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XIXONA
Els horts urbans ecològics,
a partir del mes de gener

El seu funcionament quedarà recollit a un reglament i a partir de 
gener comença el repartiment de les parcel·les

Cinquena edició d’una Fira
de Nadal que és un referent

La Fira de Nadal de Xixona viu la seua cinquena edició i des del 5 al 8 de desembre estarà
en marxa per oferir als visitants tot allò que no pot faltar a les cases al Nadal. Per què Xixona
és sinònim de Nadal, però també de molt més, i al costat del torró i els dolços nadalencs es
pot trobar un ampli sortit de productes per a les compres nadalenques. A més, l’oferta co-

mercial es completa amb una oferta lúdica i cultural per a totes les edats, ja que l’objec-
tiu és que la Fira mantinga el seu caràcter familiar. Aquest any són 76 els expositors que
participen i es preveu que milers de visitants d’un ampli nombre de poblacions, pròximes
i més allunyades, passen per aquesta edició.

Meteorologia i Climatologia
Xixona, tot sobre el temps

A la xarxa ja es pot trobar tota la informació sobre el temps en la po-
blació i tenen diferents col·laboradors

Pujada a la Penya
Migjorn amb 
360 corredors

PARTICIPANTS DE DIFERENTS PROCEDÈNCIES

El Centre Excursionista de Xixona i l’Ajuntament de Xixona van organitzar la se-
gona edició de la Pujada a Penya Migjorn, que va reunir a 360 corredors de dife-
rents procedències. El suport de voluntaris i operaris va ser fonamental per què el
desenvolupament de la prova fóra correcte i segur.

La campanya
del torró
registra
xifres
positives i un
creixement

Es va celebrar
el II Concert de
Nadal a
l’Auditori de la
Diputació

Recuperació de
la senda del
Safareig amb
més seguretat

S’amplia el
termini del Pla
Conjunt
d’Ocupació 
fins a final 
d’aquest any

el nostre
Desembre 2013
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AUTOBUSES

☎ 96 552 05 62

SANT JOAN
LUNES A VIERNES 

Salidas desde Xixona: 07’30*/ 10’00

(a las 9’30 sale de Torremanzanas)/

13’05/ 16’00/ 18’00/ 19’45*. 

Llegadas a Sant Joan: 8’00/ 10’30/

13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’15.

Salidas desde Sant Joan: 8’40*/

10’40/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’45*.

Llegadas a Xixona: 9’10/ 11’10/ 14’05/

17’00/ 19’00/ 21’15 (llega a las 21’45

a Torremanzanas).

* Tienen inicio y finalización en el Ho-

tel Hesperia.

XIXONA-TORREMANZANAS EN ÉPO-

CA LECTIVA

LUNES Y MARTES

Salida de Xixona: 14’50

Salida de Torremanzanas: 15’30

MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES

Salida de Xixona: 14’00

Salida de Torremanzanas: 14’40

SÁBADOS 

Salidas desde Xixona: 7’00 (a las

6’40 desde Torremanzanas), 16’30.

Llegadas a Sant Joan: 7’30/ 17’00.

Salidas de Sant Joan: 16’00/ 19’00.

Llegadas a Xixona: 16’30/ 19’30 (lle-

ga a las 20’00 a Torremanzanas).

DOMINGOS Y FESTIVOS

Salidas de Xixona: 9’15/ 13’30/

20’30.

Llegadas a Sant Joan: 9’45/ 14’00/

21’00.

Salidas de Sant Joan: 8’45/ 13’00/

20’00.

Llegadas a Xixona: 9’15/ 13’30/

20’30.

Los horarios  son aproximados, pu-
diendo variar en unos 10 minutos

SERVICIO ESTUDIANTES 
LUNES A VIERNES (según calendario

lectivo)

DIRECCIÓN ALICANTE

7’00 Xixona (barrio Través, Bar Mon-

terrey, Barrio Sagrada Familia)/ 7’25

IES Leonardo Da Vinci-IES Virgen del

Remedio/ 7’30 Universidad de Ali-

cante/ 7’40 IES Canastell/ 7’45 IES

Balmis/ 7’50 IES Pla/ 7’58 IES Mare

Nostrum. 

DIRECCIÓN XIXONA

15’00 IES Mare Nostrum/ 15’10 IES

Pla/ 15’13 IES Balmis/ 15’20 IES Le-

onardo Da Vinci-IES Virgen del Re-

medio/ 15’25 IES Canastell/ 15’30

Universidad de Alicante (Tanatorio)/

16’00 Xixona.

TAXIS
■ JORGE (24 horas). 647 68 43 36.

■ JUAN FRANCISCO SOLER.

649 23 01 16.

Biblioteca Fernando Galiana
Carbonell

Terradets s/n
Tlf: 96 561 23 20

Horario: 10 a 14 / 16 a 20

Correos
C/Alacant, 3

Tlf: 96 561 20 31

Horario laborables: 08’30 a 14’30 

Sábados: 09’30 a 13’00

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Av. Constitució, 39

Tlf: 96 561 02 84

Horario: 09’00 a 14’00 

SUMA
C/ Alcoi, 12

Tlf: 96 561 03 00

Horario: Martes y 1º/3º miércoles de cada mes.

09’30 a 13’30.

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 de 09 a 10 y de 10’30

a 14’30. Se recomienda solicitar cita.  

Archivo Municipal
Pça. del Convent, 1-3

Tlf: 96 561 03 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 16 a 18. Vier-

nes: 9 a 13’30 y de 16 a 18. Sábados, do-

mingos y festivos: 9 a 13’30.     

Ecoparque municipal
Paratge de Moratell s/n

Tlf: 96 561 10 64

Horario: Miércoles, de 09 a 13 horas. Jueves y

viernes de 7 a 14 h. 

Oficina Municipal 
de Información Juvenil

C/ Alcoi, 12

Tlf: 96 561 03 00

Horario: Lunes a viernes de 9 a 14 h en C/ Al-

coi, 12. Jueves de 18 a 20 h. en el Espai

Jove de la Sociedad Cultural 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. 

MUSEOS
Museo del Turrón

Polígono Industrial Ciutat del Torró.

Sector 10, 2.

Tlf: 96 561 02 25

Horario: 10 a 20 horas. 

Del 29 de noviembre (20’30 h) al 5 de diciembre Constitución, 10
Del 6 de diciembre (20’30 h) al 12 de diciembre Cortes Valencianas, 4
Del 13 de diciembre (20’30 h) al 19 de diciembre Constitución, 10
Del 20 de diciembre (20’30 h) al 26 de diciembre Cortes Valencianas, 4
Del 27 de diciembre (20’30 h) al 31 de diciembre 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

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA

PUBLICACIÓN LLAMAR 

al teléfono

PER E-MAIL: 
npxixona@elnostreciutat.com

xixonaperiodic@gmail.com

Museo de Historia de la 
Tecnología de Xixona

Mare de D. de l’Orito, 62 
Tlf: 96 562 20 54

Horario: Lunes a viernes, de 17 a 20.

CENTROS DE ENSEÑANZA
CP Eloi Coloma

Av. Constitució, s/n.
Tlf: 96 562 60 11

CP Cristòfol Colom
C/ Josep Mª Samper, 3
Tlf: 96 561 11 51

CP Sagrada Família
Av. Joan Fuster, 4
Tlf: 96 561 24 67

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

IES Xixona
C/ Manuel Galiana, 3
Tlf: 96 561 11 52

TELÉFONOS
ÚTILES

FARMACIAS DE GUARDIA

AGENDA
SOCIEDAD

- Del 2 al 13 de diciembre: 
Exposición de los trabajos
presentados al XXIV Concurso de
tarjetas de Navidad. En la Casa
de Cultura de 17 a 21 horas.

- Del 5 al 8 de diciembre: 
V Fira de Nadal.

- Sábado 7 de diciembre: 
En el Cine de Dalt, a las 20’30
horas, concierto dentro del IX
Festival Internacional de
Guitarra.

- Viernes 13 de diciembre: 
En el Cine de Dalt, a las 20’30
horas, concierto de Santa Cecilia
a cargo de la Banda Juvenil de
Xixona.

- Del 13 al 15 de diciembre: 
Durante todos los días, en la
Casa de Cultura, curso de
guitarra dentro del IX Festival
Internacional de Guitarra.

- Sábado 14 de diciembre: 
A las 20’30 horas, en el Cine de
Dalt, concierto dentro del IX
Festival Internacional de
Guitarra.

- Domingo 15 de diciembre: 
A las 18 horas, en el Cine de
Dalt, Festival de Nadal con los
grupos de catequesis de la
parroquia Nostra Senyora de
l’Assumpció.

- Sábado 21 de diciembre: A las
20’30 horas, en el Cine de Dalt,
concierto dentro del IX Festival
Internacional de Guitarra.

A partir de las 10 horas, en el
gimnasio del Cristòfol Colom,
Trofeo de Karate Ciutat de
Xixona.

- Sábado 28 de diciembre: A las
18’30 horas en el Cine de Dalt,
se pone en escena ‘Annie’, un
musical dirigido por Vicente Pla
Candela con la participación de
la coral de voces blancas Ciutat
de Xixona.

- Viernes 3 de enero: A partir de
las 10 horas, en la puerta del
Ayuntamiento Paje Real.

- Sábado 4 de enero: A las 18’30
horas en el Cine de Dalt,
espectáculo familiar con la
Compañía Ballet Dansaire de
Mutxamel, que representa el
musical ‘La bella y la bestia’.

AGENDAXIXONA, Desembre 20132

Text: Cristian Sirvent, Club Karate Shotokan, Club Ciclista Xixona, Centre Excur-
sionista.
Foto: Cristian Sirvent, Pablo Pineño, Club Ciclista Xixona, Centre Excursionista,
Basilio Cano, Ayuntamiento de Xixona.
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SE CELEBRA DEL 5 AL 8 DE DESEMBRE, AMB 76 EXPOSITORS I UNA OFERTA COMERCIAL, GASTRONÒMICA I LÚDICA MOLT COMPLETA

La Fira de Nadal viu la cinquena
edició convertida en un referent
L a Fira de Nadal de Xixona viu la seua

cinquena edició i ho fa amb imatge
renovada i més moderna, si bé

manté el mateix objectiu amb el qual va
nàixer fa un lustre, com és el d’apropar Xi-
xona als amants de la bona taula i l’esperit
nadalenc. La Fira de Nadal se celebra del 5
al 8 de desembre, organitzada per l’Ajunta-
ment de Xixona i l’Associació de Comer-
ciants (AEX), que treballen per mantenir
l’esperit d’aquesta cita, que està dirigida a
les famílies i que ha vist augmentar el nom-
bre de visitants fins a convertir-se en un re-
ferent gastronòmic previ al Nadal.

El torró, els dolços nadalencs, el gelat, la
gastronomia i una variada oferta comercial
s’han convertit en la carta de presentació
d’aquest esdeveniment. A més, les activitats
que s’organitzen al voltant de la Fira i l’o-
ferta gastronòmica de la població són altres
dels seus atractius. Així, cal assenyalar que
tot el que ve repeteix, i no sols d’un any per
un altre, sinó que hi ha qui visita la Fira
amb familiars i després torna amb amics
per acabar de fer les compres nadalenques
o per passar una jornada molt agradable.

EVOLUCIÓ DE LES DADES
La primera edició es va celebrar al 2009

i la incògnita de com podria funcionar va
durar ben poc, ja que va haver-hi una gran
resposta per part del comerç i de la indús-
tria de la localitat, a la vegada que va ser un
èxit la presència de visitants, que van co-
rroborar una bona organització i un am-
bient entranyable. 

A eixa primera edició van haver-hi 58 ex-
positors i en són 76 els qui participen
aquest any, i de les primeres 70 casetes s’ha
passat a 94 y 3 carpes (en la passada edi-
ció es va arribar al centenar).

ESPERIT EMPRENEDOR
La regidora de Comerç, Isabel López Ga-

lera, explica que “aquesta Fira va nàixer en
un moment molt delicat per a l’economia
general, però per això mateix també en el
millor moment”. Explica que és una prova
de l’esperit emprenedor d’aquesta localitat,
capaç d’inventar un producte que és cone-
gut arreu del món com és el torró de Jijo-
na o bla. Encara que a altres països medi-
terranis també s’elaboren productes com el
‘nougat’ a França o el ‘terrone’ a Itàlia, i al-
tres dolços d’origen àrab, el que és cert i
innegable és l’invent per part dels xixo-
nencs de la varietat coneguda com a Jijona,

Ambient a una jornada de la Fira de Nadal de 2012 (dalt) i una rodà d’aixames celebrada l’any passat (baix).

amb una textura i un color tan diferenciats
com característics.

Les primeres referències documentades
sobre l’elaboració de torró en Xixona són
del segle XVI.

DECORACIÓ I BETLEM
La decoració nadalenca també és molt

important i a mesura que va apropant-se el
Nadal els carrers de Xixona s’engalanen
amb les llums pròpies d’aquestes dates, els
comerços decoren els seus aparadors i un
any més ha tornat a instal·lar-se el Betlem a
grandària real a les faldes de la penya on
estan les ruïnes del castell almohade, al
costat d’una cascada d’aigua a l’entrada des
d’Alacant. Aquest Betlem va incorporant ca-
da any noves figures, quedant inaugurat en
la vesprada del 4 de desembre i els xiquets
dels col·legis Eloi Coloma i Cristòfol Colom
li canten les primeres nadales.

ANTECEDENTS
Aquesta Fira té uns antecedents que cal

recordar, com que en 1626 Xixona va sol·li-
citar celebrar un certamen del 24 d’agost
al 8 de setembre, concedint-li el rei Felipe
IV una fira de tres dies, que va anar perdent
importància a poc a poc fins que va desa-
paréixer ja avançat el segle XVIII, encara
que abans que acabara el segle, en 1791,
mitjançant Reial Privilegi de Carlos IV tor-
nava a concedir-se una nova Fira, que se ce-
lebrava del 4 al 19 d’octubre.

Però parlar de Xixona és també parlar de
Nadal i per això la Fira que ara se celebra
té tanta importància i s’ha convertit en un
certamen únic on viure una jornada festiva,
fer les compres nadalenques, comprar
torró, dolços nadalencs, gelat... gaudir d’u-
na rica i variada gastronomia,  i de tot el
que ofereix Xixona tant als residents com
als turistes.

PINTURA 
Y DECORACIÓN

PRESUPUESTOS SIN
COMPROMISO

Tels: 646 420 199
96 561 14 07

www-pinturasjosevillegas.com
Pinturas.josevillegas@gmail.com
C/ San Francisco nº 7. 5º izq,
03100 JIJONA
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A MÉS DE LA GRAN PARTICIPACIÓ SOCIAL

Importància de
la gastronomia
L a gastronomia és molt important a la

Fira de Nadal i des de torró a fruita
confitada, dolços nadalencs, pans de

Cadiz i pastissos de glòria, entre altres es-
pecialitats, es poden adquirir al certamen
sempre de la millor qualitat, i hi ha una
successió de parades amb gran varietat. 

Per altra banda, la panaderia i confiteria,
amb la participació de forns d’antiga tradi-
ció, ofereixen un ampli sortit de pa i espe-
cialitats com tortades, bescuits i rotllos
d’anís, entre d’altres.

ZONA GASTRONÒMICA
Per facilitar que els visitants gaudisquen

al màxim de les seues compres, la Fira in-
clou una zona gastronòmica on es pot men-
jar, que ve a completar l’oferta gastronòmi-
ca. A més, els restaurants de Xixona
reforcen aquests dies les seues cartes per
oferir plats típics de la cuina xixonenca més
complicada de provar en altres moments.
Arròs amb conill i caragols o de verdura, el
giraboix, borreta o la pericana són espe-
cialitats que no poden faltar.

‘CATA’ DE TORRÓ
També cal destacar, per als més gurmets,

una activitat que es repeteix per segon any
consecutiu i que es fa en col·laboració amb
el Consejo Regulador del Turrón, com és
una ‘cata’ de torró. La passada edició es va
proposar un maridatge amb diferents vins
i ara és el xocolate el protagonista junt amb
el torró. Es tracta d’una activitat amb ins-
cripció prèvia, ja que la participació està li-
mitada.

A més, també el gelat, present en la Fira,
és senyal d’identitat xixonenca i hi ha
moltíssimes gelateries repartides per tota la

Un dels tallers celebrat l’any passat.

Participantes
1. Ayuntamiento Xixona
2. AEX Asociación / comercial
3. Agrupación Artístico Musical El Trabajo de Xixona Asociación / musical
4. Alegría y Alboroto Regalos
5. Antiu Xixona Turrones y dulces
6. Artesania Cecilia Panadería
7. Artesanías Jijonencas S.L. Turrones y dulces
8. Artesanías Laura Colomina Turrones y Dulces Elaboración productos confitería
9. Asociación Cultural Pintores Jijonencos Asociación / cultural
10. Atelier La Tisora Costura
11. Barbarat Country Pub Gastronomía 
12. C.A. Berlubia Alimentación
13. Ca Blanes Turrones y dulces
14. Cafs Xixona Centre d'Acondicionament Físic i Salut Deporte
15. Calzados y Complementos Luna Zapatos y complementos
16. Coco - Lima Gastronomía
17. Colla Dolçainers Els Arreplegats de Xixona Asociación / musical
18. Consultoras de Belleza Independientes de Mary Kay Cosmética
19. Cucades Complements Regalos y complementos
20. Droguería Perfumería Mari Regalos
21. El Abuelo-Jijona S.A. / Delicatalia Turrones y dulces
22. Escola Municipal de Ceràmica Asociación / cultural
23. Especialidades Teclo Turrones y dulces
24. Esport i cuina Gastronomía
25. Excel·lent Saxum Turrones y dulces
26. Faive, S.L. Turrones y dulces
27. Floristería Sofia Regalos
28. Forn del Raval de la Peñita Panadería
29. Forn El Raval de Pepa Panadería
30. Frutas Colomina Fruta confitada
31. Gmira El Placer de lo Artesano Turrones y dulces
32. Heladería Cafetería Ca Geno Heladería Cafetería
33. Hermanitas Ancianos Desamparados Xixona Asociación / social
34. Hijos de J.A. Candela Sirvent "El Jijonenco" Turrones y dulces
35. Hijos de Manuel Picó Turrones y dulces
36. Horchateros Artesanos S.L. Helados
37. Hotel Pou de la Neu Hostelería
38. Junta Local de Xixona de AECC Asociación / social
39. Kukis Kekos Regalos
40. La Caputxeta Regalos
41. La Ruta del Buen Turrón Turrones y dulces
42. La Solana Gastronomía
43. La Turroneria Turrones y dulces
44. L'Entrepà Gastronomía
45. Lexis Idiomas Idiomas
46. L'Habana Gastronomía
47. L'Hort dels Nanos, Coop.V. Agricultura
48. L'Obrador de Sirvent Turrones y Dulces
49. Manolo Joyeros Joyería Relojería Platería
50. Materiales de Construcción Alcázar y Guijarro S.L. Construcción
51. Mayale Ropa y complementos
52. Mazapanes de Jijona S.L. Turrones y dulces
53. Miralles Arques Miel
54. Mobility Rent - Amigo 24 Bicicletas y sillas eléctricas
55. Museo del Turrón
56. Nuñez Mobiliario Mobiliario
57. Panadería Juanito
58. Pastelería Escoda - Peladillera Escoda Turrones y dulces
59. Perfumería Lencería Bohemia Regalos
60. Perfumería Merce Regalos
61. Pizza Lot La Colometa Gastronomía
62. Primitivo Rovira e Hijos S.L. Turrones y dulces
63. Productos Lopetes Turrones y dulces
64. Retalls Xixonencs Costura
65. Sabates i Complements Virginia Zapatos y complementos
66. Turron 25 Turrones y dulces
67. Turrones 1880 Turrones y dulces
68. Turrones Alcaraz Sirvent Turrones y dulces
69. Turrones Ana Sirvent Turrones y dulces
70. Turrones Artesanos Candela Espí Turrones y dulces
71. Turrones Artesanos de Jijona S.A. Turrones y dulces
72. Turrones El Artesano Turrones y dulces
73. Turrones La Colmena - San Jorge Turrones y dulces
74. Turrones Merche Turrones y dulces
75. Turrones Pepe y Mercedes Turrones y dulces
76. Turrones Picó Turrones y dulces

geografia que tenen el seu origen en aques-
ta localitat, on també produeixen a escala
industrial altres marques.

PARTICIPACIÓ D’ENTITATS
La participació social a la Fira de Xixona

és també molt important i són moltes les
entitats de la població que participen, apro-
pant al públic tot allò que fan. A més, mol-
tes d’aquestes entitats organitzen activitats
que vénen a complementar l’oferta de la Fi-
ra, destinada a tota la família.

EMPRENEDORS COM KUKIS KEKOS
La Fira de Nadal, a més de ser un punt de

reunió de comerços, indústries i entitats ja
consolidades, també és un bon lloc per què
els emprenedors mostren els seus treballs.
És el cas de Kukis Kekos, que de la mà de
María José Valls, és una firma dedicada a
fer ninos de goma personalitzats, entre al-
tres manualitats.

La marca Kukis Kekos ja està posiciona-
da a la xarxa social i tots els interessats ara
poden vorer els seus productes a la Fira de
Xixona.

CAMPANYA DEL RASCA
Per altra banda, assenyalar que l’Associa-

ció d’Empresaris, Comerciants i Professio-
nals de Xixona (AEX) realitza al llarg de
l’any una sèrie de campanyes i ara han po-
sat en marxa la del rasca, amb descomptes
immediats a qui li toque. A la campanya hi
participen els comerços associats a AEX i
els premis també es poden canviar a
aquests comerços. Hi haurà rasca durant la
Fira en els comerços associats, ja que és
una iniciativa d’aquesta entitat i de l’Ajunta-
ment de Xixona.

C/ Alcoi, 25 - T. 965 61 22 27 - 03100 XIXONA (Alicante)

MENÚS DIARIS
-Giraboix (plat de temporada)
-Gaspatxo de muntanya
-Coques fregides amb embutit de Xixona
-Paella de conill (per encàrrec)ES
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TALLERS, ACTUACIONS, ACTIVITATS INFANTILS, EXPOSICIONS I VISITES GUIADES, ENTRE D’ALTRES, FORMEN PART DEL PROGRAMA

Quatre dies plens d’activitats 
per gaudir de la cinquena edició
L a V Fira de Nadal de Xixona inclou

un ampli programa d’activitats com-
plementàries a les pròpies d’un im-

portant encontre comercial, que fan que si-
guen uns dies molt atractius per a un públic

de totes les edats. L’apertura de la Fira té
lloc el dia 5, a les 10 del matí, estan previst
que la inauguració tinga lloc dues hores
després. 

Pel que fa a les activitats, cal assenyalar

Actividades y horarios de la V Feria de Navidad de Xixona
Jueves 5 de diciembre
10.00 h Apertura Feria
12.00 h Inauguración V Feria de Navidad de Jijona
17.00 h Maridaje de Chocolates con Turrones – Consejo Regulador IGP Jijona y Turrón de Alicante. (‘El

Trabajo’)
19.00 h Taller d’Aixames – Luis Rico Juan (Carpa frente al Ayuntamiento)
20.00 h Fallo concurso Tarjetas de Navidad (Carpa frente al Ayuntamiento)
20.30 h Rodà d’Aixames - Asociación de Empresarios Comerciantes y Profesionales de Xixona (Frente al

Ayuntamiento)

Viernes 6 de diciembre
11.00 h Taller de confección de pulseras, collares y pendientes – A.E.C.C. Junta Local de Xixona (Carpa

frente al Ayuntamiento)
12.00 h Taller de siluetas navideñas - Asociación de Pintores Jijonencos (Carpa frente al Ayuntamiento)
12.30 h Charla coloquio sobre aspectos nutricionales en el deporte - C.A.F.S  (Sala de Conferencias de la

Casa de Cultura)
13.00 h Taller de figuritas de barro con motivos navideños - Escuela municipal de Cerámica (Carpa frente al

Ayuntamiento)
17.00 h Taller de realización de felicitaciones navideñas - Asilo de Jijona (Carpa frente al Ayuntamiento)
18.00 h Taller de mazapán y yema quemada - Asociación de Empresarios Comerciantes y Profesionales de Xi-

xona (Carpa frente al Ayuntamiento)
18.00 h Fallo del concurso de dibujos - Asociación de amigos los Reyes Magos (Carpa frente al Ayunta-

miento)
19.00 h Taller d’Aixames – Luis Rico Juan (Carpa frente al Ayuntamiento)
20.00 h Actuación del grupo musical pop BLEX (Zona Gastronómica)
20.30 h Rodà d’Aixames – Asociación de Empresarios Comerciantes y Profesionales de Xixona (Frente al

Ayuntamiento)

Sábado 7 de diciembre
10.30 h Masterclass Ciclo Indoor - C.A.F.S (Zona Gastronómica)
11.00 h Taller de confección de huchas recicladas - Asilo de Jijona (Carpa frente al Ayuntamiento)
11.30 h Pasacalle de la Banda Juvenil de la Agrupación Artístico Musical “El Trabajo” de Xixona
12.00 h Taller de Peque Coronas - Asociación de Pintores Jijonencos (Carpa frente al Ayuntamiento)
12.30 h Actuación del Grup de Danses de Xixona (Patio C.P Eloy Coloma)
13.00 h Taller de figuritas de barro con motivos navideños - Escuela municipal de Cerámica (Carpa frente al

Ayuntamiento)
17.00 h Masterclass Ciclo Indoor - C.A.F.S (Zona Gastronómica)
18.00 h Taller de confección de pulseras, collares y pendientes - A.E.C.C. Junta Local de Xixona (Carpa fren-

te Ayuntamiento)
18.30 h Villancicos - Colla de Dolçainers i Tabaleters ‘Els Arreplegats’ de Xixona (Zona Gastronómica)
19.00 h Taller de mazapán y yema quemada - Asociación de Empresarios Comerciantes y Profesionales de Xi-

xona (Carpa frente al Ayuntamiento)
20.00 h Actuación de Saxona Jazz Quintet (Zona Gastronómica)

Domingo 8 de diciembre

11.00 h Taller de maquillaje infantil - Asociación de Pintores Jijonencos (Carpa frente al Ayuntamiento)
12.00 h Taller de mazapán y yema quemada - Asociación de Empresarios Comerciantes y Profesionales de Xi-

xona (Carpa frente al Ayuntamiento)
12.00 h Actuación de ADA KABILES (Patio CP Eloy Coloma)
13.00 h Taller de figuritas de barro con motivos navideños - Escuela municipal de Cerámica (Carpa frente al

Ayuntamiento)

13.30 h Pasacalle de la Asociación Artístico Musical ‘El Trabajo’ de Xixona.
14.00 h Degustación de comida típica - Asociación de la Tercera Edad (Carpa frente al Ayuntamiento)
17.00 h Taller de confección de pulseras, collares y pendientes - A.E.C.C. Junta Local de Xixona (Carpa fren-

te al Ayuntamiento)
17.30 h Masterclass Zumba - C.A.F.S (Zona Gastronómica)
18.00 h Cuentacuentos - Asilo de Xixona (Carpa frente al Ayuntamiento).
19.00 h Globotada - Asilo de Jijona (Frente al Ayuntamiento)

Además todos los días:

- Atracciones infantiles en el Patio del Colegio Público Eloy Coloma durante el horario de la feria.

- Envuelve para regalo tus compras realizadas en la Feria en la carpa frente al Ayuntamiento, todos los días
de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h.

- Visitas guiadas por el casco antiguo de Xixona:
Viernes 6 de diciembre: 13.00 h y 17.00 h
Sábado 7 de diciembre: 12.00 h y 17.00 h
Domingo 8 de diciembre: 13.00 h y 17.00 h

Exposición ‘Talents xixonencs’
Inauguración: Jueves 5, 18.00 h – El Teatret
Abierta durante la feria de 11.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 21.00 h

Exposición ‘Els orígens de la indústria del torró’
Inauguración: Jueves 5, 18.00 h – Casa de Cultura (1ª planta)
Abierta durante la feria de 11.00 h a 14.00 h y de 17.00 h a 21.00 h
Visitas guiadas:
Viernes 6: 11.00 h (castellano), 12.00 h (valenciano), 18.00 h (castellano), 19.30 h (valenciano)
Sábado 7: 11.00 h (castellano), 12.30 h (valenciano), 18.00 h (castellano), 19.30 h (valenciano)
Domingo 8: 11.00 h (castellano), 12.30 h (valenciano), 18.00 h (castellano)

Exposición de fotografías ‘Llum en contra … o a favor’ de Robert Asensi y Merxe Ferri
Inauguración: Jueves 5, 18.00 h – Casa de Cultura (2ª planta)
Abierta durante la feria de 11.00 h a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h

Exhibición del vídeo promocional de Xixona – TEATRET
Jueves 5: 18.30 h (valenciano), 19.00 h (castellano), 19.30 h (inglés), 20.00 h (francés). 20.30 h (alemán)
Viernes 6: 11.30 h (valenciano), 12.00 h (castellano), 12.30 h (inglés), 13.00 h (francés), 13.30 h

(alemán), 17.30 h (valenciano), 18.00 h (castellano), 18.30 h (inglés), 19.00 h (francés), 19.30 h (alemán),
20.00 h (valenciano), 20.30 h (castellano)

Sábado 7: 11.30 h (valenciano), 12.00 h (castellano), 12.30 h (inglés), 13.00 h (francés), 13.30 h
(alemán), 17.30 h (valenciano), 18.00 h (castellano), 18.30 h (inglés), 19.00 h (francés), 19.30 h (alemán),
20.00 h (valenciano), 20.30 h (castellano)

Domingo 8: 11.30 h (valenciano), 12.00 h (castellano), 12.30 h (inglés), 13.00 h (francés), 13.30 h
(alemán), 17.30 h (valenciano), 18.00 h (castellano), 18.30 h (inglés), 19.00 h (francés), 19.30 h (alemán),
20.00 h (valenciano), 20.30 h (castellano)

Concierto del IX Festival Internacional de Guitarra a cargo del alumnado del conservatorio Rafael Rodrí-
guez Albert de Mutxamel y Alberto D’Alessandro, guitarra

Sábado 7, 20.30 h – Cine de Dalt

La Coral de la Universidad de Alicante
Domingo 8, 12.00 h – El Teatret

que hi ha previstos diversos tallers, i també
hi haurà temps per a fallar el concurs de
targetes de Nadal, per passacarrers, actua-
cions musicals, visites guiades, degustació
de menjar típic, i exposicions, entre altres

activitats que conformen el programa de
l’edició d’aquest any 2013. 

A més, hi haurà atraccions infantils al pa-
ti del col·legi públic Eloy Coloma en horari
de la Fira. Són quatre dies, del 5 al 8 de de-

sembre, per gaudir d’una Fira de Nadal que
s’ha convertit ja en un referent, en una po-
blació que és sinònim de Nadal per la seua
indústria del torró, i que espera visitants de
diferents poblacions.
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ISMAEL MIRALLES ÉS EL PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS, COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE XIXONA (AEX)

“Tenim marca pròpia i lluitem per
la qualitat dels nostres productes”
E l president de l’Associació d’Empre-

saris, Comerciants i Professionals de
Xixona (AEX), Ismael Miralles, ho té

molt clar: “a Xixona, de marca blanca res,
aquí tenim marca pròpia”. I sota aquesta
premissa xarrem de la cinquena edició de
la Fira de Nadal, que està organitzada per
AEX i per l’Ajuntament de Xixona.

– Com es preveu aquesta edició?
Pensem que va a ser positiva i potser amb

aquest optimisme té molt a veure l’entu-
siasme de tot el món, dels qui participen i
del poble. S’ha de tenir en compte que tot
el poble està molt implicat, com queda
palés en fer-se molts tallers, moltes activi-
tats i molt variades, tot sense ànim de lucre.
I aquesta participació també suposa un fet
diferencial.

– En quin punt es troba el comerç de Xi-
xona?

Està com tot, hi ha altes i baixes, gent que
cau i que ho deixa o bé s’alça. I la Fira de
Nadal és un reflex d’açò: hi ha gent nova,
altra que ha caigut i gent que torna. Però la
passada edició va anar bé i s’ha de dir que
la gent que ve consumeix, siga per les da-
tes, per la proximitat del Nadal, pel torró,
pel comerç... A més de visitar la Fira les
persones que venen amb aquest motiu po-
den conéixer tot el que ofereix Xixona, que
és molt i de qualitat.

– Com veu el futur d’aquest certamen de
cara als pròxims anys?

El dilema està servit: o gent de fora o de
Xixona solament. És un tipus de Fira molt

Un cartell
de Pau
Ros
Planelles

La Fira de Nadal d’aquest any, en la
seua cinquena edició, compta amb un
cartell anunciador obra de Pau Ros
Planelles, qui va guanyar el concurs
convocat. Fins ara el cartell tenia un
element distintiu de Xixona i ha estat
el primer any en què s’ha introduït el
concurs per fomentar la participació.

El jurat del concurs va premiar l’o-
bra d’aquest artista de Xixona establert
a Barcelona, on treballa al camp de la
publicitat i el disseny gràfic. Així, és el
primer any que el cartell ha estat ele-
git per concurs públic.

familiar, a la qual estem mimant i així es-
tem funcionant bé. Està clar que no ha es-
tat un camí de roses, però els resultats són
positius. En qualsevol cas, cal dir que si bé

què decidira visitar la Fira de Nadal?
Li diria que aquí tenim l’efecte contrari

a la globalització, tenim marca pròpia en-
front de la marca blanca, i lluitem per la
qualitat i per oferir el millor als clients.
Són molts els qui volen estar al mateix
lloc de l’any passat a la Fira per què els
clients recorden on eren i és un certamen
molt identificat amb els nostres productes
artesans. El Nadal són unes dates fami-
liars, casolanes, i es viuen amb un tros de
torró de Xixona.

– Suposa un canvi de filosofia a l’hora de
vendre els productes?

Les grans indústries de Xixona s’hi han
basat en fires i per tant aquí estem al nos-
tre hàbitat. Tradicionalment han estat fi-
res on s’ha anat a vendre i ara són també
els compradors els qui venen a Xixona,
però és una fira i estem en el nostre hàbi-
tat. Invite a tot el món a que vinga, que
compre i gaudisca, perquè són molts els
comerços i les indústries que participen
amb els seus productes, i també moltes
les entitats que se sumen i que ofereixen
activitats molt variades. Està clar que la Fi-
ra és una bona opció i, com deia, aquí
fem marca pròpia.

– Es pot dir que la Fira de Nadal de Xixo-
na està consolidada?

Jo no vull parlar de consolidació i crec
que a la Fira cal mimar-la com estem fent-
ho i continuarem mimant-la, ja que és l’ú-
nica manera de mantenir-la. No es pot abai-
xar la guàrdia i suposa un esforç, però es
fa molt a gust.

el comerç i les activitats són de gent de Xi-
xona, l’àmbit geogràfic va més enllà, per-
què hi venen visitants de moltes provín-
cies, gent de fora de la Comunitat. S’ha de

dir que s’ha fet una gran tasca de promo-
ció turística des de l’Ajuntament i ve gent
de molts llocs.

– Què li diria a un potencial visitant per

El president d’AEX invita als ciutadans a visitar la Fira de Xixona, compren i gaudisquen.

Clínica
Podològica

Inés Ruiz de la Torre
C/ Alicante, 29
618 223 174
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ENTREVISTA A L’ALCALDE DE XIXONA, FERRAN VERDÚ

“Aquesta Fira no és com cap
altra, té el seu ADN propi”
L ’alcalde de Xixona, Ferran Verdú, va-

lora de manera molt positiva les pas-
sades edicions i mira al futur amb

il·lusió, incidint en què és una Fira única,
amb ADN propi.

– Per situar-nos en el context mirem un
poc enrere, a l’any passat. Quina és la valo-
ració de la passada edició de la Fira de Na-
dal?

El balanç va ser molt positiu i il·lusionant.
Portem cinc anys de Fira de Nadal i dóna la
sensació de què fa molts més anys, que és
de tota la vida. A la primera edició ja vam
veure que açò no hi havia qui ho parara,
amb una excel·lent resposta. I amb això té
molt a veure la resposta del públic, dels co-
merços, de les entitats de tot tipus que hi
participen i que fan de la Fira de Nadal un
esdeveniment únic. Permet comprar, no
sols torró i dolços, sinó també tot tipus de
productes i regals, gaudir de les activitats,
dels concerts... i passar un bon dia propi
del Nadal. Ferran Verdú, alcalde de Xixona.

– Amb aquests antecedents, com es pre-
senta aquesta edició?

Per damunt de tot volem mantenir la il·lu-
sió d’aquests anys passats i malgrat la crisi
es pot dir que en aquestes festes la gent vol
una barra de torró a la taula. I qui diu això
diu moments per desconnectar, per passet-
jar i veure tota l’oferta de la Fira de Nadal.
El nombre de comerciants que hi partici-
pen es manté i esperem que el nombre de
visitant com a mínim es mantinga.

– Quina repercussió té en l’àmbit turístic
la Fira de Nadal de Xixona?

Està clar que es tracta d’un esdeveniment
que atrau gent de moltes comarques pròxi-
mes i també de poblacions més allunyades.
I el que és molt important és que molta gent
repeteix, ve més d’un dia, el que demostra
que li ha agradat. Tradicionalment Xixona
ha exportat el torró i ara, amb aquesta Fi-
ra, es dóna la circumstància contraria, que
qui vol comprar bon torró, bons produc-
tes, pot venir aquí i a més viure tot el que
ofereix Xixona i gaudir d’un bon dia en por-

tes del Nadal.

– Portar avant una iniciativa d’aquestes
característiques té un cost econòmic elevat?

Està clar que si vols fer alguna cosa com
cal s’ha d’invertir i sí que suposa un cost,
però sempre hem estat convençuts que ca-
lia la pena. A més, es tracta d’inversions
productives i no ens dol invertir per a què
tinga tot allò que és adequat.

– Com veu el futur d’aquest esdeveni-
ment?

Té molt futur, per què aquesta Fira no és
com cap altra, sinó que té el seu  ADN pro-
pi, particular. La gent busca el Nadal, pas-
sar un bon dia en família, gaudir de tota
l’activitat complementària que s’ofereix, i
nosaltres treballarem per què sempre siga
un certamen únic i diferencial, que és el
que ens caracteritza. A les portes del Nadal,
és una excel·lent opció visitar aquesta Fira,
on es poden trobar els millors torrons i tot
el que no pot faltar a les cases en aquestes
dates. 

ISABEL LÓPEZ, CONCEJALA DE COMERCIO, APUNTA QUE “LA NAVIDAD SE INAUGURA EN XIXONA”

“Es una Feria que
tiene un carácter
muy social”
L a concejala de Comercio, Isabel Ló-

pez, incide en la importancia social
de un certamen que está abierto a

todos los visitantes que quieran pasar por
esta Fira de Nadal.

– ¿Cuáles son las expectativas de esta edi-
ción de la Feria de Navidad?

Parte con mucha ilusión del comercio, de
la industria, de las entidades y asociaciones,
y todos trabajamos para que no sea una ci-
ta comercial sin más, sino que tiene un
carácter muy social, muy importante para
las entidades que dan a conocer su trabajo
y donde se puede pasar un día muy agrada-
ble. Estamos en la quinta edición, pero se
ha hecho tan nuestra que muchos dicen
que parece de toda la vida, y destacaría la
ilusión que desde el primer año tenemos
por llevarla adelante.

Isabel López, concejala de Comercio.

–¿Es fundamental tener algo distintivo pa-
ra ser más atractivo?

Sí, es algo que nosotros hemos buscado
desde el primer momento, que fuera dife-
rente a las ferias que se celebran en otras
localidades. Es una Feria de Navidad, im-
pregnada de este espíritu, con elementos
como el Belén de tamaño natural que mu-
chos utilizan para fotografiarse y convertir-
la en felicitación navideña. Se puede pasar
un buen día de compras y de actividades
complementarias, como las culturales, y
son muchos quienes repiten. Es una Feria
que tiene un carácter muy social”.

– ¿En qué medida es un evento turístico?
Junto a las Fiestas de Moros y Cristianos

es el evento que más gente reúne y a través
de Turismo se ha realizado un trabajo in-
creíble para dar a conocer nuestra Feria de
Navidad incluso fuera de la provincia. De

hecho, antes de empezar la difusión ya te-
nemos gente que pregunta por ella.

– ¿Cómo se presenta su futuro?
Lo cierto es que estamos celebrando una

pero ya se trabaja en la siguiente y el obje-
tivo es mantener el espíritu con el que sur-
gió y si cabe introducir alguna novedad,
buscando que sea una cita ineludible en el
calendario, pues la Navidad se inaugura en
Xixona. Hay que tener en cuenta que lleva-
mos cinco años, pero nos gusta mirarnos
con ferias navideñas de otros países euro-
peos, y el objetivo final es que la gente ven-
ga y esté contenta. Xixona es sinónimo de
Navidad y abrimos la puerta a todos los ciu-
dadanos, a que vengan y disfruten de todo
lo bueno que tenemos aquí. Atrae a la gen-
te antes, durante y después, y la etiqueta del
producto pondrá Xixona y en el paladar lo
apreciaremos todos, ya que además de las

excelentes materias que se utilizan está el
cariño con que se elabora.

– ¿Qué significa esta Feria a nivel econó-
mico?

Tiene varias vertientes. Los comercios y
las industrias aprovechan para estar ahí,
sirviéndoles además de promoción, apo-
yando la Feria. Este año se mantiene la par-
ticipación y desde la primera edición hasta

ahora se ha crecido mucho. Estamos atra-
vesando unos momentos difíciles y de he-
cho esta Feria nace cuando prácticamente
empezaba la crisis, pero vamos adelante. Es
una Feria en la que el boca a boca funcio-
na muy bien, las redes sociales juegan a
nuesto favor y el Ayuntamiento apoya al má-
ximo, junto a los comerciantes e industria-
les, este evento. Todo el que quiere partici-
par lo hace, el coste no es una limitación.

C/ Barcelona, 11 - 03100 JIJONA (Alicante) - Tel y Fax: 965 61 10 41
Diseños moderno, clásico, provenzal, forja.

Mueble de hogar, 
jardín, descanso, estudio. 

C/ Alicante, 1 - Tel. y Fax: 965 613 012
E-mail: contacto@lahea.com

✓ Análisis de alimentos
y aguas

✓ Formación manipuladores
EFM-0076/CV

C/ Alcoy, 21
Tel. 96 561 03 80
Fax 96 561 32 12 
03100 JIJONA
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VA SER TAMBÉ EL DE SANTA CECÍLIA I EL PRIMER DEL IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA

Es va celebrar el II Concert de
Nadal a l’Auditori de la Diputació
L ’Auditori de la Diputació d’Alacant

(ADDA) va acollir el dia 15 de no-
vembre el II Concert de Nadal, que

va passar a denominar-se ‘Cordes al vent’,
que és el nombre d’una peça composta pel
guitarrista Fernando Espí, qui també va par-
ticipar en aquest concert en el qual es va
estrenar la citada composició. El concert va
ser a càrrec de l’Agrupació Artístico Musi-
cal El Trabajo de Xixona, sota la direcció de
Jordi Francés-Sanjuán, participant com s’a-
puntava Fernando Espí i les Joventuts Mu-
sicals de Xixona varen col·laborar. 

Es va dividir en dues parts i a la primera
es van interpretar peces de Giuseppe Verdi,
Richard Wagner i Fernando Espí, amb l’es-
trena de ‘Cordes al vent’ concertant per a
guitarra i banda, i formant part el compo-
sitor de l’obra. La segona part va estar des-
tinada a Óscar Emilio Tirao, Cacho Tirao i
a Bert Appermont. A més, va ser el primer
concert del IX Festival Internacional de Gui-
tarra i el de Santa Cecília 2013. Està orga-
nitzat per l’Ajuntament de Xixona i col·la-
bora la Diputació d’Alacant.

Un socarrat dedicat al 
torró i el gelat, emblema
de Xixona en la UA

“La tecnologia, la recerca i l’estudi posats al servei del producte tradicional
per a aconseguir rellançar-lo i projectar-lo en els mercats”. Amb aquestes pa-
raules resumia l’alcalde de Xixona, Ferran Josep Verdú, la importància de la
relació que mantenen la Universitat d’Alacant i el municipi torroner. Les de-
claracions van tindre lloc durant l’acte d'inauguració de la presència xixo-
nenca en l’exposició ‘Emblemes de les nostres Seus’, una mostra de caràcter
permanent que s’està configurant amb les aportacions dels diferents munici-
pis amb els quals la UA manté un vincle especial.

En aquesta ocasió es tracta d’un socarrat, una peça de ceràmica esmalta-
da d'origen medieval. S’hi reprodueixen dues escenes que apareixen en el re-
taule de l’IES de Xixona, fetes pel reconegut ceramista Jaume de Scals Aracil.
“Com no podia ser d’una altra manera –ha reconegut l’alcalde– en aquestes
escenes es representa l’origen dels nostres productes emblemàtics: el torró i
el gelat, i la manera d’elaborar-los a la fi del segle XIX”. Durant l’acte, amb la
presència de diferents membres de l’equip de direcció de la UA, així com de la
regidora de Cultura de l’Ajuntament de Xixona, Rosa Maria Arques, el rector,
Manuel Palomar, va recordar la importància de deixar constància de l’ex-
cel·lent relació que uneix la Universitat d’Alacant amb els diferents municipis
de la província. “Són peces que serveixen d’ambaixada i arrepleguen la idio-
sincràsia dels nostres pobles”. 

Ausias Carbonell, 4-entlo.  -  Tfno. 656 604 147  -  serrahelen@hotmail.com

ELENA
LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA
INGLÉS PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS DESDE NIVEL 0 

CLASES ESPECIALES EXÁMENES  B1 -B2
ATENCION INDIVIDUALIZADA

¡¡TAMBIEN
POR LA MAÑANA!!
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Els Horts Urbans Ecològics començaran a
repartir-se a partir del mes de gener

El projecte d’horts urbans ecològics va
agafant forma i està previst que el seu fun-
cionament quede recollit a un reglament al
qual s’hauran de comprometre els usuaris
d’aquests. Serà a partir de gener quan co-
mence el repartiment entre les persones que
estiguen interessades i la seua posada en
marxa. Aquest repartiment es farà d’acord
uns criteris fixats prèviament i tenint en
compte, per exemple, la renda i el temps que
s’estiga a l’atur, en el cas que hi haja més pe-
ticions que parcel·les, que en són 16.

Aquest projecte té una inversió de 15.000
euros i té una subvenció de 3.000 euros de
la Diputació. La parcel·la municipal escolli-
da està ubicada al costat de l’Institut, al ba-
rri Almarx, i s’ha estimat idònia per estar al
nucli urbà i ser de fàcil accés. A més, eren
uns antics bancals, per la qual cosa la terra
és ideal per al cultiu.

S’ha procedit a la neteja de l’espai i s’ha
parcel·lat, s’ha tancat i col·locat portes, com
també s’ha fet un camí dins la mateixa par-
cel·la. Cadascuna de les divisions queda de-
limitada, s’ha dotat de connexió d’aigua i es
disposarà degoteig, a la vegada que hi haurà
una caseta per als ferraments. Es tracta d’u-
na interessant iniciativa que està donant bons
resultats a les poblacions que ja la tenen im-
plantada.

Per altra banda, també s’ha celebrat un
curs d’agricultura ecològica.

S’amplia el termini del
Pla Conjunt d’Ocupació

La Diputació d’Alacant ha decidit am-
pliar el Pla Conjunt d’Ocupació que
porta a terme en col·laboració amb la
Generalitat Valenciana i diferents ajun-
taments, entre ells el de Xixona. El ter-
mini que tenien els empresaris per ad-
herir-se al Pla acabava el 20 de
novembre, si bé s’ha ampliat fins al 31
de desembre d’aquest any.

Al ampliar-se el termini també s’han
modificat les dates màximes per a la
justificació posterior del compliment de
les condicions de la subvenció, per a
què els empresaris disposen de temps
suficient per presentar tota la docu-
mentació requerida.

UNA EMPRESA, UN TREBALLADOR
Fins a la setmana passada, a Xixona

sols s’havia acollit a aquest Pla d’Ocu-
pació una empresa amb un treballador,
i caldrà vorer si al ampliar el termini se
sumen més empresaris. Les persones
desempleades deuen haver estat inscri-
tes a l’atur almenys des de l’1 de març
d’aquest any.

L’ajuda concedida mitjançant aquest
Pla d’Ocupació és de 1.125 euros en
aquells contractes que siguen com a mí-
nim de tres mesos, amb una jornada
d’almenys 25 hores setmanals i aportant
cadascuna de les administracions una
tercera part dels diners, és a dir, 375
euros cadascuna. Cal recordar que l’a-
juda vindrà del municipi on està censa-
da la persona ocupada, encara que
l’empresa on treballe estiga a una altra
localitat.

La campaña del turrón se cerrará con
un crecimiento que ya llega al 6%

La campaña del turrón ya registra un
incremento de las exportaciones del 5%
en relación a la pasada, según los datos
que maneja el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Jijona, que
también apuntan a que en el caso de las
etiquetas protegidas el incremento es
del 6%. Así, las perspectivas son buenas
pese a dispararse el precio de la almen-
dra.

A estas alturas, ya han apuntado que
las cifras de exportación son buenas y
hablan de un crecimiento también en
este sentido. Se ha dado una apertura a
nuevos mercados, con mejor posiciona-
miento en Rusia, Emiratos Árabes y Chi-
na, registrándose también una amplia-
ción del mercado estadounidense. Esto
ha venido a compensar la bajada de ex-

portaciones a Venezuela y Argentina, a
consecuencia de las nuevas exigencias
de ambos países, que en el caso de Ar-
gentina obligan a comprar la cantidad
exportada de turrón en miel o almen-

dras, mientras que en el caso de Vene-
zuela obligan a que con un año de ante-
lación se tenga consignada la cantidad.

En cuanto al mercado nacional tam-
bién se prevé un crecimiento.

PARA REMITIR
NOTICIAS A ESTA

PUBLICACIÓN 

POR E-MAIL
npxixona@

elnostreperiodic.com
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SON LOS DOS SECTORES PRIORITARIOS EN XIXONA Y EN LOS GRÁFICOS Y DATOS PUEDE VERSE LA EVOLUCIÓN DEL ÚLTIMO AÑO

Industria y servicios reúnen al
82% de las personas en el paro

L a industria y los servicios son dos
sectores prioritarios en la economía
de Xixona y entre ambos suman el

82’1% de las personas desempleadas en la
población, que son 470 según los datos del
Servef referentes al mes de octubre, que
son los últimos disponibles al cierre de es-
ta edición. Así, según estos datos, el mes de
octubre hubo 134 parados en la industria,
que representan el 28’5% de las personas
sin empleo, mientras que en el caso de los
servicios la cifra se eleva hasta los 252 ins-
critos, que suman el 53’1% del total de de-
sempleados.

Un año antes, en octubre de 2012, el por-
centaje de paro que sumaban la industria y
los servicios era el mismo, el 82’1% del to-
tal de personas que no tenían trabajo en Xi-
xona, si bien se daba un cambio en los por-
centajes y en las cifras. Hay que tener en
cuenta que en octubre del año pasado
había 443 ciudadanos sin empleo, de los
que el 30’9% estaban inscritos en la indus-
tria y el 51’2% restante en los servicios, lo
que supone 137 y  227 personas inscritas
respectivamente.

El resto de las personas sin empleo en Xi-
xona se reparten en el sector de la cons-
trucción, el de la agricultura y el de aque-
llos que buscan el primer empleo, que son

en los que los contabiliza el Servef. 
Mes tras mes el desempleo en los servi-

cios supera al de la industria y en lo que se
refiere a octubre pasado hay que señalar
que además de los inscritos en ambos tam-
bién se contabilizaron 51 en la construc-
ción, 14 en agricultura y un total de 19 per-
sonas que buscaban su primer empleo en
ese momento.

ENERO, EL PEOR MES
El peor momento del presente año en lo

que se refiere a cifras de desempleo fue
enero, cuando el número de parados al-
canzó los 634, después de varios meses de
ascensos continuados. A principios de año
la industria y los servicios representaban el
86’2% del total del desempleo en la pobla-
ción.

En cuanto a los sectores, señalar que en
enero el paro en la industria se elevaba has-
ta los 266 inscritos, que suponen el 41’9%
del total, mientras que el desempleo en los
servicios alcanzaba los 281 inscritos, que
representan el 44’3% del total.

DESCENSOS HASTA OCTUBRE
A partir de febrero se abrió una etapa de

descensos continuados en el desempleo en
Xixona, que se prolongó hasta el pasado

octubre, cuando se rompió la tendencia y
volvió a aumentar la cifra de personas de-
sempleadas en la ciudad.

Con los datos del mes de octubre de este
año se da una situación diferenciada si se

compara con el mes anterior o con enero
de este mismo año. Hay que tener en cuen-
ta que en relación a un mes antes, a sep-
tiembre de 2013, supone un incremento en
25 personas, pasando de 445 a 470 inscri-

tos. En cuanto a la comparativa con el pri-
mer mes de este año, señalar que supone
un descenso en 164 personas, puesto que
2013 se abrió con un total de 634 personas
inscritas en el Servef.

EVOLUCIÓN DEL PARO DE OCTUBRE
DE 2012 A OCTUBRE DE 2013

MES INDUSTRIA SERVICIOS TOTAL

Octubre 137 227 443
Noviembre 188 236 503
Diciembre 227 248 556

Enero 266 281 634
Febrero 261 275 624
Marzo 254 275 614
Abril 249 263 596
Mayo 240 262 586
Junio 229 256 566
Julio 196 249 532
Agosto 191 247 530
Septiembre 126 233 445
Octubre 134 252 470

DESEMPLEO EN LA INDUSTRIA

DESEMPLEO EN LOS SERVICIOS

Teléfono: 965 61 30 94 - Fax: 965 61 10 36
web: www.asesoriacortes.com

Administradores de fincas - Servicios inmobiliarios
Agencia de seguros generales

C/ Alcoi, 32-Local-03100 Jijona  -  C/ Portugal 27, 1ºB-03003 Alicante

Asesores de empresa - Economistas
Graduados Sociales  -  Auditores financieros

e-mail: info@asesoriacortes.com

e-mail: silvia@asesoriacortes.com
e-mail: victor@asesoriacortes.com

C/ Alacant, 6 - Local 3
03100 Jijona

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

e-mail: ferreteriavalls@hotmail.com

FERRETERIA
MENAJE DE COCINA

HERRAJES
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Alumnos de Lexis Idiomas
Jijona reciben 
certificados de Cambridge

El pasado mes de noviembre Lexis Idiomas Jijona entregó a varios de sus
alumnos los certificados de aprobación de los exámenes de la Universidad de
Cambridge correspondientes al período diciembre 2012- junio 2013.

Nik Dunne, director y docente de la academia, reunió a los estudiantes para
entregar los certificados y reconocer su esfuerzo y dedicación. Cada uno reci-
bió su diploma y la felicitación de sus padres y profesores, quienes los alenta-
ron a continuar estudiando para alcanzar mayores competencias lingüísticas y
dominio del inglés.

Debido a las oportunidades que ofrece el dominio del inglés en el ámbito la-
boral y profesional, Lexis ofrece cursos adaptados a todos los niveles y prepa-
ración para los exámenes A2-KET, B1-PET, B2-First, C1-CAE y C2-Proficiency. 

Los cursos son dictados por docentes con experiencia como examinadores
orales de la Universidad de Cambridge y las clases están diseñadas para grupos
reducidos. La metodología de Lexis Idiomas es ofrecer más tiempo a cada alum-
no para que puedan desarrollar todas las destrezas: lectura, escritura, escucha
y conversación en inglés.

Por todas estas razones el índice de aprobados de Lexis Idiomas en estas prue-
bas es superior al 90%. ¡Enhorabuena a todos nuestros alumnos de Lexis Jijona!

Concurs de
pintura
nadalenca 
de la mà de La
Caputxeta

A l’establiment La Caputxeta han posat en
marxa un nou concurs, del qual van a gau-
dir especialment les més menudes. Es trac-
ta d’un concurs de dibuix nadalenc vincu-
lat a les llibretes Top Model i els
participants han d’agafar una fulla d’aques-
tes i fer un disseny nadalenc en el producte
d’aquesta llibreta.

Per participar es donarà un detall i s’es-
tableixen cinc premis, tal com explica Ana
Picó, de la Caputxeta. El termini per parti-
cipar es va obrir el 25 de novembre i fina-
litzarà el 25 de gener, i dies després es farà
l’entrega de Premis a l’establiment.

Dimiteix la permanent de la
Federació de Sant 
Bartomeu i Sant Sebastià

L’Ajuntament de Xixona lamenta la dimis-
sió en bloc de la permanent de la Federa-
ció de Sant Bartomeu i Sant Sebastià feta
pública el 18 de novembre, motivada se-
gons expliquen “per la falta de responsabi-
litat, suport i compromís que han mostrat
la majoria de les filaes en l’última Assem-
blea General”. 

En un comunicat emés per la ja exper-
manent de la Federació assenyalen que “no
marxem perquè s’haja votat en un sentit o
altre, marxem per la poca implicació que
han tingut el 70% de les filaes al no acudir
a l’assemblea o haver-se abstingut una ve-
gada allí, algunes d’elles contradient-se en
el que havien votat en junta directiva els
seus delegats. Per a nosaltres ha sigut un
colp molt gran que algunes d’elles, les nos-
tres filaes, s’hagen abstingut per no voler-se
involucrar en una decisió que inclús ac-
ceptant que era difícil de prendre, en esta
vida s’ha d’estar a l’altura de les cir-
cumstàncies quan aquestes ho mereixen”.
En aquest comunicat indiquen que “per

això, també hem de dir que estem profun-
dament agraïts a les filaes Cavallers i Can-
yeta per haver anteposat els interessos de la
Festa i la seua responsabilitat als interessos
personals”.

Des de l’expermanent de la Federació
també indiquen que “hem de dir que han
sigut 6 anys dedicats a la Festa de Moros i
Cristians de Xixona en els quals hem viscut
molt bons moments envoltats per molt bo-
na gent i grans festers. A tots ells volem
agrair-los la seua entrega i bona voluntat.
Però al final, quan et sents que no estàs re-
colzat per qui veritablement mana en les
Festes, les filaes, és el moment de deixar
pas a altre grup i altra gent que sí que ho
estiga”.

SOLUCIÓ I RESPONSABILITAT
Cal assenyalar que la permanent de la Fe-

deració, o siga, tots els membres de la Jun-
ta Directiva excepte els delegats i el regidor
de festes, cessava en les seues funcions el
18 de novembre.

Pel que fa a la postura municipal, dir que
en un comunicat indiquen que “des de l’A-
juntament i en particular de la Regidoria de
Festes s’ha posat sempre èmfasi en la im-
portància del treball que es realitza des de
la Junta Directiva de la Federació de Festes
de Sant Bartomeu i Sant Sebastià de Xixo-
na, i molt particularment des de la seva Jun-
ta Permanent, una feina i dedicació molt
poc agraïda i poc visible, i gràcies a la qual
es fa possible que els festers, el poble de Xi-
xona i els visitants gaudeixquen d’ella.
Aquesta dimissió és una mala notícia per a
la festa i és prioritari que entre tots, filaes i
Ajuntament, es trobe una solució, que ha
d’implicar principalment a la responsabili-
tat dels festers”.

L’alcalde, Ferran Verdú, i el regidor de
Festes, Ricardo Mira, es van reunir amb la
nova presidenta, Pilar Salgado, i el vicepre-
sident primer, Mario Carbonell, abans de
fer pública la seva decisió, quedant em-
plaçats per noves reunions amb tots els di-
missionaris.

El plenari va
tractar una
moció de rebuig
a la violència de
gènere

El plenari municipal de Xixona va tractar
al mes de novembre una moció contra la
violència de gènere i va col·locar a la façana
de l’Ajuntament el llaç de color morat amb
què es distingeix aquesta lluita, en la que és
necessari sumar esforços.

Cal assenyalar que el 25 de novembre es
celebra el Dia internacional contra la
violència de gènere i també les administra-
cions s’han sumat a la jornada, bé amb mo-
cions manifestant el rebuig o mitjançant de-
claracions institucionals subscrites per tots
els grups que formen part de les diferents
corporacions.

PER LA FALTA DE RESPONSABILITAT, SUPORT I COMPROMÍS QUE VAN
MOSTRAR LA MAJORIA DE LES FILAES EN L’ÚLTIMA ASSEMBLEA GENERAL
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LUIS LÓPEZ ES EL CREADOR DE LA WEB Y EL NÚMERO DE ADMINISTRADORES AUMENTÓ CON ADRIÁN RODRÍGUEZ Y DAVID VILLALBA

Meteorología y Climatología Xixona,
toda la información sobre el tiempo
M eteorologia y Climatología Xixo-

na nació el 24 de agosto del año
pasado, como afición propia y

con el objetivo de informar sobre el tiem-
po, un servicio necesario y que despierta
del interés de los ciudadanos. El creador de
la página web, Luis López, también partici-
pa en el proyecto de Quetiempohace, a ni-
vel autonómico, y del que ha aprendido
mucho –según explica–, a la vez que Mete-
orología y Climatología Xixona también co-
labora con Meteovision.es y Ametse.

Con el paso del tiempo han ido ganando
experiencia y la página ha ido creciendo en
número de seguidores, a la vez que el nú-
mero de administradores aumentó con la
incorporación de Adrián Rodríguez y pos-
teriormente de David Villalba. Cuentan con
una estación meteorológica automática des-
de enero de este año y con diversos cola-
boradores que les facilitan datos de pluvio-
metría de distintos puntos del término
municipal. La información puede seguirse
en https://twitter.com/MeteoXixona;
http://www.meteorologiayclimatologiaxixo-
na.pusku.com/index.htm y en Meteorología
y Climatología Xixona.

RESUMEN DE NOVIEMBRE
En cuanto al mes de noviembre, señalan

Dos de los responsables de este servicio e imagen de la nevada que tuvo lugar a mediados de noviembre.

que ha tenido dos partes  bien diferencia-
das meteorológicamente hablando. Las pri-
meras dos semanas fueron muy calurosas
y a partir de ahí se ha sufrido una bajada
importante de las temperaturas registrán-

dose datos más propios del invierno. Así, la
media de los 14 primeros días ha sido
4’5ºC superior a la media de noviembre en
los 10 últimos años. Como dato anecdótico
comentar que el día 6 de noviembre se al-

canzó una máxima de 30’1 ºC, la cual es ex-
tremadamente alta para estas fechas. A par-
tir del día 15 entró una irrupción de aire
frío, que dejó las primeras nevadas de la
temporada, desde ese día y hasta el día de

27 de noviembre –al cierre de la edición–
la temperatura ha sido 4’0º C inferior a la
normal. Con estos datos apreciamos una di-
ferencia de 8’5 ºC entre la primera parte del
mes y la segunda. 

Conveni entre l’Ajuntament i la
Asociación de los Reyes Magos

L’Ajuntament i la Asociación de Amigos de los Reyes Magos de Xixona han firmat un conveni de col·laboració per al
desenvolupament conjunt de determinades festes locals. L’Ajuntament es compromet a pagar una ajuda econòmica
màxima de 14.500 euros per a la gestió d’actes culturals i/o festius, i l’execució es realitzarà en dues anualitats, l’actual
i l’any vinent, a parts iguals.

Entre els compromisos de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos de Xixona està la recollida de cartes, la Ca-
valcada, l’elaboració d’un programa d’activitats que autoritzarà l’Ajuntament i es farà càrrec de totes les despeses d’im-
postos i drets de propietat intel·lectual, entre d’altres. L’Ajuntament, per la seua banda, es farà càrrec de totes les ac-
tuacions relacionades amb la seguretat, protocol oficial, qualsevol activitat cultural i/o festera que no estiga recollida en
el conveni, així com la contractació de la banda de música i la colla de dolçainers. El conveni es donarà per finalitzat
quan s’hagen complit les obligacions de les parts o com a màxim el 15 de maig de 2014.

Actuació a la senda del Safareig
La senda del Safareig ha estat condicionada, dins de les obres portades a terme en el

Talús del Belemet. Es tracta de la senda que connecta la part sud de Xixona amb el castell i
discorre per una sèquia que estava en desús. Amb l’actuació portada a terme han finalit-
zat uns cent metres que restaven i s’ha dotat de baranes, entre altres millores que incre-
menten la seguretat dels vianants, que són els qui la utilitzen i tenint en compte que està
molt transitada, ja que les sendes homologades passen per aquesta, tal com assenyala el
regidor de Medi Ambient, Paco Torregrosa. Cal recordar que l’obra del Talús està dins del
Plan Confianza de la Generalitat i ha acabat amb dos anys de retard.
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S’HA CELEBRAT A POVOA DE VARZIM (PORTUGAL) EL CAMPIONAT DE KARATE SHOTOKAN, AMB EXPEDICIÓ XIXONENCA

Valero i Sala semifinalistes del
Campionat d’Europa de Karate
E l cap de setmana del 22 al 24 de no-

vembre s’ha celebrat a Povoa de var-
zim (Portugal) el Campionat d’Euro-

pa de Karate Shotokan organitzat per
l’Associació europea de karate shotokan
(ESKA). Fins allí es van traslladar l’expedi-
ció xixonenca, que va formar part de l’equip
espanyol participant en la susdita competi-
ció esportiva internacional, els tres mestres
xixonencs: Pablo, Jose i Paco, i els karate-
ques xixonencs seleccionats per l’equip na-
cional, Samuel Sala i Pablo Valero.

Samuel i Pablo representaven a Espanya en
la modalitat de Kata Individual, Samuel en la
categoria cadet i Pablo en junior. Divendres
de vesprada, Samuel començava la seua ron-
da classificatòria i ho feia d’una manera
molt competitiva, sabent les errades que li
van impedir passar de fase en altres oca-
sions i coneixent i confiant en les sues pos-
sibilitats, tant és així, que va aconseguir vén-
cer en els tres duels amb la màxima
puntuació i classificar-se per a semifinals. En
sendemà, el matí del dissabte, fou el torn de
Pablo Valero, que també va guanyar amb
molta seguretat els seus tres duels per mà-

xima puntuació, amb les kates heian sho-
dan, tekki shodan i enpi, passant també
per a semifinals. 

En semifinals, tots dos van fer un molt
bon paper, però el nivell era altíssim i qual-
sevol desajust en l’execució de la kata et
deixava fora de la final, i a la fi, els rivals
van superar els esportistes xixonencs, que
van deixar el llistó ben alt i a Espanya en
un molt bon lloc. 

Ambdós esportistes varen fer un campio-
nat impressionant,  Samuel i Pablo estan
entre els huit millors karateques d’Europa.
Esta generació de joves karateques locals
estan fent història, mai s’ha estat tan a prop
d’aconseguir medalla en un campionat in-
ternacional. Pablo va estar a poquíssim de
passar a la final i aconseguir medalla per
a Espanya, fruit del treball dels dos últims
mesos, entrenant 3 hores diàries. 

Pel que fa a la Selecció Espanyola, final-
ment  va obtindré cinc medalles, la majo-
ria d’elles per equips. En paraules de Pa-
blo Pineño, un dels tres mestres del Club i
de l’Escola de Karate Shotokan Xixona,
“Estar en l’Europeu ja era un èxit, perquè

ningú et regala res i costa molt arribar on
han arribat Samu i Pablo, però superar
amb valentia les rondes classificatòries i
disputar les semifinals, estant molt ben a

prop de disputar la final, ha sigut una eufò-
ria i experiència única que ens permet se-
guir aprenent i entrenant per tornar a in-
tentar-ho i superar-nos”. “Tenim uns joves

El Club Ciclista Xixona
celebra el Día del club

El sábado 23 de noviembre el club ciclista local celebraba el tradicional día del club, ac-
tividad que viene realizando como cada año a lo largo de sus 20 años de historia, y que
contó con la presencia de 90 de sus 108 socios.  Durante toda la jornada se realizaron ac-
tividades para adultos y pequeños y ésta finalizó con la comida de hermandad en la que,
como es costumbre, se premia a los más destacados en las actividades que durante el 2013
la entidad ha realizado. 

Entre los premios, en el Ranking Bicicleta de Carretera, la clasificación quedó de la si-
guiente manera: 1º Vicente Mira Planelles, 2º Luis Camarasa Ramos y 3º Alfredo Cerdán
Pico. En cuanto a los premios especiales por colaboración, se galardonó a la empresa co-
laboradora a REFORMAS Y CONSTRUCCIONES EL ‘FLAMAO’ en agradecimiento por su co-
laboración y aportación en cuantas actividades y eventos que organiza el club y, por otro
lado se premió al socio colaborador a FRANCISCO GONZÁLEZ MANZANEQUE, siendo el
socio más destacado del año por su dedicación y compromiso en cuantas actividades or-
ganiza la entidad. Los premios fueron entregados por el presidente de la entidad, Andrés Ar-
ques Espí, quien quiso dar la enhorabuena a todos los premiados y animó a los presentes
a seguir con el camino iniciado por los premiados en cuanto a deporte se refiere.

El presidente informó sobre las pruebas en que los miembros del club participaron du-
rante el 2013, siendo un total de 45 pruebas con un total de 200 participantes,  en distintas
modalidades como: bicicleta de carretera, bicicleta de montaña, pruebas de Trail de mon-
taña, marchas a pie y Cross, etc, siendo la más destacada la ANDALUCIA BIKE RACE, úni-
ca prueba categoría UCI en España. El propio máximo representante de la entidad depor-
tiva comentó las actividades programadas para el 2014 como la organización de la IV
Marcha BTT ‘Muntanyes de Xixona’ prevista para el próximo día 9 de febrero,  la 2ª prue-
ba solidaria a beneficio de ‘AFA Xixona’ y ‘APDFS Xixona’ con fecha aún por determinar,
así como la organización de las pruebas deportivas de escuelas de atletismo y ciclismo.

Basilio Cano, campeón de la
Copa Challenge Rallycar de 
la Comunidad Valenciana 

El equipo alicantino formado por el
jijonenco Basilio Cano y el campellero
José Ramón Carrillo (Peugeot 106
S16) ha resultado campeón de la Cha-
llenge Rallycar 2013 en la Comunidad
Valenciana una vez disputadas las cin-
co primeras pruebas, Alcoy, Mutxamel,
Llucena, Gandía y Cerámica Castellón,
y a falta de disputar la última prueba
en Denia.

La ventaja que tenían sobre el resto
de contendientes ha sido tal que, con
un cuarto puesto en Castellón ya era
suficiente para llevarse el título au-
tonómico, no obstante, Basilio y José
Ramón han ganado este mes de no-
viembre, con mucha motivación y ex-
periencia, el Rally de Castellón.

Con 83,2 puntos totales, y con de 17
puntos sobre el segundo clasificado,
Basilio y su compañero José Ramón se
han mantenido líderes destacados du-
rante todo el campeonato, gracias a
que han conseguido subir al pódium
en 4 de las 5 carreras disputadas, con-
siguiendo: dos campeonatos (Mutxa-
mel i Castellón), un subcampeonato
(Gandía), un tercer lugar (Lucena) y
un cuarto lugar (Alcoy).

Por su parte, en el ámbito local tam-
bién, la pareja jijonenca formada por
José Tomás Pérez e Ismael Miralles ha
conseguido finalizar el campeonato su-
biendo al pódium, quedando clasifica-
da en tercer lugar, con 44 puntos, tras
conseguir dos cuartos lugares y un

amb un compromís social i esportiu abso-
lut, estem molt orgullosos d’ells i de les
seues famílies, que també poden estar-ho”,
ha apuntat Pineño.

magnífico tercer lugar en Castellón.
La Challenge Rallycar, que nació en

2008 y es heredera de la Copa Han-
kook, está diseñada como una plata-
forma de promoción en el mundo de
los rallyes. Está reservada para los
vehículos de menos de 1.600cc de
Grupo N o Grupo A, con la limitación
de no llevar cambios secuenciales ni

admisión de tipo Kit Car.
En esta temporada, los dos mejores

equipos de cada zona se enfrentarán en
una final Interterritorial de la que resul-
tará un Campeón Nacional. Este equipo
tendrá como recompensa la cesión de
un Suzuki Swift Sport para participar en
el Campeonato de España de Rallyes
2014, dentro de la Copa Suzuki Swift.
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VA REUNIR A UN GRAN NOMBRE D’AFICIONATS AL TRAIL RUNNING I A DESENES DE VOLUNTARIS I OPERARIS 

Xixona celebra la mitja marató de 
muntanya II Pujada a la P. Migjorn
E l Centre Excursionista de Xixona i

l’Ajuntament de Xixona van organit-
zar el passat diumenge  17 de no-

vembre la segona edició de la Pujada a la
Penya Migjorn, la qual va reunir a un gran
nombre d’aficionats al trail running i a de-
senes de voluntaris i operaris que facilita-
ven el desenvolupament correcte i segur de
la prova en un matí de tardor ben fred,
després de la nevada dels dies anteriors.

Un total de 360 corredors de diferents
procedències des de diferents poblacions
de la nostra província i des de províncies
limítrofes van prendre l’eixida a les 9 hores
des del Poliesportiu Municipal, dels quals
61 eren de Xixona i 12 del Centre Excur-
sionista de Xixona. 

La prova, una mitja marató de muntanya
de 21km i 1.085m de desnivell positiu, ha
conservat el mateix recorregut que la pri-
mera edició, un trajecte molt tècnic i amb
un entorn natural únic en la Província. L’ei-
xida es prenia des del Poliesportiu Munici-
pal en direcció al Castell (per la recent re-
formada senda peatonal PR-CV212) i fins a
la Font de Cotelles per l’assegador del Ca-
beç dels Nanos, continuava cap a la Font de
Roset, Llibreria, Salt del Moro, i les Penyes
de Roset, per a després endinsar-se pel ba-
rranc de la Cova dels Corrals on, a la seua
fi, els corredors deixaven aquest i co-
mençaven la pujada als 1.226 metres
d’alçada del cim de la Penya Migjorn, per a
després afrontar la baixada per Pineta no-
vament cap a Xixona.

GUANYADORS
En la categoria absoluta masculina, el

guanyador de la prova va ser Sebas Sánchez
del club d´atletisme Marathon Crevillent que
va batre el rècord de la primera edició amb
un temps de 1:46:34, seguit per Jose Anto-
nio Luna del club d’atletisme Castalla amb
un temps de 1:46:53, en tercer lloc Rober-
to Lopez de l’equip TRIVICI TEAM amb
1:47:15. En l’absoluta femenina la guanya-
dora fou Raquel Jordà del club Onsen Run-
ners Alcoi amb un temps de 2:27:22, en se-
gon lloc Beatriz Alonso amb un temps de
2:34:38 del club Soluttia Triatlón Ibi, per
tancar el pòdium en tercer lloc va arribar
Olivia Peiró del club d´atletisme Safor pa-
rant el crono en 2:43:14.

Per part dels corredors locals el primer a
arribar a meta va ser el corredor del Cen-
tre Excursionista de Xixona, Joan Carles Or-
quín Chorro amb un extraordinari temps
de 1:57:24 i seté classificat a la general, en
segona posició Jose Martínez Sánchez de
l´equip Fisioteràpia Xixona amb un temps
de 2:07:34, el tercer en pujar al caixó va
ser Alejandro Lopez Sirvent també de
l´equip Fisioteràpia Xixona amb un temps
de 2:10:32.

JUVENILS I D’ALTRES
La prova també comptava amb un reco-

rregut per a juvenils de 14 Km i 596 metres
de desnivell positiu, el guanyador de la qual
va ser Juan Aracil Lopez amb un temps de
1:24:01 del C.E Amics de les muntanyes Ibi,
en segon lloc va arribar Jose Francisco
Martínez amb un temps de 1:44:58 de C.E
Crevillent, i en tercer lloc Miguel Toledo del

Pòdium local i juvenil femení, i baix voluntaris  i participants.

club d’atletisme Alcoi amb un temps de
1:55:47. En la categoria juvenils femenina
la primera a arribar a meta fou Sara Pineño
Coronel amb un temps de 2:34:53, seguida
per Paula Álvarez en 2:34:54, i en tercer
lloc Elena Iváñez amb 3:31:36, totes tres xi-
xonenques pertanyents a l’ I.E.S Xixona.

Enguany la prova també ha comptat amb
un premi especial de muntanya al primer
corredor i primera corredora en arribar
al cim i aquests van correspondre a Jose
Antonio Quilis del club d’atletisme Ma-
ratón Crevillent i Raquel Jordà Llopis del
club Onsen Runners Alcoi, als quals se’ls
va fer entrega d’una caixa de botelles de vi

per part de vins i licors CA LLESCA de Xi-
xona. 

Per altra banda, cal assenyalar que la ca-
rrera, amb una molt bona senyalització del
recorregut i un bon estat del terreny, va
discórrer amb normalitat i no es va haver
de lamentar cap accident greu. 

Des del Centre Excursionista han mostrat
la seua satisfacció pel resultat i per què a
poc a poc la prova entra a formar part en
el calendari dels millors atletes de muntan-
ya de la Comunitat i han volgut agrair la
gran col·laboració dels voluntaris, de l’A-
juntament de Xixona i de les empreses
col·laboradores. 

Aeròbic, taixí i
dansa del ventre

La Regidoria d’Esports de l’Ajunta-
ment de Xixona, amplia horaris,
grups i esports en la seua oferta d’es-
coles esportives municipals del pre-
sent curs 2013-14.

En l’Escola Municipal d’Aeròbic,
Sumba i Body Kombat, davant l’alta
matriculació registrada, amb més de
50 alumnes, s’ha ampliat el nombre
de grups i horaris. En concret, s’ha
obert un tercer grup, que se suma als
dos ja existents, en l’horari de dilluns
i dimecres de 20.30 a 21.30 en el
Gimnàs de l’IES Xixona.

D’altra banda, també degut a la de-

manda existent, es torna a activar l’Es-
cola de Taixí, que en un principi no s’-
havia ofertat en octubre per l’escassa
matriculació l’any anterior. Les classes
s’impartiran en el gimnàs del CEIP Eloi
Coloma els dimarts i dijous de 19.15 a
20.15.

I es complementa el nombre d’esco-
les esportives municipals d’enguany
amb la recentment creada Escola de
Dansa del Ventre, a partir del taller mu-
nicipal que l’any passat va arribar a te-
nir més de 30 alumnes.  Les seues clas-
ses s’imparteixen en el gimnàs del CEIP
Eloi Coloma els dimarts i dijous de

20.15 a 21.15.Totes estes novetats han
entrat en vigor des del dos de desembre i
les persones interessades en obtindre
més informació o inscriure’s ho poden

fer en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC), ubicada en les Oficines Gene-
rals de l’Ajuntament de Xixona, en el
Carrer Alcoi número 12.

Classificació General Masculí
Sebas Sanchez     C.A Marathon Crevillent 1:46:34
Jose Antonio Luna Gimeno          C.A Castalla 1:46:53
Roberto Lopez Molina                  Trivici  team 1:47:15

Classificació General Femení
Raquel Jorda Llopis                       Onsen Runners Alcoi 2:27:22
Beatriz Alonso Sanchez                Soluttia Triatlon Ibi 2:34:38
Olivia Peiro Sabater                       C.A Safor - Cafemax 2:43:14

Classificació Senior Masculí
Sebas Sanchez                               C.A Marathon Crevillent 1:46:34
Jose Antonio Luna Gimeno           C.A Castalla 1:46:53
Roberto Lopez Molina                   TRIVICI 1:47:15

Classificació Senior Femení
Raquel Jorda Llopis                        Onsen Runners Alcoi 2:27:22
Beatriz Alonso Sanchez                 Soluttia Triatlon Ibi 2:34:38
Sandra Hernandez Garcia              Fisioterapia Xixona 2:51:37

Classificació Veterans
Oscar Perez Saez                             C.A Castalla 1:47:37
Manuel Peñalver                             C.A Benidorm 2:00:45
Jordi Albero Ferre                            Trivici Team 2:03:53

Classificació Veteranes
Olivia Peiro Sabater                         C.A Safor - Cafemax 2:43:14        
Cristina Diaz Perez                          Club Atletisme Alcoi 2:52:06
Maria Teresa Lopez                         Apol-Ana Piescomodos 3:01:17
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