

Cultural El Trabajo se constituyó co-
mo Sociedad de Socorros Mutuos El 
Trabajo, un tipo de entidad que era 
habitual en la época puesto que no 
existían ni los subsidios ni una sani-
dad como la que tenemos actualmen-
te, por lo que se hacía necesario una 
entidad de estas características. Desde 

un primer momento contó con gran 
acogida y con el paso de los años y 
los nuevos servicios existentes a nivel 
general la población ha ido variando 
su razón de ser. Dispone de una sede 
social que es todo un referente en la 
población de Xixona y que cuenta con 
un gran uso social.

L’Ajuntament i l’Agrupación Artístico Musical El Trabajo de Xixona han signat ja el conveni 
de col·laboració. Es tracta d’un conveni anual en virtut del qual la banda de música realitza 
diferents actuacions a l’any en actes públics i festius, entre altres. El president de l’Agrupación 
Artístico Musical El Trabajo és David Arco, que va signar el conveni junt amb l’alcaldessa.

Signat el conveni amb la banda
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Un estiu de campionat

Si alguna cosa caracteritza l’estiu esportiu xixonenc són les 
diverses proves que s’organitzen. Després de les 12 hores de 
futbol sala, arribaven els campionats de 24 hores en què els 

més atrevits van fer front a les altes temperatures pròpies del mes 
de juliol per a gaudir durant un dia sencer del seu esport preferit.

S’encetava el mes amb les 24 hores de frontó i les de tennis. Des 
del divendres 1 de juliol a les 20 hores fins al dissabte 2 de juliol a 
les 21 hores, 12 parelles van competir per proclamar-se vencedores 
de la prova de frontó i un total de 19 jugadors van formar part de les 
24 hores de tennis.

Finalment, al frontó es van classificar Rafa i Jesús, en primera 

posició, seguits per Odón i Piu, els quals a més de rebre el seu 
merescut premi, també van ser protagonistes d’un homenatge. A 
continuació Amado i Antonio van ser tercers i Gudiño i Martinez, 
quarts. Tots els classificats van rebre un trofeu i un premi en de 175 
euros, 100 euros, 75 euros i 50 euros, respectivament, en material 
esportiu.

Quant al tennis, veterà al pòdium, Charly va ser el primer classi-
ficat, seguit per Javier Pérez. Com a semifinalistes, Carlos Climent i 
Benito.

La següent cita va ser una setmana més tard. Des del divendres 8 
de juliol a les 21 hores fins al dissabte 9 de juliol a les 13 hores es 

van jugar les 24 hores de petanca i de futbol sala. 16 parelles van 
voler participar en la prova de petanca, mentre que un total de 132 
jugadors van formar part dels 10 equips de futbol.

En petanca, Pedro i Antolínez no van tindre rival, en fer-se amb el 
primer lloc. Seguidament, les parelles formades per Flamao i Juama 
i Damian i Franç, van ser tercers i quarts respectivament. Christian i 
Teo van tancar la classificació a la cinquena posició.

Per la seua banda, Turrones El Lobo 1880 es va fer amb els 400 
euros de premi que corresponien als guanyadors de la prova de 24 
hores de futbol sala. En segona posició van quedar Ací Estem Bé i 
com a semifinalistes Albimar i Coves de Canelobre.
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La Nucía, Antorchas i Actimel 
guanyen les 12 h. de futbol sala

Dues jornades de calor, competició, però sobretot, ganes de passar-ho bé i fer esport. Així 
podrien resumir-se les 12 hores de futbol sala d’enguany, celebrades els dies 4 i 11 de 
juny. La Nucía, Antorchas i Actimel es van alçar guanyadors del campionat 2016, a les ca-

tegories Benjamí, Aleví i Infantil-Cadet, respectivament, demostrant que el seu bon joc no té rival.
Un total de 197 xiquets i joves van formar part de les 12 hores de futbol sala. Tots ells distribuïts 

en 21 equips que van posar tot l’esforç en la pista, per tal de demostrar que eren els millors.
En la categoria Benjamí (anys de naixement 2007, 2008 i 2009), la participació va caure 

respecte a l’any anterior amb 56 xiquets, mentre que al 2015 en foren 65. No obstant, a les 
categories d’Aleví (anys de naixement 2004, 2005 i 2006) i Infantil-Cadet (anys de naixement 
2001, 2002 i 2003), s’ha mantingut molt similar amb 76 (73 l’any passat) i 65 esportistes (67 
l’any anterior).

CLASSIFICACIÓ
La Nucía es va proclamar guanyadora aquest any a la categoria Benjamí. En segon lloc van 

situar-se Mandanga Style, millorant els seus resultats respecte a l’any passat, seguits per Los 
Diablos, que enguany aconseguiren classificar-se en tercera posició. Los Animatrónikos van ser 
quarts i, tancant la classificació, Los Invencibles i Las Reliquias de la Muerte.

Repetien participació Antorchas, que van passar de ser cinquens l’any passat a ser els vence-
dors a la categoria d’Alevins d’aquest 2016. Per darrere, Huracanes, que el 2015 van ser quarts, 
per davant d’Antorchas. A continuació, en tercera posició Los Foxy, seguits per Furia Roja, Los 
Vengadores, Furia Azul i Trueno Jijona C.F

A la categoria Infantil-Cadet, Actimel tornava a guanyar este any. En segona i tercera posició 
quedaren Manchester Pity i Vater de Munich. Seguidament, es van classificar The Newteam i Los 
Bull Terrier. Tancant la classificació, en sisena, setena i huitena posició Los Warrior, A.C.K.K.C.K. 
i Las Nuggets One, respectivament.

César Mira, subcampió d’Espanya de Bike-trial
El jove esportista xixonenc César Mira va aconseguir la segona posició al Campionat d’Espan-

ya de Bike-trial que es va disputar a Lorca (Múrcia) els dies 16 i 17 de juliol. El biker del Club 
Ciclista Xixona va rebre així el meritori reconeixement al seu esforç i entrega en ser superat 
només per Alba Riera a la categoria Open, fet que el va proclamar subcampió d’Espanya.

El Club de Pilota Valenciana, semifinalista en Llargues
El diumenge 10 de juliol, l’equip de la modalitat de Llargues del Club de Pilota Valenciana de Xixona va jugar a la 

localitat de Parcent la final provincial. Els xixonencs van haver d’enfrontar-se al Benidorm, una dura competència 
contra els quals no van poder guanyar. No obstant això, els pilotaris van aconseguir una meritòria 2a posició amb 
l’orgull d’haver disputat per primera vegada en els seus 10 anys d’història una final provincial.
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Els karatekes xixonencs segueixen deixant el llistó 
molt alt. A la seua llarga llista d’èxits afegeixen 
ara dos ors i un bronze aconseguits al Campionat 

d’Espanya Karate Shotokan celebrat el 16 de juliol a 
Chiclana (Cadiz).

La competició era classificatòria i definia la partici-
pació al Campionat d’Europa ESKA (Europen Shotokan 
Karate Association) que es portarà a terme a Atenes 
(Grècia) el pròxim mes de novembre. El col·lectiu de 
Xixona va participar amb cinc competidors: Sara Pine-
ño, a la categoria Cadet femení; Toni Ibáñez i Carlos 
Martínez, a Juvenil masculí; Alejandro Marín a Cadet 
masculí i Carlos Carreñó a Sènior masculí.

“Les categories disputades en este torneig van ser Ju-
venils, Cadets, Júnior i Sènior, Masculí i Femení, Katas 
i Kumite, individual i per equips. Un gran ambient va 
regnar durant les distintes trobades, sent l’esportivitat 

i el respecte la tònica a seguir. Cal destacar un nivell 
molt disputat i una notòria actuació arbitral”, van re-
sumir des del club de Xixona.

Carlos Martínez va portar la primera medalla a la 
categoria Juvenil Kumite (15-15 anys) en una bona 
actuació. A continuació, Sara Pineño va fer-se amb l’or 
en Kumite Júnior (18-20 anys). “Va ser una final dis-
putadíssima contra una contrincant madrilenya. Sara 
va començar perdent, va haver de remuntar el resultat i 
va aconseguir alçar-se amb el primer lloc, repetint per 
segon any consecutiu”, van explicar. 

Però no va ser l’única medalla de Pineño, que va re-
petir la primera posició, en aquesta ocasió en Kumite 
per equips. Juntament amb Mirian Jiménez (Madrid) 
i Ariatna Molina (Barcelona), va formar un equip de 
combat “que no va tindre rivals que dificultaren la vic-
tòria”.

Dues medalles d’or i una de bronze al 
Campionat Nacional de Karate Shotokan

Sens dubte, no hi ha millor manera de practicar esport als mesos de juliol i agost que a la fres-
ca dins d’una piscina. Per això, l’Ajuntament de Xixona ha organitzat cursos de natació i aquagym 
a l’abast de tots.

A la piscina coberta del C.P. Cristòfol Colom s’han organitzat cursos de natació per a xiquets. 
Un total de 50 alumnes ja s’han inscrit, distribuïts en dues quinzenes (del 4 al 22 de juliol i del 
25 de juliol al 12 d’agost). Els cursos en realitzen en horari de matí, de 10 a 14 hores, segons 
el grup.

També els adults tenen a la seua disposició cursets de natació, tant a la piscina del Poliesportiu 
Municipal, com al Cristòfol Colom. En total, 15 persones s’han inscrit amb disponibilitat d’acudir 
en alguna de les dues quinzenes. Els horaris són: dilluns i dimecres de 20.15 a 21 hores i de 
dilluns a divendres de 10 a 10.45 a la piscina del poliesportiu; i els dilluns, dimecres i divendres 
de 18.45 a 19.30 a la piscina coberta del Cristòfol Colom.

Per últim, 25 alumnes estan gaudint de les classes d’aquagym que es realitzen a la piscina del 
poliesportiu de 20.15 a 21 els dimarts i dijous.

Cursets de natació 
per a xiquets i adults

Alberto Plans participa a 
la Lliga Nacional de Parapent

El Centre Excursionista, 
al Gran Trail de Peñalara   

Un any més, el pilot de parapent Al-
berto Plans va participar en la Lliga Na-
cional, que va tenir la seua segona cita 
a la localitat de Piedrahita (Ávila) entre 
els dies 26 de juny i 2 de juliol. Plans 
es va mostrar satisfet dels seus resul-
tats, encara que va reconéixer amb ho-
nestedat que les seues circumstàncies 
personals, actualment no li permeten 
volar amb freqüència.

La prova es realitzava “en una de les 
millors zones de la Península”, segons 
Plans, per la seua situació geogràfica 
en la serralada central, al vèrtex on 
coincideix el règim de vents dels dos 
altiplans, creant una gran zona d’as-
cendències. “Mai havia estat allí i va 
ser una excusa més per a participar”, 
explicava.

Segons l’esportista xixonenc, els 
seus resultats van anar millorant amb 
l’avanç de la competició, ja que es va 
habituar “a la zona i van millorar les 
condiciones meteorològiques”. El co-
mençament va ser difícil, pel vent del 
nord-est, que va provocar que només 
poguera completar la primera balisa 
de la prova “Start Point” i haguera 

d’aterrar en mitja hora de vol.
“La resta de dies ja va entrar vent 

de sud-oest, que va dirigir els pilots 
cap a Segovia, travessant Àvila a altu-
res superiors als 3.000 metres, inclús 
als 4.000 o 500 a vegades”, va contar 
Plans. No obstant això, la falta d’entre-
nament i el desconeixement de la zona 
van passar factura i el xixonenc no va 
poder completar els circuits més enllà 

dels 30 quilòmetres.
Finalment, Plans va quedar el 22é 

en la categoria Sport, 36é en Serial i 
43é en la General. Segons les seues 
paraules, “una discreta participació 
en la Lliga Nacional que m’aporta ex-
periència en competició i que m’ajuda 
a escalar des del lloc 207 al Rànquing 
Nacional a passar a formar part dels 
150 primers”.

 El corredor del CEX José Luis Do-
menech (Box), va participar en el 
Gran Trail de Peñalara a Navacerrada 
(Madrid).

  El divendres dia 24 de juny a les 
23.30h eixia des de la Plaça de Na-
vacerrada la prova reina de 115km i 
5.100m de desnivell positiu a una al-
titud mitjana de 2.000 metres. Aques-
ta formava part del campionat de Ma-
drid de carreres Ultra i era valedora 
també per a la Spain Ultra Cup.

 
SATISFACCIÓ

La cursa es va desenvolupar amb 
una mica de fresca que va acompan-
yar els corredors durant les hores de 
nit, però que es va tornar durant el 
dia en una calor sufocant fent la pro-
va molt més dura.

 Els participants tenien 28 hores de 
límit per remuntar els cims com La 
Maliciosa, Risco Claveles i el mateix 
Peñalara, enllaçant al seu pas pobles 
serrans com Rascafría i La Granja 
abans d’acabar de nou a Navacerra-
da.

 Jose Luis (Box) va acabar molt 

satisfet per haver aconseguit el seu 
repte de baixar de les 20 hores, rea-
litzant un magnífic temps de 18 hores 
i 15 minuts en la posició 55 de la ge-
neral.
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