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Exhibició de la unitat canina 
d’Alacant en l’IES Xixona

L’activitat es va celebrar amb l’objectiu de prevenir el con-
sum de drogues entre els joves i hi ha més iniciatives

Una plata i dos bronzes al 
Campionat de Karate

Carlos Martínez i Sara Pineño, del Karate Shotokan, van tornar 
exitosos de la prova de la Comunitat Valenciana

Xixona mostra 
la seua oferta 
turística en la 
Fira de Tots Sants 
de Cocentaina 

Aprovat per 
unanimitat
el plec de 
recollida
de la brossa

Activitats
pel Dia contra 
el càncer de 
mama

Ajudes a la 
natalitat i 
al transport 
d’estudiants
de formació 
superior

Novembre 2016
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Festa amb els geladors

L’atur registra 
a l’octubre 
un total de 
338 inscrits 
i es formalitzen 
674 contractes 
en un mes
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AGENDAXIXONA, novembre 20162

AUTOBUSES
☎ 96 552 05 62

SANT JOAN
LUNES A VIERNES 

Salidas desde Xixona: 07’30 (sale 
a las 7’00 desde Torremanzanas)/ 
10’00/ 13’05/ 16’00/ 18’00/ 19’45
Llegadas a Hospital Sant Joan: 8’00 
(llega a las 8’20 a Alicante)/ 10’30/ 
13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’15

 Salidas Hospital Sant Joan: 9’30/ 
10’40/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’45 (a 
las 20’30 sale de Alicante)
Llegadas a Xixona: 10’00/ 11’10/ 
14’05/ 17’00/ 19’00 / 21’15 (llega a 
las 21’45 a Torremanzanas)

SERVICIOS ESPECIALES DE LUNES 
A VIERNES (en época lectiva)
Xixona- Politécnico. Salida a las 6’45 
horas

 Virgen del Remedio-Xixona. Salida a 
las 15 horas

 Xixona-Torremanzanas. Salida a las 
15 horas

 Torremanzanas-Xixona. Salida a las 
15’30 horas

SÁBADOS 
Salidas desde Xixona: 9’00 (a las 
8’30 desde Torremanzanas), 16’30 
Llegadas a Hospital Sant Joan: 9’30/ 
17’05

Salidas Hospital Sant Joan: 13’45/ 
20’30
Llegadas a Xixona: 14’15/ 21’00 (lle-
ga a las 21’30 a Torremanzanas) 

DOMINGOS Y  FESTIVOS
Salidas de Xixona: 9’00/ 13’00/ 
20’30
Llegadas a Hospital Sant Joan: 9’30/ 
13’30/ 21’00

Salidas Hospital Sant Joan: 8’30 
13’45/ 20’00
Llegadas a Xixona: 9’00/ 14’15/ 
20’30

Los horarios pueden variar en unos 5 mi-
nutos.  

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
Horario: 10 a 14 / 16 a 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

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: de 9 a 14 y de 16 a 18 
horas. Miércoles, jueves, viernes y 
sábado 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 ci-
tas 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 pre-
via

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 11 de noviembre al 17 de noviembre Constitución, 10
Del 18 de noviembre al 24 de noviembre Cortes Valencianas, 4
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre  Constitución, 10
Del 2 de diciembre al 8 de diciembre  Cortes Valencianas, 4
Del 9 de diciembre al 15 de diciembre  Constitución, 10
Del 16 al diciembre al 22 de diciembre  Cortes Valencianas, 4

- Sábado 12 de noviembre: 
A las 19’30 horas, en El Teatret, 
concierto de guitarra a cargo de 
Jiyung Park.

- Sábado 12 de noviembre: A
las 21 h, CEX, Marcha nocturna. 
Más información e inscripciones 
en www.cexixona.org.

- Domingo 13 de noviembre: 
A las 12 horas, en la Biblioteca, 
‘Tía Tata’, cuenta cuentos a cargo 
de Marieta Sánchez.

- Del 15 al 27 de noviembre: 
En El Teatret, Exposición 
NoDónaigual. Lunes, miércoles y 
viernes de 17’30 a 20’30 horas.

- Del 16 al 22 de noviembre: 
Exposición de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua dedicada 
a l’Escriptora de l’Any 2015-2016, 
Sor Isabel de Villena. En el IES 
Xixona en horario lectivo.

- Viernes 18 de noviembre: A
las 20’30 horas en el Cine de Dalt, 
concierto de Santa Cecilia a cargo 
de la Banda Juvenil.

- Sábado 19 de noviembre: 
A las 18’30 horas, en El Trabajo, 
entrega de premios del Concurso 
de dibujo de la Associació dels 
Reis Mags y animación con 
Espectacles David.

- Sábado 19 de noviembre: 
A las 18’30 horas, en El Trabajo, 
entrega de premios del concurso 
de dibujo de la Asociación de los 
Reyes Magos y animación con 
Espectacles David.

- Domingo 20 de noviembre: 
A las 18’30 horas en el Cine 
de Dalt, ciclo de cine infantil: 
‘Dumbo’.

- Sábado 26 de noviembre: 
A las 19’30 horas, en el Cine 
de Dalt, ‘Tránsito’, espectáculo 
de danza de la compañía José 
Soriano.

- Domingo 27 de noviembre: 
A las 18’30 horas, en el Cine de 
Dalt, ciclo de cine infantil: ‘Los 
pingüinos de Madagascar’.

- Del 2 al 23 de diciembre: 
De lunes a domingo, de 17’00 
a 20’30 horas, en el Espai Jove 
de El Trabajo, exposición de las 
tarjetas de Navidad presentadas al 
concurso de esta edición.

- Sábado 3 de diciembre: A
las 20’00 horas, en el ADDA, V 
Concert de Nadal, con la Agrupació 
Artísticomusical El Trabajo de 
Xixona.

- Martes 6 de diciembre: A las 
12’00 horas en el Cine de Dalt, 
audición de Navidad a cargo de los 
alumnos de la Escola Comarcal de 
Música L’Alacantí-L’Alcoià.

- Del 8 al 11 de diciembre: Se 
celebra la VIII Fira de Nadal de 
Xixona.
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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, César Escoda, Pablo 
Pineño y Club Ciclista Xixona
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Xixona va mostrar la seua 
oferta turística en la Fira de 
Tots Sants de Cocentaina
L ’Ajuntament de Xixona va estar 

present un any més en la Fira de 
Tots Sants de Cocentaina, festa 

d’Interés Turístic Nacional per la qual 
van passar uns 500.000 visitants des del 
29 d’octubre a l’1 de novembre. És la 
setena edició consecutiva en què Xixona 
compta amb stand propi per a informar 
els visitants sobre el gran potencial de 
la localitat, tant per a practicar esport 
en la naturalesa com per a gaudir de 
la gastronomia típica o de les diferents 
festes i esdeveniments que se celebren 
durant l’any.

Va estar situat en la zona destinada a 
la promoció turística, entre els carrers 
Colón i Alcalde Reig Vilaplana.

PRÒXIMA FIRA DE NADAL
En aquest sentit, l’objectiu principal 

del consistori va ser promocionar la 
Fira de Nadal, que celebrarà la seua 
vuitena edició entre els dies 8 i 11 de 
desembre. “En els últims anys hem de-
tectat que la gent cerca el nostre stand 
per a preguntar-nos sobretot per les 
dates de la pròxima edició de la Fira de 
Nadal”, explica la regidora de Turisme 
de l’Ajuntament, María Núñez.

La Fira de Nadal de Xixona va superar 
els 50.000 visitants l’any passat i s’ha 
convertit en l’esdeveniment gastronò-
mic nadalenc més important de la pro-
víncia d’Alacant. És, a més, el punt de 
trobada de més d’un centenar de co-
merços, empreses i professionals que, 
relacionats directament o indirectament 
amb la producció de torró, es congre-
guen en un únic espai per a donar el 
tret d’eixida a les festes nadalenques.

“Som conscients que Xixona és co-
neguda universalment com el bressol 
del torró i del gelat”, assegura Núñez, 
“encara que tenim moltes més coses 
per a oferir, tant turísticament com co-
mercialment, i per açò part de la infor-
mació que donem en aquest espai de 
la Fira de Tots Sants és també sobre els 
productes i serveis que ofereixen les 
empreses xixonenques”. Els visitants 
que es van acostar a l’espai de Xixona 

van tindre l’oportunitat de provar els 
torrons artesans i una gran varietat de 
rebosteria nadalenca feta en el munici-
pi. Així mateix, van poder gaudir d’una 
gran quantitat d’iniciatives, com la cer-
cavila protagonitzada per la Colla de 
dolçainers i tabaleters Els Arreplegats 
de Xixona, o la degustació de les tra-
dicionals doblaes xixonenques que es 
van donar a provar.

A la fotografia superior, l’alcaldessa 
de Xixona, Isabel López, i la regidora 
de Turisme, María Núñez, acompanya-
des en la inauguració pel president de 
les Corts Valencianes, Enric Morera, 
el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, 
la consellera de Justícia, Gabriela Bra-
vo, el conseller d’Economia, Rafael 
Climent, i l’alcaldessa de Cocentaina, 
Mireia Estepa, entre altres autoritats. A 
l’altra imatge, el stand a la Fira de Tots 
Sants, que al igual que la de portada 
es del facebook Feria de Navidad de 
Jijona.

Tenim el millor comerç 
per als millors clients
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Els geladors tornen a 
omplir de festa Xixona
X ixona va viure al mes d’octubre 

les Festes dels Geladors. El pro-
grama d’actes va començar a la 

nit del 20 d’octubre, amb el tradicional 
concert de proclamació de capitans ofe-
rit per l’Agrupació Artísticomusical El 
Trabajo de Xixona en el Cine de Dalt, i 
va continuar fins diumenge 23 d’octu-
bre. Enguany la capitania de les festes 
ha recaigut en dues dones, Cristina Gui-
llem Soler i María del Carmen Jiménez 
Aguilar (amb altres acompanyants), 
membres de la Filà Templarios de Xixo-
na que, al costat dels Almogávares, con-
formen el bàndol cristià. Amb les dues 
filaes mores, com són Califas i Almoha-
des-Moros Blaus, formen un tàndem 
perfecte que van retornar l’ambient 
festiu als carrers de Xixona, immersa 
en plena temporada de fabricació dels 
torrons i dolços que ompliran les taules 
de mig món el pròxim Nadal.

En la primera jornada de la trilogia 
van tenir lloc, entre altres, la desfilada 
del soparet i la retreta multicolor, un 
dels actes més divertits en el qual els 
festers van demostrar el seu enginy a 
l’hora de triar disfressa.

ESPECTACULARITAT
La jornada de dissabte 22 d’octubre va 

començar a les 9 del matí, en l’Avinguda 
de la Constitució, amb la presentació de 
les bandes de música que acompanya-
ren a les filaes durant el cap de setma-
na. Després de la Diana, al migdia, es 
va representar l’Ambaixada Humorísti-
ca, preàmbul de l’Entrada del Gelador, 
una de les desfilades més identificatives 
d’aquests festejos en la qual els geladors 
desfilen amb la seua roba de treball, i 
que culmina amb el tradicional reparti-
ment de gelats.

L’acte central del dissabte va ser la 
Gran Entrada de Moros i Cristians, cele-
brada per la vesprada, i que un any més 
va deixar patent el bon fer de les filaes, 
l’esforç dels festers i la imaginació que 
any rere any permet gaudir d’aquest es-
pectacle, en el que van participar unes 
200 persones. L’esplendor va estar pa-
tent al llarg de l’Entrada.

El programa va continuar durant tota 
la jornada del diumenge 23 d’octubre, 
en la qual un dels moments més espe-
cials es va produir amb l’ofrena floral, 
una peculiar desfilada en el qual els ge-
ladors vesteixen la indumentària local 
típica de cadascuna de les ciutats i po-
bles espanyols on regenten les seues ge-

LA POBLACIÓ HA GAUDIT DE LES FESTES QUE JA S’HAN CONSOLIDAT AL MES D’OCTUBRE 

lateries. Una vegada celebrat l’alçament 
de capitans, la jornada va finalitzar, des-
prés de la processó, amb un castell de 
focs artificials. Aquests són alguns dels 
actes celebrats, ja que el programa ha 
sigut més ampli i ha permés que festers 
i públic gaudisquen d’aquestes festes.

DUES FESTES PATRONALS
Xixona és l’única localitat de la pro-

víncia d’Alacant que commemora dues 
vegades a l’any les festes patronals de 
moros i cristians, un fet extraordinari 
que té lloc des de fa prop de quaranta 
anys i que des de principis d’any comp-
ta amb el suport de la seua integració 
en la Unió Nacional d’Entitats Festeres, 
(UNDEF).

Els geladors de Xixona celebren a fi-
nals d’octubre les seues pròpies festes 

de moros i cristians, ja que per raons 
de treball durant els mesos d’estiu, no 
poden participar en els festejos que 
se celebren a l’agost. Es tracta d’un fet 
insòlit que es produeix des de fa prop 
de quaranta anys i que converteix a la 
localitat en l’única de la província d’Ala-
cant a festejar dues vegades a l’any les 
festes patronals de moros i cristians, a 
l’agost i a l’octubre.

Així mateix, la llarga trajectòria i la 
consolidació de les tradicionalment co-
negudes com a ‘Festes de Gelaors’, han 
permés que des de principis d’enguany 
l’Associació Cultural i Festera de He-
laderos de Jijona haja passat a formar 
part de l’UNDEF, el màxim organisme 
nacional d’entitats festeres, la qual co-
sa suposa un reconeixement a aquests 
festejos.

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA

PARA PUBLICIDAD EN ESTE 
PERIÓDICO LLAMAR AL TELÉFONO

651 077 626
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FESTES DELS GELADORS
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FESTES DELS GELADORS



ZONA DE PROMOCIÓ AEX 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
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SUPONE CUATRO INSCRITOS MÁS QUE UN MES ANTES Y 15 MENOS QUE EN OCTUBRE DEL AÑO PASADO

Un total de 338 personas de 
Xixona están buscando empleo
U n total de 338 personas de Xixo-

na estaban buscando empleo el 
mes pasado, según los datos del 

Servef (Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación), lo que supone cuatro 
personas más que un mes antes. La cifra 
es, sin embargo, mejor que la del mes 
de octubre del año pasado, cuando el 
desempleo en Xixona quedó en las 353 
personas inscritas, 15 más que ahora.

Del total de personas que el mes 
pasado estaban inscritas en el Ser-
vef cabe apuntar que 172 son muje-
res (50’89%), frente a 166 hombres 
(49’11%).

EVOLUCIÓN POR SECTORES
A la hora de aportar más datos sobre 

los vecinos de Xixona que el mes pasado 
buscaban empleo, señalar que sólo un 
sector experimentó descenso, como es 
el de los servicios, que pasó a tener 176 
inscritos, tras disminuir en tres perso-
nas.

El resto de sectores en que se contabi-
liza el paro sufrieron aumentos el mes 
pasado, si bien se trata de cifras bajas. 
La industria fue el sector que más creció 
y lo hizo en cuatro personas, pasando 
a contabilizar 114 inscritos. Mientras, 
la construcción aumentó en un des-
empleado y pasó a tener 22 inscritos; 
el grupo de los que buscan el primer 
empleo también creció en un parado y 
pasó a tener 17 inscritos, como también 
aumentó en una persona el sector de la 
agricultura, para pasar a tener un total 
de nueve inscritos.

POR EDADES
Otros datos que maneja el Servef, al 

realizar la estadística de desemplea-
dos, son los referentes a las edades 
de las personas que están buscando 
empleo. El mes pasado, y como viene 
siendo habitual, la mayoría de deman-
dantes de empleo tenían más de 44 
años de edad, con un total de 180 que 
suponen el 53’25%. Por detrás está el 
grupo de quienes se sitúan entre los 25 
y los 44 años de edad, que suponen el 
36’39% con un total de 123 personas, 
y la estadística se completa con las 35 
personas que buscan empleo y que 
tienen menos de 25 años de edad, que 
son el 10’36%. 

Desempleo en 
octubre

2006............ 149
2007............ 170
2008............ 233
2009............ 327
2010............ 331
2011............ 358
2012............ 443
2013............ 470
2014............ 424
2015............ 353
2016............ 338

Durante el mes de 
octubre se formalizaron 
hasta 674 contratos

Un dato económico importante es el del número de con-
tratos que se formalizan cada mes y, según los datos del 
Servef (Servicio Valenciano de Empleo y Formación), el 
mes pasado se realizaron en Xixona un total de 674 contra-
taciones. De esta cifra total, el 59’35% fueron practicadas 
a hombres, mientras que el 40’65% restantes fueron ló-
gicamente a mujeres, lo que supone 400 y 274 contratos, 
respectivamente.

La cifra de contratos del mes pasado es superior a la que 
se dio un año antes, en octubre de 2015, cuando se forma-
lizaron 660 contratos, de los que 394 fueron a hombres y 
266 a mujeres.

CONTRATACIÓN POR LA CAMPAÑA
Una cifra importante en lo que se refiere a contrataciones 

y en una población como Xixona es la que se produce en 
el mes de septiembre, puesto que empieza la campaña del 
turrón. Así, hace dos meses se llegaron a ratificar hasta 945 
contratos en Xixona, de los que 501 fueron a hombres y 444 
a mujeres.

Cabe apuntar que en estas cifras de contratos que aporta 
el Servef se incluyen tanto lo que suponen nuevos contratos, 
sean eventuales o fijos, como los que se han formalizado 
a aquellos trabajadores que eran eventuales para pasar a 
ser fijos.

DE ÉSTOS, 400 FUERON A HOMBRES Y 274 A MUJERES

Hazte socio de la 
Cruz Roja +Harás Bien

La ventaja de ser jubilado es que tienes tiempo 
para hacer lo que te gusta.

Leer. Dar paseos. Pintar
Jugar con los nietos

Ver la televisión
Ser voluntario de Cruz roja
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E l passat 14 d’octubre, les Corts 
Valencianes van aprovar per 
unanimitat de tots els grups una 

Proposició No de Llei per a instar la 
DGT i ajuntaments com els de Xixona 
a incrementar les mesures de segure-
tat (controls de velocitat i sonometria, 
radars, presència policial, etc.) en les 
carreteres de muntanya, especialment 
la Carrasqueta, però també en altres 
vies de muntanya, com l’Alt de Tibi, 
la carretera de la Torre o els ports de 
Benifallim o del Maigmó, segons infor-
men des de Compromís per Xixona.

El regidor de Compromís per Xixona, 
Joan Arques, ha mostrat la seua satis-
facció per esta notícia: “Com sabem i 
patim els xixonencs i les xixonenques, 
estes carreteres són usades per alguns 
motociclistes per a conduir com si 
estigueren en un circuit, amb el perill 
que això suposa per a la resta d’usuaris 
de les vies, caminants, ciclistes i altres 
conductors”. 

Arques ha volgut subratllar que “en 
cap cas pretenem criminalitzar tot 
el col·lectiu de motoristes. En Com-
promís pensem que els que circulen 
respectant les normes també es be-
neficiaran d’esta notícia i, per tant, 
haurien d’alegrar-se’n”.

D’altra banda, la responsable de 
comunicació de Compromís, Alícia 

Les Corts aproven una iniciativa de 
Compromís per Xixona per a augmentar 
la vigilància en la Carrasqueta

Los centros educativos de infantil y primaria 
ponen en marcha dos programas y varias 
actividades para escolares y familiares

Con el inicio del nuevo curso 2016-17 los centros educativos de infantil y pri-
maria de nuestro municipio se ha puesto en marcha el Programa de formación 
a familiares y de intervención con escolares, para promover un uso adecuado de 
las nuevas tecnologías y el programa “Iguálate” para impulsar modelos coeduca-
tivos en los ámbitos familiar, escolar, laboral y social.  

Como parte de dichos programas, se han realizado diversas actividades que han 
sido concedidas al Ayuntamiento de Jijona por la Excm. Diputación Provincial 
de Alicante.

Climent, ha destacat la gran sinto-
nia que han mantingut amb el grup 
parlamentari de Compromís en les 
Corts: “L’aprovació de la PNL ha si-
gut possible gràcies al treball que 
hem fet des del col·lectiu local i a 
la col·laboració dels diputats Paco 
Garcia, Mireia Mollà i Fran Ferri, 
que han fet seua la reivindicació que 
els plantejàvem des de Xixona”, se-

gons informen. Tot i això, Climent 
ha volgut aclarir que “esta mesura 
no implicarà que el perill de les mo-
tos desapareixerà de la nit al dia. És 
només un primer pas, imprescindi-
ble, per a acotar este problema gra-
víssim, però ara tot depén de la DGT 
i dels ajuntaments afectats, entre els 
quals està òbviament el nostre”.

Finalment, el portaveu local de 

Compromís, Juli Martínez Amorós, 
en una dura intervenció, ha tras-
lladat la indignació del col·lectiu 
xixonenc en haver sabut que el PP 
ha “pretés parasitar” esta resolució: 
“Ens pareix vergonyós que el PPCV, 
a través de la diputada Mayte Parra, 
haja enviat als mitjans comarcals 
una nota de premsa en què s’apro-
piava del mèrit d’esta PNL Això és 

parasitar el treball d’altres, en este 
cas de Compromís, mentint sense un 
gram de vergonya. En comptes de 
posar-se medalletes que no els per-
toquen, millor farien de dedicar-se 
a netejar de presumpta corrupció el 
seu partit”.

Fotos facilitades per Compromís 
Xixona.

DAVANT DELS EXCESSOS D’ALGUNS MOTORISTES

 Finaliza con éxito el “Curso de Informática y gestiones por internet para mu-
jeres”. Fue subvencionado por la Diputación Provincial de Alicante dentro del 
elenco de acciones formativas ofertadas en el “Programa de acciones formativas 
para mujeres” y que solicitó el Ayuntamiento dentro del “Programa de Acciones 
Igualdad 2016” del Departamento de Igualdad.

El curso ha contado con un total de 12 participantes que han logrado superarlo 
satisfactoriamente y, con ello, poder conseguir su diploma de asistencia de las 
horas previstas”.

Finaliza con éxito el “Curso de informática 
y gestiones por internet para mujeres”

Els regidors de Residus i Participació visiten l’ecoparc, amb nou horari

Mario Carbonell, regidor de Residus, i Elena Peirón, regi-
dora de Participació han volgut visitar l’ecoparc per com-
provar la bona acollida del seu nou horari. Després de ser 
una demanda ciutadana durant molt de temps, s’ha ampliat 

l’horari d’obertura.
Ara, el nou horari de l’ecoparc és: Dilluns: de 9 a 14 i de 

16 a 18 hores. Dimecres, dijous, divendres i dissabte de 9 
a 14 hores.



ACTUALITAT XIXONA, novembre 2016 15

L’AJUNTAMENT DE XIXONA HA OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A LES AJUDES

Xixona destina 38.000 € en ajudes per 
al foment de la natalitat i transport 
d’estudiants d’ensenyaments superiors
L ’Ajuntament de Xixona ha obert 

el termini de presentació de 
sol·licituds per a les noves con-

vocatòries d’ajudes econòmiques des-
tinades, d’una banda, al foment de la 
natalitat i l’empadronament en el mu-
nicipi i, per un altre, al transport per 
a estudiants de formació superior que 
hagen realitzat el curs 2015-2016 fóra 
del terme municipal.

En aquest sentit, la regidora d’Educa-
ció, María Teresa Carbonell, ha indicat 
que “enguany hem incrementat la par-
tida pressupostària fins a aconseguir 
els 30.000 euros dels quals podran be-
neficiar-se no solament els estudiants 

universitaris sinó també els joves que 
hagen realitzat el curs 2015-2016 en 
cicles formatius, de grau mitjà o supe-
rior, que no s’imparteixen a Xixona.

Així mateix, podran sol·licitar aques-
tes ajudes els estudiants del programa 
Erasmus i de màsters oficials, nascuts 
a partir de l’1 de gener de 1986, i que 
estigueren empadronats en el municipi 
a data 1 de setembre de 2015 i durant 
tot el curs acadèmic.

Segons Carbonell,  l ’objectiu de 
l’Ajuntament amb aquestes subven-
cions és “que els nostres joves puguen 
seguir formant-se després d’haver 
conclòs el seu ensenyament obligato-

ri, i que la distància fins als centres on 
s’imparteix aqueixa formació superior 
no es convertisca en un impediment”.

L’import total de les ajudes es dis-
tribuirà proporcionalment entre tots 
els estudiants beneficiaris, fins a un 
màxim de 200 euros per persona, amb 
independència del lloc en el qual es 
trobe la universitat o centre oficial en 
el qual hagen cursat els seus estudis. 
La presentació de sol·licituds haurà de 
fer-se abans del 30 de novembre en el 
Registre General de l’Ajuntament.

NATALITAT
D’altra banda, el Butlletí Oficial de la 

Província -BOP- ha publicat també les 
bases de la nova convocatòria de sub-
vencions per al foment de la natalitat 
en el municipi de Xixona. 

En aquest cas l’Ajuntament ha in-
crementat la partida pressupostària 
d’aquestes ajudes econòmiques fins 
a un total de 8.000 euros, dels quals 
es beneficiaran totes aquelles famílies 
xixonenques en les quals s’haja pro-
duït un naixement o adopció des de 
l’1 de gener fins al 31 de desembre de 
2016. Cada família rebrà 150 euros 
per cada fill nascut o adoptat que pas-
se a engrossir el nombre de membres 
de la família.

María Teresa Carbonell ha subratllat 
que “el compromís de l’equip de govern 
és contribuir al fet que la natalitat en el 
municipi seguisca creixent, com ve oco-
rrent en els últims anys, així com ajudar 
a millorar les condicions de conciliació 
de la vida familiar i laboral”.

La sol·licitud d’aquestes ajudes haurà 
de realitzar-se dins dels tres mesos se-
güents a la inscripció del descendent 
per filiació o adopció en el Registre 
Civil.

Les bases d’ambdues convocatòries, 
així com els impresos de sol·licitud, 
estan disponibles en la web municipal 
xixona.es.

Exhibició de la unitat canina d’Alacant amb l’objectiu 
de prevenir el consum de drogues entre els joves

Agents de la unitat canina d’Alacant 
han realitzat una activitat demostra-
tiva en l’IES Xixona amb el principal 
objectiu d’informar i conscienciar als 
alumnes d’Educació Secundària Obli-
gatòria i cicles formatius dels perills 
que comporta el consum de drogues. 
L’exhibició ha consistit en un simula-
cre de les intervencions que la unitat 
duu a terme de forma quotidiana per 
a lluitar contra l’ús i tràfic de substàn-
cies estupefaents.

L’Ajuntament de Xixona, la pre-
fectura de la Policia Local i l’Institut 
d’Educació Secundària de Xixona han 
organitzat conjuntament una exhibició 
de la unitat canina amb l’objectiu que 
els joves coneguen de quina manera 
treballen aquests agents i prenguen 
consciència que consumir o traficar 
amb drogues, a més de perillós, és un 

delicte que pot ser fàcilment detectat.
L’exhibició ha consistit en una re-

creació dels procediments que utilit-
za la unitat en les seues intervencions 
quotidianes per a la lluita contra el 
tràfic i consum de substàncies il·legals.

Tant la directora de l’IES Xixona, Lo-
rena Marqués, com la regidora d’Edu-
cació de l’Ajuntament, María Teresa 
Carbonell, han mostrat la seua preo-
cupació “per les dades que llancen els 
últims estudis sobre conductes addic-
tives entre els joves, que comencen ca-
da vegada a edats més primerenques”.

Així mateix, Carbonell ha indicat que 
“és molt important que els joves en-
tenguen la gravetat de consumir dro-
gues i els efectes que provoquen tant 
en la seua salut com en el seu entorn 
més proper”, una qüestió que, a més, 
es va abordar en l’última reunió de la 

junta local de seguretat.
La unitat canina d’Alacant va nàixer 

fa vuit anys amb una dotació inicial de 
quatre cadells “i, després de molt tre-
ball, s’ha convertit en un referent a ni-
vell nacional”, assegura Raúl Romero, 
oficial de la unitat, qui afig que “l’any 
passat van alçar més d’1.000 actes 
per consum i tinença de substàncies 
estupefaents a Alacant i es van detenir 
a més d’un centenar de persones per 
delictes contra la salut pública”.

Romero ha explicat que “els agents 
canins estan perfectament ensinistrats, 
no mosseguen, no danyen a ningú i 
són capaços de detectar tot tipus de 
substàncies, tant en xicotetes com en 
grans quantitats”. Aquesta activitat 
completa altres iniciatives que es duen 
a terme en l’Institut d’Educació Secun-
dària de Xixona com tallers i xarrades.

L’activitat es va celebrar en l’IES Xixona, on també es 
porten a terme altres iniciatives, com xarrades infor-
matives i tallers
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Per mitjà d’aquest escrit, vull posar-me amb contacte 
amb totes les persones que em coneixen i que saben 
quants anys he estat amb molta il·lusió i alegria, fent la 
decoració de l’arbre de la Fira de Nadal. He gaudit molt 
tots aquests anys i vull dir-vos que ha estat un plaer molt 
gran fer-ho i compartir-ho amb vosaltres, el meu poble.

Ara és el moment de fer-me a un costat i donar pas a 
la imaginació d’altres persones que estaran encantades 
de fer el que jo he fet fins ara, una tasca tan bonica i 
agraïda. Però, també és una responsabilitat molt gran 
i tinc la necessitat de dedicar-me a la meua família per 
complet, gaudint d’ells al llarg de cada dia, de cada 
mes, de cada any, i per molt de temps.

Amb aquest escrit vull agrair a tot el món que he tin-
gut al meu costat. Primerament, els xiquets de les tres 
escoles de la nostra població, els quals, cada any han 
participat en les manualitats que preparàvem per a ells 
a l’Ajuntament. És el que més em costa deixar: Era un 
dia per gaudir amb ells. Gràcies per la vostra ajuda. Per 
a mi ha estat una activitat màgica.

A Ana Pardo, Raquel i Conxi la de la farmàcia, que des 
del primer any han estat al meu costat. A Antonia Torre-
grosa, l’any passat el seu recolzament va ser fantàstic; a 
Jose i Juan, els meus jardiners preferits, sou uns artistes 
posant adorns a l’arbre, sou molt importants per a mi. 
També vull agrair a Conchi, Toni, Rosa, Tere, Ferran i 
com no, a la nostra alcaldessa Isabel, que des del prin-
cipi ha estat al meu costat, cuidant-me i mimant-me. 

Gràcies a tots, gràcies Isabel.
A Sussa, que és un encant de persona, sempre dispos-

ta a ajudar-te a tot el que ella necessite. Vaig tenir la sort 
que m’ajudares en casa i gaudires amb mi de la màgia 
que significa el Nadal.

El meu agraïment més especial és per a la meua fi-
lla, Patricia. Sense la seua col·laboració, imaginació 
i creativitat, ni els tallers ni les peces més importants 
de l’arbre de cada any hagueren estat possible. Ella, 
des de bambalines, creava i m’ensenyava com fer cada 
peça que ha eixit de les nostres mans. Sense ella al meu 
costat, jo no hauria sabut com fer-ho. Gràcies, Patri, 
gràcies filla. Formem un bon equip.

No m’oblide dels nostres amics d’AFA. Ha estat un 
plaer per a mi i Patri embolicar cada paquet que el pú-
blic de la fira, tant visitant com local, ha tingut el gust 
d’emportar-se i que col·laboràven amb una aportació 
simbòlica.

Ningú em va buscar per fer aquesta tasca, jo em vaig 
oferir a fer-ho desinteressadament. Volíem fer que l’ar-
bre de Xixona s’omplira d’il·lusió i màgia, i crec que ho 
hem aconseguit.

Ens sentim orgulloses d’allò que hem fet pel nostre 
poble i els nostres veïns.

Una abraçada i fins sempre.

    Rosmarí

La muestra de las fotografías gana-
doras y seleccionadas en el concurso 
NoDónaIgual, edición 2015-16, del 
Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), 
se puede visitar en Xixona, en la ex-
posición itinerante que reúne una 
treintena de fotografías que recorre 
distintas localidades de la Comunitat 
Valenciana y que son ofrecidas por el 
IVAJ a centros de información juvenil, 
casas de cultura de los ayuntamientos, 
centros educativos y de servicios so-
ciales, asociaciones de mujeres, entre 
otras entidades. 

La sala de exposiciones El Teatret de 
Xixona albergará la muestra del 15 al 
28 de noviembre.

#NOEMTOQUESELWHATSAPP 2016
Asimismo, el IVAJ ha ampliado este 

año el concurso con dos modalida-

des: fotografía y vídeo, y está abierto 
a jóvenes residentes en la Comunitat 
Valenciana con edades comprendidas 
entre los 14 y los 30 años, ambas inclu-
sive. El plazo de presentación finaliza 
el próximo 14 de noviembre, a través 
de su web www.gvajove.es El concurso 
de fotografía y video contra la violencia 
de género ‘Noemtoqueselwhatsapp, se 
convoca con motivo del Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, el 25 de noviembre.

Se han establecido dos categorías en 
función de la edad de los participantes: 
la categoría A (grupal): para jóvenes 
de 14 años a 17 años, que esté cursan-
do Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato o Ciclos Formativos de 
Formación Profesional y la categoría 
B (individual): de 18 años a 30 años. 
Consultar las bases en el IVAJ. 

La exposición 
Nodónaigual del 
IVAJ llega a Xixona

Els agraïments de Rosmarí

Conveni entre l’Ajuntament i AFA Xixona
L’Ajuntament de Xixona i l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i altres demències de Xixona i Comarca (AFA) 

han signat ja el conveni de col·laboració, mitjançant el qual el Consistori contribueix a la prestació del servei. Al llarg de l’any 
AFA Xixona organitza nombroses activitats i iniciatives per a les persones amb la malaltia i els seus familiars, i es tracta d’una 
entitat amb una important presència social a la població.
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L’Ajuntament aprova per unanimitat 
el plec de recollida de brossa 
E l Plenari de l’Ajuntament de Xixona va aprovar, a l’octubre, amb 

l’acord de tots els grups polítics, el plec de condicions per a la gestió 
de residus urbans del consistori. La proposta, promoguda pel regidor 

de recollida de residus, Mario Carbonell, de Més Xixona introdueix impor-
tants novetats en benefici del municipi, segons informa.

Carbonell ha destacat que “aquest no és el plec que ens haguera agradat 
fer, ja que creiem que la gestió directa és la millor per a aquest tipus de 
serveis, però cal recordar que des de govern central se’ns coarta la nostra 
autonomia local i una vegada més ens és impossible fer allò que pensem que 
és millor per als xixonencs i xixonenques”. El regidor xixonenc ha explicat 
que el nou servei que té previst iniciar-se durant 2017 i que suposa la ma-
teixa despesa per al municipi, inclou la recollida de bioresidus o orgànica de 
forma progressiva de 2018 fins a 2020, s’incorporen zones verdes i polígons 
que actualment netejaven els treballadors de l’Ajuntament.

Carbonell ha recordat la importància de la implicació de totes les parts i el 
compromís cívic de la ciutadania en la conservació i neteja del municipi. “En 
el plec que hem aprovat, també hem inclòs més campanyes informatives, i 
més informació per a l’Ajuntament i la ciutadania. A més també inclou la mo-
dificació de l’horari nocturn i l’augment de la freqüència de recollida de re-
sidus i neteja viaria, unes accions que continuen la línia que hem encetat des 
de la regidoria i que ja es va traduir en l’ampliació de l’horari de l’ecoparc”.

La foto està extreta del vídeo del Plenari, que hi ha a la web de l’Ajunta-
ment.

Activitats pel Dia contra el càncer de mama
La Junta Local de Xixona de l’AECC va estar present en el mercat ambulant de la població, en vespres de la celebració del Dia 

contra el càncer de mama que es commemora el 19 d’octubre, amb l’objectiu d’arreplegar fons per a la recerca i el tractament 
psicològic dels malalts i familiars de càncer. A més, el llaç rosa –símbol d’aquesta lluita– va lluir en la façana de l’Ajuntament
de Xixona. Les imatges pertanyen al facebook de la Junta Local de Xixona de l’AECC.
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P odria ser un bon titular d’aques-
ta cinquena pujada al nostre 
munt més emblemàtic, la penya 

Migjorn; calia commemorar aquests 
cinc anys d’esport per la muntanya xixo-
nenca, però es va quedar un poc escas-
sa de participació.

La V pujada es va celebrar el diumenge 
30 d’octubre, dues setmanes abans del 
que estàvem acostumats i va coincidir 
amb dues curses: la Volta a la Foia, i el I 
Benicatrail, i això feu aquesta davallada 
d’esportistes, i vingueren de les Mari-
nes (Calp, Benidorm...) i del Vinalopó 
(Villena, Elx, Asp...) però, com diuen, 
millor pocs i bons, que massa i dolents, 
i així calia prendre-s’ho, en un moment 
on l’auge dels trails és més que evident, 
i on no es va arribar al mínim perquè 
no es perderen diners els organitzadors 
(camises que es fan setmanes abans, 
cartells, etc...) però tampoc la idea és 
guanyar-ne com a sinònim de negoci.

Francisco Peralta, corredor veterà, 
comentava al facebook que anys arre-
re arribar a 160 corredors era un èxit. 
I Luis el Deportista, comentava que 
l’organització fa el mateix esforç amb 
160 que amb el doble de participants. 
Només pel benefici que aportava al po-
ble, caldria saber elegir ben bé la data.

I també, caldria fer més incidència 
en els veïns del poble, major publicitat 
de la qual es dóna, perquè isqueren i 
senqueren aquesta dura prova com a 
seua, almenys, que s’adonaren de l’es-
deveniment esportiu que s’organitzava 
al poble.

Dit açò, i centrant-nos en la cursa, el 
bon temps es va convertir en molta xa-
fogor, i els corredors i les corredores 
van patir aquest fenomen meteorològic, 
en un mes que no és normal aquesta 
calor, que fa que hages de tenir una bo-
na hidratació per no patir rampes als 
músculs.

A partir de les set del matí, els voltants 
del camp de futbol de Sant Sebastià, és 
un no parar. Els membres del CEX ulti-
men els darrers detalls: completen els 
avituallaments, preparen els entrepans 
per a la gent que estarà en la carrera de 
recolzament; comencen a arribar els 
primers corredors/es i agarren els dor-
sals amb els xips.

Les cafeteries del barri Sagrada Fa-
mília no paren de posar cafès. Els més 
despistats demanen els vestuaris i els 
servicis, cal eixir net.

Falta mitja hora i un grup de corre-
dors xixonencs s’ajunten per escalfar 
els músculs. Entre ells està José Luis 
Doménech, Box, que comenta que el 
pòdium xixonenc estarà molt disputat. 
Aquest bon corredor i millor persona 
parla de Nanú, David Picó, Pepet, Ru-
bén Martinez, no es descarta ell, ja que 
va pujar en darreres ocasions. Hi ha 
molta preparació, moltes hores ama-
gades. És un esport que t’has d’exigir, 
i que has d’estar ben preparat. Tot i 
que hi ha crítics que diuen que estem 
destrossant-nos el cos, però millor això 
que estar assegut a un sofà veient el 
temps passar.

José Martínez, Pepet, punxa al seu 

V PUJADA A LA PENYA MIGJORN 
molta calor, pocs corredors

amic Box, ell comenta que altres anys ha 
estat millor. La feina...

Cinc minuts abans que comence la 
cursa demanen la presència dels co-
rredores del CEX per fer-se un retrat, al 
qual no arriba Panxo. Ara demanen que 
es posen tots els corredors de Xixona, 
amb moltes absències de corredors ex-
perimentats, i després només les corre-
dores xixonenques, on caldria destacar 
a Roser Nicolau, pel seu excel·lent estat 
en forma.

L’espíquer xixonenc, Mario Carbonell, 
dóna les gràcies als organitzadors, insti-
tucions i empreses col·laboradores, de-
mana respecte per a l’entorn on trans-
correrà la prova i preparats? Llestos? Ja! 

L’eixida és ràpida. Tothom vol prendre 
posició. Toni Alcover i Nanú després de 
la cursa comentaven que van pagar la 
rapidesa dels primers quilòmetres.

Es puja pel sender del Castell que ens 
conduirà al dipòsit. Pugem ràpidament 
el cabeç dels Nanos i ens dirigim pel 
Riuet a la font de Roset on trobarem el 
primer avituallament i ens endinsarem 
en les penyes del Migdia. 

Primera pujada forta cap a la Llibre-
ria que et fa apujar les pulsacions, i es 
recupera en la senda que baixa fins al 
Salt del Moro. Baixem al barranc del Salt 
del Moro, tros molt tècnic i a la vegada 
ràpid. De seguida trobem el segon avi-
tuallament, on cal hidratar-se molt bé, ja 
que trobarem la pujada a les Penyes de 
Roset, i el tram nou que arriba fins quasi 
la segona Querena. Altra baixada molt 
tècnica i que ens endinsa en el barranc 
de la Cova dels Corrals al llarg de quasi 
tres quilòmetres. 

En el barranc de la Cova dels Corrals 
trobem a col·laboradors: Richard, Vita-
mina, el Cristaler, el Nyora, l’Aguilutxo, 
gent necessària perquè la cursa tinga un 
bon èxit.

Arribem al tercer avituallament, el de 
la Cova dels Corrals. Trobem especta-
dors i ja ens dirigim a la darrera puja-
da, l’anomenada Peruana, dos-cents 
metres de desnivell positiu en poc més 
de quatre-cents metres. Pujada dura, 
que la gran majoria ha de fer-la a ritme, 

caminant. Dalt està Tita i Serra, un diri-
geix correctament els corredors, l’altre 
anota els dorsals.

Agarrem el sender de la penya, el del 
tallat. El més tècnic i perillós, Nandi Or-
quin, Llesca, Nando... demanen comp-
te als corredors. Arribem al coll de la 
penya, i el descens és ràpid. Passem 
pels costats de les cornicabres, pel petit 
pedregar. Demanem pas als excursio-
nistes que pugen o baixen la muntanya, 
amb un concís gràcies. 

Arribem a la fi de la baixada, el mas 
del Butanero. Les forces ja estan aca-
bant-se, però albirem el poble. Aga-
rrem el camí de la font d’Alèqua i la 
darrera part, nova, que desconeixíem, 
que passava pel túnel dels Bassons per 
endinsar-se al barranc de l’Aigüeta. Un 
puja-baixa molt exigent i que acabava 
al Castell i fem els darrers 1500 metres 
sabem que ja quasi ho tenim.

Arribem, hi ha públic, que t’anima 
amb uns merescuts aplaudiments. S’ha 
patit, enguany molt, i tots els i les corre-
dors/es ho sabem. Perquè el patiment 
et fa millor persona, et prepara per si-
tuacions dolentes, no ho sabem certa-
ment perquè ho fem.

Preguntem qui ha guanyat, qui ha si-
gut el millor del poble. Enguany, Fran-
cesc Bernabeu (Promoción Salomon), 
que s’havia perdut en la part final, en 
segon lloc, el gran Joan Carles Orquín 
(CEX), Pelusa, i en tercer lloc, Víctor 
Mañogil (CAFS), Nanú, però l’orga-
nització decideix que el primer lloc 

del pòdium, siga compartit, i el tercer 
lloc, li arriba de retruc, però sempre 
merescut, al jove promesa, David Picó 
(CAFS).

En la part de les fèmines, el pòdium 
xixonenc va ser per Roser Nicolau, 
Paloma Soler López i sa mare, Mònica 
López Garrigós les tres de (CAFS).

Però qualsevol que haja acabat la cur-
sa (no només aquesta, o haja aconse-
guit un repte), té el seu premi particu-
lar, o un homenatge amagat, i són grans 
triomfadors, per ser una cursa exigent. 
Cadascú tenia el seu propi objectiu, que 
el majoritari era acabar, i si potser amb 
bones sensacions, l’arribada sempre té 
eixe somriure!

Els corredors i les corredores teníem 
també els serveis de Fisioteràpia Xixona, 
una gran bossa de corredor, i unes cer-
vesetes ben fresques.

A les 13:00 hores es va donar els pre-
mis i vam esperar als col·laboradors 
que estaven baixant de la penya Mig-
jorn, per fer la foto en família, com en 
els darrers quatre anys.

Perquè, a la fi, tot va eixir quasi de ca-
tegoria, una carrera ben marcada, un 
dia esplèndid, una bossa de corredor 
que alegra, col·laboradors, públic però 
caldria com a crítica interna i bona, 
obrir altres modalitats de curses, per-
què de segur que aquell/a que la veu 
molt dura, podria fer la 17k, tornar a 
la categoria alevins, i fer també la sen-
derista.

A més, un suport més institucional, no 
només en l’entrega de trofeus, sinó en 
reunions, fins i tot, que algun càrrec de 
l’Ajuntament fera l’eixida. Això és do-
nar-li suport a aquesta carrera, no diem 
que es posen en un avituallament, però 
sí que donen eixos ànims que necessita 
l’organització.

Felicitar els guanyadors, tant de fora, 
com de dins, al públic que va regalar ei-
xos aplaudiments, i convidar, a totes i a 
tots, perquè l’any 2017, en la VI pujada 
a la Penya Migjorn, siga un esdeveni-
ment millor que el d’enguany.

Xixona no pot perdre aquesta activitat 
ludicofestiva! Com sempre, Salut i mun-
tanya!

Josep Miquel Arques Galiana (CEX)

Categoria absoluta i sènior mas-
culí
1-Jose Antonio Luna Gimeno - Mara-

thon Crevillent
2-Rodolfo Juan Martinez - Jabalis Do-

rados
3-Federico Arribas - Ultra Trail Be-

nidorm

Categoria Abosuta i Sènior Femení
1-Francisca Gema Macia Blasco 
2-Roser Nicolau Picó - CAFS Xixona 
3-MªAngeles Roque Rubio - Marathon 

Crevillent

Categoria veterà masculí
1-Jose Antonio Rojano Nova - Ultra 

Trail Benidorm
2-Joan Carles Orquin Chorrro - 

C.E.Xixona
3-Pedro Blanes Garcia - La Foia.com 

Onil

Categoria Veteranes Femení
1-Carmen Martínez Saez - CEX Car-

tagena
2-Ana Maria Zornoza Sáez - RDY
3-Mónica López Garrigós - CAFS Xixo-

na

Local Femení
1-Roser Nicolau Picó - CAFS Xixona 
2-Paloma Soler López - CAFS Xixona 
3-Monica López Garrigós - CAFS Xixo-

na

Local Masculí 
1-Francesc Bernabeu - Pro. Salomon 

i Joan Carles Orquin - C.E.Xixona
2-Victor Mañogil Llinares 
3- David Picó Mira, club Triatló CAFS 

Xixona

Victor Soler Bernabeu del club Ciclis-
ta de Xixona, participant més veterà

Col·laboració de les regidories 
d’Esports i Turisme en la 
V Pujada a la Penya Migjorn

L’Ajuntament de Xixona, mit-
jançant les regidories de Turisme 
i Esports, ha col·laborat en la V Pu-
jada a la Penya Migjorn.

Segons la informació facilitada 
per fons municipals, la col·labo-
ració compren el pagament de les 
samarretes, ja que a més a més es 
considera una bona forma de pro-
mocionar Xixona, en el que suposa 
el turisme d’interior mitjançant 
l’esport i la natura. Una col·labo-
ració que ha suposat uns 2.000 

euros.
A més, des de la regidoria d’Es-

ports s’han fet càrrec del crono i 
les ambulàncies, amb una consig-
nació de 1.500 euros, a la vegada 
que la brigada d’Obres i Serveis, 
i la Policia Local han cobert els 
serveis necessaris i especial que 
requereix aquesta prova. 

Pel que fa a l’entrega de premis 
de la prova, van estar presents els 
regidors Ricardo Mira i Mª Teresa 
Carbonell.
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E ls millors karatekes de la Comunitat Valenciana es donaven cita el passat 15 d’oc-
tubre a la localitat de Mislata (València). Entre ells, dos xixonencs representant al 
club Karate Shotokan, Carlos Martínez i Sara Pineño, que van tornar exitosos, amb 

un total de tres medalles.
Competidors de València, Castelló i Alacant es van reunir en una “jornada maratoniana”, 

segons definia el propi club esportiu. “Es competia de matí i de vesprada en les dues moda-
litats, formes i combat”, explicaven des de Karate Shotokan Xixona.

Sara Pineño, en la categoria Sub-21, va ser la primera en xafar pòdium, ja de matí. La 
xixonenca es va fer amb una merescuda medalla de bronze a la modalitat de formes.

De vesprada tocava combat. Primerament va ser el torn de Sara Pineño, de qui ja s’espera-
va un bon resultat en vore que anava guanyant tots els encontres. Va arribar a la final, però 
lamentablement va caure front la competidora valenciana, aconseguint, no obstant això, una 
meritòria medalla de plata.

“Carlos Martínez és un competidor que està començant a moure’s pel circuit competitiu 
i és cert que no posseeix molta experiència, però a poc a poc va fent-se lloc entre els mi-
llors”, comentaven des del club de karate xixonenc.

Així és, perquè el jove, que participava en la categoria cadet, també va tornar a casa amb 
una medalla, de bronze, en aquest cas. “Després de guanyar tots els combats va perdre la 
semifinal als últims 7 segons. La falta d’experiència li va jugar una mala passada”, contaven.

En definitiva, “una jornada llarguíssima, que va començar a les 10 del matí i va acabar a 
les 9 de la nit, però fructífera amb una medalla de plata i dos de bronze”.

Una plata i dos bronzes al Campionat 
de la Comunitat Valenciana de Karate

El Club Ciclista Xixona celebra la Clàssica de la Font Roja “Memorial Barró”
El passat dia 1 de Novembre de 2016 el Club 

Ciclista Xixona va celebrar la tradicional Clàssi-
ca de la Font Roja “Memorial Barró”, una cita 
imprescindible al calendari esportiu xixonenc. 
L’eixida va ser tot un èxit amb 24 valents par-
tint des de Xixona amb destí a la mítica cima 
alcoiana.

El primer port del dia al qual s’enfrontaven 
els nostres valents ciclistes era la Carrasque-
ta on es van fer grupets que, a poc a poc, van 
anar fent el cim. Una vegada junts de nou, els 
ciclistes ens vam llançar ràpidament fins a Al-
coi a buscar l’inici del gran repte del dia: el 
port de la Font Roja. Aquest port consta de 8 
quilòmetres amb un 5% de desnivell de mit-
jana i rampes màximes del 15%. L’ascensió al 
mític cim cadascú la va fer al seu ritme i tots 
van coincidir en la duresa, però també la belle-
sa del seu traçat.

A les 10:30 l’últim component del gran 
grup coronava el cim i va ser moment de 

fer les fotos de rigor al costat de la bicicleta 
del nostre amic Toni Mora “Barró”, desa-
paregut fa 2 anys. El seu cunyat Enrique es 
va encarregar de portar-la fins el mes alt del 
cim alcoià.

Un cop realitzades les fotos, ens vam dirigir 
a un merescut esmorzar que teníem preparat 
a la venta Sant Jordi on els assistents van poder 
recuperar forces i compartir experiències. Ja 
amb el pap ple, el gran grup va posar rumb a 
Xixona amb ritme tranquil, on es va ascendir 
de nou l’Alt de la Carrasqueta.

Sobre les 13:00 els ciclistes arribàvem a 
Xixona amb el sabor d’haver gaudit d’una jor-
nada matinal espectacular i una companyia 
immillorable.

Us esperem a tots en l’edició de l’any 2017 
per de nou homenatjar al nostre amic Barró.

SEMPRE PEDALEJARÀS AL NOSTRE COSTAT
Club Ciclista Xixona

Octubre, mes de carreres
Encara tancàvem setembre quan un 

grup d’esportistes xixonencs ja anticipa-
va un proper mes d’octubre centrat en 
les carreres i els trails. La meteorologia, 
tenint en compte que no s’esperava una 
tardor plujosa, convidava que així fóra, 
amb unes temperatures lleugerament 
més baixes que les dels mesos anteriors.
TRIMURO TRAIL

A la població de Turballos se celebrava 
el dia 25 de setembre la cursa de mun-
tanya Trimuro Trail, com a part de la 

tercera edició del Circuit Xitxara Trail: 
9 proves de muntanya al voltant de la 
Serra de Mariola, per l’antic recorre-
gut del tren Xitxarra. La prova Trimuro 
comptava amb 22,5km i 1100 metres de 
desnivell positiu.

Tres xixonencs, Joan Carles Pelusa 
(CEX), Roser Nicolau (CAFS) i David Je-
rez (Independent) van acceptar el repte 
amb magnífics resultats. Joan Carles va 
ser primer en la categoria de veterans 
i sèptim en la general amb un temps 

de 2:20:15, Roser Nicolau segona en 
la seua categoria i tercera de la general 
amb un temps de 2:48:20, mentre que 
Jerez va fer un temps de 2:48:47, acon-
seguint la posició 65.
TRAIL DE CARAVACA

Ja entrats en octubre era el torn de la 
Vara Trail. Els xixonencs Toni Alcover 
Ato i César Escoda Calderilla van su-
mar-se a quasi mig miler d’esportistes 
que van acceptar el repte d’esta trail que 
recorria les muntanyes dels termes mu-
nicipals de Caravaca i Moratalla.

En aquesta segona edició de la prova, 
es va adaptar la competició a tots els ni-

vells: Marató, Mitja Marató i Senderisme 
23K i 16K. Proves que van fer les delícies 
dels amants de les muntanyes, recorrent 
els cims Lloma Victoria, Pelón Ortega, 
Reventón, Peña Rubia, El Buitre i Los 
Conejos.

Alcover i Escoda van participar en la 
marató de 43 km i 2.700 metres de des-
nivell positiu. El primer va aconseguir 
un magnific tercer lloc en la categoria de 
veterans i 14é de la general, César Esco-
da va finalitzar la prova en el lloc 13 de 
veterans i 32é de la general.
TRAIL DE TOUS

A continuació, va vindre la cursa de 

muntanya de Tous, organitzada pel Club 
de Triatló Trifitness 31.

Els participants podien triar entre tres 
proves: una marxa de 14 quilòmetres, 
una cursa també de 14 quilòmetres, i la 
prova reina, de 21 quilòmetres.

La particularitat d’aquesta cursa és 
que el desnivell és negatiu, descendeix 
molt més que puja, i el recorregut no és 
circular.

Els corredors xixonencs que van par-
ticipar van obtenir grans resultats a la 
cursa de 21 quilòmetres. Victor Mañogil 
del Club Triatló Cafs Xixona va aconse-
guir el segon lloc en la seua categoria 
i quart a la general amb un temps de 
1:40:56, Rubén Martínez del CEX va 
aconseguir la tercera posició en la seua 
categoria i cinquena a la general amb 
un temps de 1:43:14. Laureano Garcia 
corredor del CEX va perdre el xip, però 
amb un temps de 02:06 va entrar entre 
els 50 primers. Mònica Hernández amb 
un temps de 2:39:50 va aconseguir la se-
tena plaça en la seua categoria i Alejan-
dro López del Club Triatló Cafs Xixona 
va patir una lesió i malauradament es va 
haver de retirar.



PUBLICITATXIXONA, novembre 201620


	ENP-07-XIX-101116
	ENP-09-XIX-101116
	ENP-10-XIX-101116
	ENP-11-XIX-101116
	ENP-12-XIX-101116
	ENP-20-XIX-101116

