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Boixet d’Or del Consejo 
Regulador del Turrón

 S’ha reconegut la gimnasta rítmica Alejandra Quereda Flores i 
a l’entrenadora Inmaculada Payá Pastor

Èxit del concert de la 
Banda Jove de ‘El Trabajo’

La Banda Jove de l’Agrupació Artísticomusical El Trabajo va unir 
música i literatura en un exitós concert

L’Ajuntament 
concedirà 
60.000 euros 
en ajudes per 
conservar 
edificis urbans
amb més 
de 35 anys

Inauguració a 
la població de 
Xixona del curs 
de Formació 
de Persones 
Adultes de 
l’Alacantí

La VIII Fira de Nadal de Xixona, que es celebra del 8 a l’11 de desembre, reuneix a 
prop d’un centenar d’expositors, que participen en aquest esdeveniment organitzat 
per l’Ajuntament de la població i l’Associació d’Empresaris, Comerciants i Profes-
sionals de Xixona (AEX). Visites guiades, tastos, exposicions, demostracions cu-
linàries, tallers, atraccions infantils i la major oferta de torrons i dolços conformen 
el programa d’activitats d’aquesta Fira, pensada per gaudir en família.

En aquesta vuitena edició s’ha reforçat l’oferta gastronòmica per cobrir les ne-

cessitats dels visitants de la Fira i de Xixona, tenint en compte que l’any passat va 
ser visitada per més de 40.000 persones. La fotografia superior es correspon a la 
passada edició de la Fira de Nadal.

Aquest certamen té un caràcter diferenciador, ja que els expositors estan en mans 
de comerços i empreses locals, i és una bona ocasió no sols per comprar torrons i 
dolços nadalencs, sinó també regals. La Fira estrena el Nadal en la població que és 
sinònim d’aquestes dates.
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Una Fira convertida 
en referent nadalenc
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 AUTOBUSES 
☎ 96 552 05 62

SANT JOAN
LUNES A VIERNES 
 Salidas desde Xixona: 07’30 (sale 

a las 7’00 desde Torremanzanas)/ 
10’00/ 13’05/ 16’00/ 18’00/ 19’45

 Llegadas a Hospital Sant Joan: 8’00 
(llega a las 8’20 a Alicante)/ 10’30/ 
13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’15

 
 Salidas Hospital Sant Joan: 9’30/ 

10’40/ 13’35/ 16’30/ 18’30/ 20’45 (a 
las 20’30 sale de Alicante)

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

 
SERVICIOS ESPECIALES DE LUNES 

A VIERNES (en época lectiva)
 Xixona- Politécnico. Salida a las 6’45 

horas
 Virgen del Remedio-Xixona. Salida a 

las 15 horas
 Xixona-Torremanzanas. Salida a las 

15 horas
 Torremanzanas-Xixona. Salida a las 

15’30 horas
 
SÁBADOS 
 Salidas desde Xixona: 9’00 (a las 

8’30 desde Torremanzanas), 16’30 
 Llegadas a Hospital Sant Joan: 9’30/ 

17’05
 
 Salidas Hospital Sant Joan: 13’45/ 

20’30
 Llegadas a Xixona: 14’15/ 21’00 (lle-

ga a las 21’30 a Torremanzanas) 

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

20’30
 Llegadas a Hospital Sant Joan: 9’30/ 

13’30/ 21’00
 
 Salidas Hospital Sant Joan: 8’30 

13’45/ 20’00
 Llegadas a Xixona: 9’00/ 14’15/ 

20’30

Los horarios pueden variar en unos 5 mi-
nutos.  

LÍNEA U-1. TRANSPORTE
 URBANO DE XIXONA

MAÑANAS
C/ Galiana i Moltó; 7’45/ 8’15/ 8’45/ 

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

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

TARDES
C/ Galiana i Moltó; 17’00/ 17’30/ 18’00/ 

18’30/ 19’00/ 19’30/ 20’00/ 20’30
El Través: 17’15/ 17’45/ 18’15/ 18’45/ 

19’15/ 19’45/ 20’15/ 20’45
LOS SÁBADOS EN HORARIO DE MA-

ÑANA
Desde el 4 de junio hay dos nuevas 

paradas en la U-1 para dar servi-
cio al polideportivo y polígono, con 
paso aproximado a las 9’10/ 11’10/ 
12’10/ 13’10/ 14’10/ *17’25/ *18’25/ 
*19’25/ *20’25 (*solo días laborables)

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

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

Emergencias/Bomberos . . . . . . . . . . . . 112
Policia Local.. . 96 561 30 30 / 609 202 208
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
Guardia Civil Xixona  . . . . . . . . 96 561 01 42
Guardia Civil (Tráfico) . . . . . . . 96 524 80 08
Guardia Civil (Colaboración ciudadana). 900 100 062 
Hospital Sant Joan  . . . . . . . . . 96 593 87 00
Centro de Salud. . . . . . . . . . . .  96 690 80 00
    Cita 2 (hasta las 14h)  . . . . . 96 690 80 01
    Sólo urgencias  . . . . . . . . . . 96 690 80 12
    PAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 690 80 02   
Servicios Forestales . . . . . . . . 96 515 08 10
Aeropuerto l’Altet  . . . . . . . . . . 96 691 94 00
Iberdrola (At. clientes)  . . . . . . 901 20 20 20
Iberdrola (Inciden.-Averías)  . . 96 514 41 76
Hidraqua SA  . . . . . . . . . . . . . . 902 250 270
Escuela Municipal Adultos  . . . 96 652 20 54
Club de Convivencia . . . . . . . . 96 561 30 84
Centro Ocupacional  . . . . . . . . 96 561 32 06
Gabinete psicopedagógico . . . 96 561 03 00
Recogida de animales  . . . . . . 96 668 20 96
Asilo Vicente Cabrera . . . . . . . 96 561 01 41
Notaría  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 561 08 66
Registro de la propiedad  . . . . 96 561 03 81
Oficina parroquial . . . . . . . . . . 96 561 00 84

HORARIOS Y DIRECCIONES 

Xixona el nostre ciutat 
PRETÉN MOSTRAR L’ACTIVITAT 

DE TOTS ELS XIXONENCS

QUALSEVOL APORTACIÓ EN IMATGES O 
NOTÍCIES SERÀ BENVINGUDA. 

EL PERIÒDIC NO PUBLICA OPINIÓ NI CARTES 
AL DIRECTOR 

651 07 76 26 (María José)

PARA CONTRATAR ANUNCIOS EN ESTA 

PUBLICACIÓN LLAMAR 

PER E-MAIL: 
xixonaperiodic@gmail.com

FARMACIAS DE GUARDIA

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

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

Instituto Nacional de la 
Seguridad Social

Av. Constitució, 39
Tlf: 96 561 02 84

Horario: 09’00 a 14’00 

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

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

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

Horario: 09’00 a 14’00.

Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local

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

Agencia de Fomento de
Iniciativas Comerciales

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

Horario: Lunes a viernes. Se recomien-
da solicitar cita 

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

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

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

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

Tlf: 96 561 20 33
Horario: Lunes a jueves, 9 a 14 y vier-

nes de 9 a 13’30 horas. Tardes de 
17 a 19 horas. Sábados, domingos 
y festivos de 9 a 13 horas

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

Horario: Lunes: de 9 a 14 y de 16 a 18 
horas. Miércoles, jueves, viernes y 
sábado de 9 a 14 horas

Oficina Municipal 
de Información Juvenil

C/ Alcoi, 12
Tlf: 96 561 03 00

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

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

Horario: Lunes y jueves y petición de ci-
tas de 10’30 a 13’30

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

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

Visitas no programadas, según cita pre-
via

Museo de Historia de la 
Tecnología de Xixona

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

       Lunes a viernes, de 17 a 20.

CENTROS DE ENSEÑANZA

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

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

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

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

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

Centre Ocupacional              
Plaça del Convent, s/n.
Tlf: 96 561 32 06

AGENDA
SOCIEDAD

TELÉFONOS
ÚTILES

Amb el suport de

AMB LA COL.LABORACIÓ DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, 
INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DE LA GENERALITAT

Del 2 de diciembre al 8 de diciembre  Cortes Valencianas, 4
Del 9 de diciembre al 15 de diciembre  Constitución, 10
Del 16 al diciembre al 22 de diciembre  Cortes Valencianas, 4
Del 23 de diciembre al 29 de diciembre  Constitución, 10
Del 30 de diciembre al 5 de enero  Cortes Valencianas, 4
Del 6 de enero al 12 de enero  Constitución, 10

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

- Del 8 al 11 de diciembre: 
Se celebra la VIII Fira de Nadal 
de Xixona. El programa incluye 
actividades variadas y para todas 
las edades.

- Viernes 16 de diciembre: 
A las 19’30 horas, en el Cine de 
Dalt, ‘La Cenicienta’, musical 
familiar a cargo de Ballet Ópera 
d’Ontinyent a favor de la Junta 
Local de AECC.

- Sábado 17 de diciembre: 
A las 19’30 horas, en El Teatret, 
concierto a cargo de la Orquestra 
de Pols i Plectre de Joventuts 
Musicals de Xixona.

- Domingo 18 de diciembre: 
En el Cine de Dalt, a las 18 horas, 
festival de Navidad a cargo del 
grupo de catequesis.

- Del 27 al 29 de diciembre: 
De 10 a 13 horas, en la biblioteca 
Fernando Galiana, ‘Nadal 
divertit!’, talleres infantiles y 
animación para niños a partir de 
3 años. Inscripción en la misma 
biblioteca a partir de las 9’30 
horas.

- Martes 27 de diciembre: 
A las 18’30 horas en el Cine 
de Dalt, ciclo de cine infantil, 
proyectándose ‘Espirit, el corcel 
indomable’.

- Miércoles 28 de diciembre: 
A las 17’30 horas, desde delante 
del Ayuntamiento, se celebra la 
II Cursa popular Sant Silvestre 
Solidària.

- Jueves 29 de diciembre: En 
el Cine de Dalt a las 18’30 horas, 
ciclo de cine infantil con ‘Los 
Minions’.

- Lunes 2 de enero: De 10 a 13 
horas, delante del Ayuntamiento, 
Paje Real.

- Jueves 5 de enero: A las 18 
horas, desde el Pont d’Alacant, 
Cavalcada dels Reis Mags.

- Club de lectura d’adults: En 
la Biblioteca Pública Municipal 
Fernando Galiana, el primer y 
tercer jueves de mes, de 16’30 a 
17’30 horas.

- Club de convivencia de 
la tercera edad: En estas 
instalaciones se celebra taller 
de manualidades y artesanía, 
así como clases de gimnasia de 
mantenimiento.
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Enrique Blanquer, Josep Miquel Arques
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La VIII Fira de Nadal converteix 
a Xixona en el referent nadalenc 
del 8 a l’11 de desembre

Amb el torró i el Nadal com a 
protagonistes, la Fira de Nadal 
de Xixona, que es celebra del 8 

a l’11 de desembre, és molt més que 
un mercat nadalenc. “El nostre objec-
tiu és seguir potenciant Xixona com el 
referent per a l’adquisició de torrons, 
dolços, regals i decoració però, sobre-
tot, pretenem que la Fira siga un esde-
veniment que es puga viure en família, 
per açò cuidem cada detall i preparem 
un programa complet d’activitats pen-
sades per a tots”, assegura l’alcaldessa 
de Xixona, Isabel López. La Fira de Na-
dal està organitzada per l’Ajuntament i 
l’Associació d’Empresaris, Comerciants i 
Professionals de Xixona (AEX).

CARÀCTER DIFERENCIADOR
Al voltant d’un centenar d’exposi-

tors, entre empreses de torró, dolços 
i rebosteria en general, xicotets co-
merços, associacions i emprenedors 
locals, al costat de l’organització de 
tallers, tastos i demostracions cu-
linàries, concursos, actuacions mu-
sicals, exposicions i presentacions, a 
més de la participació dels subcam-
pions del món de gelat, són alguns 
dels atractius de la vuitena edició de la 
Fira de Nadal de Xixona. “Volem man-
tenir el caràcter diferenciador de la Fi-
ra, apostant per empreses i comerços 
locals, ja que els nostres professionals 
realitzen un gran esforç per crear pro-
ductes i serveis de qualitat en els quals 
es respecta la tradició i s’innova i mi-
llora cada dia”, defensa l’alcaldessa. 

En aquesta edició, a més s’ha re-
forçat l’oferta gastronòmica, ampliant 
la zona de l’Avinguda de la Constitu-
ció i del pati del col·legi Eloy Coloma, 
on es situen taules i cadires per a 
poder menjar prop de les atraccions 
infantils que també són més nom-
broses enguany. Així mateix, destaca 
la presència, per primera vegada en 

la Fira, d’una interessant selecció de 
Food Trucks –vehicles adaptats per a 
fer i vendre menjar– que la seua ofer-
ta culinària es centra en plats típics 
com a coques, arrossos, pernil o peix. 
“Durant l’edició de l’any passat ens 
van visitar més de 40.000 persones, 
per açò el nostre objectiu és innovar i 
sorprendre perquè tots els que vénen 

a Xixona a gaudir de la Fira se senten a 
gust amb nosaltres i valoren la qualitat 
dels productes que es produeixen i es 
venen a Xixona”, explica l’alcaldessa.

En aquest sentit, l’Ajuntament habi-
lita una zona de lactància en el Tea-
tret, un antic convent franciscà del 
segle XVII, que romandrà obert durant 
tota la Fira i en el qual es realitzaran 

exhibicions gastronòmiques i projec-
cions audiovisuals. També augmenta 
el nombre de lavabos distribuïts per 
tot el perímetre de la fira, i adapta zo-
nes extra d’aparcament per a facilitar 
l’accés i l’estada.

La imatge es correspon a la passada 
edició de la Fira de Nadal de Xixona.

Prop d’un centenar d’expositors participen en aquest esdeveniment gastronòmic 
organitzat per l’Ajuntament i l’Associació d’Empresaris, Comerciants i 

Professionals de Xixona (AEX). Visites guiades gratuïtes, tastos, 
exposicions, demostracions culinàries, tallers, atraccions infantils i la major 
oferta de torrons i dolços, componen el programa d’activitats d’aquesta fira 

pensada per a gaudir en família

C/ Alcoy, 21

Tel. 96 561 03 80

Fax 96 561 32 12 

03100 JIJONA
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Programa de la Feria de Navidad
JUEVES 8 DE DICIEMBRE

10’00 h Apertura Feria
10’30 h Inauguración VIII Feria de Navidad de Jijona
11’00 h Degustación de dulces. FP de grado medio de panadería, repostería y confitería del 

IES Xixona (Carpa frente Ayuntamiento)
13’00 h Demostración de yema tostada y turrón de piedra, a cargo de Quico Mira y AEX 

(Carpa frente Ayuntamiento)
13’30 h Pasacalle. Agrupación Artístico Musical El Trabajo de Xixona
17’00 h Taller de postales navideñas. 7i7 Associació Protectora d’Animals (Carpa frente Ayun-

tamiento)
18’00 h Demostración de helado de los subcampeones de la Copa del Mundo de Helado 

2016, en El Teatret
19’00 h Taller d’aixames a cargo de Paco Vidal (Carpa frente Ayuntamiento)
19’30 h Rodà d’aixames (frente Ayuntamiento)
21’00 h Cierre Feria

VIERNES 9 DE DICIEMBRE
10’00 h Apertura Feria
11’00 h Maridaje de turrones de Jijona con chocolates. Consejo Regulador IGP Jijona y 

Turrón de Alicante (Sala de conferencias El Trabajo)
12’00 h Taller de manualidades navideñas. AFA Xixona i comarca (Carpa frente Ayunta-

miento)
13’00 h Demostración de yema tostada y turrón a la piedra a cargo de Quico Mira y AEX 

(Carpa frente Ayuntamiento)
17’00 h Taller de adornos navideños. 7i7 Associació Protectora d’Animals (Carpa frente 

Ayuntamiento)
18’00 h Taller de adornos navideños. AECC Junta Local Xixona (Carpa frente Ayuntamiento)
19’00 h Taller d’aixames a cargo de Paco Vidal (Carpa frente Ayuntamiento)
19’30 h Rodà d’aixames (frente Ayuntamiento)
19’45 h Actuación de Blex (Zona gastronómica)
21’00 h Cierre Feria

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE
10’00 h Apertura Feria
11’00 h Pasacalle de villancicos. Colla de dolçainers i tabaleters Els Arreplegats de Xixona
11’00 h Exhibición de cocina con turrón a cargo de Moments Sis y Salva, de Masterchef 4ª 

edición (El Teatret)
11’30 h Taller de maquillaje infantil. Asociación de Pintores Jijonencos (Carpa frente Ayun-

tamiento)
12’30 h Actuación del grupo de Coros y Danzas de Jijona (Patio del CP Eloy Coloma)
13’00 h Demostración de yema tostada y turrón a la piedra a cargo de Quico Mira y AEX 

(Carpa frente Ayuntamiento)
17’00 h Taller de manualidades: Caramelos decorativos y bastones. 7i7 Associació Protec-

tora d’Animals (Carpa frente Ayuntamiento)
19’00 h Concierto de música antigua: Nunca más verán mis ojos. Esperanza Rubio y Fer-

nando Marimón. Seu Universitaria de Xixona (El Teatret)
19’00 h Taller d’aixames a cargo de Paco Vidal (Carpa frente Ayuntamiento)
19’30 h Rodà d’aixames (frente Ayuntamiento)
21’00 h Cierre Feria

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE
10’00 h Apertura Feria
11’00 h Pasacalle. Banda Juvenil de Jijona
11’30 h Cata de turrón a cargo de Rosa Mª Arques (Sala de conferencias El Trabajo)
12’00 h Actuación. Ada Kabiles (Patio del CP Eloy Coloma)
12’00 h Degustación de dulces. FP de grado medio de panadería, repostería y confitería del 

IES Xixona (Carpa frente Ayuntamiento)
13’00 h Demostración de yema tostada y turrón de piedra a cargo de Quico Mira y AEX 

(Carpa frente Ayuntamiento)
18’00 h Taller de tarjetas navideñas. AECC Junta Local Xixona (Carpa frente Ayuntamiento)
19’00 h Reconocimiento a los colaboradores de la Feria de Navidad (El Teatret)
20’00 h Cierre Feria

EXPOSICIÓN: La mecanización de la producción del turrón, 
por Bernardo Garrigós (sala de conferencias El Trabajo) 
JUEVES: 12’00 h, 13’00h, 18’00h, 19’00 h, 20’00 h
VIERNES: 18’00 h, 19’00 h, 20’00 h
SÁBADO: 11’00 h, 12’00 h, 13’00 h, 18’00 h, 19’00 h, 20’00 h
DOMINGO: 13’00 h, 18’00 h, 19’00 h

PROYECCIÓN del vídeo Xixona, Dulce, Antigua y Luminosa (El Teatret) 
JUEVES: 12’00 h (valenciano), 12’30 h (castellano), 13’00 h (inglés), 13’30 h (francés)
VIERNES: 12’30 h (valenciano), 13’00 h (castellano), 17’30 h (valenciano), 18’00 h (castellano)
SÁBADO: 17’30 h (valenciano), 18’00 h (castellano)
DOMINGO: 12’00 h (valenciano), 12’30 h (castellano), 13’00 h (inglés), 13’30 h (francés)

PROYECCIÓN ‘Embajadores de Jijona’ (El Teatret)
JUEVES: De 17’00 h a 18’00 h
VIERNES: De 11’30 a 12’30 h y de 18’30 h a 19’30 h
SÁBADO: De 13’00 h a 14’00 h
DOMINGO: De 17’30 h a 18’30 h

VISITAS GUIADAS POR EL CASCO ANTIGUO DE XIXONA 

Inscripciones en la carpa frente Ayuntamiento

JUEVES: 16’00 h, 18’30 h
VIERNES: 12’00 h, 16’00 h, 18’30 h
SÁBADO: 11’00 h, 13’00 h, 16’00 h, 18’30 h
DOMINGO: 12’00 h, 16’30 h

ADEMÁS TODOS LOS DÍAS

— EXPOSICIÓN DE LOS PREMIADOS EN EL CONCURSO
      DE PASTELERÍA CREATIVA Dolça Xixona:
      Todos los días (carpa frente Ayuntamiento)

— ATRACCIONES Y FOOD TRUCKS en la zona de atracciones /
      actuaciones y gastronomía (Patio CP Eloy Coloma)

Otras actividades
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LA ALCALDESA DE XIXONA, ISABEL LÓPEZ, DESTACA EL ATRACTIVO DEL CERTAMEN PARA VECINOS Y VISITANTES 

“Es una Feria muy especializada y 
diferenciada, que la hace única”
L a alcaldesa de Xixona, Isabel 

López, realiza una valoración de 
cómo se presenta la octava Feria 

de Navidad y lo hace destacando el he-
cho de que las perspectivas son buenas 
y de que se trata de un certamen que 
“crece de manera sorprendente”, inclu-
so para la organización. 

Y es que el boca a boca ha sido de-
terminante a lo largo de estos años para 
dar a conocer el certamen, y los visitan-
tes se cuentan por miles, incluyendo a 
ciudadanos que acuden desde poblacio-
nes alejadas, como también son muchos 
quienes repiten y asisten más de un día 
a la Feria, “porque acuden con familia, 
otra vez con amigos, porque ya se han 
comido lo que han comprado..., en fin, 
que se ha detectado el hecho de que hay 
visitantes que vienen a Xixona más de 
una jornada de la Feria de Navidad”. 

Además de todos aquellos turrones y 
dulces navideños, en la Feria hay una 
importante representación gastronómi-
ca, así como de diferentes productos 
que poder regalar, y este año destaca 
el hecho de que se ha dado un incre-
mento de expositores, como también 
se ha reforzado de manera importante 
la zona gastronómica, que incluye una 
representación de los food-trucks tan 
de moda en la actualidad. De hecho, la 
alcaldesa explica que se ha trabajado 
de manera importante en el tema de la 
restauración, con el fin de dar respues-
ta a las necesidades de quienes visitan 
la Feria de Navidad y la población de 
Xixona durante estos días. Igualmente, 
se ha trabajado para habilitar zonas de 

aparcamiento, con el fin de facilitarlo a 
las personas que se acercan en coche, 
desde otras poblaciones, a disfrutar de 
este certamen que estrena la Navidad, 
en la cuna del turrón.

Isabel López hace hincapié en que “es 
una Feria muy especializada y diferen-

ciada, que la hace única. Las personas 
que llegan a Xixona se encuentran con 
una Feria de Navidad muy propia”.

Poder contar con un certamen de 
estas características supone un impor-
tante esfuerzo organizativo, destacando 
la alcaldesa el hecho de que la organi-

zación en su totalidad corre a cargo de 
recursos propios y personal del Ayunta-
miento, a la vez que destaca el impor-
tante papel que juegan los voluntarios 
para desarrollar diferentes actividades 
y que la Feria sea un éxito. De hecho, 
en los últimos compases del certamen 

se celebrará un homenaje a voluntarios, 
por el trabajo que han realizado, y la 
alcaldesa destaca que “desde la prime-
ra edición la Feria ha crecido mucho y 
todo el mundo ha aportado su grano de 
arena. Todo el mundo le tiene un cariño 
especial”.
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Participants
1 JUNTA LOCAL XIXONA DE AECC
2 TU PELUCA.COM
3 HORCHATERÍA VALENCIANA
4-5 TURRONES HIJOS DE MANUEL PICÓ
6 PERFUMERÍA MERCE
7-8 TURRONES PEPE Y MERCEDES
9-10 LA CAPUTXETA
11 PRIMITIVO ROVIRA E HIJOS, SL
12-13 EL MUSEO DEL TURRÓN
14-15 ESCODA - Polvorones, mazapanes, turrones y chocolates
16 LA RUTA DEL BUEN TURRÓN
17 MAZAPANES DE JIJONA, SL
18-19 CUCADES COMPLEMENTS
20 TURRONES MERCHE
21 HORCHATEROS ARTESANOS, SL (HA)
22-23 ESPECIALIDADES TECLO - Turrón y dulces navideños
24 HATIPAI BIOCOSMETICS
25 FLORISTERÍA SOFÍA
26-27 JIJONA, SA - EL ABUELO / PROD. ECOLÓGICOS
28 FORN EL RAVAL DE PEPA
29-30 L’OBRADOR DE SIRVENT
31 TURRONES EL ARTESANO
32 TURRONES GARCÍA CANDELA
33 SAMBORI - Tienda de moda infantil y puericultura
34 ANTIU XIXONA
35 FRUTOS SECOS MERCHE
36 EL RACÓ DOLÇ
37 7i7 Associació Protectora d’Animals de Xixona
38 ELS ANGELETS
39 TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO, SA
40-41 ARTESANÍAS JIJONENCAS, SL
42 WAFFEL
43 TURÚN GINEBRA TORRONERA
44-45 MOMENTS SIS STREET FOOD
46-47 IMM & CANDELA
48-49 TODO PARA TUS TARTAS
50-51 LA TURRONERÍA - DE NEU
52 TURRONES A. MIRA MONERRIS
53-54 turronalapiedra.com -turronesydulces.com
55-56 TORREBLAI TURRONES ARTESANOS
57-58 OBRADOR DE APOYO, SL
59-60 CA BLANES
61 FRUTAS COLOMINA
62 TURRONES GARCÍA MIRA
63-64 TURRONES ALCARAZ SIRVENT
65-66 TURRONES ANA SIRVENT
67-68 TURRONES ARTESANOS DE JIJONA, SA
69 TURRONES PICÓ
70-71 ARTESANÍAS LAURA COLOMINA - Turrones y dulces
72-73 CHOCOLATES Y MAS DULCES
74-75 ARTESANÍA CECILIA
76-77 LOPETES ARTESANOS, SL - Mazapanes, polvorones y turrones
78 TURRÓN 25
79 ARTESANÍA Mª JESÚS
80 PANADERÍA JUANITO
81-82 TURRONES 1880
83-84 CA BERLUBIA
85-86 TURRONES LA COLMENA - SAN JORGE
87-88 SABATES I COMPLEMENTS VIRGINIA
89 MANOLO JOYEROS
90-91 TURRONES HIJOS DE MANUEL PICÓ 
92-93 FORN DEL RAVAL DE LA PEÑITA
94 KUKIS KEKOS
95 AEX
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El Betlem, tot un símbol 
del Nadal xixonenc

El Betlem de Xixona és tot un símbol no sols per als veïns de la localitat, 
sinó també per tots els qui passen pel talús on es disposa. La passada setma-
na va quedar a punt i des de l’Ajuntament agraeixen el treball de tots els qui 
han col·laborat per a fer possible un any més la seua disposició, tal com as-
senyala la regidora Rosa M. Arques. Amb els anys van introduint-se elements 
nous i enguany s’estrena l’anunciació dels pastors, que ja es pot gaudir.

Ara, amb la celebració de la Fira de Nadal van a ser molts els visitants que 
arriben a Xixona i segur que el Betlem va a ser molt visitat i fotografiat, ja 
que és molt interessant i atractiu per a xixonencs i turistes, i forma part de 
les imatges d’aquestes dates nadalenques.

“El poble de Xixona està 
representat a la Fira”
El  president de l ’Associació 

d’Empresaris, Comerciants i 
Professionals de Xixona (AEX), 

Pascual Sanchis, destaca la capacitat 
de convocatòria que té la Fira de Nadal 
que es celebra a la població, ja que les 
experiències d’anys enrere demostren 
que desperta l’interés de molta gent, 
fins i tot de ciutadans de poblacions 
allunyades de Xixona. Així, destaca 
el fet que es tracte d’un certamen ja 
consolidat, no sols per a la gent de la 
població, sinó també de molts llocs.

Pascual Sanchis explica, uns dies 
abans de començar aquesta edició 
de la Fira, que les perspectives són 
“molt bones, ja que es tracta d’una 
edició amb molts expositors i confiem 
en què siga molt visitada”. Es tracta 
d’una Fira de Nadal “molt específica, 
amb una oferta de torrons i dolços na-
dalenc que no es pot trobar en altres 
llocs”, però que a més mostra una àm-
plia oferta de diferents objectes, des 
de sabates a decoració i regals, entre 
d’altres, i de fet el president d’AEX no 
dubta a afirmar que “el poble de Xixo-
na està representat a la Fira”.

UNA OPORTUNITAT PER GAUDIR 
DE TOT EL QUE OFEREIX XIXONA

La Fira de Nadal, que celebra la 
seua vuitena edició, està organitzada 
per l’Ajuntament de Xixona i AEX, i 
cal assenyalar que els expositors són 
xixonencs, per la qual cosa “és una 
oportunitat per donar a conéixer la 
indústria i el comerç local, així com 
entitats de la població”.

A això afegeix que “també és una bo-

na mostra per gaudir de la gastrono-
mia i de la restauració local”, i amb 
tot el que s’aconsegueix és que siga 
“una fira molt completa”.

Organitzar un certamen d’aquestes 
característiques comporta feina, i 
encara que vinga precedida per l’èxit 
de les edicions anteriors, no es pot 
abaixar la guàrdia i es fa tot el possi-

ble per anar superant-se.
Al preguntar-li al president d’AEX 

per les novetats ens respon que “les 
novetats estan en gran part en les 
casetes dels expositors, i com a per-
sones molt imaginatives segur que 
en els productes que ens mostren hi 
ha moltes novetats que agradaran al 
públic”.

PASCUAL SANCHIS, PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS, 
COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE XIXONA (AEX)
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L’Ajuntament concedirà 60.000 € en 
ajudes per conservar edificis amb 
més de 35 anys en el nucli urbà

L ’Ajuntament de Xixona destinarà 
un total de 60.000 euros per a 
ajudes dirigides a potenciar la 

realització d’obres ornamentals, de 
conservació i estanquitat en edificis del 
nucli urbà que tinguen més de 35 an-
ys. Es tracta d’una línia de subvencions 
de la qual podran beneficiar-se tant les 
comunitats de propietaris com les per-
sones físiques propietàries d’immobles 
que hagen realitzat, o vagen a realitzar, 
treballs de millora des de l’1 de gener 
de 2016 fins al 30 de novembre de 
2017.

La regidora d’Urbanisme, María Te-
resa Carbonell, ha assegurat que “la in-
tenció de l’equip de govern és impulsar 
aquest tipus d’ajudes cada any, doncs 
som conscients que gran part dels im-
mobles del nucli urbà són edificis antics 

que necessiten reformes que obeïsquen 
a criteris d’estètica, economia i eficièn-
cia”.

Així mateix, Carbonell ha explicat que 
“l’Ajuntament subvencionarà el 40% de 
l’import dels treballs de manteniment 
i millora realitzats en façanes i cober-
tes, fins a un màxim de 3.000 euros per 
edifici, així com el 100% dels costos 
d’elaboració del IEE -Informe sobre 
l’Estat de les Edificacions-”. En aquest 
sentit, les despeses que podran ser ob-
jecte d’ajuda són, d’una banda, la neteja 
o restauració de façanes deteriorades i 
la substitució d’elements de tancament, 
com a finestres, portes o balconades, 
i per una altra, la impermeabilització i 
reparació de cobertes en mal estat. A 
més, en el cas de les façanes, es valo-
rarà positivament la col·locació de ca-

naletas destinades a millorar la segure-
tat i a reduir l’impacte visual que genera 
el cablejat descobert.

Els propietaris i comunitats de veïns 
interessats a optar a una d’aquestes 
subvencions poden consultar les bases 
de la convocatòria i obtenir els impre-
sos de sol·licitud en la web www.xixona.
es. El termini per a sol·licitar les ajudes 
finalitza el pròxim 30 de novembre i els 
impresos han de presentar-se en el Re-
gistre General de l’Ajuntament, situat en 
el Carrer Alcoi, 10.

La regidora d’Urbanisme també ha 
indicat que “aquestes subvencions que 
concedeix l’Ajuntament de Xixona són 
compatibles amb unes altres que, desti-
nades a la mateixa fi, puguen concedir 
la resta d’administracions públiques o 
ens públics o privats”.

L’objectiu de la regidoria d’Urbanisme és subvencionar fins al 40% de l’import dels 
treballs de manteniment i millora realitzats en façanes i cobertes, així com el 100% 

de les despeses d’elaboració del IEE -Informe sobre l’Estat de les Edificacions-

Contacontes amb 
Marieta Sánchez

La biblioteca pública municipal va acollir el diumenge 13 de novembre el 
contacontes ‘Tia tata cuentacuentos’, un espectacle per al públic infantil i 
familiar a càrrec de l’actriu Marieta Sánchez. Es tracta d’una activitat organit-

zada per la Seu Universitària de Xixona, amb la col·laboració de la regidoria 
de Cultura de l’Ajuntament de Xixona. Tots els assistents, xicotets i grans, van 
gaudir de l’espectacle, que a més va ser molt participatiu.

PARA 
PUBLICIDAD

EN ESTE 
PERIÓDICO

LLAMAR
AL TELÉFONO

651 077 626 Tels.: 965 611 075/76 - Fax 965 611 096
Pol. Ind. Segorb, s/n. Apartado 44 - 03100 Jijona (Alicante)
email: info@sirventalmendras.com
www.sirventalmendras.com
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Alejandra Quereda e Inmaculada 
Payá reciben el Boixet D’Or del 
Consejo Regulador del Turrón
E l Consejo Regulador del Turrón 

se abre al mundo del deporte 
en la entrega de sus premios 

anuales y concedió en la noche del 2 de 
diciembre el Boixet D´Or a la gimnasta 
rítmica Alejandra Quereda Flores y a 
la entrenadora Inmaculada Payá Pas-
tor, en el transcurso de la tradicional 
“Gala del Turrón” que llega este año a 
su XV edición y a la que asistieron los 
principales empresarios y operadores 
del sector del dulce de la Comunidad 
Valenciana.

El acto contó con la presencia del 
conseller de Economía, Rafael Climent, 
la alcaldesa de Jijona, Isabel López, el 
vicepresidente de la Diputación, Alejan-
dro Morant, y el diputado de fomento 
Sebastián Cañadas, que acompañaron 
a José Enrique Garrigós, presidente del 
Consejo Regulador del Turrón, en el 
acto.

CURRÍCULUMS
Alejandra Quereda Flores, gimnas-

ta rítmica española, subcampeona 
olímpica en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, bicampeona del mundo en 
mazas y 4ª en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 con el conjunto español, 

El Ayuntamiento de 
Xixona y AEX (Associació 
d’Empresaris, Comerciants 
i Professionals de Xixona) 
han firmado el convenio 
de colaboración, en virtud 
del cual realizan diferentes 
acciones. En las imágenes 
aparecen el presidente de 
AEX, Pascual Sanchis, la 
alcaldesa, Isabel López, y 
la concejala de Comercio 
y Turismo, María Núñez, 
así como la campaña de 
promoción del comercio 
local que se lleva a cabo.

Firmado 
el convenio 
entre AEX y 
Ayuntamiento

conocido como el Equipaso, y del que 
es capitana desde 2010. Posee una bri-
llante trayectoria deportiva, contando 
en su haber con un total de 42 meda-
llas. Deportista que destaca en valores 

como superación, esfuerzo, o trabajo 
en equipo.

Inmaculada Payá Pastor, en la actua-
lidad es Directora Técnica de la disci-
plina de Gimnasia Rítmica en el Cole-

gio CEU Jesús María, donde su labor 
formativa ha sido el pilar fundamental 
para el desarrollo deportivo de esta 
disciplina, y desde donde continúa sen-
tando las bases de futuras campeonas.

Musical per 
col·laborar amb 
AECC Junta 
Local Xixona
El divendres 16 de desembre el 
Cine de Dalt acull el musical infantil 
‘Cenicienta’, a càrrec de Nova Dansa 
Òpera, a les 19’30 hores. Es tracta 
d’una iniciativa solidària, ja que 
es celebra a benefici d’AECC Junta 
Local Xixona.
Aquesta iniciativa arriba de la mà 
de la Junta Local Xixona AECC i de 
l’Ajuntament de la població, i les 
entrades es poden adquirir a la 
Papereria Tot en Línia, a Fotografia 
Bernabeu i en la taquilla des de les 
18 hores.



ACTUALITATXIXONA, desembre 201614

Queremos felicitar a todos 
nuestros alumnos y 

profesores por el gran esfuerzo y 
la dedicación que han mostrado 
para que hoy podamos celebrar 
el 100% de aprobados durante 
el curso 2015-2016.

KET (A2)
PASS:
Pablo Ferri Sirvent
Aleix Cabezos Morant
Asier Morant Motos
Jorge López Mira
Ignacio López Mira
Rita Monerris Verdú

PET (B1)
PASS WITH DISTINCTION:
Carlos Sirvent Miquel
Celia Camarasa Andrés

PASS WITH MERIT:
Antonio Ibáñez Muñoz
Elena Olmos Carbonell
Amanda Sandín Alcaraz

PASS:
Laura Arques Ruiz
Miguel Ángel Vidal Almeda
Sofia López Calatayud
María Sempere Picó
Sara Márquez Sirvent
Sara Hernández Espí
Sandra Jornet Cuevas
Carmen Sanchis Coloma
Patricia Álvarez García
Mireia Álvarez Serra
Ludwing Andrés Jiménez Ríos
María Moya Quilez
Carlos Martínez Carbonell
Pablo Pla

FIRST (B2)
PASS AT GRADE B
Alex Santos Carbonell

PASS AT GRADE C
Julia Picó Palomés
Arántzazu Sánchez Almodóvar
Inés Marín

Felicitaciones de Lexis

Inauguració a Xixona del curs de 
Formació de Persones Adultes de l’Alacantí

Els centres de Formació de Persones Adultes de la comarca de L’Alacantí van celebrar el 10 de novembre 
l’acte d’inauguració del curs escolar 2016-2017 a Xixona. Aquest acte, que va reunir a un nombre considera-
ble d’alumnes dels centres i programes de Formació de Persones Adultes en el Cine de Dalt de la localitat, va 
consistir en una conferència sobre “Camins i trajectòries de la Formació de Persones Adultes al segle XXI”, a 
càrrec de Frederic Johnson Esteve, Tècnic de FPA de la Conselleria d’Educació, seguida de l’actuació del Grup 
de Danses Centener de la Vila Joiosa. Van assistir l’alcaldessa, Isabel López Galera, i la regidora d’Educació, 
M. Teresa Carbonell. És la primera vegada que la inauguració d’aquest curs es fa fora d’Alacant i s’ha triat a 
Xixona, i es va aprofitar l’oportunitat per a fer visitar la població.
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Aprovades dos 
mocions de Compromís 
per a potenciar 
el treball al poble 

E l Plenari de l’Ajuntament de 
Xixona del mes de novembre va 
aprovar dos mocions de Com-

promís per Xixona relacionades amb 
la creació i la generació de treball a 
Xixona, segons expliquen des d’aquest 
grup. La primera consisteix a instar el 
Govern de l’estat i el Ministeri d’Hisen-
da i Administracions Públiques a elimi-
nar la taxa de reposició d’efectius en la 
funció pública. Com assegura el regidor 
valencianista, Joan Arques, “este plan-
tejament del govern espanyol només ha 
provocat que es reduïsca la qualitat dels 
serveis a la ciutadania, perquè impedeix 
als ajuntaments cobrir vacants, reduir 
interinitats i garantir la prestació dels 
serveis mínims, per això l’aprovació 

d’esta moció és realment important”. 
Des de Compromís apunten que “és 
precisament esta mesura la que no ens 
permet remunicipalitzar el servei de 
neteja, contractar de manera estable 
una plantilla de jardiners, substituir els 
funcionaris jubilats o crear més places 
de policia”.

La segona moció aprovada estableix 
que, d’ara en avant, quan l’Ajuntament 
projecte qualsevol obra pública o tinga 
una necessitat de serveis o subminis-
traments, farà prèviament un procés 
de publicitat que arribarà a totes les 
empreses que tenen domicili fiscal a 
Xixona. Segons Joan Arques, “esta 
moció donarà a totes les empreses i 
treballadors del poble l’oportunitat de 

prestar els seus serveis a l’Ajuntament 
de Xixona, ja que, al nostre parer, dis-
posen del potencial necessari per a fer 
les coses perfectament bé i assumir les 
obres i les necessitats del nostre con-
sistori”. 

Per altra banda, en el mateix Plena-
ri es van rebutjar altres dos mocions 
de Compromís. La primera proposava 
destinar una subvenció per a crear un 
mitjà de comunicació en línia. Segons 
expliquen des de Compromís, “un por-
tal de notícies en Internet cobriria un 
buit importantíssim, que afecta sobre-
tot els centenars de geladors que han 
de deixar el poble cada any quan se’n 
va a gelar”. La secretària de comunica-
ció de Compromís, Alicia Climent, ha 

subratllat que “volem que Xixona dis-
pose d’un portal d’informació en línia 
que permeta cobrir les notícies amb 
immediatesa i que done cabuda a totes 
les opinions dels xixonencs i xixonen-
ques. Treballarem al màxim per con-
sensuar amb tots els grups la fórmula 
per a impulsar un acord que seria molt 
beneficiós per a Xixona”. 

La segona de les mocions rebutjades 
va ser la de secundar el Pla Objectiva. 
“Este pla pretén aconseguir una ac-
tuació objectiva des de la Diputació 
d’Alacant a l’hora de fer la distribució 
dels fons als municipis. Això permetria 
als pobles fer una previsió anual de les 
inversions que rebran i, per tant, de les 
actuacions que podrien dur a terme”. 

El Plenari de l’Ajuntament de Xixona del mes 
de novembre va tractar diferents qüestions 

relacionades amb la creació d’ocupació
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La recollida de roba a Xixona 
es tradueix en ajuda 
per a dues entitats locals
H umana Fundación Pueblo para 

Pueblo, organització que des 
de 1987 promou la protecció 

del medi ambient a través de la reutilit-
zació de tèxtil i duu a terme programes 
de cooperació a Àfrica, Amèrica Llatina 
i Àsia així com d’ajuda local a Espan-
ya, assumeix la recollida de tèxtil usat 
a Xixona des de fa 13 anys per a do-
nar una fi social a la roba. En virtut de 
l’acord de col·laboració entre la funda-
ció i l’Ajuntament de Xixona per a re-
vertir en el municipi part dels recursos 
que s’obtenen amb la gestió del tèxtil 
usat, la primera realitza una aportació 
econòmica anual: des del Consistori 
s’ha decidit que eixa ajuda es lliure a 
dues entitats locals, concretament a 
l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer i Altres Demències, i l’As-
sociació de Pares de Disminuïts Físics, 
Psíquics i Sensorials.

Humana va arreplegar a Xixona l’any 
passat 15.762 kg de tèxtil usat. És un 
servei gratuït i representa un estalvi 
important en les despeses de recolli-
da i eliminació de residus urbans. Hi 
ha instal·lats set contenidors de color 
verd on la ciutadania diposita la roba, 
el calçat, els complements i el tèxtil de 
llar que ja no utilitza i als quals se’ls 
pot donar una segona vida. La ubicació 
és la següent:

• C/ Joan Fuster, 1
• C/ Font de Pineta, 5
• C/ Josep Maria Samper, 3
• C/ Font de Bugaia, 8
• C/ Font de Moratel, 2
• Plaça de les Monjes, 1
• Plaça del Convent, 5.
“Cada vegada hi ha més consciència 

dels beneficis socials i ambientals que 
representa la correcta gestió de resi-
dus tèxtils. Volem que els veïns sàpien 
que darrere de cada contenidor hi ha 
un treball intens de preparació per a la 
reutilització, amb la finalitat d’allargar 
la vida útil de les peces i donar una fi 
social a la roba usada”, afirma Salva 
Palacios Pardo, responsable de l’àrea 
de Recollida d’Humana en l’àrea de 
Llevant.

El passat mes de maig, l’Ajuntament 
de Xixona va realitzar una donació es-
pecial d’1.045 kg de tèxtil usat. Al prin-
cipi, aquesta donació estava dirigida 
als afectats pel terratrémol d’Equador, 
ocorregut un mes abans, i a refugiats 
sirians; no obstant això, donades les 
dificultats logístiques per a enviar tal 
quantitat de roba, el Consistori va de-
cidir lliurar-la a Humana, que es va 
encarregar de gestionar-la, segons in-
formen des d’aquesta organització.

MENYS EMISSIÓ DE CO2
La reutilització i el reciclatge de tèxtil 

contribueixen a la protecció del medi 
ambient, atorgant una segona vida a 
una peça que d’una altra manera ani-

ria a parar a l’abocador: cada quilo de 
roba que es reutilitza i no és incinerat 
evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, se-
gons dades de la Comissió Europea. 
Les 15 tones arreplegades l’any passat 
a Xixona representen un estalvi de 50 
tones de CO2 a l’atmosfera, cosa que el 
planeta agraeix.

Les peces dipositades en els conte-
nidors d’Humana tenen dues destina-

cions: una part es tracta a les seues 
plantes de classificació (a Madrid, 
Barcelona o Granada) i la resta es ven 
a empreses de reciclatge.

Les peces tractades en les plantes es 
distribueixen així:

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

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

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

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

El 8%, a tractament final perquè està 

compost per material que no es pot re-
utilitzar ni reciclar pel seu estat.

Tots els recursos generats amb l’acti-
vitat de recollida i valorització de la ro-
ba a Espanya es dediquen per fi social 
de l’organització. Com a complement 
de la seua activitat de recollida, Huma-
na organitza activitats de sensibilitza-
ció, sota el títol de “Teixits Educatius”. 
Informació facilitada per Humana.

La Banda Jove 
i Santa Cecília

La Banda Jove de l’Agrupació Artísti-
comusical El Trabajo va celebrar el seu 
concert de Santa Cecília el 18 de novem-
bre al Cine de Dalt, en el qual va unir 
música i literatura, en el que va ser un 
fantàstic concert, i molt entretingut. 
Així, van sonar peces com ‘Los Juegos 
del Hambre’, ‘Harry Potter’ i ‘el Quijote’, 
entre altres. A més, la cita va servir per 
a donar l’enhorabona als nous compo-
nents.Per la seua part, l’Agrupació Ar-
tísticomusical El Trabajo va celebrar el 
seu concert de Nadal-Santa Cecília el 3 
de desembre en el ADDA, del qual es do-
narà conte en la pròxima edició. 

La foto és del facebook de l’Agrupació 
Artísticomusical El Trabajo de Xixona.
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E l club d’esport de muntanya i es-
calada Like Sport amb la col·la-
boració del club de muntanya 

Reto Everest d’Elx, la marca de roba 
esportiva Lurbel i l’Ajuntament de Fi-
nestrat, entre d’altres, organitzaven el 
III Desafio Aitana, amb eixida i arriba-
da a la població de la Marina Alta, de 
Finestrat.

Aquest 2016, el “Desafío Aitana” 
comptava amb 3 modalitats 40K, 86K i 
120K, amb desnivells per tenir-los en 
compte, 2700+, 5200+ i 7100+, és a 
dir, una prova dura, on havies d’estar 
prou preparat, així ho férem al llarg 
d’uns quants mesos, Cucu, Ato, Lauren, 
Rubén, Josep M i Fabian.

La veritat és que no podíem faltar 
aquesta cita, i alguns repetíem, Rubén 
i Cucu la feren l’any anterior, i Josep 
Miquel era la tercera vegada, tot i estar 
conscienciats de la duresa que tenia la 
prova, fins i tot, era (és) puntuable per 
a la UTMB (Ultra Trail Mont Blanc), 

Crònica Desafio Aitana 2016 
(Finestrat 11-13 de novembre)

amb 6, 4 i 3 punts, respectivament.
La cursa es denominada d’autosufi-

ciència, és a dir, hi havia pocs avitualla-
ments, en la modalitat de 40K, la qual 
corríem, només 3: a la font del Molí, 
quilòmetre 15, a l’heliport de Polop, 
km. 25,7, i al pas de la Rabosa, al km 
33,6, la qual cosa també significava que 
s’havia de gestionar molt les forces. 
I així ho férem els sis corredors xixo-
nencs.

S’acosten l’alcalde i el regidor d’es-
ports de Finestrat moments abans de 
començar la prova. Han fet l’eixida dels 
120K a les 11:00 de la nit del divendres, 
la de 86K a les 6:00 del matí i la de 40K. 
Els hem vist solucionant problemes a 
peu de canó i han donat bon suport a la 
prova, tant físicament com econòmica-
ment. Els carrers estan plens de visitants 
i esportistes. Bona salut econòmica per 
a tothom.

L’espíquer ja ens té fitxats: “Ací estan 
els xixonencs”. Lauren el saluda efusi-

vament, Toni és més reservat. Entrem al 
corralet, no veiem a Cucu, Rubén i Fa-
bián. Pels altaveus diuen que el dorsal 
612 vaja a la taula de temps. Lauren es 
mira el dorsal i és el d’ell. Anem els tres 
i solucionem el tema de les claus del 
cotxe que havíem deixat al guarda-ro-
ba i que raonadament en comentem 
que no les podem deixar, i li diem a 
l’espíquer que ens faça de guardaclaus 
on accepta amablement. De sobte, apa-
reixen amb avidesa i nervis, els tres 
companys que faltaven.

S’obrin les portes que donen pas a 
l’eixida, tothom empenta; hui interessa 
agarrar posicions. Tothom trau la go-
pro, iphone i similars per immortalitzar 
el moment. Josep no és menys.

Sona música rock forta i animosa, 
s’alcen les mans, compte enrere... els 
primers ixen fregits, a partir del 50 és 
més mesurada l’eixida. Lauren demana 
ritme, Toni diu que va bé. Rubén i Cu-
cu, ja estan per davant, i a Fabián l’hem 

perdut. Cadascú ha de fer la seua cursa, 
ens queden 40 quilòmetres.

El primer tros en serveix per a tenir 
un bon ritme, ens acostem al primer 
esglaó que caldrà salvar: la serra Cor-
tina 522 m., una serreta davant de Be-
nidorm, on les vistes són més que pri-
vilegiades, un balcó de primera línia de 
muntanya. Només per aquestes vistes ja 
paga la pena el sofriment que ens vin-
drà després. La part final de la pujada 
és empinada. Esperem a Lauren que va 
sentint el grup Extremoduro.

Baixem per l’altra part de la muntanya 
i ens dirigim per un senderol entre pins 
fins al primer avituallament que el tro-
bem a la font del Molí. Carreguem les 
garrafes, mengem xocalata, llepolies, 
plàtans i taronges, i ens fem la foto al 
quilòmetre vertical[1]. És la part més 
dura, i la que hem de tenir més cap.

És eixe moment quan Toni Alcover ti-
ra, seguidament va Lauren, que espera 
a Josep Miquel però que amb proble-
mes estomacals fa que amb les mirades 
s’ho diguen tot i cadascú puge al seu 
ritme.

En poc més d’una hora i mitja desfem 
aquests 4 quilòmetres, on també apre-
ciem com la gent cau al no haver-se 
dosificat bé.

Arribem a l’alt del Puig Campana 
(1.408 m.), la part més alta dels 40K. 
Passem el control al mateix eix, i uns 
moments per albirar aquest regal que 
té amagat aquest esport. Les vistes són 
prou difícils d’explicar. Ens dirigim, 
amb un pas més segur que ràpid, per 
la baixa que és molt tècnica, al coll del 
Pouet. Alguns ometen les cintes i baixen 
per les pedreres. Si tots tinguérem el 
mateix respecte per la muntanya... els 
camins estan per seguir-los i si fem dre-
ceres, erosionarem un poc més.

Ací trobem el nou tram dels 40K. Si 
l’any passat anàvem als Castellets di-

recció Orxeta, enguany anàvem cap al 
Ponotx (1.182), direcció Polop, per la 
senda del Cigarrí i l’enllacem al pla del 
Cantal. Una pujada dureta, ja portem a 
les cames uns 1700+, i la baixada cap 
a Polop és llarga i a la vegada prou ver-
tical.

Hi ha, en eixa baixada, un control sor-
presa. A l’heliport, ens carreguem altra 
vegada bé les motxilles, i mengem uns 
bons entrepans. I no podem perdre més 
temps.

Pugem cap al mas del Pi pel Castellet; 
les distàncies ja són considerables. Els 
corredors i les corredores van soles; 
són els moments on es pensa. A l’alt del 
Castellet hi ha les runes del que seria un 
castell musulmà. A les parets hi ha gent 
escalant. Un home que fa solitàriament 
l’oliva, on després traurà un bon oli. 
Una parella d’excursionistes passegen 
tranquil·lament amb el seu gos ...

Arribem a la coveta de la Moscarda, 
pugem el coll del Llamp (928 m.) i 
baixem per després tornar a pujar cap 
al pas de la Rabosa (1.059m), on hi ha 
el darrer avituallament i ajuntarem a la 
circular del Puig Campana. Només ens 
queda baixar cap a Finestrat.

Mirem el gps, i ens indica que hem 
superat ja els 40 quilòmetres, una xifra 
que es fa psicològica, però no eren 40?

Doblem excursionistes que estan pas-
sant el dissabte, ens hi deixen i altra 
vegada diem un sec gràcies. Ja veiem 
el campanar de Finestrat. Tenim a la 
nostra esquerra el mític i antològic Puig 
Campana. Hem patit, no ho dubtem, 
però comença a eixir un bon somriu-
re, de felicitat, d’haver acomplit un gran 
repte. Els podem assegurar que no va 
estar fàcil aconseguir arribar.

Josep Miquel Arques
[1] Es denomina quilòmetre vertical a 

una altimetria de 1000 metres en màxim 5 
quilòmetres.

26 05:36:03 Martinez Llinares, Rubén
53 06:15:41 Martines, Joan de Déu
63 06:23:05 Alcover Amor, Antonio
91 06:38:28 García García, Laureano 
135 07:02:37 Arques, Josep Miquel
211 07:36:28 Garcia Bernabeu, Fabián

RESULTATS
POSICIÓ         TEMPS                 PARTICIPANT
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L ’esport xixonenc de nou es troba al 
més alt del pòdium, en aquest cas, de 
la mà de l’equip de tennis C.D. Trota-

mundos ATPX que va proclamar-se guanya-
dor de la I Lliga Interclubs d’Alacant. Així, 
el C.D. Trotamundos ATPX tanca la primera 
edició d’esta lliga amb un resultat excel·lent. 
La competició va desenvolupar-se entre els 
mesos de novembre i juliol i els esportistes 
locals van haver d’enfrontar-se a una jornada 
de competició cada dues o tres setmanes.

Cada jornada comptava, així mateix, amb 
quatre partits de simples i un de dobles, en-

tre els membres dels distints equips rivals. 
Junt amb el C.D Trotamundos ATPX, també 
van formar part de la lliga el Club Tenis San 
Juan, GRD Mutxamel A, GRD Mutxamel B, 
Tenis Club de Campo A, Tenis Club de Campo 
B i Club de Tenis Campello.

Dotze van ser les jornades guanyades pels 
xixonencs, sense cap derrota. En total, 48 
partits en què van eixir victoriosos. L’última 
de les jornades, contra Mutxamel, va acabar 
4-1 a favor dels de Xixona i va ser la definitiva 
per imposar-se per dos punts al Club de Te-
nis Campello i guanyar la lliga.

El C.D. Trotamundos ATPX guanya la 
I Lliga Interclubs de tennis d’Alacant

Una marxa nocturna 
recorre l’alt de la Martina

També l’esport pot ser pla de dissabte nit: la prova està en la marxa 
nocturna que va organitzar el dia 12 de novembre el CEX i que va visi-
tar alguns dels punts més emblemàtics del paratge xixonenc.

Desenes de senderistes es van retrobar a les portes del local del 
club xixonenc cap a les 20.30 de la vesprada per a participar en una 
activitat que permet gaudir de la natura i l’esport amb la peculiaritat 
de fer-ho de nit. 

La prova, de dificultat mitjana, era apta no sols per a veterans en 
el món de les marxes, sinó també per a amateurs. Els participants 
podien inscriure’s fins el mateix dia de la prova, això si, havien d’anar 
preparats per a afrontar la marxa nocturna. Com a requisit portar 
1 litre d’aigua, calçat i roba adequada –les temperatures per la nit 
solen ser més baixes– i un frontal o una llanterna.

Fins passada la mitja nit, la marxa va dirigir-se de Roset cap a l’alt 
de la Martina i, a continuació, va descendir pel barranc de Castalla.  
En definitiva, una activitat esportiva diferent que va complaure als 
participants que esperen poder viure de nou l’experiència l’any 
que ve.

El millor esport de muntanya, a la V Pujada a la Penya Migjorn 
Un any més l’esport i la muntanya es 

van donar cita a Xixona en una de les 
proves més esperades i, també, més exi-
gents: la V Pujada a la Penya Migjorn, 
organitzada pel Centre Excursionista de 
Xixona, en col·laboració amb diversos 
patrocinadors, el dia 30 d’octubre.

Les altes temperatures i una participa-
ció més baixa que altres anys van ser el 
tema de conversa del dia. La conseqüèn-
cia, per a molts, d’haver triat aquest any 
celebrar la prova dues setmanes abans 
de la data habitual i en coincidència 
amb altres curses properes. No obstant 
això, malgrat les crítiques, tant partici-
pants com organitzadors van expressar 
la seua satisfacció a la fi de la pujada i, 
globalment, van valorar molt positiva-
ment aquesta cinquena edició.

Cap a les 8 del matí, al costat del camp 
de futbol de la localitat s’apuraven els 
preparatius i els esportistes comença-
ven a aparéixer. A les 9, hora d’eixida, ja 
tots estaven llestos: es preveia un dia de 

Equip Jor G/P Partits G/P dif punts
1.C.D. Trotamundos ATPX 12-0 48-11  37 12
2.Club Tenis Campello 10-2 41-12  29 10
3.GRD Mutxamel A   7-5 34-26    8   7
4.GRD Mutxamel B   4-8 23-36 -13   4
5.Tenis Club de Campo B   4-8 19-38 -19   4
6.Club Tenis San Juan   3-9 15-40 -25   3
7.Tenis Club de Campo A 1-11 14-46 -32   1

calor i, per tant, una cursa dura.
Al llarg dels 22 km de recorregut, 

l’organització va establir diversos punts 
d’avituallament on els corredors van 
poder reposar forces i, sobretot, hi-

dratar-se. El primer a la font de Roset, 
després que els esportistes passaren pel 
castell i el cabeç dels Nanos.

El recorregut seguia per llocs em-
blemàtics del terme xixonenc com la Lli-

breria, el Salt del Moro, la Cova dels Co-
rrals i la font d’Alèqua. Amb cada tram 
que es superava, el cansament es feia 
més evident als rostres dels participants 
a la pujada. Cansament que, malgrat tot, 
semblava que els pagava la pena quan 
arribaven a la meta entre aplaudiments 
per part d’un públic que va gaudir de 
l’esdeveniment tant com els propis es-
portistes.

RESULTATS
A la categoria absoluta i sènior mas-

culina l’or va ser per a José Antonio 
Luna (Marathon Crevillent), seguit per 
Rodolfo Juan (Jabalís Dorados) i Fede-
rico Arribas (Ultra Trail Benidorm). A 
l’equivalent femenina va haver-hi meda-
lla local, la plata de Roser Nicolau (CAFS 
Xixona), només superada per Francisca 
Gema Maciá (Independent) i seguida 
per MªÁngeles Rubio (Marathon Crevi-
llent).

Medalles xixonenques també a la ca-

tegoria veterans. En la masculina, la pri-
mera posició va ser per a José Antonio 
Rojano (Ultra Trail Benidorm), el xixo-
nenc Joan Carles Orquín (CEX) va ser 
segon i Pedro Blanes (La foia.com Onil), 
tercer. En la categoria femenina, l’or se’l 
va emportar Carmen Martínez (CEX Car-
tagena), Ana María Zornoza (RDY) va 
ser segona i la tercera posició, de nou 
per a una esportista local, Mónica López 
(CAFS Xixona).

Quant a la categoria local, el pòdium 
va ser per als següents corredors:

Local Femení
1. Roser Nicolau (CAFS Xixona) 
2. Paloma Soler (CAFS Xixona) 
3. Monica López (CAFS Xixona)
Local Masculí 
1. Francesc Bernabeu (Pro. Salomon)    

i Joan Carles Orquin (CEX)
2. Victor Mañogil (Independent) 
3.David Picó (CAFS Xixona)
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