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Xixona va gaudir de 
l’esdeveniment Lovecraft

Els carrers van ser escenari d’un joc de realitat i supervivència, 
on els participants van gaudir força

Multitudinària IV Pujada a 
la Penya Migjorn

Per quart any consecutiu la Pujada a la Penya Migjorn ha estat 
un èxit i ha resultat una convocatòria multitudinària

Obres per 
millorar barris, 
infraestructures 
i diferents 
serveis de la 
població   

Tres bronzes 
per al karate 
xixonenc al 
Campionat de 
la Comunitat 
Valenciana 
celebrat 
a Mislata 

Èxit del 
concert de 
Nadal oferit 
per l’Agrupació 
Artístico 
Musical 
El Trabajo

Xixona viu, del 5 al 8 de desembre, la seua Fira de Nadal en la setena edició, amb 
la qual es pot dir que s’estrenen aquestes festes. I és que parlar de Xixona és parlar 
de Nadal i la Fira s’ha convertit en un referent, en la qual es poden trobar tots els 
torrons i dolços propis d’aquestes dates, així com nombrosos productes de tot 
tipus que ben segur formaran part dels regals nadalencs. A més, hi ha nombroses 
activitats culturals, solidàries i d’oci, ja que al certamen participen diferents entitats 
de Xixona.

Aquesta Fira, organitzada per l’Ajuntament de Xixona i AEX, és única i ve marcada 
per la implicació de tot un poble, que fa possible que en els anys que porta de cele-
bració siga coneguda ja en molts llocs i any rere any és visitada per molts turistes, 
que també poden gaudir de tot el que ofereix Xixona en l’àmbit gastronòmic, patri-
monial i mediambiental. La inauguració de la Fira té lloc dissabte 5 de desembre a 
les 11.30 hores, a càrrec del president de la Generalitat, Ximo Puig. La foto és d’una 
edició anterior de la Fira de Nadal.
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Una Fira de Nadal 
referent

L’atur 
s’estabilitza 
i registra un 
total de 353 
persones 
inscrites en 
el Servef 
el mes 
d’octubre
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AGENDAXIXONA, Novembre 20152

AUTOBUSES 
☎ 96 552 05 62
SANT JOAN
LUNES A VIERNES 
 Salidas desde Xixona: 07’30 

(sale a las 7’00 desde Torre-
manzanas)/ 10’00/ 13’05/ 16’00/ 
18’00/ 19’45

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 
8’00/ 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

    Llegadas a Xixona: 10’00/ 
11’10/ 14’05/ 17’00/ 19’00/ 
21’15 (llega a las 21’45 a Torre-
manzanas) 

 
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: 

15’30/ 20’30
 Llegadas a Xixona: 16’00/ 21’00 

(llega a las 21’30 a Torremanza-
nas) 

DOMINGOS Y FESTIVOS
 Salidas de Xixona: 9’00/ 13’00/ 

20’30 
 Llegadas Hospital Sant Joan: 

9’30/ 13’30/ 21’00

 Salidas Hospital Sant Joan: 
8’30/ 12’30/ 20’00

 Llegadas a Xixona: 9’00/ 13’00/ 
20’30

Los horarios pueden variar en unos 
5 minutos. Estos servicios tienen 
inicio y fin en el Hotel Esperia

Servicios especiales de lunes a vier-
nes: Xixona-Politécnico con sali-
da a las 6’45 y Virgen del Reme-
dio-Xixona con salida a las 15’00

LÍNEA U-1. TRANSPORTE
 URBANO DE XIXONA
MAÑANAS
C/ Galiana i Moltó; 7’45/ 8’15/ 

8’45/ 9’15/ 9’45/ 10’15/ 10’45/ 
11’15/ 11’45/ 12’15/ 12’45/ 
13’15/ 13’45/ 14’15

El Través: 8’00/ 8’30/ 9’00/ 9’30/ 
10’00/ 10’30/ 11’00/ 11’30/ 
12’00/ 12’30/ 13’00/ 13’30/ 
14’00/ 14’30

TARDES
C/ Galiana i Moltó; 17’00/ 17’30/ 

18’00/ 18’30/ 19’00/ 19’30/ 
20’00/ 20’30

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

LOS SÁBADOS EN HORARIO DE 
MAÑANA

Desde el 22 de julio hay dos nue-
vas paradas en la U-1 para dar 
servicio al polideportivo y polí-
gono, con paso aproximado a 
las 9’10/ 11’10/ 12’10/ 13’10/ 
14’10/ 17’25/ 18’25/ 19’25/ 
20’25

TAXIS
■ JORGE (24 horas). 647 68 43 36.
■ JUAN FRANCISCO SOLER. 
649 23 01 16.

Biblioteca Fernando Galiana
Carbonell
 Terradets s/n

Del 4 de diciembre al 10 de diciembre  Cortes Valencianas, 4

Del 11 de diciembre al 17 de diciembre  Avenida Constitución, 10

Del 18 de diciembre al 24 de diciembre  Cortes Valencianas, 4

Del 25 de diciembre al 31 de diciembre  Avenida Constitución, 10

Emergencias/Bomberos . . . . . . . . . . . . 112
Policia Local.. . 96 561 30 30 / 609 202 208
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
Guardia Civil Xixona  . . . . . . . . 96 561 01 42
Guardia Civil (Tráfico) . . . . . . . 96 524 80 08
Guardia Civil (Colaboración ciudadana). 900 100 062 
Hospital Sant Joan  . . . . . . . . . 96 593 87 00
Centro de Salud. . . . . . . . . . . .  96 690 80 00
    Cita 2 (hasta las 14h)  . . . . . 96 690 80 01
    Sólo urgencias  . . . . . . . . . . 96 690 80 12
    PAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 690 80 02   
Servicios Forestales . . . . . . . . 96 515 08 10
Aeropuerto l’Altet  . . . . . . . . . . 96 691 94 00
Iberdrola (At. clientes)  . . . . . . 901 20 20 20
Iberdrola (Inciden.-Averías)  . . 96 514 41 76
Aquagest Levante . . . . . . . . . . 96 561 19 16 
Escuela Municipal Adultos  . . . 96 652 20 54
Club de Convivencia . . . . . . . . 96 561 30 84
Centro Ocupacional  . . . . . . . . 96 561 32 06
Gabinete psicopedagógico . . . 96 561 03 00
Recogida de animales  . . . . . . 96 668 20 96
Asilo Vicente Cabrera . . . . . . . 96 561 01 41
Notaría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 561 08 66
Registro de la propiedad  . . . . 96 561 03 81
Oficina parroquial . . . . . . . . . . 96 561 00 84

HORARIOS Y DIRECCIONES 

Xixona el nostre ciutat 
PRETÉN MOSTRAR L’ACTIVITAT 

DE TOTS ELS XIXONENCS

QUALSEVOL APORTACIÓ EN IMATGES O 
NOTÍCIES SERÀ BENVINGUDA  

EL PERIÒDIC NO PUBLICA OPINIÓ NI CARTES 
AL DIRECTOR 

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

al teléfono

PER E-MAIL: 
xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

El Nostre XIXONA. Suplemento gratuito de EL NOSTRE CIUTAT 
Nº 22. Tercera Época. Depósito Legal: A 439 - 2013
Edita: MES CIUTAT SA. Plaza Pintor Gisbert, 3. 03801. Alcoy (Alicante) 
Imprime: SILSA. Pol. Ind. Els dos Pins, parcela 31-34- 03410 BIAR
DIRECTOR: Ramón Climent
COORDINACIÓN Y REDACCIÓN: Xesca Lloria 
COLABORACIONES: Ayuntamiento de Xixona, Carolina Ferri, Alberto 
Plans, César Escoda, Centre Excursionista de Xixona, Pablo Pineño y Fo-
tografía Bernabeu

 Tlf: 96 561 23 20
Horario: 10 a 14 / 16 a 20

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

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

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Av. Constitució, 39
Tlf: 96 561 02 84

Horario: 09’00 a 14’00 

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

Horario: Martes y 1º/3º miércoles 
de cada mes. 10 a 14 horas

Secretaría Ayuntamiento
Av. Constitució, 6
Tlf: 96 561 03 00

Horario: 09’00 a 14’00.

Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local

C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00. Ext. 324

Agencia de Fomento de
Iniciativas Comerciales

C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00. Ext. 324

Horario: Lunes a viernes. Se reco-
mienda solicitar cita 

Archivo Municipal
Pça. del Convent, 1-3
Tlf: 96 561 05 00

Horario: Lunes, miércoles y viernes 
de 9’30 a 14’40. Martes y jue-
ves, cita previa 

Área de Cultura
C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 562 60 54

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 
14 h

Cementerio municipal
Tlf: 96 561 20 33

Horario: Lunes a jueves, 9 a 14 y 
viernes de 9 a 13’30 horas. 
Tardes de 17 a 19 horas. Sá-
bados, domingos y festivos de 
9 a 13 horas

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

Horario: Lunes, miércoles, jueves y 
viernes de 9 a 14 horas

Oficina Municipal 
de Información Juvenil

C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 
h en C/ Alcoi, 12. Jueves de 18 
a 19’30 h. en el Espai Jove de 
El Trabajo  

Servicios Sociales
C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 22 93 /
96 561 03 00 Ext. 315

Horario: Lunes y jueves y petición 
de citas de 10’30 a 13’30

Museo del Turrón
Polígono Industrial Ciutat 
del Torró. 
Tlf: 96 561 07 12

Visitas programadas: 10/ 10’45/ 
11’30/ 12’15/ 13’00/ 15’30 (no 
en fin de semana ni festivo)/ 
16’15/ 17’00/ 17’45/ 18’30

Visitas no programadas, según cita 
previa

Museo de Historia de la 
Tecnología de Xixona

Mare de D. de l’Orito, 62 
Tlf: 96 562 60 54

Horario: Lunes a viernes, de 17 a 
20.

CENTROS DE ENSEÑANZA

CP Eloi Coloma
Av. Constitució, s/n.
T: 96 690 81 72 (secretaría)

CP Cristòfol Colom
C/ Josep Mª Samper, 3
T: 96 690 81 58 (secretaría)

CP Sagrada Família
Av. Joan Fuster, 4
T: 96 690 81 67 (secretaría)

Guardería
Pl. Convent, s/n.
Tlf: 96 561 01 53

IES Xixona
C/ Manuel Galiana, 3
Tlf: 96 690 81 10

AGENDA
SOCIEDAD

TELÉFONOS
ÚTILES

- Del 5 al 8 de diciembre: VII 
Fira de Nadal, en la Avenida de la 
Constitución.

- Del 8 al 24 de diciembre: 
Exposición de tarjetas presentadas al 
XXVI Concurs de Targetes de Nadal 
2015. En la Casa de Cultura de 17 a 
21 horas.

- Del 10 al 31 de diciembre: 
Exposición de pintura de Vincenzo 
Trepiccione, en El Teatret. De lunes a 
viernes de 17’30 a 20’30 horas, y los 
sábados de 18 a 21 horas.

- Viernes 11 de diciembre: Música 
sudamericana y portuguesa con 
Ricardo Barceló, dentro del XI Festival 
Internacional de Guitarra Ciutat de 
Xixona. A las 20’30 horas en El Teatret.

- Sábado 12 de diciembre: 
Concierto del cuarteto de cuerda 
Almus y Fernando Espí, dentro del 
XI Festival Internacional de Guitarra 
Ciutat de Xixona. A las 20’30 horas en 
El Teatret.

- Domingo 13 de diciembre: 
Concierto de la orquesta de pulso y 
púa de Xixona, dentro del XI Festival 
Internacional de Guitarra Ciutat de 
Xixona. A las 12’30 horas en El Teatret.

- Viernes 18 de diciembre: 
Concierto de J. Palomares (violín) y 
Fernando Espí (guitarra), dentro del 
XI Festival Internacional de Guitarra 
Ciutat de Xixona. A las 20’30 horas en 
El Teatret.

- Sábado 19 de diciembre: XXV 
Torneo de Navidad de karate infantil 
de Xixona. De 10 a 13 horas en el 
gimnasio del CEIP Cristòfol Colom.

Concierto de la Coral Veus Blanes 
Ciutat de Xixona, con la participación 
de alumnos del Cristòfol Colom. A las 
20 horas en el Cine de Dalt.

- Domingo 20 de diciembre: 
Concierto didáctico a cargo de 
Pedro J. Gómez y exposición de 
instrumentos, dentro del XI Festival 
Internacional de Guitarra Ciutat de 
Xixona. A las 12’30 horas en El Teatret.

Cine infantil. Frozen: el regne del gel. 
A las 18 horas en el Cine de Dalt.

- Martes 22 de diciembre: 
Audición de l’Escola de Música. A las 
18 horas en el Cine de Dalt.

- Sábado y domingo 26 y 27 de 
diciembre: Torneo de Navidad de 
fútbol.

- Domingo 27 de diciembre: 
Cine infantil. Charlie y la fábrica de 
chocolate. A las 18 horas en el Cine 
de Dalt.

- Martes 29 de diciembre: Cine 
infantil. Polar express. A las 18 horas 
en el Cine de Dalt.

Amb el suport de
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SE CELEBRA DEL 5 AL 8 DE DESEMBRE I S’AMPLIA LA ZONA GASTRONÒMICA AL PATI DE L’ELOY COLOMA

Xixona estrena la VII Fira de 
Nadal convertida en referent
X ixona està immersa en la celebració de la Fira de Na-

dal, un certamen que viu la seua setena edició conver-
tida en un referent i tractant-se d’una celebració única, 

en una població que és sinònim de Nadal i des de la qual 
s’endolcen els paladars en aquestes dates tan assenyalades del 
calendari. Aquesta VII Fira de Nadal se celebra del 5 al 8 de 
desembre. És un certamen plenament consolidat i en aquesta 
edició l’organització ha confirmat la instal·lació de 88 casetes 
que inundaran l’Avinguda de la Constitució. La grandària de 
la Fira augmenta cada any, i en aquesta ocasió hi haurà una 
ampliació de la zona gastronòmica al pati del col·legi Eloy 
Coloma, on ja se situen atraccions de xiquets i actuacions.

A més de ser un certamen comercial, es pot dir que s’ha 
convertit en una cita social, cultural i solidari, amb partici-
pació de diferents entitats i amb nombroses activitats relacio-
nades amb el dolç més internacional del món: el torró. Entre 
elles destaquen la Demostració d’elaboració de figuretes de 
massapà i iema torrada a càrrec de Quico Mira i Teresa Pas-
cual, que organitza l’Associació d’Empresaris, Comerciants i 
Professionals de Xixona (AEX), els tallers de decoració nada-
lenca o les rutes guiades per la Xixona històrica.

Totes les vesprades de Fira es rodaran les populars Aixames, 
una espècie de torxa que es crema, per tradició, la nit de Na-
dal, on Xixona és un dels pocs municipis on segueix aquesta 
tradició. Totes aquestes activitats estan complementades amb 
exposicions, visites guiades, cercaviles o actuacions en direc-
te, entre unes altres.

INAUGURA EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
La inauguració tindrà lloc el 5 de desembre a les 11:30 h, 

encara que des de les 10 h la fira estarà oberta, i serà inau-
gurada pel president de la Generalitat, Ximo Puig, com també 
assistirà el conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent.

A més de les Demostracions de figuretes de massapà i iema, 
i les rodaes d’Aixames, la VII Fira de Nadal de Xixona acull 
nombroses activitats relacionades amb el Nadal i el torró. El 
primer dia de Fira, que correspon al 5 de desembre, a més de 
la inauguració, destaquen les Nadales a càrrec de la Colla de 
Dolçainers i Tabaleters “Els Arreplegats” en l’Avinguda de la 
Constitución. També Rubén Berrueco presenta el seu primer 
llibre “Entre torrons”. Aquest llibre, a més d’en la Fira de 
Xixona, també serà presentat a Barcelona el 16 de desembre.

El diumenge 6 de desembre destaca l’actuació del Grup de 
Danses de Xixona en el Col·legi Eloy Coloma. A més, el prin-
cipal ingredient de la Fira tindrà un pes important, ja que 
la Casa de la Cultura acull un tast de torró a càrrec de Rosa 
María Arques. El 7 de desembre, el CRIGP Jijona y Turrón de 
Alicante organitza en la Sala de Conferències El Trabajo a les 
11 h un maridatge de torrons amb diferents tipus de xocolata. 
Els xiquets prenen protagonisme en les manualitats decorati-
ves de Nadal dedicades als més xicotets, organitzada per AECC 
Junta Local de Xixona, en la carpa enfront de l’Ajuntament.

Un altre taller, en aquest cas de boles de nadal amb mate-
rial reciclat, serà l’últim dia de Fira, és a dir, el dimarts 8 de 
desembre. Aquest són només algunes de les activitats de la VII 
Fira de Nadal de Xixona, el programa de la qual es pot consul-
tar en la pàgina 4 d’aquesta edició.

UNA FIRA DE TOT UN POBLE PER A TOTA LA FAMÍLIA. La Fira de Nadal de Xixona té ADN propi, s’ha con-
vertit en pocs anys en un referent i és un certamen per a totes les edats, ja que des d’un primer moment s’ha treballat per què siga una fira 
familiar, on els expositors són tots xixonencs i ofereixen des de moda a tot tipus de productes per regalar, així com lògicament el torró i els 
dolços propis del Nadal. És, sens dubte, una Fira de Nadal de tot un poble i que té la força d’un caràcter xixonenc emprenedor, que va inventar 
la varietat de torró coneguda com a Jijona o bla, que té una textura i color ben definit, i existeixen referències documentades de què al segle 
XVI ja s’elaborava aquesta varietat a Xixona. Pel que fa a les fires, la població té un precedent quan en 1626 va sol·licitar celebrar un certamen 
i que avançat el segle XVIII va desaparéixer, si bé en 1791 ja se li havia concedit una altra fira. Des del 2009 Xixona té una Fira de Nadal, en un 
poble que és sinònim de Nadal i que s’engalana per aquestes dates, sent molt admirat el Betlem de gran tamany que es disposa a les faldes de 
la penya on estan les ruïnes del castell almohade.
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Programa de la Feria de Navidad
SÁBADO 5 DE DICIEMBRE

10’00 h Apertura Feria
11’30 h Inauguración VII Feria de Navidad de Jijona
17’00 h Cuentacuentos - 7 i 7 Associació Protectora d’Animals (Carta frente al Ayuntamiento)
18’00 h Villancicos - Colla de Dolçainers i Tabaleters ‘Els Arreplegats’ de Xixona (Pasacalle Avenida 

de la Constitución)
19’00 h Taller d’aixames - AEX (Carpa frente al Ayuntamiento)
19’00 h Presentación ‘Entre turrones’ de Rubén Berrueco (Sala de conferencias ‘El Trabajo’)
20’00 h Presentación de la tarjeta de Navidad ganadora - Concejalía de Juventud (Carpa frente al 

Ayuntamiento)
20’00 h Actuación de Blex (Zona gastronómica)
20’00 h Rodà d’aixames - AEX (Frente al Ayuntamiento)

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE
11’00 h Pasacalle Banda Juvenil de la Agrupación Artístico Musical ‘El Trabajo’ de Xixona
12’00 h Actuación del Grup de Danses de Xixona (Patio CP Eloy Coloma)
12’00 h Taller de maquillaje infantil - Asociación de pintores jijonencos (Carpa frente al Ayunta-

miento)
12’00 h Cata de turrón a cargo de Rosa Mª Arques (Casa de Cultura)
13’00 h Demostración de figuritas de mazapán y yema tostada a cargo de Quico Mira y Teresa Pas-

cual - AEX (Carpa frente al Ayuntamiento)
14’00 h Degustación comida típica: legumbres. A beneficio de AECC Xixona (Carpa frente al Ayun-

tamiento)
17’00 h Taller de postales navideñas - 7 i 7 Associació Protectora d’Animals (Carpa frente al Ayun-

tamiento)
18’00 h Fallo del concurso de dibujo - Asociación de Amigos de los Reyes Magos (Carpa frente al 

Ayuntamiento)
18’00 h Demostración de figuritas de mazapán y yema tostada a cargo de Quico Mira y Teresa Pas-

cual - AEX (Carpa frente al Ayuntamiento)
19’00 h Taller d’aixames - AEX (Carpa frente al Ayuntamiento)
20’00 h Rodà d’aixames - AEX (Frente al Ayuntamiento)

LUNES 7 DE DICIEMBRE
11’00 h Maridaje de turrones de Jijona con diferentes tipos de chocolates - Consejo regulador IGP 

Jijona y Turrón de Alicante (Sala de conferencias ‘El Trabajo’)
11’30 h Demostración de helado - Agustín Mira (El Teatret)
13’00 h Demostración de figuritas de mazapán y yema tostada a cargo de Quico Mira y Teresa Pas-

cual- AEX (Carpa frente al Ayuntamiento)
17’00 h Manualidades decorativas de Navidad para niños - AECC Junta Local de Xixona (Carpa 

frente al Ayuntamiento)
18’00 h Taller decoración árbol (reciclaje) - 7 i 7 Associació Protectora d’Animals (Carpa frente al 

Ayuntamiento)
19’00 h Presentación de ‘El diccionario del turrón’. Isabel Santamaría - Universidad de Alicante 

(Sala de conferencias ‘El Trabajo’)
20’00 h Rodà d’aixames - AEX (Frente al Ayuntamiento)

MARTES 8 DE DICIEMBRE
11’00 h  Manualidades para niños - AFA Xixona (Carpa frente al Ayuntamiento)
12’00 h Actuación de ADA Kabiles (Patio CP Eloy Coloma)
12’00 h Taller de decoración bolas de Navidad con material reciclado - Asociación de Pintores 

Jijonencos (Carpa frente al Ayuntamiento)
13’00 h Demostración de figuritas de mazapán y yema tostada a cargo de Quico Mira y Teresa Pas-

cual - AEX (Carpa frente al Ayuntamiento)
13’00 h Fallo del concurso de decoración de casetas y sorteo del premio a los visitantes partici-

pantes
13’30 h Pasacalle a cargo de la Agrupación Artístico Musical ‘El Trabajo’ de Xixona
14’00 h Degustación comida típica: verdura. A beneficio de AFA Xixona (Carpa frente al Ayunta-

miento)
17’00 h Manualidades decorativas de Navidad para niños - AECC Junta Local de Xixona (Carpa 

frente al Ayuntamiento)
18’00 h Animación con diferentes personajes de época que cobran vida (Avenida de la Constitu-

ción)

CHOCOLATADA Y TEATRO INFANTIL patrocinado por la Diputación de Alicante
JUEVES 3: 18 h - Ayuntamiento de Jijona (Asociación Cultural ‘El Trabajo’)

III EDICIÓN DEL CONCURSO DE PASTELERÍA CREATIVA ‘DOLÇA XIXONA’
VIERNES 4: 11’45 h - IES (El Teatret)

EXPOSICIÓN DE LA III EDICIÓN DEL CONCURSO DE PASTELERÍA CREATIVA ‘DOLÇA 
XIXONA’ (El Teatret)

SÁBADO 5: De 17’30 a 19’30 h
DOMINGO 6: De 11’30 a 13’30 h y de 17’30 a 19’30 h
LUNES 7: De 17’30 a 19’30 h
MARTES 8: DE 11’30 a 13’30 h y de 17’30 a 19’30 h

EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA DEL TURRÓN ‘Legítimos de Jijona’ (1ª planta de la Casa 
de Cultura). Visitas guiadas:

SÁBADO 5: 12’30h - 18’00 h - 19’30 h
DOMINGO 6: 11’00 - 18’00 h - 19’30 h
LUNES 7: 11’00 h - 12’30 h - 18’00 h - 19’30 h
MARTES 8: 11’00 h - 12’30 h - 18’00 h - 19’30 h

EXPOSICIÓN EDUCATIVA DEL CHOCOLATE procedente del IES Marcos Zaragoza de Villajo-
yosa (Asociación Cultural ‘El Trabajo’)

SÁBADO 5: De 11’30 a 13’30 h
DOMINGO 6: De 11’30 a 13’30 h y de 17’30 a 20’30 h
LUNES 7: De 17’00 a 18’30 h
MARTES 8: De 11’30 a 13’30 h y de 17’30 a 19’30 h

EXHIBICIÓN DEL VÍDEO XIXONA, DULCE, ANTIGUA Y LUMINOSA (El Teatret)
SÁBADO 5: 17’30 h (valenciano), 18’00 h (castellano), 18’30 h (inglés), 19’00 h (francés), 19’30 h 

(alemán)

DOMINGO 6: 11’30 h (valenciano), 12’00 h (castellano), 12’30 (inglés), 13’00 h (francés), 13’30 h 
(alemán), 17’30 h (valenciano), 18’00 h (castellano), 18’30 h (inglés), 19’00 (francés), 19’30 h (alemán)

LUNES 7: 17’30 h (valenciano), 18’00 h (castellano), 18’30 h (inglés), 19’00 h (francés), 19’30 h (ale-
mán)

MARTES 8: 11’30 h (valenciano), 12’00 h (castellano), 12’30 h (inglés), 13’00 h (francés), 13’30 h (ale-
mán), 17’30 h (valenciano), 18’00 h (castellano), 18’30 h (inglés), 19’00 h (francés), 19’30 h (alemán)

VISITAS GUIADAS POR EL CASCO ANTIGUO DE XIXONA 
Información e inscripciones (Carpa frente al Ayuntamiento)

SÁBADO 5: 16’00 h y 18’30 h (Teatralizada)
DOMINGO 6: 11’00 h, 13’00 h, 16’00 h y 18’30 h (Teatralizada)
LUNES 7: 11’00 h, 13’00 h y 18’30 (Teatralizada)
MARTES 8: 11’00 y 13’00 h

ADEMÁS TODOS LOS DÍAS
ATRACCIONES INFANTILES en el patio del Colegio Público Eloy Coloma durante el horario de la feria
ENVOLVER CON GRACIA: Rosa María Bellido (colaborando con AFA). Envuelve para regalo tus compras 

realizadas en la Feria (Carpa frente al Ayuntameinto). Todos los días de 11’00 h a 13’00 h y de 18’00 a 20’00 h 

Otras actividades

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

e-mail: ferreteriavalls@hotmail.com

FERRETERIA
MENAJE DE COCINA

HERRAJES
NUESTROS PRECIOS TE SORPRENDERÁN, NUESTRO SERVICIO 

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

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

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

Tel. y fax: 965 613 170 - móvil 680813517
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ISABEL LÓPEZ, ALCALDESA DE XIXONA, DESTACA LA IMPORTANCIA DE ESTE CERTAMEN Y LAS NOVEDADES

“La Fira une tradición y novedad, lo 
que la hace doblemente atractiva”
L a alcaldesa de Xixona, Isabel López, destaca la importancia que la Fira de Nadal tiene para la pobla-

ción y remarca que “esta séptima edición se afronta con la misma ilusión que nos ha acompañado 
en todas las citas anteriores”. A la hora de hablar sobre el certamen, señala que “los visitantes 

saben lo que van a encontrar en esta feria, que es muy especial, navideña y única, pero también cabe 
recordar que siempre podrán encontrar alguna sorpresa. Así la Fira de Nadal une tradición y novedad, 
lo que la hace doblemente atractiva”.

Isabel López conoce de primera mano la organización de la Fira de Nadal y sabe que “detrás hay un im-
portante trabajo de muchas personas y un coste económico”, trabajando codo con codo el Ayuntamiento 
y los comerciantes para que el resultado final sea muy satisfactorio, a la vez que asegura que esta Fira de 
Nadal es posible “por la colaboración de todo un pueblo”.

Entre lo que los visitantes pueden encontrar en los puestos de venta están los turrones y dulces más típi-
cos de estas fechas, “pues estamos precisamente en la cuna de Navidad y aportamos productos excelentes 
para todos los paladares”,  a la vez que también podrán encontrar “un amplio surtido de productos para 
regalar en estas fechas navideñas”. Y es que tal y como apuntaba la alcaldesa, el nombre de Xixona está 
unido a la Navidad y de hecho los dulces y turrones llegan prácticamente del obrador o de las fábricas a 
los puestos de venta de la Fira de Nadal, a la vez que remarca –a modo de curiosidad– que “son muchos 
los visitantes que ya conocen esta feria y todo lo que ofrece Xixona, y tenemos constancia de que hay 
quienes están llamando a las panaderías para encargar pan y dulces con el fin de recogerlos cuando 
vengan a visitar la Fira de Nadal”.

Tal y como apunta la alcaldesa, acercarse hasta Xixona con motivo de esta Fira de Nadal permite cono-
cer todo lo que ofrece esta población en muchos ámbitos, y con ello la posibilidad de regresar en otro 
momento del año para disfrutar de la gastronomía, el patrimonio y el entorno natural. Precisamente, la 
gastronomía juega un importante papel también durante el certamen y la alcaldesa recuerda que quienes 
se acerquen estos días podrán disfrutar de una amplia oferta gastronómica y, de hecho, la oferta que ya 
se facilitaba en la propia feria se ve ampliada con una zona gastronómica en el patio del colegio público 
Eloy Coloma, donde los vecinos de la población y los visitantes podrán disfrutar de la gastronomía local, 
descansar y reponer fuerzas.

Además de la gastronomía, también es muy importante para los visitantes el disponer de espacios para 
aparcar, y al igual que el año pasado se habilitarán distintas zonas para facilitar el aparcamiento si bien 
de cara a esta edición se ha mejorado la señalización, a la vez que se dispone de un servicio de autobús 
con el fin de mejorar la movilidad. Con todo, esta feria referente tiene muchas potencialidades.
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Participants
1 JUNTA LOCAL XIXONA DE AECC
2 PERFUMERÍA MERCE
3-4 TURRONES PEPE Y MERCEDES
5-6 LA CAPUTXETA
7 PRIMITIVO ROVIRA E HIJOS, SL
8-9 EL MUSEO DEL TURRÓN
10-11 ESCODA - Polvorones, mazapanes, turrones, peladillas y chocolates
12 LA RUTA DEL BUEN TURRÓN
13 MAZAPANES DE JIJONA
14-15 CUCADES COMPLEMENTS
16 TURRONES MERCHE
17 HORCHATEROS ARTESANOS, SL (HA)
18-19 ESPECIALIDADES TECLO - turrón y dulces navideños
20 HIPATIA BIOCOSMETICS
21 FLORISTERÍA SOFIA
22-23 JIJONA, SA- EL ABUELO / PROD. ECOLÓGICOS
24 FORN EL RAVAL DE PEPA
25-26 L’OBRADOR DE SIRVENT
27 TURRONES EL ARTESANO
28 TURRONES GARCÍA CANDELA
29 ANTIU XIXONA
30 YIN-YANG DIETÉTICA - herbolario
31 EL RACÓ DOLÇ
32 ELS ANGELETS
33-34 TORREBLAI TURRONES ARTESANOS
35 SEVERINO CORTÉS 1910
36 CHOCOLATES Y MÁS DULCES
37-38 VICTORIANO CANDELA
39 7 I 7 APAX
40 TURRONES A. MIRA MONERRIS
41-42 LA TURRONERIA - MIEL DE NEU
43 LA REINA DE LOS NÍSCALOS
44-45 turronalapiedra.com - turronesydulces.com
46-47 PAPELERIA EL TRAVÉS, SL
48-49 CHOCOLARES Y PELADILLAS DE JIJONA - OBRADOR DE APOYO, SL
50-51 CA BLANES
52 FRUTAS COLOMINA
53 TURRONES G MIRA El placer de lo artesano
54-55 TURRONES ALCARAZ SIRVENT
56-57 TURRONES ANA SIRVENT
58-59 TURRONES ARTESANOS DE JIJONA, SA
60 TURRONES PICÓ
61-62 ARTESANÍAS LAURA COLOMINA Turrones y dulces excelentes
63-64 NUÑEZ MOBILIARIO
65-66 ARTESANÍA CECILIA
67-68 LOPETES ARTESANOS, SL - Mazapanes, polvorones y turrones
69 TURRÓN 25
70 CREACIONES CRIS
71 PANADERÍA JUANITO
72-73 TURRONES 1880
74-75 C.A. BERLUBIA
76-77 TURRONES LA COLMENA - SAN JORGE
78-79 SABATES I COMPLEMENTS VIRGINIA
80 MANOLO JOYEROS
81-82 TURRONES HIJOS DE MANUEL PICÓ
83-84 FORN DEL RAVAL DE LA PEÑITA
85 KUKIS KEKOS
86 AEX
87 BARBA-LIMA
88 HELADERÍA ANTIU XIXONA
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El concurs de rebosteria 
creativa Dolça Xixona es 
consolida per tercer any en 
la VII Fira de Nadal 2015

‘Dolça Xixona’, el Concurs de Rebosteria Creativa de la Fira de Nadal de 
Xixona (del 5 al 8 de desembre), arriba a la seua tercera edició en 2015. 
Es vol premiar als estudiants de rebosteria de tota la Comunitat Valenciana 
per les seues propostes amb postres els ingredients necessaris de les quals 
son el torró i la xocolata. Un concurs promogut i organitzat per l’Institut 
d’Educació Secundària de Xixona.

El concurs, que premiarà quatre postres, el convoca l’Institut amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Xixona, al costat del Consejo Regulador 
de las Indicaciones Geográficas Protegidas Jijona y Turrón de Alicante (CRI-
GPJTA) i l’Asociación de Fabricantes de Turrón, Derivados y Chocolates de 
la Comunitat Valenciana (TDC) i altres entitats com el Restaurant Maestral 
d’Alacant, les empreses torroneres Antiu Xixona, Sanchis Mira SA i la Aso-
ciación Empresarial Nacional de Elaboradores Artesanos y Comerciantes 
de Helados y Horchatas (ANHCEA). També participen la Universitat Miguel 
Hernández (UMH) d’Elx i la UCAM de Múrcia.

Es tracta doncs d’un atractiu més de la Fira de Nadal 2015. Les entitats 
organitzadores del concurs convoquen als estudiants de rebosteria de totes 
les escoles públiques, concertades i/o privades de la Comunitat Valenciana 
a participar en aquest concurs.

En boca de Lorena Marqués, directora de l’IES Xixona, el que es pretén 
amb aquesta activitat és animar als estudiants a experimentar de manera 
real amb els seus treballs. “Volem que se senten realitzats i que realitzen 
pràctiques que els exigisquen major dedicació, ja que s’enfronten a un jurat 
real que prova i valora el seu treball”, sosté la directora.

A més de la motivació per als estudiants, des de la direcció del centre, se 
cerca fomentar el nom de Xixona i allò que la identifica en l’àmbit mundial 
i que no és una altra cosa que els seus torrons i dolços. En aquest centre 
estudien 40 alumnes el cicle Formatiu de Grau mitjà de Fleca, Rebosteria i 
Confiteria.

Finalment Lorena Marqués considera que la Fira de Nadal és el marc ideal 
per a promocionar els treballs dels alumnes, el centre educatiu i la ‘marca’ 
Xixona, “perquè milers de persones podran conéixer en el Recinte del 
‘Teatret’ les postres dels alumnes així com la decoració nadalenca que es 
proposa en el mateix concurs”, conclou Marqués.

MARIDATGE PERFECTE
El concurs proposa la utilització en les postres tant del torró de Xixona, 

senyal d’identitat de la localitat, com la xocolata, que es combinen en un 
perfecte maridatge alacantí. A partir d’aquesta saborosa mescla, els par-
ticipants poden innovar i crear postres exquisides. Aquest serà el punt de 
partida per a donar regna solta a la creativitat, destresa i gust per trobar les 
postres #capaç d’alçar-se amb el títol de guanyador. El concurs se celebra 
el divendres 4 de desembre de 2015 en el Teatret de Xixona, entre les 9:00 
i les 14:30 hores, on els participants havien d’acudir correctament unifor-
mats i amb el temps necessari per a la preparació de les postres.

PREMIS
S’estableix un total de quatre premis classificats en dues categories:
1.-Premi a la degustació. Es lliuraran tres premis a les millors postres.

Primer premi: Aparell de pastisseria i confiteria valorat en 300 euros.
Segon premi: Aparell de pastisseria i confiteria valorat en 200 euros.
Tercer premi: Llibre i utensilis de pastisseria i confiteria valorats en 100 

euros.

2.-Premi a la presentació. Es tindrà en compte la decoració, originalitat i 
integració de les postres dins de la representació artística presentada. Seran 
premiats amb un aparell de pastisseria i confiteria valorat en 200 euros. 

“És una fira especial 
en un poble especial”

Pascual Sanchis afronta la pri-
mera Fira de Nadal com a pre-
sident de l’Associació d’Em-

presaris, Comerciants i Professionals 
de Xixona (AEX), si bé coneix molt el 
certamen i tot el que representa, del 
qual assenyala que “la Fira de Nadal 
ha anat creixent i és un referent, enca-
ra que mai es pot abaixar la guàrdia i 
sempre cal estar treballant per conti-
nuar avançant”.

De les expectatives prèvies al cer-
tamen d’aquest any, que viu la seua 
setena edició, les valorava com a opti-
mistes, ja que la resposta dels profes-
sionals locals ha estat bona i s’espera 
que també hi haja un important nom-
bre de visitants, com ha sigut la tònica 
general fins ara, ja que s’estima que 
l’any passat van passar per la fira unes 
60.000 persones.

UN FIRA DE NADAL AMB SEGELL 
PROPI

A l’hora de parlar del certamen, 
Pascual Sanchis apunta que “és una 
fira especial en un poble especial, ja 
que és un certamen que s’ha pensat 
des del punt de vista local pel que res-
pecta als expositors, que mostren en 
la fira tot el que té el poble, i ho fa 
tant per la gent de Xixona com per als 
visitants, que són una part molt im-
portant”. I és que tal com explica “no 
és una fira com altres. S’ha de tenir en 

compte que Xixona és en si mateix un 
poble amb un nivell molt alt d’espe-
cialització per la indústria pròpia que 
té”. Això, i les ganes de tot un poble 
per fer alguna cosa diferent, han fet 
que la Fira de Nadal de Xixona tinga 
un segell propi, “hem procurat que 
siga diferent, afegint un plus que no 
es pot trobar a altres llocs”.

Com assenyalava el president d’AEX, 
any rere any es treballa per seguir 
avançant, per buscar nous reptes i 
mantenir aquesta fira com a referent, 
i és obligat preguntar-li si suposa 
molta feina portar avant aquesta tas-
ca, al que respon que “a l’associació 
AEX hi ha una junta directiva estupen-
da, jo tan sols sóc un més. Hi ha gent 
que porta molts anys, que té moltes 

ganes de treballar i que són el motor, 
com també és molt d’agrair la respos-
ta dels comerciants i de tot el poble, 
ja que és una cosa de tots”. A més, 
destaca especialment el suport de 
l’Ajuntament de Xixona “que es volca 
en aquest certamen i la seua col·labo-
ració és fonamental”.

La VII Fira de Nadal ja està en mar-
xa, se celebra del 5 al 8 de desembre, 
i suposa una ocasió més que interes-
sant per aquestos dies festius de des-
embre, per passejar pels carrers, fer 
les compres nadalenques, tant per als 
regals com de dolços, torrons i altres 
productes de la millor qualitat i per 
conéixer tot el potencial de Xixona, 
una ciutat molt atractiva per als visi-
tants.

PASCUAL SANCHIS, PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS, 
COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE XIXONA (AEX)
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L’Ajuntament inverteix prop de 
40.000 euros en la rehabilitació 
de l’entorn del Betlemet
L ’Ajuntament de Xixona ha iniciat 

els treballs que permetran condi-
cionar l’entorn del Betlemet, en 

l’entrada sud del municipi, on s’instal·la 
el pessebre de grandària real, símbol 
de la localitat i el Nadal, que cada any 
per aquestes dates es converteix en la 
imatge més fotografiada pels visitants.

Les actuacions comprenen la restau-
ració dels murs de maçoneria sobre els 
quals actualment se sustenta el primer 
tram de la sendera PR-CV212 (Xixona – 
Penya Migjorn) que s’estén des del Safa-
reig fins a la part posterior del castell. 
Aquests murs formen part d’una antiga 
sèquia d’origen possiblement medie-
val, ja que una de les basses a les quals 
transportava l’aigua, la del Safareig, està 
documentada en el segle XVI.

En aquest sentit, l’alcaldessa, Isabel 
López Galera, ha explicat que “la zona 
s’ha convertit en un important focus 
d’atracció per als visitants, tant per als 
senderistes com per als turistes en ge-
neral, per la qual cosa créiem necessari 
acabar d’adequar-la, rehabilitant els 

Més de 700 persones en el Concert de Nadal de 
l’Agrupació Artísticomusical El Trabajo

L’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) va acollir el 20 de 
novembre el IV Concert de Nadal de l’Agrupació Artísticomusical 
El Trabajo de Xixona, una cita que ja s’ha convertit en habitual en 
el calendari prenadalenc dels últims anys i que no es van voler 
perdre més de 700 persones. 

Amb aquest concert, presentat pels periodistes xixonencs Bernat 
Picó i Gemma Mateos, la banda de Xixona celebrava, a més, la fes-
tivitat de Santa Cecilia, patrona de la música, donant la benvinguda 
oficial als nous músics que s’incorporen a la formació després 
d’haver superat un període d’aprenentatge. 

L’alcaldessa de la població, Isabel López, va aprofitar l’acte per 
a desvetlar algunes de les novetats de la VII Fira de Nadal, que se 
celebra entre els dies 5 i 8 de desembre, com la presentació de 
dos llibres que tenen com a protagonista el torró, element indis-
pensable del Nadal i que és sinònim de Xixona.

arcs que hi ha sota la senda, sobre els 
quals fins al moment no s’havia fet cap 
actuació, i que conformen un patrimoni 
històric molt interessant que ha de ser 
conservat”.

També cal assenyalar que l’Ajunta-
ment de Xixona realitza treballs de ne-
teja en algunes zones de la paret de roca 
en les quals, durant dècades, s’havien 
acumulat una gran quantitat de residus. 
El seu condicionament ha permés, a 
més, descobrir part d’un camí del segle 
XVII que era una via alternativa d’en-
trada i eixida al recinte emmurallat de 
Xixona en aquella època.

UNA INVERSIÓ MUNICIPAL I UN 
TERMINI DE DOS MESOS

El projecte d’adequació inclou, així 
mateix, el condicionament del dipòsit 
d’aigua situat sota el Pont d’Alacant, en 
el carrer Francesc Nicolau Mira Mira-
lles. Els treballs consisteixen en l’execu-
ció d’un nou murete de contenció i en 
la impermeabilització del safareig, per a 
solucionar problemes de filtracions de 

l’aigua, així com en la construcció d’una 
nova caseta per a la bomba, que serà 
substituïda per una nova. Amb aquesta 
actuació, “es dotarà d’aigua a una de les 

basses situades en la part alta de la cas-
cada, que fins al moment estava seca”, 
segons ha informat l’alcaldessa. El pres-
supost total d’aquest conjunt d’actua-

cions, el termini de les quals d’execució 
és de dos mesos, ascendeix a 39.986,02 
euros, que estan sufragats íntegrament 
per l’Ajuntament de Xixona.
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SE CENTRAN EN ACERAS, CALZADA, NUEVO COLECTOR, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS Y MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO

Xixona mejorará infraestructuras 
del barrio Sagrada Familia por 
un importe de casi 450.000 euros

E l Ayuntamiento de Xixona ini-
ciará a principios de 2016 los 
trabajos de renovación de in-

fraestructuras y pavimentos en varias 
de las calles del barrio Sagrada Familia, 
gracias a un proyecto subvencionado 
por la Diputación de Alicante cuyo im-
porte total asciende a cerca de 450.000 
euros.

Las obras, recogidas en el Estudio de 
Ordenación del Barrio, contemplan la 
renovación de la mayor parte de las 
aceras existentes y del aglomerado de 
la calzada, para lo que se prevé la de-
molición de parte de los encintados y 
del pavimento actual. No obstante, la 
concejala de Urbanismo, María Tere-
sa Carbonell, ha indicado que “las ra-
santes de las nuevas aceras respetarán 
las existentes en todas aquellas zonas 
en las que las edificaciones se hayan 
consolidado y se ejecutarán sobre las 

actuales en los tramos en los que no se 
ha previsto la demolición, mejorando 
en ambos casos la accesibilidad a los 
portales”.

El proyecto recoge, además, la insta-
lación de un nuevo colector de sanea-
miento en la calle Corts Valencianes 
que sustituirá la actual instalación, ya 
obsoleta, y que tendrá su origen en las 
calles Font de Pineta y Antoni Galiana 
i Moltó, convirtiéndose en el colector 
principal al sur del barrio. Esta nueva 
infraestructura atravesará los terrenos 
de la zona deportiva y capturará las 
acometidas domiciliarias y el desagüe 
del campo de fútbol, ayudando al mis-
mo tiempo a descargar el colector de la 
calle Josep Belda, desviando parte de su 
caudal a la cabecera del colector de la 
calle Font de Cotelles. 

El consistorio jijonenco acometerá 
otras obras complementarias en la red 

de abastecimiento de agua potable de 
la zona, instalando sendos tramos de 
tubería de fundición en la calle Artesà 
Gelador con la Avenida de Joan Fuster, 
a través de las calles Gabriel Miró y 
Antoni Galiana i Moltó, y desde la calle 
Font de Serenyà con el lado opuesto de 
la calle Francesc Nicolau Mira.

El proyecto previsto por el Ayun-
tamiento contempla la ejecución de 
una obra civil sobre la instalación de 
alumbrado público, que posibilitará la 
posterior renovación del mismo, con la 
eliminación de los tendidos y cableados 
aéreos actuales. El Boletín Oficial de la 
Provincia publicaba el  4 de noviembre 
la apertura del plazo de licitación de es-
tas obras, cuyo plazo de ejecución es de 
5 meses, para que todas las empresas 
interesadas en concurrir a la adjudica-
ción de este proyecto pudieran presen-
tarse antes del 3 de diciembre.

El Ayuntamiento 
destina cerca de 
330.000 € a obras

Con una inversión total de 332.927 
euros, de los que el 77% son sufra-
gados por el Ayuntamiento jijonenco 
y el 23% restante por la Diputación 
de Alicante, el consistorio acome-
terá, antes de que finalice el año, 
cuatro importantes obras de acondi-
cionamiento de aceras y muros, y de 
mejora en la red de abastecimiento y 
saneamiento.

La principal inversión se realizará 
en la calle Alacant donde, por un la-
do, se ejecutarán trabajos de renova-
ción de la red de agua potable y, por 
otro, se procederá a la ampliación 
de las aceras, que pasarán de  tener 
un ancho de 70 cm. en algunos tra-
mos, a alcanzar un mínimo de 1’20 
m. Las nuevas aceras dispondrán, 
además, de una pavimentación más 
adecuada. La duración de esta obra 
será de dos meses, y cuenta con un 
presupuesto de 126.495 euros.

Otro de los proyectos que va a lle-

var a cabo el Ayuntamiento de Xixona 
consiste en el acondicionamiento del 
entorno del Betlemet y el Barranc 
de la Font, con un presupuesto de 
39.986 euros y un plazo de ejecución 
de dos meses. La actuación consis-
te en la restauración de los muros 
de mampostería de la senda PR-CV 
212, que conecta la zona del Safareig 
con el castillo de Xixona. Asimismo, 
el Ayuntamiento acondicionará la 
alberca existente bajo el Pont d’Ala-
cant, construyendo un nuevo murete 
de contención e impermeabilizando 
la zona.

El consistorio jijonenco procederá 
también a la renovación de la red de 
saneamiento y pavimentación del ca-
mino de la Mandola, un proyecto que 
cuenta con un presupuesto de más 
de 91.500 euros y que consiste, por 
un lado, en la sustitución del actual 
colector por uno nuevo y, por otro, 
en la colocación de nuevo pavimento 

y protecciones de madera.

ARCAS SANEADAS
Finalmente, el Ayuntamiento de Xixo-

na procederá a la renovación de la red 
de abastecimiento de la calle Mallorca 
y un tramo de la calle Valencia, favore-
ciendo la mejora de las conducciones 

hidráulicas de la zona. El objetivo es 
evitar roturas por la presión del agua 
ampliando el diámetro de las conduc-
ciones. Esta obra, que cuenta con un 
presupuesto total de 74.945 euros, está 
financiada íntegramente por la Diputa-
ción de Alicante.

El Ayuntamiento de Xixona finalizó 

el ejercicio de 2014 con las arcas 
saneadas y superávit de tesorería, lo 
que le permite utilizar parte del re-
manente para llevar a cabo “inversio-
nes financieramente sostenibles”, de 
acuerdo con lo que establece la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera. 

PARA CUARTO ACTUACIONES NECESARIAS

Avda. Constitución, 16 bajo - Tel. 965 610 924 - Fax 965 610 011

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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AMB MÉS DE CENT PRODUCTES DIFERENTS VALORATS EN 12.000 EUROS

Campanya d’AEX 
amb la gran cistella

L ’Associació d’Empresaris, Comerciants i Professionals 
de Xixona (AEX) ha preparat per a la seua campanya 
de Nadal ‘La gran cistella’, que conté més d’un cen-

tenar de productes de primera qualitat, entre els quals es 
troben viatge, sopars, roba, electrodomèstics, torró, menjar, 
beguda, vals, dècims... i una llarga llista de productes, estan 
valorada en 12.000 euros. Poden participar en aquesta ri-
fa qualsevol persona física o jurídica que haja adquirit una 

participació al preu de dos euros, i la venda de les paperetes 
es du a terme des del mes d’octubre al 21 de desembre, en 
horari laboral dels comerços que s’han adherit a la promo-
ció. La papereta guanyadora será la que coincidisca amb les 
últimes quatre xifres del primer premi del sorteig de Nadal 
que se celebra el 22 de desembre. Els vales mai no es podran 
canviar per diners en metàl·lic, però sí que es podran dividir 
en un o varis serveix, durant el pròxim any.

Èxit de l’última 
edició del taller 
de cuina jove 
amb proposta 
nadalenca

L’última edició del taller de 
cuina jove ha estat tot un èxit i 
igualment ha estat marcada per 
un excel·lent ambient, on tots 
han gaudit al màxim de les pro-
postes.

La imatge adjunta està captada 
del facebook d’Actividades Xixo-
na, des d’on donen les gràcies a 
tots el qui han col·laborat de ma-
nera desinteressada en aquest ta-
ller, que ha oferit propostes molt 
interessants. A la fotografia es pot 
veure part de la interessant oferta 
gastronòmica que s’ha ofert.

Presentada la 
candidatura de 
VOX Alicante a la 
Junta Electoral

Los candidatos de la provincia 
de Alicante por el partido político 
VOX al Congreso de los Diputados 
y al Senado han presentado su 
candidatura en la Junta Electoral 
Provincial.

La campaña de recogida de fir-
mas se ha centrado en localida-
des como Alicante, Torrevieja, 
Elche, Benidorm, Orihuela, El 
Campello, Elda, Jijona, Alcoy, San 
Vicente del Raspeig, Crevillente, 
Santa Pola, San Juan y Villena.

  
RECOGIDA

Tras un calendario de recogida 
de firmas por toda la provincia 
de Alicante, tanto Ricardo Diez 
de Ulzurrun,  candidato a l  Se-
nado por VOX, como Ana María 
Cerdán, candidata al Congreso de 
los Diputados por el mismo par-
tido político, han conseguido que 
su proclamación contase con el 
número de firmas necesarias, es 
decir, más del 0’1% de los elec-
tores inscritos en el censo elec-
toral de la circunscripción por la 
que se presentan. Las Elecciones 
Generales se celebran el 20 de 
diciembre.

FIRMAS EN JIJONA

Crítiques de 
Compromís al 
govern per 
temes plenaris

Des de Compromís per Xixona 
han criticat la postura del govern 
municipal per diferents qüestions 
plenaries i han mostrat el seu ma-
lestar perquè “PSOE i Ciudadanos 
de Xixona han tornat a evidenciar 
la sintonia que tenen des de l’apro-
vació de l’augment dels sous i han 
votat en contra de la moció per a 
declarar Xixona ciutat lliure del 
TTIP, que va presentar Compromís 
a l’últim Plenari d’octubre. El vot de 
socialistes i neoliberals va tombar 
una moció que pretenia defendre 
els interessos de tots els xixonencs i 
que va comptar amb el vot afirmatiu 
de Compromís i Més Xixona i amb 
l’abstenció del PP”.

Joan Arques, regidor de Com-
promís, va afirmar que “agraïm 
el suport de MX a la nostra moció 
i també la postura equidistant del 
PP, que van demostrar que primer 
de tot volen defendre els interessos 
dels xixonencs”.

A més, va expressar la seua de-
cepció, especialment amb el PSOE: 
“No esperàvem un vot afirmatiu de 
Ciudadanos, ja que ells encarnen 
el neoliberalisme. Però sí que es-
peràvem almenys una abstenció del 
PSOE. És el partit més votat de Xixo-
na i creiem que no hauria de deixar 
desemparats els nostres veïns en un 
tema tan delicat com el TTIP.”

RESPOSTES SOBRE EL PAVELLÓ
Per altra banda, també des de 

Compromís per Xixona han mostrat 
la seua decepció per la postura del 
govern a l’hora d’unes respostes so-
bre el pavelló. “Les respostes més 
rellevants van ser les següents: ens 
van reconéixer que no disposen 
d’informes detallats, però calcu-
len que el pavelló tindrà uns 2.000 
usuaris a l’any (un formidable 27% 
de la població xixonenca) i que la 
despesa de manteniment anual serà 
d’uns escassíssims 11.000 euros”.

Per al regidor, Joan Arques, “ni 
se’ns va aclarir amb quina freqüèn-
cia calculen que utilitzaran les ins-
tal·lacions eixes 2.000 persones, ni 
com s’ho faran per a aconseguir que 
un pavelló amb tants usuaris tinga 
una despesa de manteniment tan 
minúscula”.

DIFERENTS ACCIONS

Tenim el millor comerç 
per als millors clients

Diseños moderno, clásico,
provenzal, forja

C/ Barcelona, 11 - 03100 JIJONA (Alicante)
Tel y Fax: 965 61 10 41

MUEBLE DE HOGAR, JARDÍN,
DESCANSO, ESTUDIO
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Xixona assumeix la presidència 
del Consorci del Pla Zonal 7 A2
S ’ha constituït el Consorci del Pla Zonal 7 2A (antic XIV) en la Diputació 

d’Alacant. Es tracta de l’últim a constituir-se i la seua presidència ha recaigut 
en l’alcaldessa socialista de Xixona, Isabel López Galera, localitat on se situa 

la Planta de Piedra Negra, seguint d’aquesta manera el mateix criteri que en altres 
consorcis.

La nova presidenta del Consorci, Isabel López Galera, va marcar durant la seua 
intervenció les principals línies de treball, fent constar es dóna inici a una nova 
etapa en la qual és important comptar amb la col·laboració de tots, amb un esment 
especial al paper de la Conselleria de Medi ambient. El primer objectiu és aprovar 
el Projecte de Gestió, pendent des de fa 12 anys. “No hi ha cap raó objectiva per a 
no haver-ho aprovat fa molt temps, adjudicar la gestió de la planta és imprescindible 
per al seu correcte funcionament i el seu control” A més, la planta, que requereix 
a dia d’avui d’inversions per a millorar el seu rendiment, no acollirà més brossa 
que la que puga tractar, assenyala. “Cal evitar les molèsties als veïns i a més també 
són un problema la quantitat de camions que transiten per la carretera”, ha afegit, 
recordant que com a alcaldessa de Xixona continuarà defensant els interessos del 
municipi al qual representa. “Les borses de brossa no van soles a cap lloc. I tot el 
que ha ocorregut fins ara i tota la polèmica generada en el tractament dels residus 
a la Comunitat Valenciana tenen el seu origen en decisions polítiques. Ha arribat el 
moment de canviar, de posar criteris clars i evitar molèsties als veïns”

L’alcaldessa també ha fet referència al procés de privatització de la planta poc 
abans de les eleccions i la negativa de l’empresa pública VAERSA a facilitar informa-
ció sobre la mateixa, segons peticions reiterades de l’Ajuntament.

El president de la Diputació Provincial d’Alacant, César Sánchez, va mantenir una reunió de treball amb 
l’alcaldessa, Isabel López, per abordar alguns dels projectes que més interessen al municipi com són la 
recuperació del pla d’impuls d’instal·lacions esportives, l’adequació de camins rurals o la rehabilitació de la 
Casa Rovira per donar cabuda a la nova biblioteca municipal. Després de la reunió, l’alcaldessa va aprofitar 
per convidar personalment al president al concert de Nadal, en el ADDA, que oferia la banda de música de 
Xixona l’endemà i a la setena edició de la Fira de Nadal que se celebra del 5 al 8 de desembre.

Reunió de l’alcaldessa i el president de la Diputació Contra la violència a les dones
Xixona s’ha sumat a la lluita contra la violència a les dones i va disposar un crespó 
morat a l’Ajuntament, el color que representa aquesta lluita. D’aquesta manera la 
població de Xixona se solidaritza amb totes les famílies i víctimes d’aquesta lacra 
inhumana. El 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència contra les dones i es van organitzar actes per tot arreu contra aquesta 
violència masclista.
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OCTUBRE REPITE EL NIVEL DE DESEMPLEO DE SEPTIEMBRE Y ES INFERIOR AL DEL AÑO PASADO POR ESAS FECHAS

El paro se estabiliza en Xixona y 
queda en los 353 demandantes

E l paro se estabiliza y registra en octubre la misma cifra que un mes 
antes, con un total de 353 vecinos de Xixona buscando empleo. Según 
los datos que maneja el Servef (Servicio valenciano de empleo y for-

mación), la cifra del mes de octubre –que es la última existente al cierre de 
esta edición– supone un total de 71 desempleados menos que en el mismo 
mes del año pasado, cuando se elevaba a las 424 personas buscando empleo.

A la hora de valorar el paro por sectores, apuntar que se han dado diferen-
cias respecto al mes de septiembre, con independencia de que el total sea el 
mismo. Así, en el sector de la industria se vivió un descenso en octubre que 
fue de ocho personas, hasta quedar en los 114 inscritos, mientras que se dio 
un aumento en los servicios, concretamente de 12 personas, pasando a conta-
bilizar un total de 185 desempleados. En el resto de sectores, bajó un inscrito 
en la agricultura y otro en el grupo de los que buscan el primer empleo, y 
disminuyó en otros dos el sector de la construcción.

Del total de personas de Xixona que buscaban empleo en octubre, 169 son 
mujeres, mientras que lógicamente los 184 restantes serán hombres. Por eda-
des, la mayoría de los demandantes de empleo superan los 44 años de edad, 
siendo un total de 188, a los que sumar 138 que tienen entre 25 y 44 años de 
edad, así como 27 menores de 25 años.

Evolución
del paro en 

octubre

2006............ 149

2007............ 170

2008............ 233

2009............ 311 

2010............ 327 

2011............ 331

2012............ 358

2013.............443

2014............ 470

2015............ 424

La mayor parte de 
los demandantes 
de empleo supera 
los 44 años 
de edad y el 
paro masculino 
es superior al 
femenino

PARA PUBLICIDAD EN ESTE 
PERIÓDICO LLAMAR AL TELÉFONO

651 077 626

Industria; 114;
     32%
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Xixona es va omplir de 
criatures sobrenaturals amb 
l’esdeveniment Lovecraft
L a localitat de Xixona va viure el 

dissabte 21 de novembre una 
nit única. Els seus carrers van 

ser l’escenari d’un nou joc de realitat 
i supervivència amb l’esdeveniment 
Lovecraft. La regidoria de Joventut 
ha volgut portar a Xixona aquest nou 
esdeveniment de l’empresa World 
Real Games, especialitzada en ‘real 
game’s i creadora de Survival Zom-
bie. Un esdeveniment que ja han gau-
dit més de 50.000 persones en tota 
Espanya.

Eixe dissabte, a partir de les 23 ho-
res i fins a les 5, els participants van 
haver d’investigar i desxifrar misteris, 
amb diferents proves repartides pels 
carrers de la localitat. Un escenari 
real per a interactuar amb els actors i 
descobrir les pistes que feren sobre-
viure a les criatures sobrenaturals.

En Lovecraft, els jugadors poden 
ser investigadors o criatures. Els 
primers portaren unes polseres que 
reflectiren el seny de cada jugador 
i que podien ser perdudes al llarg 
del transcurs de l’esdeveniment en 
funció de les accions realitzades, així 
com també podrien ser recuperades.

Si es perdia el seny o alguna cria-
tura tocava al jugador, l’investigador 
era eliminat del joc i, en eixe cas 
podia anar al check-in i allí li expli-
caren com continuar la partida. Un 
funcionament senzill per a un joc ple 
de misteris, aventura i adrenalina 
amb desenes d’actors caracteritzats 
i un gran desplegament de proves 
per a convertir Xixona en un escenari 
d’una pel·lícula.

World Real Games compta amb 
més de 5 anys d’experiència creant 
jocs de realitat que el seu objectiu és 
superar diverses proves al llarg d’un 
recorregut ambientat en un poble o 
ciutat i arribar “viu” a la final. Al llarg 
del recorregut, els supervivents des-
cobreixen l’entramat d’una història 
apocalíptica de la qual ells hauran 
de formar part per a evitar “la fi del 
món” i que els zombies conquisten el 
territori. Les fotos són del facebook 
d’ Actividades Xixona.

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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Alberto Plans, segona posició al 
Campionat Autonòmic Paramotor

El pilot de Xixona Alberto Plans va aconseguir la medalla de plata al Campionat Au-
tonòmic de Paramotor celebrat el 24 i 25 d’octubre a Villena. La competició, amb la 
qual Plans tancava la temporada 2015, va comptar amb la participació d’una vintena 
de pilots. El dissabte 24 es va realitzar la primera prova, de navegació. L’anomenada 
“Ruta de les quatre províncies” –ja que travessa Alacant, Albacete, Múrcia i València– 
comptava amb uns 80 quilòmetres de recorregut entre les localitats de Villena, Fuente 
Higuera, Caudete i Yecla. 

Les condicions meteorològiques van retardar l’eixida dels pilots. La boira espessa 
que van provocar els anticiclons al llarg de les últimes setmanes d’octubre va fer 
que la prova no començar a l’hora prevista, no obstant el clima “va propiciar un vol 
estable i preciós en algunes zones del recorregut, per damunt els núvols”, explica 
Plans. El segon dia de campionat es van realitzar proves de precisió i habilitat, com 
el llançament d’objectes a una diana, consum de combustible i un circuit de slalom.

Tres bronzes per al karate xixonenc al 
Campionat de la Comunitat Valenciana
E l club Karate Shotokan Xixona segueix anotant èxits. Els últims, 

tres bronzes aconseguits al Campionat de la Comunitat Valencia-
na Cadet, Junior i Sub-21.

La prova, que es va celebrar a la localitat de Mislata (València) el 
passat 15 d’octubre, va comptar amb representació xixonenca de la mà 
d’Alejandro Marín i Carlos Martínez a la categoria cadet; Sara Pineño en 
Junior i Pablo Valero, Héctor Juan i Álvaro Sirvent a la categoria Sub-21. 
A més, des del col·lectiu de karate de Xixona també va participar com a 
jutgessa Laura Salgado.

La primera part del campionat, en la jornada de matí, va començar 
amb bon peu. En la modalitat de kata el club va aconseguir la tercera 
posició en la categoria Sub-21 i va guanyar la seua primera medalla.

De vesprada, els esportistes van participar en la modalitat de combat. 
De nou, els xixonencs van xafar pòdium: Sara Pineño i Pablo valero es 
van fer amb dos bronzes.

També Carlos Martínez havia realitzat una magnífica actuació, però 
malauradament es va lesionar abans de les semifinals. “Era medalla 
quasi segura”, declaren des de Karate Shotokan Xixona.

No obstant això, des del club es mostren molt satisfets amb el nivell 
i els resultats dels sus competidors i valoren l’actuació dels més joves. 
“Tot ens fa pensar que els resultats dels nous competidors estan al 
caure”, expliquen.

Pòdium xixonenc a la segona
Carrera de muntanya Bocairent 

Els esportistes locals segueixen 
demostrant el seu nivell i acon-
seguint victòries a les proves 
en què participen. De nou, va 
haver-hi pòdium xixonenc a la 
II Carrera de muntanya de Bo-
cairent, celebrada el passat 25 
d’octubre.

La cursa, que està organitzada 
pel Club d’Atletisme, el Centre 
Excursionista i l’Ajuntament de 
Bocairent, forma part del Circuit 
Xitxarra Trail. Cal assenyalar que 
aquest circuit consisteix en huit 
proves de muntanya pels munici-
pis del voltant de la Serra de Ma-
riola, units per l’antic traçat pel 
qual circulava el tren Xitxarra.

La segona cursa de Bocairent 
comptava amb un recorregut de 
23 quilòmetres i un desnivell po-
sitiu de 1100 metres. En repre-
sentació del Club Excursionista 
de Xixona, Joan Carles Orquín 
“Pelusa”, va ser segon en la ca-
tegoria de veterans. També Ro-
ser Nicolau, de Cafs Xixona, va 
aconseguir la medalla de plata.
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Èxit de la IV Pujada a la Penya Migjorn
P er quart any consecutiu, els esportistes locals ho van donar 

tot a la Pujada a la Penya Migjorn, la prova organitzada 
pel Centre Excursionista de Xixona –en col·laboració amb 

l’Ajuntament del municipi– que ja s’ha convertit en una cita obliga-
da per als corredors xixonencs.

El diumenge 16 de novembre es va celebrar la cursa fins a la 
Penya Migjorn, de 1.226 metres. Com a novetat, enguany el re-
corregut de 22 quilòmetres comprenia la pujada i baixada dels 
Quatre Barrancs.

La prova es preveia dura, en tant que les pluges de les darreres 
setmanes havien desfigurat les sendes i que el dia es presentava 
molt humit. No obstant això, des de les 7 i mitja del matí els parti-
cipants més matiners estaven al peu del canó.

Cap a les 9 hores, acabats tots els preparatius per part de l’orga-
nització i amb tots els corredors llestos, va donar inici la prova. Es 
va fer després de recordar als esportistes la importància de respec-
tar l’entorn muntanyenc i de guardar un minut de silenci recordant 
les víctimes de l’atemptat de París.

Amb forces i animats pels Arreplegats, que a ritme de tabalet i 
dolçaina van ambientar el començament de la prova, els esportis-
tes van començar la cursa fins a la font de Roset, on es trobava el 
primer avituallament.

A partir d’aquest punt, la carrera esdevenia molt més dura, amb 
trams complicats i més tècnics. No obstant això, el bon oratge i les 
paraules que el públic dedicava als participants van fer que l’ànim 
no decaiguera.

PARTICIPACIÓ
Respecte a la participació, acabaren un total de 311 corredors, 

on el guanyador absolut fou Sergio Gutiérrez en sènior masculí i 
Anabel Nicolau en sènior femení.

Quant als esportistes locals, els guanyadors van ser Joan Carles 
Orquín “Pelusa” (CEX), Víctor Mañogil “Nanú” (CAFS Xixona), 
en segona posició, i en tercer lloc, qui també ha fet pòdium en 
les dues edicions anteriors, José Martínez “Pepet” (Fisioteràpia 
Xixona).

Respecte a la categoria femenina, Roser Nicolau (CAFS Xixo-
na) pujava al primer caixó. En segona posició, Vicky Romero 
(CAFS Xixona) i, en tercer lloc, Mònica López (CAFS Xixona). 
Uns resultats immillorables en la categoria per a CAFS Xixona, 
club que va mostrar la seua satisfacció i orgull de les seues 
esportistes. 

Presentació de les lligues de frontó i tennis
El 6 de novembre la Regidoria d’Esports va presentar en la Sala Polivalent de Segorb 

les Lligues locals Anuals de Frontó i Tennis, unes lligues que es desenvoluparan en les 
instal·lacions del Poliesportiu Municipal i que comptaran amb 60 participants, que ja 
han començat a jugar-se des d’aquest mes de novembre i que s’allargaran fins al mes 
de juny del pròxim any.

En tennis, s’estableixen 3 categories individuals: or, plata i bronze, amb una fase de 
lliga entre els components dels grups i altres fases posteriors per a la lluita per l’ascens 
i el descens. Pel que fa al frontó, que es juga per parelles, s’ha realitzat un calendari de 
tots contra tots, amb única fase.

El calendari s’ha organitzat amb 2 jornades de lliga cada mes, amb horaris de forma 
flexible, acordant els adversaris prèviament l’horari dels partits.

Al final de les lligues, els millors podran optar a guanyar el distingit trofeu que els acre-
dite com a millors jugadors locals d’aquestes modalitats, però, en paraules del regidor 
d’Esports Cristian Sirvent, “el veritable premi és jugar amb els amics i practicar esport 
contribuint a la millora de la condició física i la salut”.
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