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COCENTAINA dia a dia

LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA
posa a disposició dels veïns i veïnes la següent adreça electrònica per a suggeriments

o avisos de desperfectes i qualsevol cosa que vegen per a reparar.
obresiserveis@cocentaina.org

WhatsApp: 699-83-38-61
Entre tots fem el poble gran!

Oberta a tothom la pasarel·la via verda Neteja riu. Activitat de les jornades de medi ambient

Instal·lació mesures de seguretat en Ronda Sur Neteja desperfectes pluges
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Encerrados

E
n las fiestas de moros y cristianos concretamente el 

día l’antrá, nos encontramos encerrados dentro del 

pueblo sin posibilidad de salir fuera de él. ¡Qué agobio!

El coche lo tenía aparcado en el recinto ferial, desde allí, 

pensé inocentemente que podríamos salir por la calle 

convento hacia arriba. 

Hace unos años junto con un grupo de gente, en el mismo 

día, al llegar a la altura donde se van colocando las filaes para 

arrancar, un policía municipal nos dijo que esperásemos un  

momento que cuando pasase la filá en su totalidad y antes 

que se colocase la siguiente nos daría paso, y así fue. Y 

pudimos salir. Debo decir que no éramos los únicos, detrás 

nuestro se formó una fila de unos siete u ocho coches.

Lo que me ha pasado este año es inconcebible. Eran 

sobre las 10 ½ de la noche, cuando nos dispusimos a irnos 

a cenar, teníamos que salir del pueblo pues teníamos una 

reserva en un restaurante en Alcoy. Al intentar pasar por la 

calle Convento hacía arriba. Unas personas vestidas con 

traje de fiesta, paraban a todos los que nos acercábamos y 

desde una distancia ya nos indicaban haciendo movimientos 

negativos con la cabeza de que no pasábamos. Si llegamos 

hasta el final del convento, fue porque no nos encontramos 

ninguna señal de prohibición que nos lo impidiera. Parece 

ser que la ambulancia la había apartado, unos momentos 

antes y no la habían vuelto a poner, o al menos es lo que 

nos dijeron.

Llegados a este punto dimos media vuelta, para intentar 

salir por otro sitio. Es frustrante y de mucha impotencia 

cuando comprobamos que estábamos dentro de una 

ratonera y no había salida. Las únicas calles que podíamos 

salir eran dirección prohibida. Aunque debo decir, ya que lo 

presencié, que montones de coches se saltaban esta señal 

a la torera y atravesaban la dirección prohibida en su afán 

de salir de cualquier manera a la libertad. 

El sentimiento que se percibe el verse coartados sin poder 

irnos a cenar tal y como habíamos planeado es terrible.

Total tuvimos que anular la reserva e irnos a soltar nuestra 

rabia e impotencia a nuestra casa. 

¡Pensando, pensando! Nadie se le ha ocurrido buscar 

una solución al problema. Estoy segura que quejas habrá 

bastantes. Porque coches haciendo lo mismo que nosotros 

se podían contar y no eran pocos.

Ahí va una idea, porqué no cortan la nacional a la altura 

del parque Paquito el Chocolatero y desde allí con esa 

amplitud tan enorme se podrían colocar, carrozas, caballos 

y otros animales sin excluir a las personas, estarían menos 

apelotonados y sería estupendo, para ellos y también para 

los que queremos un poco de libertad para movernos por 

nuestro pueblo. 

Milagro Prats

Em preocupa

E
l passat 28 d’abril tingueren lloc les Eleccions  Generals 

amb un resultat per tots conegut. Guanyà el PSOE 

amb 123 escons, escons insuficients per a formar 

un govern ja que no aconseguí una majoria absoluta i per 

a poder governar tindria que pactar amb altre/s partits un 

programa bàsic per a quatre anys.

Ganes de pactar en tenia poques el líder del PSOE 

Pedro Sánchez. Havia guanyat les eleccions però no podía 

governar per tant segons ell els  altres partits tindrien que 

participar amb el seu recolzament o la seua abstenció 

perquè sí. Aquest home no se’n recordava que estava en 

una democràcia parlamentària i governaria el partit que 

poguera negociar amb altres partits per a poder recolzar-lo 

i aconseguir una majoria suficiente.

 A l’endemà començaren a escoltar-se veus i llegir 

comentaris de l’anomenat establishment que segons la 

Vikipedia, és un grup de poder, poder establert o classe 

dominant en un pais. La primera que vaig sentir fou a la 

presidenta del Banco de Santander, Patricia Botín, marcant-

li el camí a seguir pel sr. Sànchez, que era ni més ni menys 

que un pacte o coalició amb Ciudadanos. El mateix dia li 

aplegà al President en funcions una carta de la Comunitat 

Europea que deia que pactara amb un partit conservador 

per fer un govern estable i totes eixes paraules buides amb 

que parlen certs polítics. 

I així han aplegat les “recomanacions” directes o indirectes 

de la Gran Patronal com la CEOE, la Banca, el Banc Central 

Europeu, el FMI (Fondo Monetario Internacional), la sra. 

Merkel, el sr. Macron, etc. Tots volien el mateix, si Pedro 

Sànchez volia governar que pactara amb qui volguera mensy 

amb Podemos.

No es la primera volta que li passa. El 2015 haguera 

pogut governar el sr. Sànchez si pactava amb Podemos 

però el mateix PSOE es va negar en redó i va destituir a 

l’actual President en funcions. En un programa de Jordi 

Evole va denunciar totes les pressions que havia tingut per 

a fer un govern progressista i ara si que eixe “poder” que 

mai es presenta a les eleccions té la capacitat de que els 

ciutadans facen o voten al que ells vulguen.Com? diran 

vostés, mitjançant tots els mitjans de comunicació que estan 

en les seues mans com ràdios, televisions, les xarxes que 

portem a les nostres bujaques

I utilitzen les mentires per a reconduir el sentit del vot 

dels ciutadans.

Obriu bé els ulls i oberveu bé tota la información i 

desinformació que ens aplega a les cases ja que el dia 10 

de novembre tornem a votar. Que no s’enfade la ciutadania 

progressista i deixe de votar, ja que és el que vol aconseguir 

l’establishment espanyol.

Paco Fuster
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Especial Fira de Tots Sants 2019
Revista Cocentaina. El Comtat

Alcaldessa de Cocentaina -MIREIA ESTEPA OLCINA

D
esprés de 673 anys des que el rei Pere IV d’Aragó i 

II de València va concedir el privilegi de celebrar una 

Fira a Cocentaina en agraïment a les gestes del seu 

nebot, Alfons Roger de Llúria, el nostre poble, arrelat a la 

història i a la tradició, torna a organitzar amb el mateix encís 

que al segle XIV l’actual Fira de Tots Sants de Cocentaina.

La Fira ens evoca una suma de sensacions indescriptibles, 

complexes i força sensorials: aromes, sabors, espectacles 

visuals, percepcions sonores... Els cinc sentits es posen 

en marxa quan un misteriós sisé sentit ens anuncia que 

arriba l’1 de novembre i tot el poble es prepara per a la gran 

transformació que experimenta Cocentaina.

Sense dubte, aquest desgavell de visitants que tornarà 

a omplir el nostre poble durant els tres dies que durarà 

enguany la Fira, de l’1 al 3 de novembre, capgirarà per 

complet el nostre dia a dia. És per això volem demanar-vos 

un pessic de paciència, una miqueta de sacrifici i, sobretot, 

moltes ganes de fer Fira.

Som la Fira de les fires, la única declarada d’Interés 

Turístic Internacional de tota Espanya, som Bé d’Interés 

Cultural, som mestres en açò de celebrar una tradició que 

es remonta a 1346. Per tant, us convide a agafar forces per 

a encarar aquesta edició de 2019 amb l’energia i el coratge 

necessaris per a tornar a oferir la millor Fira de totes les que 

es celebren arreu de les nostres terres i que les persones 

que ens visiten s’emporten de nou una magnífica imatge 

del nostre poble i de la capacitat que tenim els contestans 

i contestanes per a organitzar-la.

Us desitge una gran Fira: és de tots i de totes. Gaudiu-la. 

Feu-la gaudir.
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Juan Diego Ingelmo guanya el concurs del cartell de la 
Fira de Tots Sants 2019

E
l passat 11 de setembre es va celebrar el Consell de Fira 

per a triar el cartell anunciador de la Fira de Tots Sants 

de Cocentaina 2019. Juan Diego Ingelmo Benavente, 

veí de Borriana, ha resultat ser el guanyador de la XIV edició 

del concurs amb la seua obra “La Fira vola”. Ingelmo ja va 

guanyar l'edició del 2016.

Aquesta obra ha sigut triada entre un total de 23, procedents 

de tot el territori espanyol. El jurat, format pels membres del 

Consell de Fira, ha considerat que aquesta és la que reunia 

tots els requisits per a donar imatge a una Fira d'Interès 

Turístic Internacional com la Fira de Tots Sants de Cocentaina.

El cartell de Juan Diego Ingelmo es va descobrir 

públicament divendres 4 d'octubre durant l'acte oficial de presentació de la Fira de Tots Sants 2019.

El magistrat Miguel Soler inaugurarà la Fira de Tots Sants 
2019 amb la lectura del privilegi

E
l magistrat contestà Miguel Soler Margarit inaugurarà 

el pròxim 1 de novembre la 673a edició de la Fira de 

Tots Sants de Cocentaina, amb la lectura del Privilegi 

des del balcó del Palau Comtal.

Soler és Llicenciat en Dret per la Universitat de València 

i va ingressar en la carrera judicial sent el primer de la 

seua promoció l’any 1977. Ha exercit de jutge en Jutjats 

de Xàtiva, Ontinyent, Linares i Úbeda, i de Magistrat en el 

Jutjat de Família de Pamplona, en el Jutjat Degà d’Albacete, 

en l’Audiència Territorial de València, i en el Tribunal 

Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Sala del 

Contenciós Administratiu). També ha sigut professor tutor 

de la Universitat Nacional d’Educació a Distància i Professor 

Associat de la Facultat de Dret de la Universitat de València. 

Ha rebut la condecoració Dos Cruces de la Orden de San 

Raimundo de Peñafort.

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha explicat 

que han pensat en Miguel Soler perquè “és un referent en 

el món de la magistratura i mereixia un reconeixement com 

aquest perquè on ha estat exercint el seu treball sempre ha 

tingut present al seu poble, és un honor tindre contestans 

d’aquest nivell”.
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La Fira de Tots Sants de Cocentaina, Festa d’Interès 
Turístic Internacional

V
a ser en abril d’aquest 2019 quan el Ministeri 

d'Indústria, Comerç i Turisme es pronunciava 

favorablement i distinguia la Fira de Tots Sants de 

Cocentaina com a Festa d'Interès Turístic Internacional. Així 

ho han feien públic l'alcaldessa contestana Mireia Estepa 

i la regidora de Fira Mariona Carbonell després de rebre 

la notícia per part de l'Agència Valenciana de Turisme. La 

Fira de Tots Sants de 2019, gaudirà del reconeixement i 

projecció internacional en aquesta 673a edició del certamen. 

Just és a dir, i així ho han destacat els representants de 

l'Ajuntament contestà, que aquesta Fira de Tots Sants és el 

primer certamen comercial d'aquestes característiques en 

ser reconegut com a Festa d'Interès Turístic Internacional 

després d'haver-se certificat el seu impacte i rellevància 

més enllà de la Comunitat Valenciana i del territori nacional. 

Recordem que ja va ser pionera en ser declarada com a Bé 

d'Interés Cultural Immaterial l'any passat.

Aquesta declaració com a Festa d'Interés Turístic 

Internacional, com apuntava la regidora de Fira Mariona 

Carbonell, suposarà una major projecció a escala mundial 

del certamen així com un major finançament per part de 

les administracions estatals, així s'espera des del consistori 

local.

Per part seua, l'alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa 

afirmava que Cocentaina “mai ha rebut aquest tipus de 

reconeixement i el que farem és celebrar-lo amb tot el poble. 

Organitzarem algun tipus d'activitat per a compartir-lo amb 

tots els veïns i veïnes per a fer festa”. ( La festa va tindre lloc 

l’1 d’octubre al Pla de la Font). Apuntava Estepa que “és un 

orgull per a tot el poble comptar amb aquesta declaració 

com a Festa d'Interés Turístic Internacional. És el fruit del 

treball incansable de veïnes i veïns i dels diferents Governs 

que han passat per l'Ajuntament de Cocentaina, pel seu 

treball i per a obrir les portes del nostre poble perquè quan 

arriba la Fira la gaudim amb els 5 sentits. El poble ha d'estar 

pletòric perquè aquest reconeixement va per a tots els veïns 

i veïnes, per als comerciants que embenen cada any i per 

a tots els que ens visiten.

Al mateix temps, tant l'alcaldessa com la regidora de Fira 

agraien de forma especial als tècnics encarregats d'elaborar 

la memòria pertinent que ha sigut valorada pel Ministeri, 

no sense ocultar la seua sorpresa perquè l'expedient 

s'haja resolt amb tanta rapidesa per part tant de l'Agència 

Valenciana de Turisme com pel Ministeri pertinent. 

Segons Mireia Estepa, “el 2019 serà un any crucial perquè 

Cocentaina siga coneguda a tot el món”.

La Fira demana un millor finançament a l’Agència 
Valenciana de Turisme

L
'alcaldessa de Cocentaina, la regidora de Fira i el 

tècnic municipal es reunien fa unes setmanes amb 

el secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de 

Turisme, Francesc Colomer, i el nou director general de 

Turisme, Herick Campos, per a traslladar-los la necessitat 

d'un millor finançament per a aquest esdeveniment.

L'Ajuntament de Cocentaina inverteix al voltant de 375.000 

euros en el muntatge de Fira, dels quals 30.000 euros estan 

subvencionats per l'Agència València de Turisme i 5.000 

euros per la Diputació d'Alacant. Unes subvencions que 

des del consistori qualifiquen com molt escasses donada 

la repercussió de la Fira, el volum de negoci que genera i la 

quantitat de visitants que atrau. Per aquest motiu va tindre 

lloc la reunió de l'alcaldessa i la regidora contestanes amb 

els responsables de turisme autonòmics.

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, valorava la 

reunió com molt positiva, ja que "Francisco Colomer ens 

ha emplaçat a reunir-se més endavant per a treballar un 

conveni especial de subvenció per als pressupostos de 

2020, la qual cosa ens alegra perquè era l'objectiu que ens 

havíem marcat per a aquesta reunió".

Per part seua, la regidora de Fira Mariona Carbonell, 

explicava que "per a l'edició de 2019 el suport de l'Agència 

Valenciana es veurà ampliat en algunes accions concretes 

relacionades amb el sector de turisme, amb els productes 

de la terra i amb la gastronomia, la qual cosa també ens 

alegra perquè és una altra manera de col·laborar a fer de la 

Fira un esdeveniment més atractiu ". Colomer, que va visitar 

la Fira fa 3 anys, apuntava que "és una de les cites de la 

Comunitat Valenciana amb la història i la tradició i, per tant, 

mereix un suport econòmic millor".

Estepa i Carbonell tenen clar que amb tots els 

reconeixements aconseguits per la Fira de Tots els Sants 

en aquests dos últims anys (BIC i declaració d'Interès Turístic 

internacional), a més de les xifres que es desprenen, està 

més que justificat que el suport institucional ha d'estar a 

l'altura de l'esdeveniment més important que organitza 

Cocentaina.

Les edils contestanes tenen pendent reunir-se també 

amb el president de Diputació per a traslladar-li la mateixa 

sol·licitud: un suport econòmic a l'altura de la Fira.

Departament Fira
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Mariona Carbonell Pascual, regidora de Fira
Redacció. Foto: Silvia Botella

A
quest és l’últim any que Mariona Carbonell encapçalarà 

l’equip de Fira. Amb aquest, seran cinc els anys 

que ha desenvolupat el càrrec de regidora i des del 

departament s’ha treballat de valent per seguir sumant i 

mantindre el nivell que la Fira de Cocentaina te. Una feina 

continua que viu els dies grans ara en novembre, però que 

es treballa durant tot l’any, no debaes, des de la regidoria 

s’ha treballat i molt per aconseguir les diferents distincions 

que ens fan ser únics, ens avalen com la Fira de fires.

Tot i que semble un tòpic, per ara ja diem que “fa oloreta 

a Fira” i és que el passat 4 d’octubre es va presentar la que 

serà l’edició de 2019. Des d’aquesta revista Cocentaina. El 

Comtat, com tots els anys fem, dediquem una part important 

a contar-los tot el que esdevindrà la Fira. Tal volta no tenim 

tota la informació, ni som la revista “oficial”, però volem 

compartir en vostès, l’entrevista que vam mantindre amb 

la regidora de Fira Mariona Carbonell .

-Mariona, ja tenim ahi una nova edició de la Fira. 673 anys 

de tradició i si bé tots els anys són especials aquest ho serà 

per a vostè per dos motius ben diferents. Per una banda pel 

reconeixement Internacional que se’ns ha atorgat a la Fira 

i per altra, per ser el seu últim any al capdavant de la Fira. 

Però anem per parts, que significa per a la Fira ser declarada 

d’Interès Turístic Internacional? Què ens aporta?

- Si, com bé dius hi ha dos vessants que sens dubte 

marcaran la Fira d’aquest 2019 a nivell personal. El 

reconeixement a nivell internacional ens permet difondre 

la marca de la Fira i Cocentaina per tot el mon. Som la 

primera i única Fira amb aquest distintiu i amb aquest segell, 

obtindrem un gran reclam turístic i baix la marca Espanya, 

podem ser transportats a diferent fires internacionals. S’ha 

fet un gran treball per aconseguir aquesta declaració, la 

nostra Fira s’ho mereixia per volum, tradició, innovació...

però sobretot per qualitat. Si bé enguany econòmicament no 

ens aporta res perquè quan vàrem tindre la declaració els 

pressupostos ja estaven tancats, sí que estem elaborant un 

conveni de col·laboració específic amb l’Agència Valenciana 

de Turisme per a que se’ns incloguen en els pressupostos 

i tindre una partida econòmica. No hem d’obviar, que la 

nostra Fira meneja molts sectors i durant la seua durada, 

es converteix en un referent econòmic pel volum de ventes, 

en tots el àmbits, que meneja.

-Durant aquestos 5 anys ha aconseguit molts dels objectius 

marcats  com ara l’ampliació de la Fira, la declaració BIC i 

la Internacional de la que parlàvem...

-Sí, han sigut anys de molta feina, i no sols meua perquè 

si tenim la Fira que tenim, és gràcies als regidors que m’han 

precedit i sobretot a les ganes i esforç del departament 

de Fira que no sols treballa ara, sinó que estan tot l’any 

pendent d’aquesta Fira. Han sigut 4 anys on pense que sí 

que hem aconseguit els propòsits que s’havíem marcat. Com 

bé dius, el gran repte va ser l’ampliació de la Fira a País 

Valencià, s’havia d’assolir perquè la nostra Fira creix. 673 

anys després, manté l’essència dels seus orígens però també 

l’evolució dels anys i necessitàvem més metres quadrats. 

Pense que el resultat va ser bo i acceptat, perquè sempre 

ho he dic i vull recalcar-ho, tenim la Fira que tenim gràcies 

també als veïns i veïnes de Cocentaina. Han estat 4 anys 

d’il·lusió i aquest quint any, l’afronte amb les mateixes ganes 

que els anteriors. Els meus objectius han estat complits, 

però sempre queden coses per fer, per millorar, si cap més, 

el que és la Fira. He treballat sempre pensant en la Fira 

i en Cocentaina i des d’aquestes pàgines, sí que voldria 

demanar disculpes als veïns i veïnes per les errades que 

haja pogut cometre, errades no malintencionades, perquè 

com t’he dit, el poble de Cocentaina ha fet gran aquesta 

Fira i nosaltres hem volgut treballar sempre pel bé d’aquest 

aparador contestà.

Bar Raspa

Passeig del Comtat, 51 - COCENTAINA
Tel.: 96 559 01 55

Amplios Salones para Comuniones, 
Bodas, Bautizos, Comidas de empresa
Reuniones familiares...

Avenida
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-Ens centrem ja en aquesta edició, trobarem novetats? 

-Novetats com a tal, no. Si que hi ha alguns canvis que 

sorgeixen de la pròpia evolució de la Fira. Enguany no 

tindrem la zona gourmet com en les edicions anteriors, 

però si que continuarà sent un lloc per a menjar ja que hem 

potenciat els food trucks que tan bona acollida van tindre 

l’any passat. Estaran en avinguda Jaume I. L’altre canvi, el 

trobem en el concurs de Sol a Sol, enguany els premis seran 

per als grups o solistes de música, amb tot, comptarem amb 

espectacles de ball que no entren en concurs.  Apostant 

per la sostenibilitat, tindrem també un pàrquing per a bicis 

elèctriques.

Des del departament seguim treballant i molt per tindre 

una Fira accessible per a tots, que ningú es puga quedar 

sense gaudir de la Fira per tindre una mobilitat reduïda o 

alguna discapacitat. La Fira de Cocentaina és per a tots i totes 

i per això la Fira comptarà amb un apartat de mobilitat més 

viable i visible per a persones amb mobilitat reduïda. També 

tindrem uns cacs per a xiquets autistes i hi haurà una jornada 

sense soroll en tot el recinte firal amb l’objectiu de facilitar 

la diversió als xiquets i xiquetes amb trastorn de l’espectre 

autista (TEA), els quals gaudiran de preus populars (1,50€), 

serà el 30 de noiembre. Aquesta jornada és possible gràcies 

a l’Associació de Firaires de l’Alcoià i El Comtat.

Des de la regidoria de Fira i des del departament de Fira 

apostem per la qualitat i no la quantitat de la nostra Fira.

-Mariona, un any més parlem del cent per cent de 

l’ocupació?

Sí, parlem del cent per cent de l’ocupació en tots els 

sectors que està delimità la nostra Fira: al Passeig del Comtat 

i País Valencià: automoció, stands diversos i maquinaria 

agrícola (sector comercial); el sector de les atraccions al 

recinte firal; sector d’alimentació que el trobarem en el 

carrer Sant Francesc, Jaume I i Bisbe Estanya; sector de 

productes típics, a la plaça alcalde Gadea; sector turístic, 

ubicat al carrer Colón; sector d’esports out door, al carrer 

Roger de Llúria; el sector de la innovació al carrer Ausias 

March; el Sol a Sol, a la plaça Mossén Eugenio Raduan; com 

et deia abans la zona de menjar de food trucks en Jaume I 

i com no les zones que delimiten la nostra Fira com la zona 

àrab, la zona medieval i el porrat valencià on a més trobem 

també la Fira cavallar.

-Quines són les crítiques, si hi ha, que arriben al 

departament de Fira? Quina és la pega, si és que n’hi ha, 

d’aquesta Fira?

-El major inconvenient que te la Fira es el muntatge. 

Parlem d’una infraestructura que ompli tot el nucli central 

del poble i aleshores, els veïns i veïnes pateixen les molèsties 

del muntatge i el no poder transitar en cotxe per dins del 

poble i arribar a les seues cases. Les zones de pàrquing de 

la Fira son les que hi han, no en tenim més, però sí que és 

clar, que el poble es sacrifica i molt per a que la Fira lluisca 

com llueix. Els veïns i veïnes que viuen en el perímetre de la 

Fira son els vertaders patidors de la Fira, per a lo bó i també 

per a lo roïn com és la incomoditat del muntatge.

Pel que fa la brossa, també és un tema que arreplega 

certes crítiques, però no pel dispositiu de que disposa 

l’Ajuntament els dies de Fira i del desmuntatge, sinó per 

la gent incívica que no respecta i li te igual tirar un paper 

o brossa en terra en compte de buscar una paperera. El 

dispotitu de neteja de la Fira és molt gran, tant per a les 

papereres plenes com per als serveis i com per a quan 

s’acaba la Fira. Mentre desmunten van netejant i en a 

penes un dia, el poble torna a la normalitat com sí res no 

haguera passat.  Però el que no podem controlar és això, 

son molts els visitants que passen per Cocentaina i tot i que 

seria un encert que la gent fora cívica i respectara la neteja, 

Foto arxiu. Fira’18
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sempre hi ha gent, una minoria, que te igual tirar la brossa 

on millor li convé

-Les noves tecnologies son una ferramenta imprescindible 

per a la gent jove i també per difondre de manera immediata 

la nostra Fira

-Així és, no podem ignorar les xarxes socials perquè de 

manera immediata publiquen cada instant de la Fira i fan 

que peguen la volta al mon. Enguany, seguirem contant amb 

l’App de la Fira que a més, estarà en anglés. I a banda, de 

Twiter i Facebook, hem obert també un canal en Instagram 

per a que  ens puguen seguir i estar informat en tot moment 

dels espectacles que van a fer-se o del que poden visitar en 

la Fira de Cocentaina

-Tenim una Fira que es viu de dia, amb molts espectacles 

de carrer, però també es viu de nit

-La Fira es viu pràcticament 24 hores al dia!!! És un Fira per 

a totes les edats i és per això que enguany també comptarem 

amb l’espai Fira i festa. Ubicat a l’avinguda Ferrocarril 

divendres i dissabte tindrem orquestra i discomòbil i ja dijous 

per la nit, que és també la nit de les quintes o dels sopars de 

l’institut i universitaris, la festa estarà als pubs de Cocentaina

-Mariona ha fet molt incapeu en la gent de Cocentaina, en 

els veïns i veïnes del poble

-Sí i vull donar gràcies al poble de Cocentaina per fer gran 

aquesta Fira. La Fira du molt de mal de caps, parlàvem 

abans del muntatge, dels aparcaments, de la neteja, del 

soroll de la nit...i els veïns i veïnes ho suporten perquè saben 

que és la Fira, que és l’esdeveniment més important que 

tenim i és la marca gràcies a la qual, sens coneix per tot 

arreu. Enguany tenim tres dies de Fira, és un Fira curteta, 

però de segur que serà intensa. El poble sap que la Fira 

és el millor aparador per mostrar el que tenim i el poble es 

volca per oferir-li al visitant tot el que fem i som. Les nostres 

bandes ens regalen la seua música en el concert de Fira, el 

cor de Cambra Discantus, tanca la Fira amb un Certamen 

a nivell nacional; les mestresses de casa estan al peu del 

canó per donar esmorzar als visitants el dia 1 mentre que les 

danesres i dansers del grup de danses Cocentaina mostren 

la riquesa del nostre folklore, el club de pilota Cocentaona 

ens du l’esport autòcton dels valencians i valencianes i el 

Soca Run amb el seu trail tanca la programació oficial de la 

Fira, el Mal Passet amb els seus sons tradicionals en recorda 

l’origen de la Fira i després tenim a les confraries, la Pia 

Unió i/o les filaes que mostren eixa altra vessant festiva que 

també forma part de la història de Cocentaina, el comerç 

local i els nostres bars que durant els dies de Fira no tanca 

les portes sinó al contrari les obri per mostrar que som un 

poble viu.... el poble ha fet seua la Fira i és per això, que a 

l’Ajuntament ens toca vetllar per la continuïtat de la mateixa 

i seguir lluitant per a que no ens faltes de res i aquesta Fira 

continue tenint i rebent tots els reconeixements i títols que 

li pertanyen i es mereix per antiga, tradicional i haver sabut 

perdurar en el temps

- Mariona, com a regidora, està contenta de la Fira que tenim?

-Molt contenta, tenim una gran Fira i el més important 

una Fira de qualitat en tots els serveis que oferta. La nostra 

Fira en aquestos 673 anys ha tingut una gran evolució i els 

regidors que han passat han sabut treballar per dignificar-

la sense oblidar les seues arrels i jo crec que eixe és el 

gran secret de la millor Fira del mon: que ha crescut, ha 

evolucionat en el temps però mai ha oblidat les seues arrels

-Quina ha estat la major satisfacció de ser regidora de Fira?

-Ser regidora de Fira implica responsabilitat en Majúscules, 

però he tingut l’oportunitat de conèixer l’organització de la 

Fira des de dins, amb els pros i contres que solen sorgir els 

dies de Fira, dies que per cert, estem de guàrdia, gaudint-la 

però a l’aguiat del que puga passar, per avaluar-la desrpés 

i millorar en les errades que hajam pogut tindre o mantenir 

allò que ha anat bé. Amb tot, ser regidora de Fira per a mi ha 

estat un orgull, és l’esdeveniment més important del nostre 

poble i poder treballar per ella i amb ella ha estat una gran 

satisfacció. Hi ha molts moments que guarde d’aquestos 

quatre anys i de segur, que en aquest últim any, també en 

sorgiran. Moments que sols ens du la Fira, una passió i 

sobretot, un sentiment socarrat.

-Gràcies Mariona per aquestos anys i per dedicar-nos el 

seu temps. Simplement desitjar-li bona Fira i que la disfrute, 

ja no com a regidora, sinó com a socarrà

-Gràcies a vosaltres i com no, gràcies a tots els qui fan 

possible aquesta Fira. He estat molt ben acompanyada durant 

estos anys per gent que des de darrere treballa i molt per la 

Fira. Ha estat un luxe compartir amb ells estes vivències de 

Fira i esta passió pel nostre poble. Espere haver estat a l’altura 

que la nostra Fira es mereix i tot i que acabe en la regidoria, 

seguirem treballant des de l’Ajuntament per recolzar 

aquest Fira d’Interès Turístic Internacional. Desitge que 

Cocentaina la visca i se la disfrute. Fins sempre i Bona Fira!!
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Arranca el compte enrere per a la 673 edició de la Fira 
de Tots Sants

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina ja ha presentat la seua 

673 edició, la primera després que aquest esdeveniment 

haja estat declarat Festa d’Interès Turístic Internacional. 

Durant l’acte, que ha tingut lloc aquest divendres en 

l’exterior del Centre Cultural El Teular, s’ha descobert el cartell 

anunciador de la Fira, obra de Juan Diego Ingelmo, veí de 

Borriana, que no ha pogut estar present per motius laborals. 

Tot i això, ha volgut enviar unes paraules d’agraïment i s’ha 

mostrat orgullós de poder ser la imatge d’un esdeveniment 

com aquest. El cartell porta el lema “La Fira vola”, perquè 

“volia expressar l’enlairament en l’aparador internacional”, 

segons ha explicat. Apareix una parella protagonista que ix 

volant a cavall del logotip de la Fira, deixant enrere un colorit 

estel que expressa la varietat de productes i activitats que 

podem encontrar. La silueta de l’Església de Santa Maria, 

el Palau i el Castell sobre la Penyeta Blanca ens ubiquen 

geogràficament. 

NP Departament de Fira. Fotos: Silvia Botella

Però a més, també s’ha presentat en societat el Pregoner 

de la Fira 2019, el magistrat contestà Miguel Soler Margarit, 

qui també s’ha mostrat especialment orgullós i satisfet per 

haver pensat en la seua persona per a aquest càrrec. Soler 

viu en València però està fortament lligat al seu poble, 

Cocentaina, i el pròxim 1 de novembre serà l’encarregat de 

llegir el ‘Privilegi’ des del balcó del Palau Comtal per donar 

inici a l’edició d’enguany.

 L’acte, conduït pel periodista contestà, Gabriel Pascual, 

ha servit també per donar a conèixer les novetats que ens 

esperen tant en la programació com en l’organització i 

infraestructura. A més, s’ha projectat l’espot publicitari que 

ens servirà d’aparador per atraure visitants. 

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha felicitat els 

protagonistes d’aquest any i ha encoratjat a tots els veïns a 

agafar forces per gaudir de la Fira i demostrar als visitants 

la qualitat d’aquesta, alhora que els ha demanat “paciència, 

sacrifici i moltes ganes de fer Fira”. 

Per la seua banda, la regidora de Fira, Mariona Carbonell, 

s’ha mostrat molt satisfeta amb la feina feta durant tot el 

temps que ha estat al capdavant de la regidoria de Fira. 

Aquest és el seu últim any, i per això ha volgut donar les 

gràcies a tot el seu equip, companys, i a tot el poble de 

Cocentaina pel suport que han demostrat, i ha dit que 

“esperem en aquest últim any estar de nou a l’alçada que 

mereix el nostre poble i la nostra Fira”.

L’acte ha estat amenitzat pel Grup de Danses Cocentaina 

i la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet.
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Comencem la Fira amb les mestresses de casa i el grup 
de danses Cocentaina
Redacció

C
asi un mes després d’haver-se presentat la Fira, una 

setmana després d’haver inaugurat les exposicions i 

dies després de tindre el poble pates en amunt pel 

muntatge de la Fira, arribarà el dia 1 de novembre. Per a 

qualsevol contestà, el dia amaneix a meitat mati, esperant el 

sol i la frescoreta de tardor, per arreglar-se i eixir a passejar 

per la nostra Fira de Tots Sants, Fira Bic, d’Interès nacional 

i enguany també d’Interès turístic Internacional…un sense 

fi de títols que avalen l’antiguitat i valua de la mateixa.

Però hi ha un grup (de dones sobretot), que esperen el dia 

1 de novembre amb el davantal posat i mans a l’obra: son 

les mestresses de casa de Cocentaina que es converteixen 

en amfitriones de luxe cuinant i oferint els millors entrepans 

que trobarem en tot el perímetre de la Fira. I és que clar, 

quan parlem d’embutit de Cocentaina, vi de la casa, olives 

i pa recent fornejat dels forns contestans...se’ns fa la boca 

aigua. Sí, les mestresses de casa de bon mati, estaran ja 

preparant els entrepans que milers de visitants degustaran al 

Pla de la Font, a l’origen de la Fira. Elles sacrifiquen aquest 

dia per abastir i donar-li sentit al tradicional esmorzar de Fira 

i ho fan amb un somriure als llavis i amb la simpatia que les 

caracteritza. La gent que ja s’ho sap, s’aglutina al Pla de la 

Font, on es troba la fira cavallar, trauen la seua bota i a més, 

tenen el privilegi de veure in situ, una mostra del folklore 

valencià amb els balls del grup de danses Cocentaina, que 

ataviats amb els trajes típics de dansadors i dansadores, 

deleiten al públic assistent en aquest espectacle local. I 

mereixen menció, tant les mestresses de casa com el grup de 

danses Cocentaina, perquè de bon mati s’enfilen els tratges, 

el monyo ben fet i mentre la gent ve i va, puja i baixa, les dos 

entitats omplin el Pla de la Font de música, colo , olors.... 

son part de la nostra Fira, de la nostra tradició. 

Son del poble, els de casa i per això des d’aquestes 

línies de la revista Cocentaina. El Comtat els agraïm eixa 

participació tan especial del dia 1 de novembre, perquè a 

Cocentaina no concebim el dia de Tots Sants sense Fira...ni 

sense les danses i l’esmorzar. Gràcies mestresses de casa 

i grup de danses Cocentaina!!!!

I amb la panxa plena...cantem i visitem la Fira

I 
enguany serà també el dia 1 de novembre 

quan es done per inaugurada la 673 edició 

de la Fira de Tots Sants. En pàgines anteriors, 

ja hem descobert al pregoner que llegirà el 

manifest, acompanyat per les autoritats civils 

que venen a recolzar aquesta Fira contestana, 

per tant, amb la panxa ben plena i després 

d’haver vist les danses, se’n pujarem cap amunt 

on el so de la dolçaina i el tabal ens cridaran.

La Fira de Cocentaina és una Fira d’allò més 

completa i com a tal, te un himne que la representa 

i que s’entona el dia de la inauguració. Composat 

pel mestre Francisco Valor Llorens, aquest himne sona una 

vegada s’ha llegit el privilegi, inaugurant-se així aquesta Fira 

d’Interès turístic Internacional.

I és que la banda sonora de la Fira la posen les nostres 

bandes, el cor de Cambra Discantus i com, la colla 

contestana Mal Passet que acompanyarà la comitiva 

inaugural. Sons alegres i desemfadats, com la colla, amb 

una música tradicional, la de la dolçaina i el tabal que fan 

que la Fira contestana siga especial.

De nou trobarem a la gent de casa que és la que fa la 

nostra Fira gran i en aquest cas la colla Mal Passet que amb 

l’obertura (o himne) de la Fira, encetarà una nova edició. 

Vagen entonat perquè tots hem de cantar allò de “ a la 

Fira no vages si no tens diners...”

Redacció
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Concurs lúdic Sol a Sol

E
l concurs va adreçat a aquells 

artistes professionals o aficionats, 

tant grups com artistes individuals 

que s’emmarquen dintre de la modalitat 

de MÚSICA, en una sola categoria. Els 

participants han de ser majors de 16 

anys.

Cada grup/artista deurà disposar 

de les distintes necessitats per a 

les seves actuacions: instruments, 

vestuaris, accessoris, etc. L’organització 

es compromet a posar a disposició 

dels grups/artistes un equip de so e 

il·luminació. En el cas de la categoria 

musical, la bateria i els amplificadors 

de guitarres i baix els posaran els grups/

artistes que actuen el mateix dia.

Es  necess i ta rà  un mín im de 

3 grups o artistes per a crear una 

modalitat/categoria de les anteriorment 

esmentades, declarant-se deserta si no s’arriba a aquest 

mínim.  

Es preveu realitzar un reportatge fotogràfic i audiovisual de 

la fase final, per futures accions promocionals del concurs. 

Els grups i solistes es comprometen a autoritzar aquestes 

accions que es llicenciaran a través de Creative Commons. 

Així mateix, els artistes garantitzaran que es troben en 

possessió dels drets d’interpretació 

i/o auditoria i concediran permís a 

l’organització per reproduir-los.  

Presentació de les sol·licituds fins el 

15 d'octubre de 2019.

La sol·licitud d’inscripció es podrà 

trobar a: www.cocentaina.es / www.

firadecocentaina.org .Les inscripcions 

es podran realitzar: Personalment 

al SIC – Registre d’Entrada, plaça la 

Vila, 1. 03820 Cocentaina (Alacant). 

Horari d’atenció de 9 a 14 hores, de 

dilluns a divendres; Per correu postal 

a la direcció: Plaça la Vila, 1. 03820 

Cocentaina (Alacant). (A l’atenció del 

SIC – Registre d’Entrada); Si disposen 

de firma electrònica, també podran 

inscriure’s a la pàgina web: www.

cocentaina.es – Seu electrònica – 

Instància general. 

Els grups/artistes hauran d’acompanyar la sol·licitud 

d’inscripció amb: Fotocopia del DNI de l’artista o de cadascú 

dels membres del grup;  La biografia del grup/artista;  Una 

mostra en format digital, o enllaç a Internet (link) on es 

mostren les seves aptituds i capacitats.

S’estableixen tres premis econòmics: primer premi: 

1500€; segon premi: 1000€  i tercer premi: 500 €.

Concurs de fotografia “Retrats de Fira”

E
l Departament de Fira de Tots Sants de Cocentaina 

convoca la octava edició del Concurs "Retrats de Fira", 

un espai des d'on els amants de la fotografia podreu 

expressar la vostra pròpia visió de l'esdeveniment mitjantçant 

imatges. És important reflectir els diferents punts de vista 

que conformen la mostra: la tradició, la tecnologia, l’oci, el 

consum, la gastronomia, etc.

L’objecte de les obres haurà de ser la FIRA DE TOTS 

SANTS. Els treballs han de ser originals i inèdits, no havent 

sigut presentats en altres concursos i que no suposen, en tot 

o en part, còpia o plagi d’obres publicades, pròpies o d’altres 

artistes. Cada autor será responsable, davant l’Ajuntament, 

i davant tercers, del compliment de l’establert en les bases.

Les fotografies hauran de ser realitzades durant els dies 

de la Fira de la 673 edició, és a dir de l’1 al 3 de novembre 

de 2019.

La data límit per a enviar les fotografies serà el 30 de 

novembre, fins les 14:00. Les mateixes s’hauran d’enviar per 

correu electrònic a l’adreça: retratsdefira@cocentaina.org. 

Tota fotografia que siga lliurada fora d’aquest termini 

quedarà automàticament fora de concurs. 

Cada participant podrà concursar amb un màxim de 

3 fotografies seleccionades per ell mateix. En el mail de 

lliurament haurà de contenir les següents dades: Nom 

complet; Correu electrònic; Telèfon de contacte i Població.

S’estableixen tres premis: 

-1r. Premi: Cap de setmana per a dues persones. 

-2n. Premi: “Premi comerç de Cocentaina”: xec regal de 

100€ a gastar en un sol comerç minoriste de Cocentaina 

-3r. Premi: Sopar/Dinar per a dues persones en qualsevol 

establiment d’hostaleria de Cocentaina.
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L’esport i la Fira
Redacció

U
n any més, dintre d’aquest especial de Fira ens fem 

ressò també de l’esport, perquè la Fira te un paper 

important dintre del panorama esportiu.

La Fira patrocina diversos clubs esportius (equip ciclisme 

Alltricks-Fira de Tots Sants, Ye Faky, Cocentaina CF) però a 

més, sota l’empar d’aquesta Fira internacional s’organitzen 

diversos trofeus i en diferents àmbits.

El Club d'Escacs Cocentaina organitzarà les següents 

activitats esportives per a la Fira de Tots Sants:

-10é Torneig Internacional d'Escacs de Cocentaina “Fira 

de Tots Sants” 2019 , que es realitzarà el Diumenge 27 

d'Octubre de 2019, de 10 a 14'30 hores en el Centre Social 

Real Blanc de Cocentaina. 

-21é Intercanvi Cultural d'Escoles d'Escacs a Cocentaina 

"Fira de Tots Sants" 2019 , que es realitzarà el Diumenge 

27 d'Octubre de 2019, de 17 a 20'30 hores en el Centre 

Social Real Blanc de Cocentaina. 

El Contestano Calix-Lluna d’Elsa, també te previst jugar el 

trofeu de Fira. Serà el diumenge 20 i 27 d’octubre de 8:30h 

a 13:30h a les pistes de calix del poliesportiu, un trofeu que 

arribarà ja a la seua 28 edició.

El trofeu de petanca, organitzat pel club petanca de 

Cocentaina es jugarà el dissabte 26 d’octubre, també a les 

pistes ubicades en l’antic institut.

El diumenge 27 a les 11:30h del mati i en el camp 

municipal La Via, es durà a terme la II edició del trofeu 

de futbol veterà. Enguany serà l’Albacete l’equip que 

s’enfrontarà al Contestano veterà.

Ja en plena Fira, l’esport es fa present gràcies al Club 

pilota Cocentaina que un any més aporta la tradició amb 

les partides amb indumentària tradicional i com no, amb 

una gran partida de raspall que congrega als millors pilotaris 

del moment. Aquestes partides i també la corresponent a la 

lliga, es jugaran com sempre al carrer Cervantes.

Per tancar l’esport i la Fira de Tots Sants, el club Soca Run 

ja ha posat en marxa un any més, el Trail Fira de Tots Sants, 

prova puntuable per al circuit Txitxarra trail. Serà el 10 de 

novembre i les inscripcions ja estan obertes. En aquesta 

quarta edició, es segueixen mantenint les tres proves: la 

carrera llarga de 20 quilòmetres i 1140 mestres de desnivell 

acumulat (prova puntuable per al circuit); la carrera curta 

de 8 quilòmetres i 515 metres de desnivell acumulat i la 

marxa no competitiva també de 8 quilòmetres. Al facebook 

del club i en la pròpia web del Soca Run podem trobar tota la 

informació al voltant d’aquest trail, així com les inscripcions.

Com veuen, l’esport te un paper important dintre de la gran 

Fira contestana i és per això, que també trobarem la zona 

d’esport outdoor (C/ Roger de Llúria) amb els equipaments 

més actuals per als esport d’exterior.
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El Certamen Coral Fira de Tots Sants celebrarà la seua 39 edició
Redacció

S
ota el lema “vine i disfruta” (come and enjoy) el pròxim 

9 de novembre a les 19 h. i com a cloenda de la Fira 

se celebrarà la 39 edició del certamen Coral Fira de 

Tots Sants.

Com és habitual, l’esdeveniment que tindrà lloc al 

Centre Cultural El Teular i està patrocinat per l'Ajuntament 

de Cocentaina, la Generalitat Valenciana i la Diputació 

d'Alacant, a més de comptar amb la col·laboració de la 

Seu Universitària de Cocentaina de la Universitat d'Alacant, 

Unión Alcoyana Seguros, Antecuir, Textisol entre altres 

empreses, sense oblidar la gran aportació del comerç local 

i comarcal. 

El certamen està organitzat per l'Associació Certamen 

Coral Fira de Tots Sants integrada per membres del Cor de 

Cambra Discantus, factor humà indispensable en el bon fer 

i bona organització del mateix. 

La 39 edició del Certamen Coral és la tercera edició del 

cicle quadriennal que culminarà en el V PREMI FIRACOR 

el novembre del 2020.

En aquesta edició, l'organització del Certamen Coral ha 

encarregat la realització del cartell a Raúl Belda Jover, que 

també és coordinador de l’esdeveniment. Per a Raúl aquest 

ha estat un fet important, perquè ell mai havia fet cap 

cartell, amb tot el resultat és senzill i cridaner “Come and 

enjoy”, com dèiem al principi d’aquest article, vine i disfruta, 

convidant així al públic a que no es perga aquest certamen 

que a banda de promoure el cant coral en valencià, ens du 

les millors agrupacions del moment.

Dins de la difusió de la música coral escrita en valencià 

que l'organització del certamen realitza, l'obra obligada 

per a aquesta edició ha sigut encarregada al compositor i 

director Josep Robert Sellés i Camps. L’obra obligada titulada 

“MARETA, MARETA” està composta a partir de una cançó 

popular valenciana amb el mateix títol. Amb aquesta obra, 

l’organització i el compositor es sumen a la celebració del 

“V Centenari del Miracle de la Mare de Déu 1520-2020” 

. Amb tot, la seua aportació al V centenari també es veurà 

reflectida en la recaptació de la taquilla, ja que ho donarà al 

Projecte de Caritat del V Centenari del Miracle de la Mare de 

Déu, coordinat per Càritas Cocentaina i la PIA Unió. 

L’esdeveniment estarà conduït pel periodista i locutor 

Gabriel Pascual, i en aquesta edició concorreran la “CORAL 

JOVE DEL CONSERVATORI DE SANT CUGAT, BARCELONA”, 

el “CORO DIATESSARON DE MOLINA DEL SEGURA, 

MURCIA” i el “GRUPO VOCAL AMITIÉ DE LANGREO, 

ASTURIAS” .  

CORAL JOVE DEL CONSERVATORI DE SANT CUGAT, BARCELONA
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Les tres agrupacions opataran als següents premis:

•1º Premi dotat amb 3000€, a més a més el cor guardonat amb 

el primer premi concorrerà en el V PREMI FIRACOR el 2020.

•2º Premi dotat amb 1800€

•3º Premi dotat amb 1200€

•Premi del públic dotat amb 600€.

Tots ells seran avaluats per una jurat amb una llarga trajectòria 

i experiència dintre del món coral. El jurat estarà format per:

•JOSEP ROBERT SELLÉS I CAMPS, director artístic del 

CCFTS i director del Cor de Cambra Discantus i de l’agrupació 

vocal Eduardo Torres d’Albaida. Autor de l’obra obligada.

•ANA LUISA CHOVA RODRÍGUEZ, Catedràtica de Cant 

del Conservatori Superior de Música de València.

•DAVID COLADO CORONAS, director del Certamen de 

Habaneras de Candás (Asturias), i de la Banda Municipal 

de Oviedo.

•JORDI BLANCH TORDERA, director assistent del Cor de 

la Generalitat Valenciana.

•NURIA FERNÁNDEZ HERRANZ , professora de Direcció 

de Cors al Conservatori Superior de Castilla-La Mancha, és 

directora artística i fundadora de vokalars.

•Actuarà com a secretari del jurat MARCOS VILAPLANA 

CALBO, subdirector i cap de corda del Cor de Cambra Discantus.

Tanmateix, mentre el jurat delibera, actuarà com a grup 

CORO DIATESSARON DE MOLINA DEL SEGURA, MURCIA

GRUPO VOCAL AMITIÉ DE LANGREO, ASTURIAS

convidat i fora de concurs el grup de Sons de Mar, duet 

de nova creació format per Carmen Botella, veu i Juanba 

Gimeno, guitarra; dos músics de llarga trajectòria professional.

El grup versiona peces musicals tradicionals, especialment 

harmonitzacions corals, del nostre Mediterrani.

L'organització del Certamen disposarà d’un servei de 

reserves d'entrades a la web www.certamencoralfiratotssants.

com i venda a la Casa de la Joventut de Cocentaina. 

Recordar també, que el Certamen Coral serà retransmés 

en directe a través de Ràdio Cocentaina. La veu del Comtat.

Atesa la finalitat última del certamen i que no és una altra 

que la difusió de la música i coral, l'organització ha disposat 

la celebració d'una sèrie d'activitats col·laterals que pretenen 

potenciar l'objectiu exposat. En aquest sentit el passat 

mes de maig el Certamen Coral va organitzar un Recital 

Líric, oferit per alumnes del professor de cant Raúl Belda i 

acompanyats al piano pel mestre Enrique Calabuig, al Centre 

Social Real Blanc de Cocentaina dintre de les activitats de la 

Setmana Cultural de les Persones Majors de Cocentaina. Així 

mateix per al 8 de novembre a les 22:00 hores a la Casa de 

la Joventut de Cocentaina s’ha programat la celebració d’un 

Taller Coral impartit per Nuria Fernández, titulada superior 

en Direcció de Cors i Pedagogia de la Direcció en la Savaria 

Egyetemi Központ (Hongria). El Taller Coral serà de lliure 

assistència amb el requisit d'emplenar la inscripció que es 

pot trobar en la web del Certamen Coral.
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La Fira de Tots Sants prepara el seu dispositiu de seguretat
NP Departament de Fira

L
a Junta Local de Seguretat de Cocentaina s'ha reunit 

aquest dilluns al matí per organitzar el dispositiu de 

seguretat ciutadana per als dies de la Fira de Tots 

Sants. La reunió ha estat presidida pel secretari general de la 

subdelegació del govern, José Antonio Cuadros, acompanyat 

per l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, la regidora de 

Fira, Mariona Carbonell, i el de Seguretat, Toni Hernández, 

així com representants de la Policia Local, Policia Nacional, 

Guàrdia Civil i Bombers. 

Està previst reforçar el dispositiu de seguretat en un 

centenar d'agents de Guàrdia Civil al dia, la Policia Local 

treballarà amb la seua plantilla habitual, i la unitat adscrita 

també es veurà reforçada en una o dos patrulles per torn. 

Així ho ha explicat Cuadros, que ha assegurat que “l'última 

edició va transcórrer sense incidències de seguretat, i anem 

a treballar en la mateixa línia”. 

Per la seua banda, el cap de Policia Nacional d'Alcoi, 

Jesús Sánchez, ha explicat que donaran suport operatiu 

als cossos i forces de seguretat de l'Estat en la identificació 

de ciutadans estrangers. També des de la comandància de 

la Guàrdia Civil d'Alacant, Antonio Dardel, ha explicat que 

mantindran vigilat tant el nucli urbà com les urbanitzacions 

més apartades, ja que “la gent deixa buides les seues cases 

i de vegades es produeixen robatoris”. 

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha agraït a 

les forces de seguretat el seu treball perquè tot funcione 

correctament. En la mateixa línia s'ha mostrat la regidora 

de Fira, Mariona Carbonell, qui ha assegurat que tots els 

efectius que es desplegaran durant els dies 1, 2 i 3 de 

novembre són una part fonamental de la Fira.

La Fira de Tots Sants habilitarà espais per a persones 
amb mobilitat reduïda durant les actuacions
NP Departament de Fira

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina disposarà aquest any 

de diverses mesures per facilitar la visita de les persones 

amb mobilitat reduïda. Una de les iniciatives més 

destacades és l’habilitació d’espais durant les actuacions 

en les zones de Fira i Festa, Petit Palau, Palau a Escena, 

Sol a Sol, i Muntada i Doma, perquè puguen gaudir-les amb 

millors condicions. 

A més, en els plànols informatius estaran marcats els 

carrers més apropiats per poder circular amb facilitat, ja que 

hi ha zones de la Fira on es produeixen fortes aglomeracions 

de gent que dificulten la circulació. I per a totes aquelles 

persones que ho necessiten, en els diferents punts 

d’informació podran disposar d’accessoris que faciliten la 

mobilitat, com gaiatos amb seients. 

La regidora de Fira, Mariona Carbonell, ha explicat que 

“volem que totes les persones puguen gaudir de la nostra 

Fira amb les mateixes condicions, i cada edició intentem 

adaptar-nos a les possibles necessitats”. Totes aquestes 

mesures se sumen a les que ja s’estaven realitzant en 

edicions anteriors, com l’aparcament de Textiflok per a 

persones amb discapacitat, o els serveis adaptats, tot i que 

ha remarcat que “aquest any hem augmentat aquest tipus 

de lavabos i en total hi ha onze repartits per tot el perímetre 

de la Fira”. 

D’una altra banda, cal destacar també les noves mesures 

de sostenibilitat que es portaran a terme. Al carrer Alfonso V 

s’habilitarà un aparcament per a 100 bicicletes elèctriques, 

i a més, als aparcaments de la perifèria se seguirà donant el 

servei d’autobús per desplaçar-se a la Fira i descongestionar 

la població de vehicles. En aquest sentit, recordar que de 

nou es fomenta el transport públic amb un augment dels 

horaris del tren ValènciaAlcoi. 

Dins de les mesures de sostenibilitat, tots els expositors 

disposaran d’il·luminació de baix consum, un dels requisits 

per participar aquest any en la Fira de Tots Sants. També 

els estands institucionals utilitzaran materials renovables.
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La Fira vista des de....
Redacció

E
n aquestes pàgines, els oferim una visió de la Fira de 

generacions diferents i també des de punts de vista 

diferents.

La primera visió ens ve des de la distància, amb enyorança 

i estima cap a esta Fira, la família Díaz Moya ens descriu 

com viu la Fira des de Austin (Nord- Amèrica).

Som una família socarrà que per diversos motius ens 

trobem vivint a Austin, Texas, EEUU. Aquest any és el nostre 

tercer any que ens perdem la Fira de Tots Sants i seguim 

tirant-a faltar. Encara que ens separen 8000 quilòmetres 

de distància, la sentim a prop i aquests dies la nostra ment 

es troba a Cocentaina, encara que el nostre cos estigui açí. 

Podem dir que a tota la gent que hem conegut açí, saben 

de la Fira, qualsevol conversa és bona per donar a conèixer 

la nostra fira. Els expliquem que es celebra des de 1376 i 

està declarada d'Interès Turístic Internacional, però sobretot 

que d´un poble de només 12000 habitants arriben mes de 

500.000 persones i es converteix sencer en una Fira, i que 

per molt que els diguem ... és millor del que es puguen 

imaginar.

Per a nosaltres els dies anteriors a la Fira, també la sentim, 

les xarxes socials tenen gran culpa d'això, eixos dies estem 

totalment enganxats i vivim amb curiositat i nostàlgia cada 

fotografia o vídeo publicats. Fins quan escriuen la típica frase 

de "ja fa oloreta a Fira" se'ns dibuixa un somriure a la cara 

i ens la imaginem, com tantes vegades l'hem viscut estant 

allí. La nostra família també s'encarrega d'informar-nos de 

totes les novetats, que si aquest any han posat casetes a 

l'avinguda del País Valencià, que si la zona gourmet està 

en tal lloc, que si per les nits va un Dj o un grup ... etc. Us 

podem assegurar que possiblement sabrem més de les 

novetats de la Fira que molts que viviu allà, potser la sensació 

de no poder veure-ho físicament sinó a través de pantalles 

ens fa viure la fira més intensament.

Els dies de Fira, per a nosaltres açí són com un dia més, 

ens alçarem i anirem a l'escola a treballar, com cada dia, 

però sabem que el primer pensament en obrir els ulls serà 

Cocentaina, estarà ple? farà bon temps ?, pel canvi horari 

(són 7 hores de diferència) quan nosaltres ens despertem 

és migdia allí, així que el nostre matí és la vostra vesprà. 

Aquests dies escoltem ràdio Cocentaina a tota hora i si tinc 

algun moment a la feina, normalment l'estona del dinar, faig 

una vídeo llamada i en rigorós directe veig l'ambient, a voltes 

tinc sort i encara puc saludar algun amic o conegut que em 

veu en la pantalla del mòbil del meu pare i encara que només 

ens podem saludar per gestos perquè amb el rebombori és 

impossible poder parlar, és una manera de teletransportarte 

per uns minuts allà i veure que tot segueix igual.

Per a molts la fira sempre és el mateix, el mateix jaleo, 

la mateixa gent, els mateixos problemes, les mateixes olors 

però és que sense tot això la fira no seria la fira i tots els que 

aneu a viure-la , disfruteu-la, perquè no fa falta anar-se´n tan 

lluny per valorar que la Fira és la fira de les fires i que tots els 

Contestans som molt afortunats de tindre aquesta festivitat. 

Valoreu-la, admireu-la i cuideu-la, algun dia tornarem a 

gaudir-la amb vosaltres i volem que seguisca sent la millor 

Fira del món i es gràcies a la col·laboració de tot el poble 

de Cocentaina.

Una abraçada immensa des de Austin.

La família Díaz Moya.

Ens podeu seguir a Instagram o al bloc de 

@5socarratsenaustin

L’altra visió de la Fira en la dona una jove contestana, 

Maria Pellicer Vañó de 13 anys.

Per a una jove com Maria (casi 14 anys), la Fira és un 

esdeveniment important. Parlant amb ella, li preguntàvem 

com veia l’actual Fira i ella ens deia que és un Fira molt 
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completa, a la que no li falta res, ja que te moltes activitats. 

Ens diu que no és una Fira avorrida. Sinó més bé al contrari, 

és un Fira molt diversificada i que te de tot.

Per a Maria, les atraccions i les paraetes són el punt 

principal de la Fira. I en aquest punt, sí que com a jove 

contestana te que dir.

Per una banda les atraccions no estan mal, però estaria 

bé que la nostra Fira tinguera un recinte firal més gran, 

per albergar atraccions més grans i dirigides a un públic 

juvenil. Perquè si bé, hi ha una apartaet per a atraccions 

més atrevides, sí que és cert que la majoria de rodetes son 

per a xiquets i xiquetes, aleshores, estaria bé poder variar 

d’atraccions i tindre’n per a un públic juvenil i sino hi ha 

lloc, que variaren de any en any les atraccions que vene a 

Cocentaina.

A Maria li agrada passejar-se per les diferents zones 

temàtiques de la Fira i com no, firar-se de les paraetes. El seu 

fort son les polseres, clauers, coses de decoració i menjar. 

Son dies de passejar bona cosa i l’afluència de visitants és 

algo que l’agobia un poc, però és sabedora que una Fira 

com la de Cocentaina, atrau a milers de visitants.

Maria ens parlava també de les paraetes, a ella li encanta 

passejar en les amigues i mirar, triar i a la fi firar-se, però 

pensa que en son massa les que hi ha, tal volta les de la 

carretera son massa repetitives, però com bé diu ella, formen 

part de la nostra Fira.

L’oferta d’espectacles que dona la Fira, també és algo 

que a Maria li crida l’atenció i li agrada. Ella viu la Fira de 

dia i aleshores, està contenta de la Fira que tenim i l’espera 

amb ganes.

La nostra particular visió de la Fira avança ara amb 

l’escriptor contestà JuanFrancisco Ferrándiz Pascual.

JuanFran segueix amb la seua projecció a nivell 

internacional, de fet la seua última novel·la “La terra 

maleïda” ha estat recentment traduïda a l’alemany (sense 

oblidar que està sent un èxit de vendes a França, Itàlia, 

Regne Unit...). Per a un escriptor com ell, la Fira te moltes 

vessants diferents: històrica, tradicional, cultural...Segons 

JuanFran “la Fira forma part del cicle de la vida anual de 

Cocentaina”.  Si bé es cert, Cocentaina te diferents festivitats 

que marquen cada època de l’any i aquesta ben bé podria 

ser la tardorenca. 

JuanFran viu la Fira com des de fa molts anys, “hi ha 

uns rituals que seguim, bé per tradició o bé perquè els 

tenim assolits i no hem de deixar-los perdre. En el meu cas 

m’agrada seguir-los, passejar per la Fira en la família o tindre 

un mati per esmorzar en els amics”.

A JuanFran el que més li crida l’atenció de la Fira de 

Cocentaina és la varietat d’ambients i propostes que trobem, 

“sens dubte és una Fira pensada per a majors, xicotets, 

joves...amb tot tipus d’activitats: culturals, lúdiques, amb 

unes exposicions interessantíssimes i estos aspectes, la 

veritat és que s’ha cuidat molt donant com a resultat la Fira 

que tenim”.

Com a escriptor i veí de Cocentaina li preguntàvem també 

que significa la Fira per a ell, “és el pas del temps i sí que 

es cert que com a escriptor i un poc també investigador, 

em pregunte com seria la Fira en la seua fundació, com 

serien eixos primers anys de Fira, com la viuria la gent. Em 

sorprèn gratament la capacitat que tenen els firers de tractar 

de meravellar al visitant, per a que trobe sempre algo nou, 

com es reinventa.”

JuanFran des de sempre ha viscut en el perímetre de 

la Fira, ell ha “patit” com molt veïns, els dies anteriors i 

posteriors a la Fira i és per això que li preguntàvem també 

pels contres que te la Fira: “la Fira te una lletra xicoteta, 

sobretot per als qui vivim en el centre de la mateixa. En 

la Fira tot val, tot està permès, clar és, que és un gran 

aparador del nostre poble, però hi ha altres celebracions 

en Cocentaina on no se és tan intransigent com en la Fira. 

Parle d’altres festes que també formen part de la història de 

Cocentaina  i per a determinades coses , no es tracta igual 

al veí o veïna que viu al poble. La Fira és un gran sacrifici i 

tot es tolera, però pense que les altres festes també tenen 

la seua importància i es deuria de ser igual de permissiu o 

restringiu que s’és en Fira”.

Tenim una Fira de 673 anys, a la que segons JuanFran, no 

li sobra res. Li preguntàvem sí hi hauria algo per a millorar. 

Ell coincideix en Maria Pellicer, “el recinte d’atraccions és 

el mateix al que jo anava fa 30 anys, pense que s’ha quedat 

xicotet i no dona cabuda a noves atraccions. És a més un 

punt de la Fira on es congrega molta gent en xiquets i de 

vegades, es dificulta el trànsit, eixe és un punt a millorar. A 

dia d’avui s’ha treballat i molt en el tema dels pàrquings i 

pense que és un encert, perquè m’he trobat en gent que em 

parla de la Fira i no vol vindre perquè és complicat aparcar 

o passejar. Tal volta s’hauria de difondre més el tema dels 

pàrquings públics que hi ha per als visitants o el transport 

públic, facilitar a la gent la vinguda a Cocentaina”.

La Fira se’ns dubte, és un escenari idoni per a una novel·la, 

per tots eixos ambients dels que ens parla JuanFran, “no 

hem d’oblidar que la Fira és un mercat gegant que va 

mantenint  tradicions i adaptant-se a les noves modes, 

a cada moment, com diu el privilegi, a les demandes i 

interessos dels venedors i compradors. Eixe pense que ha 

sigut el gran secret de la nostra Fira, perquè la nostra Fira, 

és pura vida”.
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Un poc d’història de la nostra Fira

E
l dia 1 de novembre, el magistrat Miguel Soler donarà 

el tret d’eixida a la que serà la 673 edició de la Fira de 

Tots Sants de Cocentaina, al primera en haver rebut 

la distinció d’Interès Turístic Internacional, ser Bic i ser la 

Fira de fires.

Fem una mica d’història i de memoria.

El dia 12 de maig de 1346, el rei Pere IV d'Aragó, concedeix 

a la Vila de Cocentaina a instàncies de Roger de Llúria el 

privilegi de poder celebrar una fira anual sota la protecció 

real, a celebrar del 29 de setembre al 14 d'octubre, les dues 

setmanes que solien durar aquest tipus de fires medievals.

Des de llavors la Fira de Cocentaina posseeix una sèrie 

de privilegis, un d'ells és la condició de ser franquícia, cosa 

que assegurava la mercaderia dels compradors i venedors 

durant el viatge d'anada a la fira, la volta d'ella i la seua 

estada en la fira.

Encara que el lloc original de celebració és la Plaça de 

la Vila, en el Segle XV, es va traslladar a la pròxima Plaça 

del Plà. La situació, es va mantindre en aquest lloc fins al 

Segle XVII.

En 1671 es modifiquen les dates de celebració, traslladant-

se a Tots els Sants. En aquell moment, l'epicentre de la fira 

es concentrava en l'actual Plaça del Plà, encara que els 

firaires es van anar dispersant pel centre de la vila, oferint-se 

els productes sobre el sòl o taules de fusta. L'Ajuntament 

encarregava a un fuster la construcció de casetes per a 

la plaça i zones pròximes al palau comtal. Les parades es 

llogaven cada any pels comerciants.

En 1755 es produeix una important expansió de la fira, i 

en 1768 es proclama com la fira més gran de l'Antic Regne 

de València, segons queda recollit en una nota del Cens del 

Comte d'Aranda de l'Arxiu de la Reial Acadèmia d'Història. 

En 1777, el síndic procurador de la Fira d'Ontinyent, inicia 

un litígi contra la de Fira de Cocentaina, amb l'objectiu que es 

respecten les dates establides en el privilegi de 1346, perquè 

les actuals dates perjudicaven els interessos d'Ontinyent.

En 1778, segons documents, la fira albergava 370 

parades.

En 1795, després de nombrosos plets, José Ramón 

Alegre, representant de Cocentaina en el Consell de Castella 

a Madrid i encarregat de la Fira, remet un escrit en el qual 

confirma les dates tradicionals de la celebració. Des de 

llavors, es coneix a la fira com a Fira de Tots els Sants.

En 1796, la fira es trasllada a la Plaça del Mercat, lloc on 

se situava la fira cavallar.

Des de 1860, es va començar a conservar els llibres que 

regulaven la Fira i l'administraven. 

Cap a finals del segle XIX, s'incrementa la seua importància, 

mentre que altres celebracions semblants desapareixien 

gradualment, absorbides pel model d'economia capitalista.

A principis del segle XX, la Fira comença a diversificar-

se, fins al punt en el qual s'ajunta amb la fira d'atraccions 

situada en la Plaça del Mercat, ubicació que es va mantindre 

fins a 1967, any en la qual es va traslladar al Carrer de la 

Creu. En la plaça del Pla, es munta la fira cavallar i d'animals, 

les parades de productes típics i joguets, instaurant-se el 

costum de firar als xiquets. Una altra tradició, que data 

Redacció

d'aquesta època és l'esmorzar de fira, a base d'embotits i 

sardines, que se celebra l'1 de novembre en el Pla de la 

Font. Aquest esmorzar, s'intenta recuperar des de 1996.

En els anys seixanta, es crea la fira de maquinària agrícola, 

que amb el temps evoluciona fins a una fira de maquinària 

agrícola i industrial, encara que a poc a poc, es van introduint 

altres elements com a automòbils o cabines de camions. 

Aquesta secció de la Fira, s'ha situat des de sempre en la 

zona del Passeig del Comtat i carrers adjacents, al costat dels 

productes tradicionals, que se situen en els llocs actualment 

nomenats.

En 1973, s'edita el primer programa oficial de la Fira, 

naixent així el logotip que es consolidaria com la senya 

d'identitat de la festa.

En la dècada dels huitanta, s'incorporen a la Fira una sèrie 

de tornejos esportius, el Certamen Coral de la Fira de Tots 

els Sants i les grans exposicions temàtiques.

En els noranta, comencen a realitzar-se exposicions 

d'escultura, pintura i bonsais, així com la Mostra de Pobles 

del Comtat de Cocentaina i la Fira d'Artesania, que es tracta 

d'una exposició on la resta de pobles de la comarca, exposen 

i venen els seus productes típics. En 1994, s'instaurà un 

mercat medieval que s'expandeix per tot el barri antic de 

la Vila.

En 2012 la Fira és declarada Festa d'Interès Turístic 

Nacional. 

En 2018 la Fira és declarada Bé d'Interès Cultural (BIC) 

Immaterial.

A l'abril de 2019 la Fira és declarada Festa d'Interès 

Turístic Internacional, sent el primer certamen comercial 

d'aquestes característiques en ser reconegut com a Festa 

d'Interès Turístic Internacional després d'haver-se certificat 

el seu impacte i rellevància més enllà de la Comunitat 

Valenciana i del territori nacional.

Text del Privilegi de la Fira de 1346:
 

‘Jo, Pere Quart, per la gràcia de Déu rei d’Aragó,

ordene que a Cocentaina sense interrupció

una fira es faça de quinze jorns de duració

i siga per Sant Miquel aquesta celebració.

I perquè la Fira esdevinga una de les millors,

no podrà interrompre’s si no és per força major.

Tot aquell que siga bé venedor o bé comprador

vaja i torne a la Fira sota la meua protecció.

A ningú no podran detenir ni tancar a la presó,

llevat dels que siguen lladres, assaltants o traïdors,

també si són sodomites o són falsificadors

ordene que per a aquesta gent no hi haja perdó.

A més, mane i ordene a tots els meus capitans

que facen guardar i guarden aquesta ordre reial

i ho signe a València davant les autoritats

en 1346 un dotze del mes de maig.’
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El futur de la Fira: Big data

E
ntrem en un moment  molt important a nivell de creació 

de noves fórmules d’èxit  per a la Fira de Tots Sants, de 

resolució de possibles problemes que es detecten amb 

el pas de les edicions, així com de estabilitzar definitivament 

una estabilitat econòmica important de la mostra. En 

definitiva prendre la direcció correcta en búsqueda de la 

qualitat i l’excel·lència firal.

Per tal d’aconseguir  aquests objectius a llarg i curt termini 

es indispensable  introduir dins de la metodologia de treball  

del BIG DATA. En els temps en que ens trobem en aquesta 

nova era de la informació i de les dades, també per a la 

Fira de tots Sants resulta necessària la incursió d’aquest 

model de treball.

Pot ser que l’opinió de les persones conte per tal de valorar 

distints aspectes, de les futures línies de treball, així com la 

presa de decisions. No obstant, el que es segur al 100%, es 

la informació que  ens transmeten les distintes ferramentes 

de treball, l’anàlisi de les dades aplicades, així com la seva 

aplicació als problemes reals.

En aquest sentit, la Fira de Tots Sants ja ha  anat 

incorporant, encara que de forma modesta, distints sistemes 

de recollida de dades. Dades  que després de ser analitzades 

has suposat una sèrie de decisions en àmbits principalment  

a nivell estructural i d’infraestructura.  Podem posar com 

a exemple la recopilació de dades de visitants amb la 

distinció del punt d’entrada i eixida, la seva fidelitat, la seua 

procedència, etc... O també el tràfic de vehicles, dades que 

ens van servir per tal de planificar noves zones d’aparcament  

en aquells punts que les dades analitzades ens feien veure 

que necessitaven el reforç d’aquet servei.

No obstant, parlem de mecanismes de dades molt senzills, 

i amb una capacitat d’emmagatzemament  limitada... però 

bé, per alguna osa s’ha de començar. El que si és cert, es 

que les distintes ferramentes tecnològiques aplicades a Fira: 

la nova web www.cocentaina.org, l’ APP s’han construït amb 

l’objectiu que ni siguin elements tant sols informadors per a 

l’usuari, sinó que per a l’organització supose un sistema de 

recollida de dades, de forma que el seu posterior anàlisis 

sigui importat a l’hora de la presa de decisions. 

Així  i tot, actualment ja podem parlar d’haver invertit 

en la creació de distintes base de dades a través  leads 

registrats a la web de  Fira amb l’objectiu d’identificar a 

possibles expositors de sectors econòmics molt concrets. 

O d’altra banda l’aplicació als distints sistemes d’informació 

amb que contem, de representacions gràfiques de les 

principals mètriques o KPIs (DASHBOARDS) amb les quals 

poder analitzar taules estadístiques, mapes de calor, etc...

Per tant, per planificar la Fira del futur hi ha que reballar 

en la recopilació de dades, hi ha que analitzar-les i donar-li 

la corresponent utilitat. Amb tot açò ens centrarem en la 

creació de:

BASE DE DADES

ESTADÍSTIQUES CONVENCIONALS

PAQUETS DE VISUALITZACIÓ 

Tot aquest treball ens permetrà generar grans avantatges 

en les següents línies d treball:

IDENTIFICACIÓ DE PROBLEMES

REDUCCIÓ DE COSTOS

PRESA DE DECISIONS

CREACIÓ DE NOUS PRODUCTES I SERVEIS

Perquè en definitiva, la Fira d Tots Sants ha d’evolucionar 

amb el temps, està clar que mantenint tal i com s’ha dit, i 

s’ha fet, les seves arrels i orígens. Però la Fira de Tots Sants 

és de tots els contestans, no obstant ningú l’ha de fer seva, 

per tant hi ha que accedir a aquests mecanismes de treball 

objectius i productius, hi ha que aprofitar els avantatges 

tecnològics, l’era de la comunicació i les dades per tal que 

marquen el camí a seguir. Per obtenir un futur a llarg termini  

fiable, viable i equilibrat... Per seguir sent la millor Fira, la 

més sostenible, la mes inclusiva, la més rentable.

EL FUTUR DE LA FIRA... ESTÀ EN LES DADES!!

Gustavo Baena. Departament de Fira
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ADDYNG with AITEX el punto de encuentro del sector textil
Aitex

C
on el objeto de reforzar la dimensión institucional de 

AITEX, el Instituto está llevando a cabo actuaciones 

que están concebidas para que impacten en las 

empresas asociadas de la Comunitat Valenciana. Estas 

acciones quedan enmarcadas en el contexto de la lógica 

institucional, que se complementa con la lógica del mercado 

de otros Departamentos del Instituto.

Todas las acciones tienen una única finalidad, que las 

empresas SUMEN, que junto a AITEX se creen nuevas 

soluciones que les ayuden a superar nuevos retos y, con 

ello se impulse su crecimiento.

A continuación, presentamos el balance de las últimas 

actuaciones realizadas por el Departamento Institucional.

Plataforma Digital Textil – ADDYNG with AITEX

Se ha puesto en marcha la plataforma (www.addyng.

com), con el objetivo de conseguir mayor colaboración entre 

todas las empresas asociadas, impulsando la generación 

de negocios B2B entre empresas; y también entre varias 

empresas que de la mano de AITEX quieran unirse para 

acometer proyectos.

La plataforma ofrece a las empresas asociadas los 

siguientes servicios:

-Directorio de Empresas Asociadas:

Directorio en el que aparecen las empresas asociadas a 

la plataforma, clasificadas por subsector y zona geográfica. 

Este directorio ayuda a que sus asociados ganen visibilidad, 

y que tanto empresas asociadas como empresas externas a 

la plataforma, contacten para generar negocio.

-Textil Hoy

Sección que conforma noticias actualizadas sobre el 

sector textil.

-Formación360

Información sobre Seminar ios Empresar ia les: 

Inscripciones, descarga de presentaciones, videos sobre 

las ponencias, fotografías.

Además, disponen de información detallada sobre los 

diferentes cursos de formación ad hoc que se realiza en 

AITEX.

-ADDYNG en acción

Acceso a toda la información relacionada con Eventos, 

Concursos, Premios y otras iniciativas relacionadas con el sector.

-Gestión del Talento

A través de ADDYNG.COM se ofrece un servicio de 

búsqueda de talento para las empresas asociadas que 

buscan cubrir nuevos puestos de trabajo a nivel local, 

nacional e internacional.

[+] Información: www.addyng.com

PREMIOS EMPRESARIALES AITEX

AITEX lanza la Segunda edición de los Premios 

empresariales. El objetivo de estos premios es promover, 

reconocer y difundir los mejores proyectos e iniciativas de 

las empresas textiles. Como novedad, podrán participar 

cualquier empresa textil del territorio español. 

Se establecen dos categorías de participación: Innovación 

y Sostenibilidad. Cada categoría consta de un primer 

premio dotado con 10.000€ y un segundo premio dotado 

con 5.000 €. 

Se pueden presentar propuestas a partir del 08/07/19 y la 

convocatoria finalizará el 16/12/19 (ambos días inclusive). 

Hoy día, la innovación y la sostenibilidad se han convertido 

en factores clave para la transformación y crecimiento de 

las empresas textiles, siendo fundamentales para operar 

con éxito en el actual entorno de mercado, que es abierto, 

globalizado y competitivo. Las empresas textiles han 

sabido estar a la vanguardia de las necesidades actuales, 

innovando, desarrollando y mejorando productos, procesos 

o servicios. Destacando en el ámbito de la cadena textil, 

innovaciones en procesos de fabricación de hilados, en 

textiles técnicos, en nuevos materiales conseguidos a 

través de la nanotecnología, y en nuevas aplicaciones de 

los textiles, entre otros. 

Para obtener más información acerca de los premios, 

puede consultar la web de AITEX: www.aitex.es/premios-

empresariales-aitex-2019/ 

 

ACERCAMIENTO DEL TEXTIL A LOS JÓVENES

Con el fin de acercar el sector textil a los jóvenes, se 

están desarrollando una serie de actividades con el fin de 

promocionar y desarrollar actividades que contribuyan al 

posicionamiento del sector textil. 

Las principales acciones realizadas con el objetivo de 

acercar el textil a los jóvenes:

Campus Científico AITEX 2019 

AITEX ha puesto en marcha el “Campus Científico 

AITEX” con el ánimo de apoyar e incentivar a los jóvenes a 

estudiar titulaciones científico-técnicas con aplicación en la 

industria textil, su aplicación en la resolución de problemas 

en diversos campos de la investigación y de la innovación, 

así como potenciar la convivencia entre estudiantes de 

diferentes centros docentes. Los alumnos durante la semana 

del Campus Científico han podido conocer en profundidad 

los sectores de aplicación del textil.
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Imagen. Visita de estudiantes de un Centro Educativo de la Comunitat 

Valenciana a las instalaciones de AITEX

Se convocaron un total de 30 becas, 15 becas para 

estudiantes de tercer curso de Enseñanza Secundaria (1 

al 5 de julio) y 15 para estudiantes de cuarto curso de 

Enseñanza Secundaria (25 al 28 de junio), en régimen de 

concurrencia competitiva. 

Los alumnos han valorado su estancia en el Campus 

con un 4,7 sobre 5 puntos, y el 100% de los alumnos 

recomendaría su realización. 

Entrega Premios RETO AITEX 2019 

Un total de 154 estudiantes de ESO han participado en 

la primera edición RETO AITEX 2019, presentando 47 

propuestas de solución al reto planteado por AITEX de 

¿Cómo podemos mejorar la experiencia de los deportistas 

mediante la incorporación de tecnología en el textil? 

Imagen. Ganadores del concurso

El objeto de este concurso es premiar a las mejores ideas 

innovadores relacionadas en el deporte y la tecnología textil, 

los estudiantes tenían que proponer nuevos productos y/o 

nuevas funcionalidades en productos textiles. 

Han participado 154 estudiantes de centros formativos 

de Alcoy, Banyeres de Mariola, Canals, Cocentaina, Muro 

de Alcoy, Ontinyent y Valencia.  

Se han presentado ideas muy variadas: camisetas 

con control de frecuencia cardíaca, gorros de natación 

inteligente, plantillas para calzado con sensores inteligentes, 

mallas deportivas calefactables, guantes de boxeo con 

sensores de velocidad, entre otras. 

Debido al éxito obtenido, se prevé lanzar un nuevo reto 

para el curso 2019-2020, dirigido a alumnos de secundaria 

de la comunidad valenciana. 

Premios Start Up Textil 

El Jurado compuesto por el Presidente de AITEX, Rafael 

Pascual, el Vicerrector de Empleo y Emprendimiento de 

la UPV, José Millet, el Director General del CEEI Valencia 

y Alcoy, Jesús Casanova, el Presidente de ATEVAL, Càndit 

Penalba, el Responsable del Departamento Institucional de 

AITEX, Quico Sempere y el Director de la Cátedra AITEX-

UPV, Pablo Díaz, han concedido el premio a la propuesta 

Tangente de 90 de Gemma Figuerola. Esta actividad está 

enmarcada dentro de las actividades que realiza la Cátedra 

AITEX-UPV. 
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Generació Espontània del Campus d’Alcoi de la UPV: on 
els estudiants són els protagonistes

E
l Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de 

València (UPV) estarà present un any més en la Fira de 

Tots Sants de Cocentaina. En aquest 2019, serà el 7é 

any que el campus abandere la zona tecnològica, ubicada 

al Carrer Ausiàs March, una de les vies perpendiculars al 

Passeig del Comtat. La presència de la universitat a la fira 

té l’objectiu de traslladar el coneixement al territori que ens 

envolta i a la societat en general.

El campus donarà a conèixer, en aquesta edició de la Fira, 

alguns dels seus grups de Generació Espontània. Aquests 

grups tenen l’objectiu d’abordar un repte concret, com pot 

ser acudir a una competició, a una exposició internacional, 

etc. En Generació Espontània els alumnes són els autèntics 

protagonistes i en tots els grups té cabuda qualsevol dels 6 

graus i 2 dobles graus que s’imparteixen a Alcoi. En definitiva, 

els grups pretenen afavorir la participació universitària i la 

corresponsabilitat dels estudiants amb la UPV.

Un dels equips que estaran a la fira serà l’IDF Eco-

Marathon. El seu principal repte és participar en les 

competicions Shell Eco-Marathon Europa. Aquesta és la 

cursa de baix consum amb major representació a escala 

internacional. La finalitat d’aquesta competició és recórrer la 

màxima distancia amb un litre de combustible. Actualment, 

el rècord actual de l’IDF Eco-Marathon és, ni més ni menys, 

que fer 1.294 quilòmetres amb un litre.

El Grup de Robòtica i Mecatrònica de l’Escola Politècnica 

Superior d’Alcoi (GROMEP) també estarà present com a un 

dels referents en Generació Espontània del campus. El grup 

té la finalitat de potenciar i expandir el coneixement adquirit 

en el camp de la robòtica i la mecatrònica en l’entorn pròxim 

a la universitat. El grup brinda l'oportunitat de treballar 

en projectes conjunts on poder aplicar els coneixements 

adquirits de forma pràctica i potenciar la capacitat de treball 

en equip. El repte més important en el que competeixen 

en els últims anys és el Concurs Nacional de Robots 

Humanoides (CEABOT). GROMEP ha quedat campió en 7 

ocasions de les últimes 8 edicions del concurs.

A Engineering Project Alcoy i EPSA Moto-e són amants del 

motociclisme. Ambdós grups tenen l’objectiu de participar 

a Motostudent, una competició internacional en la qual 

participen equips d’estudiants de tot el món. Aquesta se 

celebra al circuit Motorland d’Aragó. La competició consta 

de dues parts: d’una banda, dissenyar i fabricar el prototip; 

i d’altra banda, fer un pla de negoci.

Engineering Project Alcoy participa en categoria ‘petrol’ 

(motor de combustió interna), mentre que EPSA Moto-e ho 

fa a la secció ‘electric’ (sistema de propulsió 100% elèctric).

Els grups i reptes de Generació Espontània són tant 

extensos com vulguen els alumnes. Altre dels grups que 

estaran presents a la Zona Tecnològica de la Fira de Tots 

Sants de Cocentaina és Interactive UPV. Aquest desenvolupa 

i investiga amb aplicacions interactives amb realitat 

augmentada, realitat virtual i videojocs.

El grup Texdencia es dedica a la promoció i desenvolupament 

d’activitats que contribueixen a dinamitzar un sector modern 

i reinventat com és el tèxtil. Texdencia està fortament vinculat 

a la Càtedra AITEX-UPV i a altres empreses punteres a 

escala nacional.

Els membres del grup també assisteixen a la Fira Home 

Textiles Premium by Textilhogar de Madrid, per conèixer de 

primera mà les noves tendències en innovació tèxtil. Una de 

les activitats més curioses és la creació de peces d’art per 

a exposicions a l’IVAM CADA Alcoi. En definitiva, Texdencia 

també són enginyers convertits en artistes.

Tenim moltes ganes de fer arribar a grans i menuts la 

ciència i la tecnologia. Vos esperem al nostre stand!

Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València
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La Fira en xifres 2019
SECTORS COMERCIALS:

TOTAL NOMBRE D’EXPOSITORS …………………………………….......   750

Valor econòmic del producte exposat …………………..….52 milions €

SERVEIS EXTERNS:

SUPERFÍCIE D’APARCAMENT PÚBLIC…………..........….   147.050 m2

PÀRQUING CENTRE COMERCIAL (ACCÉS SUD)

PÀRQUING RONDA SUD (ACCÉS SUD)

PÀRQUING FERROCARRIL (ACCÉS SUD)

PÀRQUING RIERA (ACCÉS EST)

PÀRQUING L’ORXA 4.4 (ACCÉS EST)

PÀRQUING PUNTARRÓ (ACCÉS EST)

PÀRQUING FRAGA (ACCÉS NORD)

PÀRQUING CATALÀ (ACCÉS NORD)

PÀRQUING POLÍGON SANT CRISTÒFOL (ACCÉS NORD)

PÀRQUING ESTACIÓ NORD – SERVEI DE TRANSPORT BUS (ACCÉS NORD)

PÀRQUING DECATHLON – SERVEI DE TRANSPORT BUS (ACCÉS SUD)

PÀRQUING CARRETERA BENILLOBA – SERVEI DE TRANSPORT BUS (ACCÉS EST)

SERVEIS INTERNS:

PUNTS WC

- HOMES ………………………….....…….....……………..................................… 33

- DONES…………………………………………………………….....……..………....33

-PERSONES DISCAPACITADES………………..………………...…………........…... 11

-TOTAL PUNTS WC:  …………………………………………..………..…...………. 77

INFORMACIÓ

      20 PUNTS D’INFORMACIÓ

150 INFORMADORS 
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      SEGURETAT DE L’ESTAT 

Efectius COSSOS I FORCES DE SEGURETAT DE L’ESTAT ……....….  100 agents de seguretat

1 UNITAT AÈRIA

USECIC – Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància 

SEGURETAT COMPLEMENTÀRIA (ENTITATS DE SUPORTS ESPECÍFICS)

Protecció civil

Creu Roja Espanyola

Seguretat Privada

Seguretat i higiene alimentària (SANITAT)

Efectius ENTITATS DE SUPORTS ESPECÍFICS .............................................................  140

PERSONAL OFICIAL/ DE SUPORT / COL·lABORADOR

Atenció al visitant……...………………...............................................…  500 efectius 

VIES D’EMERGÈNCIA .....................................................................    2.000 metres lineals 

ÀREES DE DESCANS ..........................................................................   3 zones – 7.950 m2

ZONA DE SERVEIS (PLAÇA DE L’ALCALDE REIG): Guarderia – Zona de lactància – Canviadors infantils - Cafeteria d’expositors 

– Punt de Seguretat – Punt de Coordinació - Protecció Civil - Servei Mèdic

AFLUÈNCIA DE VISITANTS:

2018 ……………………………………................................… 557.922  

2017 ……………………………………................................… 505.933  

2016 ……………………………………................................… 591.070  

2015 ……………………………………................................… 428.487  

CULTURA I ACTIVITATS:

550 ACTUACIONS DE TEATRE, MÚSICA, DANSA...

MUNTADA I DOMA / TIR I ARROSSEGAMENT

PILOTA VALENCIANA

MÚSICA SOL A SOL

RECONEIXEMENTS:

2007 Declaració d’Interès Turístic Autonòmic

2012 Declaració d’Interès Turístic Nacional 

2018 Bé d’Interès Cultural Immaterial 

2019 Declaració d’Interès Turístic Internacional 
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Exposicions oficials Fira de Tots Sants 2019

E
l divendres 25 d’octubre, a partir de les 20:30 hores 

i al Pati d’Armes del Palau Comtal, s’inauguraran les 

exposicions oficials de la 673 edició de la Fira de 

Tots Sants. Enguany, amb una àmplia oferta cultural i una 

gran varietat de temàtiques i formats. Totes les mostres les 

podrem trobar al Palau Comtal i al Patronat Cor de Jesús a 

la Plaça Mossèn Eugenio Raduan:

“EL VAIXELL ROMÀ BOU FERRER, UN JACIMENT 

EXTRAORDINARI” 

Organitza: Regidoria de Cultura

Comissària: Elisa Domènech Faus

Sinopsi: A finals de l’any 1999, José Bou i Antoine 

Ferrer, dos bussejadors esportius de la Vila Joiosa, fan 

una immersió per a tractar de localitzar i fotografiar una 

xicoteta embarcació pesquera. Malauradament, l’àncora 

de la seua embarcació va quedar obstruïda, però quina va 

ser la sorpresa quan van tractar d’alliberar-la? S’havien topat 

amb una nau mercant romana vertaderament excepcional.

El Bou Ferrer, que rep el seu nom en honor als seus 

descobridors, és hui per hui la nau més gran del seu tipus 

en excavacions en tot el Mediterrani. Una nau datada al 

segle I d.C., provinent de Cadis en direcció a la mateixa 

Itàlia, que portava una càrrega de 4.000 àmfores i lingots de 

plom. El Bou Ferrer és a dia de hui un projecte d’investigació 

consolidat i de caràcter multidisciplinari que treballa amb 

institucions, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. 

Acompanya'ns en aquesta aventura i submergeix-te 

amb nosaltres per a descobrir el Bou Ferrer, un jaciment 

extraordinari.

Ubicació: Sala d’Actes del Palau Comtal.  

“JERONI JACINT D’ESPINOSA al Museu del Palau Comtal"

Organitza: Regidoria de Patrimoni Cultural - Museu 

Municipal

Comissària: Elisa Domènech Faus - Tècnica municipal de 

Patrimoni Cultural i Museus

Sinopsi: amb motiu de la celebració del 352 aniversari de 

la mort de Jeroni Jacint d'Espinosa, nascut a Cocentaina, es 

recorda que al museu municipal hi ha una representació de 

la seua obra i, al mateix temps, s'aprofita aquesta ocasió per 

a habilitar una estança dedicada a d'aquest pintor reconegut 

com un dels millors de l’Escola Valenciana de pintura del 

segle XVII.

Ubicació: Sala de la Torre de les Monges del Palau Comtal

“200 DE DOCENTS”

Organitza: Col·legi Sant Francesc d’Assís de Cocentaina

Comissari: Pablo León Vidal

Sinopsi: El Col·legi Sant Francesc d’Assís de Cocentaina 

ha preparat una exposició sobre els 200 anys de docència 

franciscana als xiquets i xiquetes del poble i comarca (1819-

2019). L’exposició té diferents espais dedicats a mostrar 

l’evolució de la docència al centre, records d’antics alumnes, 

racó per als més menuts i un photocall. També es mostra 

el document original de 1819 on s’autoritza als franciscans 

a impartir classe al poble, com també altra interessant 

documentació de primeries del segle XX.

Un viatge per la història d’un centre educatiu que ha vist 

passar generacions i generacions d’alumnes.

Ubicació: Sala Infantil de l’antiga biblioteca del Palau 

Comtal 

“VICENT DE PAUL AGULLÓ, AGULLÓ DE COCENTAINA”

Organitza: Regidoria de Patrimoni Cultural - Museu 

Municipal

Comissària: Elisa Domènech Faus - Tècnica municipal de 

Patrimoni Cultural i Museus

Sinopsi: Amb l’exposició escultòrica, l’ens municipal ha 

volgut retre un homenatge a l’escultor Vicent Agulló, format 

artísticament tant dins del territori espanyol com en altres 

països, però que, a diferència d’altres artistes d’aquesta 

població, va desenvolupar una part important de la seua 

producció artística al seu poble natal. La mostra consta d’un 

total de quasi cinquanta obres, en les quals s’han utilitzat 

tots els estils, materials i tècniques que l’autor emprà per a 

l’execució de les diferents figures i formes.

Ubicació: Sala de les Finestres  

“ANTONIO GADES, EL VENT DEL POBLE” 

Organitza: Regidoria de Cultura

Comissari: Antoni Miró

Sinopsi: Antoni Miró, artista alcoià de llarga trajectòria 

internacional, presenta a Cocentaina, l'exposició, “Antonio 

Gades, Vent del poble”. L'artista ofereix al públic una sèrie 

de vint-i-quatre obres gràfiques realitzades amb tècnica 

digital i pictòrica sobre llenç i paper, utilitzant per a això 

nombroses imatges del ballarí desaparegut en 2004, com 

també els primers versos del conegut poema “Vientos del 

pueblo me llevan”, obra del poeta oriolà Miguel Hernández. 

Curiosament, aquest poema va ser escrit en 1936, poc abans 

del naixement de Gades.

Tant la poesia com les obres presenten una mateixa arrel 

metafòrica i aquesta, és l'ànima i l'esperit de l'evocació, que 

li infon vida i força a aquest art. Del ball de Gades, utilitza 

fragments d'imatges, acompanyades del so dolç de les 

paraules versades i fan despertar de la letargia l'observador. 

Miró comparteix el missatge del poeta i del ballarí per a fer-

lo un. Són pintures que clamen contra la injustícia, contra 

l'opressió, per la llibertat de l'individu i, per tant, del poble. 

Aquesta exposició és un homenatge a la poesia, a la dansa, 

per descomptat a la pintura, però sobretot i, en definitiva, 

a l'Art.

Ubicació: Sala de la Biga del Palau Comtal  

“500 ANYS” 

Organitza: Pia Unión de la Verge del Miracle

Comissariat: Pia Unión de la Verge del Miracle

Sinopsi: Des d'aquell 19 d'abril de 1520, quan mossèn 

Onofre Satorre va contemplar el rostre de la Mare de Déu 

amb les llàgrimes de sang mentre celebrava l'Eucaristia a 

la capella de Sant Antoni, fins als nostres dies, el poble de 

Cocentaina ha mantingut viva la devoció a la seua Mare del 



LA FIRA DE TOTS SANTS 37Revista El Comtat octubre 2019

cel. Aquest any volem mostrar grans fets que ha anat teixint 

la devoció a la Mare de Déu del Miracle com la troballa del 

document original de fundació del Monestir o la corona 

processional de la Mare de Déu. Celebrem així aquests 

500 anys de devoció i els 100 anys de la seua Coronació 

Canònica

Ubicació: Capella de Sant Antoni del Palau Comtal i 

Monestir de la Mare de Déu 

“VI MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS” 

Organitza: Regidories de Fira i de Cultura amb l’Associació 

"Col·lectiu Art Local de Cocentaina”

Comissari: Moisès Gil

Sinopsi: Un any mes, des de la plataforma de creatius 

“Col·lectiu d’Art Local de Cocentaina” es porta a terme 

aquesta exposició en el marc incomparable de la Fira de 

Tots Sants. En el context en el qual l’Art, per si mateix, fa 

aflorar els sentiments, tant del creador, ja que quan genera 

el treball artístic amb tot el procés materialitzador tècnic i 

conceptual, és on es troben els sentiments, que mitjançant 

la percepció de l’espectador, aporta i fa de constructor final 

de l’obra, alçant-la a l’estatus d’obra d’Art.

Els artistes participants en aquesta cinquena edició 

consecutiva són els següents: Koke Brotons, Julio Reig, 

Rosa María Rico, Araceli Blasco, Francisco Prats, Ana Reig, 

Alfonso Ruiz, Diego Moyua, Paco Albaladejo, Pepa Reig, 

Mari Luz Morant, Joaquín Llorens, Chemi Galiano, María 

Belda, Moisès Gil, Inma Ribelles, Xelo Valls, Rebeca Corec 

i Merce Agulló.

Ubicació: Sala d’Armes del Palau Comtal  

“ESPAI SAMBORI”

Organitza: Regidoria de Promoció del Valencià de 

l'Ajuntament de Cocentaina, Agència de Promoció del Valencià 

(AVIVA), Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat 

(MAC), Coordinadora de l'Alcoià i el Comtat pel Valencià, 

Federació Escola Valenciana (FEV), Fundació Sambori.

Comissària: Ester Vizcarra Fortuny

Sinopsi: Torna l'Espai Sambori en l’edició 2019 de la Fira. 

Com sempre, tindrem una exposició de treballs d'infantil 

que s'han presentat al Sambori, lectures dels guanyadors 

i guanyadores dels premis, contacontes, jocs, tallers 

d'activitats, detalls i moltes sorpreses més.

Ubicació: Sala Infantil de l’antiga biblioteca del Palau Comtal

“XIV RUTA D’ART LOCAL“

Organitza: Regidories de Fira i de cultura amb l’Associació 

"Col·lectiu Art Local de Cocentaina”

Comissari: Luis Ardevínez

Sinopsi: Des de l'any 2006, un grup d'artistes vam decidir 

obrir les portes dels nostres tallers a la Fira, amb això volíem 

aportar els nostres treballs i oferir petites exposicions en 

els llocs on els artistes del nostre poble creen les seues 

obres. Són catorze anys mostrant als visitants de la Fira 

l'art que fem a Cocentaina. En les tretze edicions anteriors 

han participat més de 40 artistes en disciplines artístiques 

com pintura, escultura, ceràmica, dibuix, gravat, joieria, 

fotografia, instal·lacions i vídeo.

Aquest any participaran nou artistes en vuit exposicions, 

per sumar-nos a l'oferta cultural de la Fira.

Ubicació: 

JOAQUIN LLORENS I JULIO REIG. C/ Literat Azorín, 19

Mármoles Mariola – SALVA FAUS. C/ Major, 43

SALOMÉ FAUS. C/ Sant Cristòfol, 5

Casa taller – NORMA PRATS – LUIS ARDEVÍNEZ.

C/ Sants Metges, 12

La Goma Gallery – Pintures de KOKE – Escultures de 

MOISÈS GIL. Avda. País Valencià, 31

ARTISÀ – Reciclatges i nous materials de CLAUDIA 

PASCUAL. Cr Convent, 29

Left-El Viver – MOISÈS GIL. C/ Bisbe Mallol, 17

“VI EDICIÓ PINTANT LA FIRA”

Organitza: Associació Cultural ISA

Sinopsi: Per sisè any consecutiu els artistes de Cocentaina 

juntament amb la comunitat educativa tornem a utilitzar les 

balconades per a exposar pintures. Les tècnica utilitzades 

són l’oli, acrílics, estampació, collage i tècniques mixtes 

En aquestes s'interpreta el que per a cadascú és la Fira: 

sentiments, sensacions, atraccions preferides, animals, 

cultures, color, menjars, espectacles, olors i axial. 

Ubicació: Carrer dels Sants Metges 

“XXXIII EXPOSICIÓ DE BONSAI”

Organitza: Associació de Bonsai Cocentaina

Comissari: Pedro Tortosa

Sinopsi: Els arbres que es presenten són el resultat de la 

cultura artística, amb dibuixos i dedicació coherent, duta 

al llarg dels anys per aficionats dels municipis de la nostra 

comarca: Alcoi, Cocentaina i Muro

Ubicació: Patronat Cor de Jesús (C. Mossèn Raduan) 

“ESGLÉSIA PARROQUIAL DE L’ASSUMPCIÓ DE SANTA MARIA”

Organitza: Parròquia de Santa Maria 

Comissari: Eduardo Rengel Albert

Sinopsi: Fundada després de la reconquesta cristiana 

per Jaume I al segle XIII, l'actual edifici data del segle 

XVI i va ser reedificada entre 1666 i 1780 en estil barroc.

És destacable, a la capella de la Comunió, la talla del Crist dels 

Llauradors de 1595 i els dos grans llenços del pintor contestà 

Nicolau Borràs del S. XVI. Podem admirar també la volta 

barroca sobre l'altar major decorada amb frescos per José 

Ribelles (S. XVIII) en la tècnica de l'artifici i que representa 

el típic cel barroc obert, tot esperant l'Assumpció de la Mare 

de Déu que es representa en el centre del retaule major.

Ubicació: Plaça del Cardenal Ferris 

+ INFO

DEPARTAMENT DE FIRA

WWW.FIRADECOCENTAINA.ORG

699 833 858
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Programació oficial Fira de Tots Sants 2019
19 D’OCTUBRE 

CONCERT FIRA DE TOTS SANTS A CÀRREC DE L’ATENEU 

MUSICAL CONTESTÀ

La banda jove de l’entitat, dirigida per Andrea Sebastià, 

oferirà com en cada edició el seu millor repertori.

Ubicació: Centre Cultural El Teular                

Hora: 19:30 hores

25 D’OCTUBRE 

INAUGURACIÓ DE LES EXPOSICIONS DE LA FIRA 2019

El divendres 25 d’octubre, a partir de les 20:30 hores i al 

Pati d’Armes del Palau Comtal, s’inauguraran les exposicions 

oficials de la 673 edició de la Fira de Tots Sants. Enguany, 

amb una àmplia oferta cultural i una gran varietat de 

temàtiques i formats. Totes les mostres les podrem trobar 

al Palau Comtal i al Patronat Cor de Jesús a la Plaça de 

Mossèn Eugenio Raduan:

“EL VAIXELL ROMÀ BOU FERRER, UN JACIMENT 

EXTRAORDINARI” Sala d'Actes 

“JERONI JACINT D’ESPINOSA AL MUSEU DEL PALAU COMTAL" 

Sala de la Torre de les Monges del Palau Comtal.

“200 DE DOCENTS. DOS SEGLES DE DOCÈNCIA FRANCISCANA 

A COCENTAINA” Torre Sud Oest  

“VICENT DE PAUL AGULLÓ. AGULLÓ DE COCENTAINA” Sala 

de les Finestres 

“ANTONIO GADES, EL VENT DEL POBLE” Sala de la Biga 

“500 ANYS” Capella de Sant Antoni.

“VI MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS” Sala d’Armes del 

Palau Comtal.

“ESPAI SAMBORI” Sala Infantil de l’antiga biblioteca del 

Palau Comtal 

“XIV RUTA D’ART LOCAL”

“VI EDICIÓ PINTANT LA FIRA” Carrer dels Sants Metges

“XXXIII EXPOSICIÓ DE BONSAI” Patronat del Cor de Jesús

“ESGLÉSIA PARROQUIAL DE L’ASSUMPCIÓ DE SANTA MARIA” 

Plaça del Cardenal Ferris.

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal                

Hora: 20:30 hores

26 D’OCTUBRE 

CONCERT DE FIRA DE TOTS SANTS A CÀRREC DE LA UNIÓ 

MUSICAL CONTESTANA 

La banda dirigida per Ferran Sanchis Gandia interpretarà 

diverses peces amb l’Orquestra de Pols i Plectre La Paloma. 

Ubicació: Auditori Mestre Josep Pérez Vilaplana

Hora: 18:30 hores

28 i 29 D’OCTUBRE 

“DIES DELS XIQUETS I LES XIQUETES”

L’Associació de Firaires de l’Alcoià i El Comtat, amb el 

seu president Miguel Vayà al capdavant, oferiran als més 

menuts i les més menudes la possibilitat de gaudir de totes 

les atraccions a preus populars (1,50 €) durant aquestes 

dues jornades a partir de les 17:00 hores. 

Ubicació: Recinte Firal 

Hora: 17:00 hores

30 D’OCTUBRE 

“DIA DELS XIQUETS I DE LES XIQUETES TEA”

L’Associació de Firaires de l’Alcoià i El Comtat, posa en 

marxa una jornada sense soroll en tot el recinte firal amb 

l’objectiu de facilitar la diversió als xiquets i xiquetes amb 

trastorn de l’espectre autista (TEA), els quals gaudiran de 

preus populars (1,50€). 

Ubicació: Recinte Firal 

Hora: 17:00 hores

1 DE NOVEMBRE. “DIA DE TOTS SANTS”

09:00 h. ESMORZAR TRADICIONAL DE FIRA

Amb la col·laboració de l’Associació de Mestresses de 

Casa de Cocentaina i l’actuació amb balls tradicionals a 

càrrec del Grup de Danses de Cocentaina, es servirà el 

tradicional esmorzar popular amb pa, embotit, aigua-sal 

i begudes típiques de Cocentaina. Un ambient únic per a 

rememorar els inicis de la Fira de Tots Sants al Pla de la Font. 

Ubicació: Pla de la Font

10:00 h. INAUGURACIÓ OFICIAL

Després de la recepció oficial de les autoritats assistents 

a l’Ajuntament de Cocentaina, es procedirà a inaugurar 

oficialment la 673 edició a la Plaça del Pla, amb la lectura 

del privilegi reial per part del pregoner, el contestà Miguel 

Soler Margarit; al mateix temps, la Colla de Dolçaines i Tabals 

Mal Passet interpretarà l’himne oficial DOLÇA FIRA.

Ubicació: Plaça del Pla

12:00 h. XV TROFEU DE RASPALL FIRA DE TOTS SANTS 2019

TROFEU FTS 2019 Xavier (Cocentaina) i Guillem (Castelló 

de la Ribera) VS Ricard (Castelló de la Ribera) i David 

(Cocentaina) 

Ubicació: Carrer de Cervantes, “Carrer de Fora”

17:00 h. EXHIBICIÓ DE MUNTADA I DOMA  

Exhibició de muntada i doma a càrrec de “Siete cuadras” 

dirigides per Nico Cascant i el contestà “Victor Burra”. 

Ubicació: Fira Cavallar (Av. Xàtiva / Pla de la Font)
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2 DE NOVEMBRE. “DIA DE LES ÀNIMES”

Enguany, el dia de festa local estarà ple d’actuacions 

contínues als diferents punts del Mercat Medieval, Soc Àrab 

i Porrat Valencià. A més de comptar també amb les variades 

actuacions musicals de ball, màgia i humor del Concurs 

“SOL A SOL” a la Plaça de Mossèn Raduan. 

12:00 h. TIR I ARROSSEGAMENT  

Exhibició de tir i arrossegament de la Comunitat Valenciana, 

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cocentaina i la 

Federació Valenciana de Tir i Arrossegament. 

Ubicació: Fira Cavallar (Av. Xàtiva / Pla de la Font)

17:00 h. EXHIBICIÓ DE MUNTADA I DOMA

La família contestana “Rovira” amb la col·laboració 

de l’Escola d’Equitació “La Plana” de Muro d’Alcoi, “La 

Canaleta”, “Hípica Finca Els Barranquets” i “Hípica José 

Fajardo El Manchego” ens faran gaudir d’una magnífica 

mostra amb diversos espectacles eqüestres. 

Ubicació: Fira Cavallar (Av. Xàtiva / Pla de la Font)

DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE

10:00 h. L’ALMÀSSERA DE COCENTAINA    

En la pròpia almàssera de la Cooperativa, situada al carrer 

de Muro del Pol. Ind. L’Alcúdia, es realitzaran diverses visites 

guiades a les instal·lacions de la Cooperativa. La visita inclou 

un tast dels nostres olis.

Ubicació: Cooperativa Agrícola Catòlica Coop. V. (País 

Valencià, 60)                

Hora: Eixides 09:45, 10:45, 11:45 (microbús gratuït)

12:00 h. EXHIBICIÓ DE MUNTADA I DOMA  

L’Escola d’equitació Peluca, un any més, farà mostra d’una 

varietat d’espectacles de gran tècnica i qualitat.

Ubicació: Fira Cavallar (Av, Xàtiva / Pla de la Font)

12:00 h. VIII PARTIDA DE RASPALL TRADICIONAL

Es recrea una partida tradicional amb la indumentària dels 

nostres avantpassats. 

Ubicació: Carrer de Cervantes, “Carrer de Fora”

21:00 h. CLOENDA DE LA 673 EDICIÓ “COCENTAINA UN 

POBLE, UNA HISTÒRIA, UNA FESTA”

Producció audiovisual, amb realitat virtual i projeccions 

en tres dimensions, que conta la història de Cocentaina. 

Espectacle audiovisual de gran format coproduït per AMB 

PRODUCCIONES i la FAM CIA TEATRE. 

Amb aquest espectacle de cloenda es tancarà la 673 

edició de la Fira de Cocentaina. 

Ubicació: “PALAU A ESCENA” (Plaça del Pla)

4 DE NOVEMBRE 

“DIA DELS XIQUETS I DE LES XIQUETES”

L’Associació de Firaires de l’Alcoià i El Comtat, amb el seu 

president Miguel Vayà al capdavant, ofereix una jornada 

més a preus populars (1,50€), perquè els més menuts i 

les més menudes puguen acomiadar-se amb diversió de la 

Fira fins al 2020. 

Ubicació: Recinte Firal 

Hora: 17:00  hores

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE 

XXXIX CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SANTS (CCFTS)

Els cors seleccionats que participaran en la fase final són 

els següents:

CORAL JOVE DEL CONSERVATORI DE SANT CUGAT 

(BARCELONA)

CORO DIATESSARON DE MOLINA DE SEGURA (MÚRCIA)

GRUPO VOCAL “AMITIÉ” DE LANGREO (ASTÚRIES)

OBRA OBLIGADA «MARETA, MARETA» de Josep Robert 

Sellés

Ubicació: Centre Cultural El Teular

Hora: 19:00 hores

DIUMENGE 10 DE NOVEMBRE

IV TRAIL FIRA DE TOTS SANTS

El SOCA-RUN CLUB D’ESPORTS DE MUNTANYA 

organitza aquesta cursa de muntanya que discorre en la 

seua gran majoria pel Parc Natural de la Serra de Mariola. 

(PR-37)

Aquest esdeveniment esportiu consta de 3 curses:

-Trail Llarg de 20 km

-Sprint Trail de 8 km

-Marxa no competitiva de 8 km

La prova, s’engloba dintre del circuit de curses per 

muntanya Xitxarra Trail, del qual forma part des de la seua 

primera edició.

+ INFO

DEPARTAMENT DE FIRA

WWW.FIRADECOCENTAINA.ORG

699 833 858
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Mireia Estepa escollida com a presidenta de la Mancomunitat 
Font de la Pedra
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 2 d’agost tenia lloc el ple de constitució de la 

mancomunitat Font de la Pedra, de qui són membres 

Muro, Alqueria i Cocentaina. Durant aquest es van votar 

els nous càrrecs de l’entitat resultant aprovat per unanimitat 

que Mireia Estepa fora la nova presidenta, l’alcalde de Muro 

el vicepresident i l’alcalde de l’Alqueria el vicepresident 

segon.

Aquesta mancomunitat, que té més de 13 anys de vida, 

té com a finalitat preservar el medi receptor de les aigües 

residuals eliminant qualsevol efecte tòxic perjudicial tant per 

a les persones com per a la natura. L’entitat ha de garantir 

el bon funcionament de l’EDAR (depuradora), vigilant que 

les aigües que allí s’aboquen no superen les càrregues 

contaminants permeses per la llei, per això mateix, es 

realitzen continuats anàlisi d’aigües i inspeccions a les 

indústries d’aquests pobles controlant el compliment de 

la llei i que no és necessari emprendre altres mesures o 

sancionar.

L’alcaldessa de Cocentaina i nova presidenta de la 

mancomunitat substituïx a l’anterior alcaldessa de Muro, 

Jaquelin Cerdà, i assumix el càrrec no remunerat de l’entitat 

«amb responsabilitat i amb la idea clara d’aplicar l’ordenança 

per a garantir que respectem el medi ambient, a més, de 

tendir la mà a les indústries per a facilitar-los el compliment 

de la llei i la no contaminació».

S’inicia l’obra de recuperació del refugi antiaeri del Palau 
Comtal
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina continua treballant en la 

recuperació del seu ric Patrimoni. En aquest cas, el 

passat dilluns dia 16 de setembre s’inicià l’obra de 

recuperació del refugi antiaeri del Palau Comtal. Aquesta 

actuació amb un pressupost d’execució de 161,413,37 €, 

recordem, ha estat finançada a parts iguals entre el propi 

Consistori i les ajudes europees provinents dels fons FEDER. 

El regidor de Cultura i Patrimoni, Iván Jover, manifesta: “La 

recuperació del refugi antiaeri és un fet importantíssim per 

al nostre poble, no sols perquè ampliem la nostra oferta 

turística i cultural, sinó també pel fet de recuperar un espai 

dedicat a la memòria, testimoni palpable de la nostra història 

més recent, el qual ens ajudarà a comprendre en major 

mesura la crueltat de la guerra i les penúries que va passar 

la població civil contestana”.

Torrejó del Castell de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 1 d’octubre va començar la segona fase de la 

posada en valor del Torrejó del Castell de Cocentaina 

amb el trasllat amb helicòpter de la pedra i els materials 

que seran necessaris per a portar a terme la restitució 

volumètrica d’aquest element patrimonial que data de finals 

del segle XV.
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L’Ajuntament de Cocentaina opté 3.400.000€ de superàvit 
dels comptes de 2018
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l consistori contestà ha tancat l’exercici econòmic de 

2018 amb xifres positives per a les arques municipals, 

fet que ve desenvolupant-se durant els darrers anys. El 

romanent de tresoreria acumulat ascendeix aproximadament 

a 3.400.000€ de superàvit, complint amb l’estabilitat 

pressupostària i la regla de la despesa.

Aprofitant aquest superàvit acumulat, l'equip de govern 

ja treballa en una sèrie de propostes i millores per poder 

efectuar-les pròximament, si així ho consideren la resta de 

grups polítics. La regidora d’Hisenda, Mariona Carbonell, feia 

extensiva ahir als grups polítics de l’oposició la possibilitat 

de plantejar propostes per a ser consensuades entre tots i 

totes. Carbonell comenta que «estem satisfets pels resultats 

positius de l’exercici econòmic» i recorda que l’anterior 

regidor d’Hisenda «ha treballat de valent durant el primer 

trimestre de l’any per a obtindre aquests resultats». La 

regidora explica que aquest any hem hagut d’esperar un 

parell de mesos més per conèixer el romanent ja que 

l’ajuntament es va quedar sense interventora i fins el 9 de 

setembre no es va incorporar el nou.

Des del govern apunten que és important saber que 

el romanent no es pot invertir en allò que considere 

l’ajuntament, ha de respectar la Llei de Sostenibilitat i un 

alt percentatge del superàvit ha de ser utilitzat en inversions 

que siguen financerament sostenibles.

L’Ajuntament de Cocentaina licita les obres de millora del 
polígon de l’Alcúdia
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina licita les obres de millora del 

polígon de l’Alcúdia procedent de les ajudes de l’IVACE 

per a la millora dels polígons.

En aquest cas l’ajuda concedida ascendeix a 118,960,15€, 

en el que el 60% està finançat per L’IVACE i la resta per 

l’Ajuntament de la Vila Comtal.

Dintre d’aquest projecte es contempla el canvi i substitució 

del tendal elèctric, millora en el paviment i millora de la 

senyalització a tot el polígon, així com la renovació dels 

sistemes contra incendis. Totes aquestes accions es duran 

a terme al polígon industrial de l’Alcúdia.

La Regidora D’obres i serveis i Indústria de l’Ajuntament de 

Cocentaina Mariona Carbonell “explica que totes aquestes 

ajudes són molt bones per a la indústria en general i els 

seus polígons i sobretot per a Cocentaina pel gran potencial 

industrial que té actualment, i de tota l’activitat econòmica 

que generen a la localitat.”

Carbonell també recalca que a 2017 va ser beneficiaris 

d’aquest tipus d’ajudes i que en aquella ocasió es va actuar 

en la resta de polígons de la localitat. Des de la Regidoria 

continuen treballant amb el seu pla de treball  per a la 

modernització, renovació i millora dels polígons contestans.
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La Via Verda segueix unit comarques. Cocentaina ja ha 
obert la passarel.la que la uneix a Alcoi
Redacció

L
a passarel·la que uneix la Via Verda entre Alcoi i 

Cocentaina, creuant l'accés a l'Autovia A7 i uneix 

l'antiga esplanada del ferrocarril amb el polígon de la 

Lleona ja és una realitat després que el dijous 3 d'octubre 

haja obert al pas de vianants i ciclistes.

El projecte ha tingut un cost aproximat d'uns 400.000 

euros, segons va informar en el seu moment el Consistori 

contestà, i aquesta quantitat ha sigut finançada en un 

75% per la Diputació Provincial d'Alacant mentre que 

l'Ajuntament de la Vila Comtal ha assumit el 25% al costat 

de la direcció de l'obra. L'alcaldessa del municipi, Mireia 

Estepa, es mostrava satisfeta per obrir una passarel·la que 

ha sigut tan reivindicada per nombrosos veïns de Cocentaina 

i Alcoi “fins ara moltes persones corrien un risc important 

en creuar per ací i a partir d'aquest moment disposen d'una 

infraestructura segura que permetrà connectar les dues 

poblacions d'una forma sostenible i amable” afirma. A més 

ha avançat que l'Ajuntament treballarà amb el Ministeri de 

Foment de cara a realitzar una nova actuació en la zona 

“que consistiria a adequar l'entorn de la passarel·la per a 

crear una xicoteta àrea recreativa en la qual els caminants 

i els ciclistes puguen descansar en el seu trajecte”.

Amb l'obertura de l'esmentada passarel·la s'atén una vella 

demanada ja que la Via Verda entre Alcoi i Cocentaina va 

quedar tallada per la meitat a principis de la dècada del 

2000 en construir-se la variant de la nacional 340 de la 

Vila Comtal. La situació es va agreujar més a meitat de la 

dècada quan aquest punt es va convertir en zona d'entrada 

i eixida a l'Autovia A7 que connecta aquestes comarques 

amb Alacant i València.

En l'actuació completa s'han utilitzat 80 tones d'acer per 

a 220 metres de passarel·la. Cal destacar el tram central, tot 

elevat sobre l'autovia perquè no podien posar cap columna. 

Són 30 tones d'acer per a 47,5 metres, que s'hagueren 

d'instal·lar de nit amb una grua gegant. No és l'única 

complicació en aquesta obra, sinó que repetiren l'estudi 

geotècnic i fer nous fonaments, més grans, per assegurar 

que la passarel·la s'asseu bé en el terreny, amb tot, la 

passarel-la ja és una realitat i ha estat l’empresa Guerola 

l’encarregada d’executar-la.
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Cocentaina contractarà 7 aturats amb els programes 
EMPUJU, EMCUJU i EMCORP
NP Regidoria Ocupació

L
'Ajuntament de Cocentaina, a través de la Regidoria 

d'Ocupació dirigida per Antonio Hernández Molina 

informa que es contractarà, amb els programes 

d'ocupació EMCUJU i EMPUJU, a un total de 6 joves menors 

de 30 anys, amb una inversió de 127.323,91 € euros, per a 

treballar en diferents àrees municipals durant un període de 

12 mesos, en el marc del Fons Social Europeu del Sistema 

Nacional de Garantia Juvenil.

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén 

facilitar l'accés dels joves al mercat de treball. A Espanya 

s'emmarca en l'estratègia d'Emprenedoria Jove aprovada 

pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. La Recomanació 

sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves puguen 

rebre una oferta d'ocupació, d'educació o formació després 

d'haver finalitzat els seus estudis o quedar aturats.

La contractació d'aquests joves corresponen a diferents 

perfils, dels quals 3 faran funcions d'auxiliars administratius 

que estaran integrats en el programa EMCUJU, així com 3 

joves amb titulacions superiors de diferents perfils tals com 

Mestra en educació infantil, Tècnic de Turisme i Tècnic en 

Publicitat, que estaran englobats en la categoria EMPUJU.

D'aquesta forma, amb els programes EMCUJU i EMPUJU 

es contractaran a joves per a realitzar serveis i funcions pròpies 

de l'Ajuntament, que busquen impulsar la formació i ocupació.

El Regidor d'Ocupació ha destacat "el bon funcionament 

durant els últims dos anys i la importància d'impulsar 

aquest tipus de programes, que tenen molta rellevància 

per a l'administració i els joves contractats, ja que optaran 

a treballar molts d'ells per primera vegada durant un any a 

l'Ajuntament”.

Un altre programa d'iniciativa social posat en marxa en el 

marc del Pla Avalem experiència- EMCORP 2019, suposa 

la contractació d'una persona desocupada d'almenys 30 

anys i que farà tasques de manteniment i condicionament 

de zones enjardinades, per un període de 8 mesos ocupant 

el lloc de peó de jardineria. Aquest programa EMCORP té 

concedida una subvenció de 16.126,95 €.

S’inicia la licitació de la segona fase de les obres de la 
depuradora dels Algars
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de 

la Comunitat Valenciana (EPSAR) ha tret a licitació 

les obres de finalització de construcció del tractament 

terciari de l’EDAR dels Algars per a la reutilització de les 

aigües per a ús industrial. L’EDAR dels Algars, més coneguda 

com la depuradora, es va construir per a les aigües residuals 

de Cocentaina i d’Alcoi, així com les generades per alguns 

dels polígons industrials de la zona. La primera fase de 

l’obra es va concloure sense problemes; no obstant això, 

en 2011 es va haver de suspendre la segona fase de l’obra 

per incompliment del contracte. Després de tots els tràmits 

judicials necessaris s’ha pogut tornar a licitar aquesta 

important obra que possibilitarà que algunes indústries de 

Cocentaina puguen reutilitzar l’aigua depurada en els seus 

processos.

El pressupost d’aquesta obra és de 2.367.531,52€ (IVA 

inclòs) que van a càrrec de l’EPSAR i que no suposaran cap 

despesa per als ajuntaments d’Alcoi i Cocentaina. El termini 

d’execució de l’obra està distribuït de la següent forma: 10 

mesos de construcció i 2 mesos de període de proves de 

funcionament.

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, que ha estat 

en continu contacte amb el gerent de l’EPSAR, Enrique 

Lapuente, comenta que «estem molt contents amb la notícia 

i seguirem supervisant que es complixen els terminis perquè, 

en menys de 2 anys, estiguen la licitació i l’obra acabades. 

Es tracta d’una inversió molt necessària per a les nostres 

indústries i molt valuosa per a donar-li una segona vida a 

un bé indispensable: l’aigua».
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Cocentaina recull 12.872kg  de roba usada  durant el 
primer semestre de 2019
NP Ajuntament de Cocentaina

A
rropa València i Reciplana Recuperacions són el 

conjunt d’entitats integrades en Koopera Mediterránea 

encarregades de recollir i tractar la roba i el calçat 

usats que es recullen en molts municipis de la nostra zona, 

entre ells, el nostre poble.

A Cocentaina hi ha 8 contenidors per a reciclar la roba 

que ja no usem i a qui Arropa València li dóna una segona 

vida amb un doble objectiu: incloure socialment a persones 

en risc i col·laborar en la sostenibilitat del medi ambient.

Des del govern municipal s’anima al veïnat a seguir 

reciclant pel bé de la natura que ens dóna vida i, en aquest 

cas amb més motiu, perquè un dels pilars fonamentals 

d’Arropa és donar feina a persones que no la tenen i 

proporcionar-los unes condicions de vida dignes.

L’Ajuntament de Cocentaina solidari amb les inundacions 
de San Fulgencio
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, es posava 

en contacte divendres passat per a col·laborar en el 

reallotjament de les persones que estaven dormint en 

matalassos a terra en l’institut del municipi del Baix Segura 

i que havien de ser traslladades a noves instal·lacions 

perquè les classes es reprendran aquesta mateixa setmana. 

El rector i la regidora de Benestar Social de San Fulgencio 

sol·licitaven ajuda per a les famílies que van perdre sa casa 

durant el temporal i que tardaran en recuperar-la. Aquest 

dissabte recollien les lliteres de què disposa l’ajuntament 

per instal·lar a les famílies desallotjades en uns locals millor 

condicionats. Mireia Estepa va posar a la seua disposició 

tot el suport de Cocentaina i comentava que «davant de 

situacions tan destructives i tristes com les que s’ha viscut 

aquestos dies en el Baix Segura posem a la disposició de 

tots els afectats tota l’ajuda que necessiten per a recuperar 

la normalitat com més prompte millor».
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Col·lectiu-Compromís vol que Cocentaina s’adherisca a 
una iniciativa per instal·lar punts wi-fi en l’espai públic
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha demanat que 

l’Ajuntament de Cocentaina s’adherisca a la iniciativa 

WiFi4EU. Aquesta iniciativa europea té l’objectiu de 

promoure el lliure accés de la ciutadania a internet a través 

de la creació de xarxes wifi en espais públics com parcs, 

places, edificis oficials i museus.

La iniciativa WiFi4EU ofereix l’oportunitat de sol·licitar 

bons per valor de 15.000€ per instal·lar equips de wifi en 

els espais públics que encara no estiguen equipats amb un 

punt d’accés wifi.

El portaveu del Col·lectiu 03820-Compromís, Jordi Pla, 

explica que per a poder sol·licitar el bo de 15.000€, els 

municipis han de registrar-se al Portal WiFi4EU abans de la 

convocatòria. La convocatòria està anunciada per al 19 de 

setembre. Aquesta inciativa té com objectiu stablir xarxes 

wifi gratuïtes en l’espai públic. Pla continua explicant que 

aquesta convocatòria té un pressupost de 26,7 milions 

d'euros i bons per 1.780 municipis europeus. “És una bona 

oportunitat per a Cocentaina i per a dotar a l’espai públic 

del nostre poble de xarxa wifi”, remarca el portaveu de la 

coalició contestana.

La primera convocatòria WiFi4EU, que va tindre lloc al 

novembre de 2018, va tindre un gran èxit amb 2.800 bons 

atorgats per tota Europa. Això va ser seguit per una segona 

convocatòria a l'abril de 2019, que va atorgar 3.400 bons. 

Pla afirma que “ja que anteriorment l’equip de govern no ha 

tingut cap inquietud en instal·lar xarxa wifi al nostre poble, 

des del Col·lectiu 03820-Compromís volem que Cocentaina 

es presente a aquesta convocatòria i que el nostre poble 

tinga nous punts d’accés wifi per a la nostra gent. Vivim 

en ple segle XXI i volem que es potencie la modernitat al 

a partir de les noves tecnologies i les oportunitats que ens 

ofereix Europa”.

Col·lectiu-Compromís exigeix a nivell comarcal accions 
per a millorar l’àrea de salut
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha exigit a nivell comarcal 

accions per a millorar l’àrea de salut. Els problemes a 

l’àrea de Salut no són nous, anem arrossegant-los des 

de fa diversos anys. Però la situació que està vivint-se als 

últims mesos al servei d’Urgències de l’hospital, a diferents 

centres de salut i a la Unitat d’hospitalització a Domicili és 

greu. Cal recordar que aquests problemes afecten al voltant 

de 150.000 persones que estan patint deficiències al servei.

Aquest estiu va saltar una alarma amb la dimissió del cap 

d’urgències de l’Hospital Comarcal, si bé la situació ja estava 

comunicada des de feia mesos sense solució per part dels 

responsables. Però aquest no és l'únic problema que ha 

saltat als diaris. L’atenció primària als nostres centres de 

salut ha estat compromesa aquest estiu per falta de personal, 

amb llistes d’espera de fins a 14 dies. Aquest problema 

previsiblement s’agreujarà si no es reforça el personal, 

a la temporada d’hivern, on l'atenció primària es fa més 

necessària a causa de la incidència de malalties típiques.

Cal afegir-ne a la llista de problemes els que pateix la Unitat 

Hospitalària Domiciliaria que ja es van denunciar la passada 

legislatura. Malgrat les denúncies públiques el servei ha 

continuat perdent personal, provocant una disminució en 

el nombre de llits atesos.  

La resolució conjunta dels diferents col·lectius de 

Compromís a la comarca -Agres, Alfafara, Muro, Gaianes, 

Beniarrés, Alcosser de Planes, Cocentaina, Alcoi, Penàguila, 

Banyeres de Mariola, Ibi, Castalla i Onil- exigeix una millora 

del servei i puntualitza «Si volem mantindre el benestar i 

fixar població als municipis xicotets cal donar el servei UHD 

a la totalitat de pobles de l’àrea, millorar les condicions dels 

Centres de Salut i solucionar els problemes de personal a 

l’Hospital Comarcal».
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Ampliació de la depuradora dels Algars. Estem segurs?
NP Col·lectiu- Compromís

L
a Generalitat va a licitar les obres per a finalitzar 

l’ampliació de la Depuradora de Els Algars per 2’3 

milions d’euros. Una notícia que en principi ens hauria 

d’agradar a tots, però tot té una segona i fins i tot, una 

tercera lectura. Per a què ha de servir eixa ampliació? Si 

atenem a les declaracions del representant de l’Ajuntament 

d’Alcoi, per a “regar els parcs i jardins de la Ciutat”. Pel 

que fa a l’alcaldessa de Cocentaina, diu que “permetrà a 

les indústries de la població accedir a l’aigua reciclada”.

En el cas d’Alcoi, la pregunta és obvia: no seria millor 

aprofitar l’aigua de pluja, arreplegar-la en el mateix parc o 

jardí on vaja a utilitzar-se i així estalviar l’enorme despesa 

en diners i en energia que va a suposar impulsar l’aigua 

des de El Algars?

L’aigua reciclada és evident que, en teoria, pot ser 

aprofitada per les indústries, però, sabem si n’hi ha 

demanda? Alguna empresa ha manifestat estar interessada 

en utilitzar l´aigua reciclada? Ben prop tenim l’exemple de 

la depuradora de la Font de la Pedra, situada en Muro. 

Quantes empreses estan utilitzant l’aigua reciclada i en 

quin cabdal?

Pensem les coses una miqueta abans de balafiar o no 

aprofitar com cal els diners, vinguen d’on vinguen, que al 

final són públics i les necessitats són infinites.

Col·lectiu-Compromís felicita al poble per la passarel·la 
de la Via Verda, però recorda que l’hauria d’haver pagat 
el Ministerio de Fomento

E
l Col·lectiu 03820-Compromís valora de forma positiva 

la instal·lació de la passarel·la que connecta la Via 

Verda a l’altura del polígon de la Llaona. El portaveu a 

l’Ajuntament, Jordi Pla, afirma que “aquesta obra l’hauria 

d’haver pagat el Ministerio de Fomento i no la Diputació i 

l’Ajuntament”.

Pla explica que des de la coalició van presentar en 

diferents ocasions esmenes als pressupostos generals de 

l’Estat per tal que el Ministerio de Fomento pagarà aquesta 

infraestructa. “Hem de recordar que fou el Ministerio de 

Fomento qui va tallar la Via Verda al nostre poble. Mane 

qui mane a Madrid, tant el PP com el PSOE, no han 

solucionat aquest problema per als contestans i per a la 

comarca. Els contestans hem pagat amb el nostres diners 

una infraestructura que es va carregar i hauria d’haver fet 

el Ministerio de Fomento. Amb els diners de la Diputació, 

s’haurien pogut portar a terme altres projectes necessaris 

per al nostre poble”.

NP Col·lectiu- Compromís

Des del Col·lectiu 03820-Compromís pensen que la 

passarel·la és una bona oportunitat per a potenciar la 

Via Verda, el cicloturisme, la vida saludable i la mobilitat 

sostenible.
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Ciutadans col·labora amb noves propostes pel poble
Ciutadans Cocentaina

D
es de Ciutadans, estem adonant-se que hi ha molts 

problemes que preocupen als nostres veïns i veïnes. 

En concret hem trobat que als nostres carrers hi ha 

molta preocupació per:

• Les deficiències en el Servei d'Urgències de l'hospital 

d'Alcoi, que han provocat la renúncia del cap del Servei.

• La plaga de Xylella al nostre territori

• L'increment del preu de la pólvora per als nostres festers.

• Les deficiències del Servei de la recollida de la brossa.

C's ha volgut denunciar aquesta situació presentant dues 

mocions el passat ple de Juliol, les quals van ser aprovades 

per unanimitat per tots els partits polítics.,

A dia d'avui continuem fent un seguiment a aquestes 

dues mocions perquè no siguen "paper banyat". Per això 

hem implicat a Diputats Provincials del Partit Ciutadans 

perquè les nostres propostes siguen escoltades en les Corts 

Valencianes i Diputació d'Alacant.

La primera moció presentada era per denunciar les 

deficiències del Servei d'Urgències i deia així:

«La passada setmana els mitjans de comunicació es van 

fer ressò de la carta de renúncia del Cap d'Urgències de 

l'Hospital Verge dels Lliris. Pel que ha transcendit, en aquest 

text s'exposaven les necessitats laborals de l'Hospital i, en 

especial, en moments de vacances o per la concessió de 

permisos al personal del Departament d'Urgències.

Amb aquests fets, ens trobem davant d'un problema que 

afecta els veïns de la nostra ciutat i de tot el Departament 

de Salut.

És per tot això que el ple de l'Ajuntament de Cocentaina 

MANIFESTA:

- Primer: Que l'Ajuntament de Cocentaina inste al Govern 

Valencià a què, amb celeritat, done solució al problema 

de contractació dels facultatius necessaris per a cobrir les 

necessitats del servei d'urgències d'Alcoi, garantir unes 

condicions idònies laborals i de formació per als treballadors. 

Amb açò es vol aconseguir un servei òptim per als usuaris 

del servei.

- Segon: Que les places vacants siguen cobertes com 

més aviat millor i que la manca de facultatius a l'Hospital 

Verge dels Lliris siga tractada com una qüestió prioritària 

per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per 

tal d'aconseguir evitar en el futur situacions com les que 

ara es pateixen.

Seguim tractant aquest tema amb la diputada provincial 

Maria Quiles, qui està fent un seguiment al problema des 

de les Corts Valencianes per poder dur a terme l'aplicació 

com més aviat del Pla Autonòmic per a la millora dels serveis 

d'Urgències de la CV aprovat i presentat en Maig del 2018.

El problema de deficiència en el personal sanitari, ja no 

és un problema que afecta sols a grans centres hospitalaris, 

sinó també a centres de salut de pobles o ciutats menudes, 

pel que en la mesura que es puga s'està treballant.

Tot l'equip de Ciutadans en l'àmbit provincial està molt 

pendent d'aquest tema i donarem seguiment dels avanços 

en les següents notes de premsa.

La segona declaració institucional presentada per 

Ciutadans és per la Xylella fastijosa, la qual també va ser 

aprovada per tots els partits polítics de Cocentaina al ple 

de Juliol.

En resum deia el següent:

MANIFESTAR:

1- Que es demane per part de l'Ajuntament a la Conselleria, 

la revisió de la Directiva Europea, a causa de la ineficàcia 

demostrada del Pla d'erradicació.

2. Que encara que la Directiva Europea és d'obligat 

acompliment, L'Ajuntament vol manifestar-se en contra 

del Pla d'erradicació. I d'aquesta manera donar suport als 

afectats per la Xylella Fastigosa en la seva lluita per defensar 

els seus camps, front una política preventiva no efectiva i 

que cal revisar al més aviat possible, per evitar la ruïna de 

més camps de la comarca''

Ciutadans Cocentaina va organitzar contactes amb 

representants del grup d’Interès del Comtat (afectats per 

la Xylella). En un d'aquests vam tindre l'assistència dels 

diputats en les Corts Valencianes , Emigdio Tormo i Fernando 

Llopis i els regidors d'Alcoi (Rosa Garcia) i Muro (Joan Sanxis)

En la reunió es varen tractar diversos temes, entre els quals 

el més important era la ineficàcia del sistema d'erradicació 

que està duent-se a terme en les nostres comarques per 

l'empresa encarregada de la tala

Ciutadans exigeix que el Pla d'erradicació (d'obligat 

compliment per la UE ) estiga acompanyat de propostes 

de cultius alternatius, resistents a la Xylella, com que 

els agricultors estan sofrint els danys econòmics i 

mediambientals d'aquesta plaga que ells no han generat 

i no se'ls dóna cap alternativa perquè puguen continuar 

cultivant les seues terres.

Des de Ciutadans volem denunciar aquesta situació i exigir 

que el Pla d'Erradicació vaja acompanyat d'un Pla de Cultius 

Alternatius a la Xylella.

En Ciutadans seguim treballant per plantejar propostes a 

aquest problema instal·lat al nostre territori, per això en el 

ple del passat 19 de Setembre, el grup Municipal Ciutadans 

va presentar per al seu debat i votació una declaració 

institucional en referència al tema de la pólvora negra que 

tant preocupa actualment a totes les poblacions que festegen 

algun dels seus actes amb el seu ús.

Durant el present any 2019, s'ha sofert una situació 

de manca i pujada de preu de la pólvora negra, element 

essencial en moltes festivitats de Moros i Cristians de la 

Comunitat Valenciana.

Això es deu al fet que l'empresa que monopolitza la distribució 

de la pólvora negra, el grup empresarial Maxam va deixar 

de produir pólvora negra a causa d'un accident esdevingut 
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a la fi de 2018 en les seues instal·lacions d'Alemanya.

Aquesta falta de producció va provocar un encariment i 

esgotament del producte provocant un greu problema en 

el subministrament de pólvora negra per a actes festius de 

Moros i Cristians.

Els actes festius d’arcabusseria es regulen actualment a 

través del Reglament d'Explosius, aprovat per RD 130/2017, 

de 24 de febrer, relativa a "Manifestacions festives amb 

ús d'armes d’avantcàrrega". I Cartutxeria aprovat per 

RD 989/2015, de 30 d'octubre, i que regula l'activitat 

pirotècnica en la seua instrucció tècnica núm. 18, relativa 

a "Manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals".

Totes dues normatives incideixen a la impossibilitat que 

les empreses dedicades a l'activitat pirotècnica tinguen un 

accés a la fabricació i comercialització de la pólvora negra en 

activitats de caràcter festiu amb ús d'armes d’avantcàrrega.

La UNDEF fa temps que reclama una modificació de la 

normativa que autoritze la lliure competència en el sector i la 

regulació d'una manera més coherent de l'ús de la pólvora 

negra en l'activitat festiva.

Des del grup Cs Marta Martín i Juan Ignacio Lopez Bas, 

diputats per Alacant en el Congrés, van acudir a la reunió 

celebrada el dia 30/08/2019- a Cocentaina amb diverses 

autoritats polítiques i membres de la UNDEF.

Per això Ciutadans proposa traslladar al govern les 

següents actuacions:

- Constituir una comissió tècnica amb participació de les 

associacions representatives de l'àmbit fester de Moros i 

Cristians

- Modificar la normativa vigent en la matèria amb objectiu 

de fer possible a un major nombre d'operadors, criteris 

de seguretat, l'accés a la fabricació, comercialització, 

magatzematge i distribució de pólvora negra per a activitats 

festives amb ús d'armes d’avantcàrrega.

- La possibilitat d'ampliar i igualar els terminis de tinença 

i custòdia de pólvora negra pels participants en les activitats 

festives de la ja relacionades sense limitació per nombre de 

participants en aquests actes

- L'adopció de mesures que permeten la devolució de la 

pólvora negra no usada i la traçabilitat de la qual no haja 

estat modificada des del seu origen, sense exigir-se la seua 

destrucció i eliminació.

- Agilitació i simplificació de tràmits administratius per a 

l'obtenció de les pertinents autoritzacions

Per últim, volem tractar el tema del contracte de la brossa.

Estem rebent multitud de queixes pel deficient servei de 

recollida de la brossa al nostre poble.

Cal dir que el contracte vigent porta ja tres anys de pròrrogues 

i el pròxim any serà l'últim. Ciutadans vol comunicar que 

estem aportant solucions per a minimitzar les manques d'un 

contracte que prompte tindrà un nou Plec de Condicions 

amb propostes adequades a les necessitats del poble.

Volem comunicar a tots els veïns i veïnes de Cocentaina 

que la nova corporació del Grup municipal de C's està 

treballant a marxes forçades per conèixer aquest expedient. 

Volem aprendre dels errors comesos durant aquests anys i 

fer tot el possible per a no repetir-los en el futur.

És el contracte més important de l'Ajuntament, per tant cal 

revisar-lo amb tot detall, per arribar a un Plec de Condicions 

coherent amb els recursos disponibles.

Ciutadans ha arribat a Cocentaina per aportar propostes de 

millora i continuarem amb aquesta actitud positiva pel poble.
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Desmuntant mentides i manipulacions

C
om a Portaveu i Regidora d'Unides Podem-Esquerra 

Unida tinc l'obligació de deixar clar el que ha passat 

amb un tema que en sembla vergonyós.

No es pot consentir que per a justificar el pacte centre-

dreta que s'ha fet a l'ajuntament de Cocentaina es manipule 

i no es conte la veritat.

Des del passat plenari de Juliol on de manera fosca ens 

van aprovar els jornals tant dels membres del PSOE com 

també dels membres del PP i Ciutadans, tot han sigut 

manipulacions i mentides.

Mentida:

Per poder justificar el pacte que ha fet el Partit Socialista 

amb la dreta diuen en premsa que no ha sigut possible 

arribar a cap acord en cap reunió de les mantingudes amb 

la representant d'Unides Podem-Esquerra Unida. Com 

a portaveu del meu grup sols he assistit a una reunió on 

estaven tots els partits polítics de la Corporació. 

En eixa única reunió com a representant del meu partit 

vaig proposar que els jornals foren d'acord amb el Salari 

Mínim Interprofessional. Està vist que no els agrada gens 

vincular els seus jornals al SMI.

Mentida:

Se'ns acusa de que el nostre grup volia que tots els 

regidors i regidores tingueren la dedicació parcial del 25%, 

tenim clar que no pot cobrar el mateix qui porta delegacions, 

com és l'equip de govern que la resta de la corporació, en 

Unides Podem-Esquerra Unida

cap moment ho vam plantejar.

Mentida:

El Partit Popular ens acusa del mateix.

En una conversa  mantinguda amb el portaveu del PP li 

vaig traslladar "Que amb un pressupost de 10 milions d'euros 

no ens podem permetre cobrar les 17 persones que formen 

part de la corporació"  

També li vaig dir que no podem cobrar el mateix que els 

regidors i les regidores que porten delegacions.

Ja no vaig saber res més fins al ple del mes de juliol on 

ens donen la sorpresa del pacte Centre-Dreta.

Mentida:

Quan diguen que el cost dels jornals per al poble de 

Cocentaina és de 227.000 euros, no és real, ací no està 

inclosa la Seguretat Social que paga l'ajuntament perquè 

estan donats d'alta, el cost és de més de 300.000 euros. 

Manipulació:

Per a justificar els jornals es fa una proposta per part 

d'alcaldia on es diu:

"Declaració com a càrrecs de dedicació parcial deu 

regidories, que van des de la gestió de la delegació de vàries 

àrees a funcions de fiscalització i co-gestió de projectes 

conjuntament amb el govern de l'ajuntament"

Ha sigut l'alcaldessa qui ha posat al mateix nivell als 

regidors i regidores del PSOE que porten àrees i als membres 

del PP i Ciutadans, que no porten cap.

Si fora veritat tot el que ha dit el PSOE, si nosaltres volíem 

el que ara tenen els partits de dretes, perquè han arribat a 

un acord amb la dreta i no han volgut fer-ho amb els partits 

que conformem el Pacte del Botànic.

Aquests són els fets i seues són les conclusions

Viu la Fira a través de ràdio Cocentaina
-Dia 1 de novembre, en directe la inauguració 
de la 673 edició de la Fira, per la vesprada 
programació especial
-Dia 2 i 3 de mati, programació en directe 
des de l’estand de Fira i per la vesprada 
programació especial de Fira
Som la Fira de les fires...i ràdio Cocentaina te 

l’apropa on tu estigues.
L’equip de Ràdio Cocentaina vos desitja molt 

Bona Fira!!!
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Els arquitectes distingeixen un edifici de Cocentaina en 
la seua setmana gran

L
'edifici Merín de Cocentaina ha sigut objecte d'un 

homenatge com a part del catàleg de la Fundació 

DOCODOMO IBÉRICO pel seu caràcter d'especial 

rellevància. Autoritats locals i representants del col·legi 

oficial d'arquitectes de la Comunitat Valenciana han 

acompanyat a la família Merín (residents de l'edifici) en un 

acte d'homenatge aquest 2 d'octubre, amb el descobriment 

d'una placa commemorativa.

Aquest edifici de l'any 1931 és obra de l'arquitecte alcoià 

Vicente Valls Gadea, i es troba ubicat situat en l'avinguda 

Jaume I, 18 de Cocentaina. Aquest homenatge ha tingut lloc 

en el marc de la setmana gran de l'arquitectura i impulsat 

pel col·legi d'arquitectes oficial de la Comunitat Valenciana. 

Luis Sendra, degà d'aquest organisme, assegura que aquest 

reconeixement busca la "protecció de l'edifici així com la 

seua posada en valor" dins del panorama arquitectònic de 

la península Ibèrica.

Redacció

Al llarg de tota eixa setmana es va  celebrar la Setmana 

de l’Arquitectura, efemèride que els professionals del sector 

aprofiten per a posar en valor alguns dels edificis més 

significatius. En el cas del Col·legi d’Arquitectes d’Alacant, 

s’ha organitzat una jornada de visites a Cocentaina, on 

els seus integrants han visitat diferents indrets de la vila 

comtal que destaquen per la seua singularitat. La visita 

dels arquitecte alacantins ha començat per la fabrica 

Jover, obra de Manuel Vicente i que suposa tot un exemple 

d’arquitectura industrial. La següent parada ha sigut per a 

degustar la gastronomia contestana, mentre que el gros de 

les activitats va ser la vesprada de dimecres 2 d’octubre. És 

llavors quan els arquitectes han reconegut l’edifici Merín de 

Cocentaina com a singular.

Aquest immoble té una aparença molt actual, tot i haver 

sigut construït en la dècada dels anys 30 del segle XX. Es 

tracta d’un edifici de reconeguda qualitat que des d’aquesta 

jornada compta amb una placa commemorativa que ho 

confirma. La visita ha seguit pel monument més important 

de Cocentaina: el Palau Comtal. Membres del col·legi 

d’arquitectes alacantí i també del regional han assistit a la 

jornada.

Tornant a l’àmbit arquitectònic, aquest singular edifici, 

que dona a tres carrers i que disposa de jardí contigu, 

pot representar una primerenca mostra, de la fascinació 

europea cap a la verticalitat que evocaven els gratacels nord-

americans. En efecte, el suggeriment de desenvolupament 

d'una significativa cantonada en forma de torre, escalonada 

i fenestrada, sembla subratllar aquest argument que es duu 

a terme en un poble com Cocentaina, d'una comarca amb 

tradició industrial, encara que allunyada dels grans centres 

que dictaven els cànons estètics. El seu autor insistirà en 

treballs posteriors en aquest sistema de composició per 

a definir una imatge arquitectònica que representava un 

autèntic esperit de l'època i, com es podrà comprovar, 

s'estendrà per diferents ciutats. La volumetria complexa, 

que cronològicament és anterior a l'influent edifici Capítol 

de Madrid, plantejava un complet programa residencial 

familiar que incloïa garatge i una àrea de servei independent, 

i que organitzava les plantes entorn d'un vestíbul octogonal. 

L'abandó dels criteris de simetria i la disposició dels 

buits en franges horitzontals, cromàticament estudiades, 

constitueixen claus inequívoques de la imparable recepció 

de la modernitat en la nostra arquitectura.
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Cocentaina alberga la 14 edició de les jornades de nefrologia
Redacció

U
n any més Cocentaina ha segut triada per a rebre 

l’Encontre Nacional de Nefròlegs,  una cita destacada 

per aquestos professionals de la medicina en la que 

es posen al dia de tots els últims tractaments en la seua 

rama de treball. 

Des del consistori contestà es facilita tota l’ajuda necessària 

per a que l’estada dels nombrosos professionals vinguts de 

tota Espanya, siga el millor possible així com per a que 

puguen aprofitar a fons la seua estada a la nostra localitat 

i, aquest encontre nacional siga tot un èxit.

L’organització d’aquest encontre ha estat a càrrec del 

prestigiós nefròleg fill de Cocentaina, el Dr. Josep Vicent 

Torregrosa.

Si fem una ullada a la seua biografia els podem dia que 

el Dr. Josep Vicent Torregrosa, naix a Cocentaina i estudia 

Medicina a València, on s'especialitza en Nefrologia i 

posteriorment, des de 1991 s'uneix al Servei de Nefrologia 

i Trasplantament Renal de l'Hospital Clínic de la Universitat 

de Barcelona. A més, és professor de Medicina de la 

Universitat de Barcelona, així com en màsters de la 

Universitat Complutense de Madrid, Universitat d'Alcalà 

d'Henares i la Universitat Internacional de Barcelona. Ha 

completat estades en el Departament de Trasplantament 

Renal del Jackson Memorial Hospital de Miami i en el Servei 

de Nefrologia de l'Hospital de la Universitat de Pensilvània, 

tots dos als EUA.

Està reconegut entre els 10 millors nefròlegs d'Espanya. I 

entre molts altres reconeixements, ha rebut diversos premis 

a la investigació, com ara, el Premi Institut Reina Sofia a la 

Investigació Clínica.

Tornat a les jornades, aquestes es va desenvolupar del 20 

al 22 de setembre i van albergar a un total de 85 estudiants 

de nefrologia entre els que es trobava també una socarrada, 

Cristina Gilabert Brotons.

Les jornades son molt intenses i els estudiants realitzen 

treballs, presentacions i tot en un cap de setmana.

Les jornades conclouen en una visita guiada per Cocentaina 

i un sopar on el contestà Josep s’encarrega de que tots els 

presents tornen a casa amb un trocet de Cocentaina al seu 

cor i saben un poc més d’aquesta especialitat.

Maite Valls, regidora de Sanitat de l’Ajuntament contestà 

es mostrava molt contenta per l’alta resposta d’aquestes 

jornades i per la gran dedicació de Josep Vicent Torregrosa 

que fa possible que Cocentaina estiga dintre del panorama 

sanitari amb aquest tipus de jornades, al temps que es 

mostrava molt agraïda per l’organització, assenyalant que 

el suport de l’Ajuntament el tenen al cent per cent.

El Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica de 
Cocentaina  inaugura l’exposició “No oblidar és un deure”
Redacció

E
l dimecres 25  de setembre el Fòrum per la Memòria 

Històrica i Democràtica de Cocentaina va realitzar, a 

partir de les 19:00h de la vesprada i a la sala d’armes 

del Palau Comtal, la inauguració de l’exposició del pintor 

Emili Blanes anomenada “No oblidar és un deure” en un 

acte ajornat el passat 12 de setembre degut a l’arribada de 

la gota freda a la nostra comarca; seguidament també es 

va oferir la conferència prevista per a eixe dia 12 titulada 

“Censura, reprensió i recuperació de la memòria històrica 

en l’art” a càrrec del Doctor en Història Pedro Juan Parra. 

L’exposició va poder ser visitada al Palau fins el 6 d’octubre
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Nuria Esport presenta la col·lecció tardor-hivern 2019
Redacció. Fotos: Assell’s fotògrafs

E
l passat dissabte 28 de setembre, el centre de cultura 

El Teular es va convertir en una passarel.la de luxe 

on de la ma de Núria Esport es va poder veure la 

roba esportiva que el aquest establiment  presenta per a 

la temporada 2019-2020, demostrant-nos que l’esport i la 

moda van de la ma en Núria Esport.

Aquesta desfilada va tindre un fi benèfic, ja que Nuria Esport 

va destinar part de la taquilla a l’associació Afama Cocentaina. 

Gràcies a ells no oblidem, de la seua ma, recordem, per 

això Nuria Esport va voler estar al costat, un any més, 

d’entitats que treballen pel benestar social de les persones.

No és el primer any que la contestana Nuria Fenollar 

posa el seu establiment a l’abast de entitats com aquesta 

i enguany va aconseguir de nou, que models improvisats 

lluiren com a professionals. Fins a 4 generacions es van 

veure a l’escenari del Teular i marques tan exclusives com 

Desigual, EA7 Emporio Armani o les tradicionals Adidas, 

Puma, Geox, Levi’s o Baby Cotton Fhisch entre d’altres.

La desfilada va comptar amb un gran equip humà que 

entre bambolines organitzava als joves models, la seua 

roba i un equip professional de maquillatge i perruqueria 

format per Ana Martínez i Silvia Seguí. La desfilada a més 

va comptar amb la participació del ballet d’Alicia Montava. 

Tanmateix, hi ha haver molts comerços que es van sumar 

a aquesta iniciativa de Núria Esport i van col·laborar en la 

desfilada com ara “Hui cuinem nosaltres”; “El Gat Negre”; 

Centre d’estètica “Ana Martínez”,  Floristeria Ribelles;  Saúl 

Santonja atelier; Bar Chesco;  Asells’ fotògrafs; Papeleria 

Blanes; Carnisseria Joaquin Rico;  Maymi joiers; Centre de 

dansa i entrenament Mónica Talens i Adrià Palací, Meraki, 

lalo Peluqeros; Events & Moments, rellotgeria i joieria Javier 

Moltó i el ballet d’Alicia Montava.
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El Café Licor Sancho compleix 70 anys

D
estilerías Sinc anuncia que en aquest any, una de 

les seues marques de cafè licor més emblemàtiques 

compleix 70 anys des de l'inici de la seua producció 

artesanal. El Cafè Sancho, la firma de cafè licor per 

excel·lència de Cocentaina, compleix el seu setanta 

aniversari en este 2019.

L'empresa ha volgut donar un especial protagonisme 

a aquest esdeveniment, ja que consideren el Cafè Licor 

Sancho com una de les marques més destacades del seu 

catàleg de cafè, no només per la qualitat i la seua fabricació 

artesanal, sinó per la forta imatge de marca que sempre ha 

caracteritzat al Cafè Sancho al llarg de tota la comarca: la 

burreta de Sancho i el Castell de Cocentaina.

Per això Destilerías Sinc, llançarà una edició especial 

limitada de la botella de Cafè Licor Sancho, en commemoració 

del protagonisme d'aquesta marca durant aquests 70 anys 

en el municipi contestà.

Va ser en 1949, quan Jose Sancho, natural de Cocentaina, 

es va donar d'alta com a fabricant de cafè licor. Va començar 

a fabricar de forma artesanal xicotetes quantitats de Cafè 

Licor Sancho per a servir-ho en el casino del municipi, en 

el Palau Comtal, que regentava al costat de la seua dona. 

A més, va ser en aquest mateix casino, on va nàixer La 

Mentira original, popularitzant-se al llarg de tota la Comunitat 

Valenciana.

El Café Licor Sancho és per a l'empresa, un element 

essencial en el catàleg de cafè licor, i junt amb els que van 

ser els fabricants originals, va conformar en el seu moment, 

una peça clau en l'ampliació i consolidació de Destil·leries 

Sinc tal com la coneixem actualment."

Com a Director General de Destilerías Sinc, Jose Vicente 

Sancho, vol afegir que “amb el llançament d'aquesta edició 

limitada de Cafè Licor Sancho pel seu 70 aniversari, la 

nostra empresa vol agrair a la localitat de Cocentaina, les 

seues festes, i el seu folklore en general, la fidelitat i l'afecte 

demostrat cap a la marca, convertint-se en senyal d'identitat 

contestana durant aquests últims 70 anys”.
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Blai Agulló i Carmen Inés Moncho prenen possessió del 
seu càrrecs de presidents de la confraria de Jesús de l’Hort
Redacció

E
l dissabte 14 de setembre a les 19h es va celebrar al 

Convent dels Pares Franciscans l’Eucaristia d’acció de 

gràcies i canvi de Junta de la Confraria Jesús de l’Hort.

Blai Agulló i Carmen Inés Moncho prenen el relleu i durant 

tres anys estaran al capdavant de la confraria.

La junta queda conformada per José Luis Botella, Fidel 

Cominches, David García, Borja Jornet, Claudio Llorens, 

Jacob Motos, Juan Sánchez, Carla Ferrándiz, Cristina Giner, 

Carina Juan, Mónica Martí, MªJosé Payá, Araceli Pérez i 

Cristina Román.

L’eucaristia va estar presidida per Fray Fernando Fuertes 

i també per l’actual guardià del convent dels Pares 

Franciscans. A partir d’ara, tres anys per davant per a ser 

fidels a la cridà que han rebut i seguir treballant per aquesta 

La Pia Unió prepara la setmana d’exaltació del mig any 
de la Mare de Déu
Redacció

Presentada la nova junta de la confraria de la Verge del Carme
Redacció

E
l diumenge 6 d’octubre, la confraria de la Verge del 

Carmen de la parròquia de el Salvador prenia possessió 

per ser els organitzadors  de la festa de la Mare de Déu 

de les ànimes. Aquesta nova junta encapçalada per Gloria 

Alós com a presidenta i i José Maria Gisbert com a president 

te la missió de seguir propagant la devoció a la Verge del 

monte Carmelo, advocació i devoció contestana que ens ve 

de la ma dels beaats Elies i sobretot, Juan Carbonell.

Així doncs, en l’Eucaristia presidida per Javier Sánchiz, 

titular de El Salvador, MªLuisa Juan i Rafa Bravo, donaven 

el relleu a la nova junta que està formada per Joaquin 

Barrachina Jover, Milagro Carbonell Mullor, Jorge Cortell 

Pascual, Maria José Jover Pozuelo, Dimas Botella Montava, 

Ana Montava Ripoll, Francisco García Vidal, Elvira Hernández 

Richart, Alexis Agulló Borrell, Puri Palmer Pérez, Rafel Jover 

Palací, Berta Barrachina Gandia, Jorge Juan Mira i Laura 

Giner Pérez.

P
aral·lelament als actes del V Centenari del Miracle de 

les llàgrimes, la Pia Unió segueix amb els actes anuals 

i ara en octubre, celebren la setmana d’exaltació del 

mig any de la Mare de Déu. La Pia Unió estrena presidents 

i junta en aquest mig any, Ana Masanet i José Luis Molina 

son els caps visibles d’una junta que treballa sense descans 

per fer que la devoció contestana no decaiga i en aquets any 

tan especial, puga veure’s reflectida en cada cosa que es fa.

Amb tot, els actes del mig any seguiran com en edicions 

anteriors. Ja s’ha disputat el trofeu de la Mare de Déu del 

Miracle on la base dels diferents esports han jugat partits 

i els esportistes han rebut una medalla en agraïment a la 

seua participació. Del mig any destacar com no, que el 17 

d’octubre, tindrà lloc la elecció del comte, comtessa, mossèn 

i suplicant per a les festes de 2020 i que també el diumenge 

20 s’imposaran les medalles als majorals i majorales de 

2020, any especial ja que direm que fa 500 anys, la Verge 

Inmaculada que presidia la capella de Sant Antoni, passà 

a ser la Mareta del tots els contestans i contestanes sota 

l’advocació de Mare de Déu del Miracle.

confraria contestana.
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Ignacio García-Vidal torna a l’Orquestra Simfònica 
Nacional Argentina

D
esprés dels èxits de 2017 (amb Sheherezade 

de Rimsky-Korsakov) i 2018 (amb el ballet “Las 

Estaciones” op. 67 de Glazunov), Ignacio García-Vidal 

torna a la tarima del CCK per a posar-se al capdavant de 

l'Orquestra Simfònica Nacional Argentina, que en aquesta 

ocasió li ha confiat la direcció de dos programes, consolidant 

així un vincle que ve obtenint grans èxits artístics i de públic. 

El primer programa és senyal de la cuidada elaboració i 

coherència amb què el mestre contestà acostuma presentar 

els seus concerts, orbitant en aquest cas al voltant de les 

figures de Federico García Lorca i Manuel de Falla i el 

seu vincle amb l'Argentina. El concert del 27 de setembre 

es va obrir amb l'obertura “La zapatera prodigiosa”, de 

Juan José Castro, deixeble argentí de Falla que va utilitzar 

el llibret de l'obra teatral de Lorca per a la seua òpera. 

Després, per primera vegada a l'Argentina, sonaren las 

“Canciones Populares Españolas” que va harmonitzar i va 

recopilar Federico García Lorca, i que interpretà la cantaora 

malaguenya Rocío Bazán (amb el suport del CCEBA). Va 

tancar la primera part la desconeguda “Obertura sobre el 

tema de una marcha española” op. 6 de Balakirev, obra 

simfònica elaborada a partir de l'actual himne nacional 

espanyol. La segona part va estar íntegrament dedicada a 

la primera versió (la de 1915) de la “Gitanería” en un acte 

de “El Amor Brujo” de Manuel de Falla, que va comptar de 

nou amb la veu de Rocío Bazán. Un programa interconnectat 

acuradament, d'una sensibilitat i belleses extraordinàries.

El segon dels programes és el concert escènic “El pájaro 

Np

de fuego” d'Igor Stravinski que comptarà, a més d'amb 

l'Orquestra Simfònica Nacional Argentina, amb els ballarins 

de la Companyia Nacional de Dansa Contemporània que 

dirigeix Margarita Fernández i amb l'actriu i pedagoga 

espanyola Ana Hernández Sanchiz, que guiarà al públic en 

la història d'aquest famós ballet, del qual es compleix un 

segle de la seua composició (suite de 1919). Estan previstes 

sis representacions de “El pájaro de fuego”, entre els dies 3 

i 10 d'octubre en el CCK de Buenos Aires, algunes d'elles 

especialment dirigides a escolars argentins.

L'agenda d'Ignacio García-Vidal per a aquesta temporada 

2019-2020 contempla concerts amb la Simfònica de 

Montevideo en el Teatre Solís de Montevideo (l'Uruguai), la 

Simfònica de Tenerife a l'Auditori de Santa Cruz de Tenerife, 

l'Orquestra de Navarra a l'Auditori Baluard de Pamplona, 

l'Orquestra de la Comunitat Valenciana en el Palau de les Arts 

de València, i el Teatre Colón de Buenos Aires, entre altres.

La perruquera contestana Belén Ujaldón, del saló 
Enrédate, finalista del concurs Trend Vision 2019 de 
Wella Professionals en l’apartat de color

B
elén Ujaldon, de la perruqueria Enrédate, és finalista 

del Trend Vision 2019 de Wella. Aquest concurs, 

a nivell internacional, es celebra cada any i està 

organitzat per aquesta coneguda marca de productes. No 

és la primera vegada que es presenta, recordem que l’any 

2014 va ser la representant espanyola a Mònaco concurs 

que va guanyar.

Doncs bé, aquest any en el que torna a participar, és una 

de les tres finalistes de la fase d’Espanya i l’objectiu de la 

seua participació és traure la part més creativa de la seua 

feina, i així te una nova motivació per a continuar treballant 

i crear.

En el concurs hi ha dos apartats on poder participar i ella 

ha elegit l’apartat del color i s’ha inspirat en 3 perruquers que 

més li agraden. Belén ha comptat amb la col·laboració de 

la seua neboda Sara, per a fer el canvi de color. Han invertit 

13 hores i a més compta de nou amb la gent que sempre 

ha estat al seu costat en aquestos esdeveniments i que 

varen estar al seu costat ja en el 2014 com son la fotògrafa 

Carla Gea i l’estilista David Ferrándiz. Cal dir que aquest any 

han canviat les bases i tan sols ella anirà al concurs això sí, 

portant el reportatge fotogràfic de tot el treball fet. A més tot 

eixe treball està en Instagram. 
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

E
l temporal de pluges i tempestes que va assotar la 

Comunitat Valenciana des del dijous 12 fins al dissabte 

14 de setembre, ens va afectar de manera moderada 

a diferència de la meitat sud de la província d’Alacant. En 

l’estació meteorològica situada en l’IES Pare Arques, es va 

registrar una màxima de precipitacions el dia 12 amb valors 

de 102,40 mm, a diferència d’altres màximes registrades 

com és el cas de Beniarrés amb 295 mm o Gaianes amb 

308 mm. Aquesta gota freda també coneguda com a DANA, 

va obligar a suspendre les classes el dijous i divendres davant 

la situació d’emergència decretat per la Generalitat. Així 

mateix el tren que uneix Alcoi-Xàtiva també va interrompre 

el seu trajecte.

Font: Precipitació m/m www.avamet.org

IV Jornades Cocentaina cap a la 
sostenibilitat

Des del 17 de setembre fins al 6 d'Octubre, s'han 

desenvolupat les Jornades de Sostenibilitat, que han tingut 

com a eix principal l'agricultura sostenible, bioeconomia i 

canvi climàtic.

La Directora General de la PAC, Maria Teresa Chàfer 

Nàcher les inaugurava, donant continuïtat a la conferència 

sobre l'I Pla valencià de producció ecològica, que va exposar 

el tècnic del servei de producció ecològica Josep Roselló. Es 

posava de manifest que el sector ecològic de la Comunitat 

Valenciana va generar, en 2018, un volum de negoci de 

452,4 milions de €. Aquesta xifra representa el 25% del 

valor de mercat del consum de productes ecològics de tota 

Espanya, que aconsegueix els 1.805 milions de €. 

Els cultius ecològics que més superfície representen en 

la nostra Comunitat són: la vinya per a vi, la fruita seca, 

l'olivar per a oli, els cereals, els cítrics, els fruiters i les 

hortalisses. Un panell d'experiències on l'emprenedoria 

i la gestió municipal van aportar idees i visibilitat a les 

bones experiències emprenedores de la nostra comarca; 

Esquellana Coop, ens va presentar la llana d'ovella guirra 

natural i reciclable, Olivateria, producció ecològica d'oli i 

derivats com pates que es troba a Almudaina, Mercaterre 

empresa que comercialitza els productes dels xicotets 

productors, especialitzada en regals corporatius, i finalment 

vam conèixer l'experiència del municipi de Carrícola 

(València) model de sostenibilitat posat en marxa des dels 

anys 80, basat en l'agricultura ecològica i altres projectes 

com a utilització de recursos sòlids urbans per a crear 

compostatge, o la reutilització d'aigües residuals, va finalitzar 

amb una degustació dels productes de temporada collits en 

els horts urbans ecològics l´Alcavonet. 
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Van continuar les Jornades amb un Taller d'alimentació 

impartit per Nieves Carricondo, on es va sensibilitzar sobre 

la importància de consumir productes de proximitat, de 

temporada i evitar els productes envasats en plàstic, així 

com conèixer el seu origen, també es van elaborar receptes 

i degustació de productes de temporada i agroecològics. 

Josep Benabeu, Director del centre de gastronomia del 

Mediterrani, en la seua conferència reflexionava sobre 

la importància de consumir els nostres productes, de 

fomentar una cuina col·laborativa, saludable i aprendre 

dels sabors tradicionals. Va finalitzar la sessió amb un tast 

d'oli agroecològic i monovarietal de la mà d'Iñaki Aracil 

de la Coop. Agrícola el Comtat. Una altra experiència, 

que no va deixar indiferent als assistents, va ser conèixer 

l'experiència del Mercat del RiuRau, que es desenvolupa en 

Jesús Pobre (Dénia) en marxa des de 2013 amb actuacions 

diverses com la creació d'activitat econòmica alternativa 

amb efectes sostenibles a l'entorn social i mediambiental, 

que apoderen a les persones, promouen la governança i 

fomenta la sobirania alimentària, la proximitat i salut de les 

persones i del territori. Com a conclusió; la necessitat de 

posar la mirada en les conseqüències i l'impacte que té el 

consum en les persones, el territori, el planeta i presentar 

el consum responsable com una eina per a ser més felices, 

ja que s'aconseguiran xicotets canvis.

Voluntariat ambiental, neteja del 
riu Serpis.

S'ha realitzat una labor important de neteja d'un sector del 

paratge Benataire, on els voluntaris han pogut recollir residus 

de diversa índole i gran volum, també es fa una anomenada 

al veïnat perquè utilitzen l'ecoparc i es puga reciclar tots els 

residus i no vagen al nostre riu. Així mateix a les empreses 

que facen un tractament dels residus i no els tiren al riu o 

contenidors de fem domestica. No hi ha planeta B i aquesta 

a la nostra mà conservar el nostre entorn.

#canviclimàtic: «Tota acció compta per menuda que siga»
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

El psicòleg Javier Urra es suma als actes del V centenari

U
n mes més, seguim recordant els actes organitzats 

amb motiu del V centenari del Miracle de la Mare 

de Déu.

Doncs bé, el diumenge 29 de setembre va tindre lloc un 

encontre per a les famílies. Els més menuts van gaudir de 

diferents activitats al Patronat mentre els majors van poder 

assistir a la xerrada que el psicòleg Javier Urra va realitzar 

al Centre de Cultura el Teular.

Javier Urra, és psicòleg forense en la Fiscalia del Tribunal 

Superior de Justícia i Jutjats de Menors de Madrid des de 

1985. Durant tres anys va treballar amb joves molt conflictius 

en el Centre Piloto Nacional de Reforma de Conca i des 

de llavors desenvolupa la seua labor en la Fiscalia del 

Tribunal Superior de Justícia i en els Jutjats de Menors de 

Madrid. Va saltar a l'escena pública quan en 1996 fora 

nomenat Defensor del menor de la Comunitat de Madrid, 

càrrec que va mantindre fins a 2001.2Des d'aqueix mateix 

any és professor d'Ètica i Deontologia en 5é de Psicologia 

en el Centre Universitari Cardenal Cisneros, Universitat 

Complutense de Madrid. A més, des de 2007, és president 

de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Psicòlegs 

de Madrid.

Ha sigut cridat com a expert pel Congrés i Senat Español. 

A més, ha representat a Espanya en fòrums internacionals 

com a Nacions Unides, o el Parlament Europeu. Imparteix 

múltiples conferències i cursos a Espanya i a l'estranger. 

Col·labora com a contertulià en nombrosos programes de 

ràdio i televisió en cadenes com Onda Madrid Ràdio, Canal 

33, Punt Ràdio, Antena 3 TV, Aragó Televisió o Canal Sud 

TV entre d’altres.

Javier Urra va estar a Cocentaina ens va parlar de “La 

familia, iniciación y permanencia de la socialización”. Una 

xerrada molt productiva i que va comptar amb un gran 

nombre d’assistents i un torn de taula oberta per a que el 

públic puguera participar.

Després, el pati del Palau, just a les portes de la capella 

es va celebar l’Eucaritsia.

La jornada va concloure amb un dinar de tots, grans i 

menuts, al Pla de la Font.

També i com bé saben perquè així ho hem dit en 

diferents edicions de la revista Cocentaina. El Comtat, tots 

els dissabtes hi han Eucaristies del peregrí al monestir 

de la Mare de Déu per poder guanyar-se la indulgencia 

plenària i ser part d’aquest Any Sant contestà. Destacar la 

participació d’aquestes peregrinacions, dels sacerdots de 

la nostra vicaria.

També, des de Torreciudad van vindre el dissabte 28 de 

setembre a venerar a la Patrona contestana en aquest Any 

Sant i dintre de les peregrinacions que estan per vindre, 

destaquem la del 12 d’octubre, protagonitzada pels veïns i 

veïnes d’Alcoi que vindran en romeria fins Cocentaina amb 

la Verge dels Lliris.
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Però a banda d’aquetes peregrinacions, hi han diferents 

comissions treballant de valent per organitzar actes i 

activitats per a tots els públics i totes les edats, per a que tot 

el poble puga festejar aquesta efemèride tant especial. Així 

doncs, avancem la presentació de dos llibres diferents. El 

dimarts 15 d’octubre es presentarà “Los Corella condes de 

Cocentaina”, una memòria històrica del seu llinatge i també, 

Ofrena del C.D. Contestano 2019 a la Mare de Déu del Miracle
C.D. Contestano 2019

E
l passat 14 de setembre i dintre dels actes que la 

Pia Unió te programats amb motiu del V Centenari 

del Miracle de les llàgrimes de la nostra Patrona, en 

el Monestir de les monges Clarisses i a les 12 del matí, 

d.Eduardo Rengel, rector de la parròquia de l’Assumpció 

de Santa Maria, va oficiar la Eucaristia del Peregrí, sent el 

sufragi d’aquesta pels difunts del C.D. Contestano.

El C.D. Contestano amb la assistència de la seua junta 

directiva va voler sumar-se als actes del Centenari  i la 

presidenta Laura Blanes i l’entrendor Javi Montava li van 

fer l’ofrena a la nostra Patrona dipositant als peus de l’altar 

una cistella plena de flors

A continuació tots els assistents li vam pregar a la Mare 

de Déu que el nostre equip, creixent des de la base, puga 

realitzar un més que digne Campionat en el Grup VI de la 

1º categoria regional valenciana, poden fer realitat, dintre 

de les nostres possibilitats, el retornar al categoria de 

preferent, demanant-li també que els components de totes 

les categories que conformen l’entitat siguen respectats en 

l’apartat de les lesions.

L’acte va finalitzar fent-se tots una fotografia als peus del 

Quadre de la nostra Mareta.

per als menuts i joves, es presentarà una trilogia de llibres 

de la història de la Mare de Déu, vista per a diferents edats. 

Els textos d’aquestos tres llibres que es presentaran el 26 

d’octubre són de l’escriptor contestà JuanFran Ferrándiz, 

mentre les il·lustracions han estat realitzades per la 

restauradora i artista contestana Inma Ribelles.
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

I la Mare de Déu ens visitarà…

C
om ja va passar fa 25 anys, en aquet V Centenari, la 

Mare de Déu del Miracle eixirà en romeria per tots els 

carrers del poble, visitant els convents i les pedanies 

de Cocentaina. Serà una romeria especial, perquè farà nit 

tant a les dues parròquies contestanes, com al convent dels 

Pares franciscans, visitarà les Trinitàries, la Casa del Fester 

i fins i tot el cementeri municipal.

A les nostres cases, hem rebut els tríptics amb els diferents 

recorreguts i les activitats a realitzar cada cap de setmana 

que la Mareta estiga for a de sa casa, pregant-nos a més, 

que l’acompanyem no sols en les romeries de carrer, sinó 

també en les vetles dels temples contestans.

Serà una gran festa i els veïns i veïnes ja estan reunint-se 

per ornamentar els carrers i fer digna la visita d’aquesta 

Mare que a tots ens acull sota la seua mirada sanguinosa, 

però plena de tendror.

Com poden veure, pel poble son moltes les façanes que 

ja tenen penjats els rodabalcons que s’han fet amb motiu 

del V Centenari  per advertir als visitants i peregrins que 

Cocentaina es troba immersa en l’Any Sant i què millor que 

seguir amb aquesta iniciativa i ara que ve la Fira, poder 

anunciar als milers de visitants aquesta gran efemèride 

que Cocentaina està vivint. Tanmateix, hi ha establiments 

que també han volgut retre homenatge als seus aparadors, 

és el cas de Merceria / Llenceria Borrás "Casa Tonico” que 

des del seu aparador li professen  la seua devoció, així 

doncs, cada mes, la setmana del 19 posaran una imatge 

de la Verge al seu aparador, sumant-se així, als diferents 

actes que hi ha previstos per commemorar aquestos “..500 

anys en que tal dia com hui, regareu la vostra cara amb 

llàgrimes sanguinoses, per lliurar al vostre poble, a l’igual que 

Jesucrist, de les penes i amargures que produeix el pecat...”





UN CONTE PER A CADA MES64 Revista El Comtat octubre 2019

Montse i el monstre robalenguas
Conte: Mateo Barrachina. Dibuix: Magda Bonastre

C
om cada matí, Montse es va alçar del llit d’un bot 

i, després d’esmorzar-se la seua tassa de llet amb 

galetes, vestir-se i rentar-se les dents, es va posar 

camí de l’escola. Com cada matí, saludava al seu amic Lluis, 

propietari de la botiga que parava just al costat de l’escola:

-Bon dia, Lluís! – va dir contenta la xiqueta.

-Bon dia, bonica! Veges si alegres tu l’escola que hui pareix 

un cementeri… - va contestar el botiguer.

Montse, estranyada, va continuar caminant els deu 

metres restants fins arribar a la porta del seu col·legi mentre 

rumiava aquelles paraules del seu amic. Una vegada dins 

va descobrir que el que Lluís deia era veritat. Tota l’escola 

estava trista, ningú parlava amb ningú...

-Bon dia Pau!

-...

-Hola Ana, com estàs?

-...

Què devia haver passat? Montse no acostumava a veure 

la televisió pel matí, però alguna cosa devia estar passant, 

i sense cap dubte, era ben grossa. Sense dubtar-ho va 

decidir preguntar a la seua amiga Núria. Si en algú podia 

confiar era en ella.

-Núria! Què passa? Per què està tota l’escola trista? He dit 

bon dia i no m’han contestat ni les pedres! – va exclamar 

alarmada.

-...

-Tu també estàs així? Tu tampoc penses parlar-me? Què 

està passant?

Núria, qui no va poder contenir les llàgrimes va dir alçant 

la veu:

-Nos han robado la lengua!

-Com? Quina llengua? – va dir Montse estranyada.

-¿No te das cuenta? Esta noche han entrado a robar en 

el colegio y se lo han llevado todo, incluso nuestra lengua, 

ya no podemos hablar valenciano!

Això si que era un problema. La gent de l’escola no volia 

parlar perquè no podia fer-ho de la manera que millor sabia! 

El mestre els havia contat una llegenda d’un malvat monstre 

que per octubre era capaç de robar tot allò que trobava per 

davant, inclús la nostra manera de parlar.

Sense pensar-ho dues vegades, Montse va agafar la seua 

espasa màgica i el seu casc per a lluitar i es va posar en 

camí. Si la llegenda era certa com així pareixia ser, aquest 

malvat monstre feia vida a la muntanya, just entre el castell 

de Cocentaina i el Mal Passet; aproximadament pel Pic 

Negre. Decidida, va arribar fins allí i quan la nit ja començava 

a guanyar al dia i l’obscuritat s’apropava, un fort soroll va fer 

que Montse s’agafara ben fort a la seua espasa.

-¡Niña! ¿Quien eres y qué quieres?

-Has robat a la meua escola, babau! Qui eres tu per a 

furtar-nos la nostra llengua?

-¿Que quien soy yo? Estás delante del todopoderoso 

Robalenguas...

-Doncs molt bé, però torna’ns la nostra i no em faces 

enfadar. – va dir la xiqueta cada vegada més valenta.

-¿Y por qué debo hacerlo? Tenéis una lengua muerta, 

alguien tenía que acabar con ella. Dame una razón para 

devolveros vuestra... “lengua”.

-Morta? El que passa és que tens enveja de la nostra 

estimada llengua, monstre trabalenguas...

-He dicho Robalenguas!

-Bé, com tu digues, però la nostra llengua no es toca! Vols 

una raó? Doncs en tinc unes quantes: Les llengües no són 

una muralla entre les persones, són un pont per unir-nos i 

comunicar-nos millor. El valencià és una llengua molt antiga 

que mereix ser respectada de la mateixa manera que la resta 

de llengües! El que et passa és que tens enveja perquè tu 

no pots dir expressions tan pròpies, originals i boniques 

com les valencianes, i això és perquè eres un “figamolla”, 

“panfígol”... “Taperot”! Et fas dir Robalenguas, però saps 

com et diríem en valencià?

-Como? – va preguntar atemorit el monstre...

-Furtagallines! Això és el que eres, un furtagallines! Que 

no tens trellat, així que torna’ns la nostra llengua i baixa al 

poble a aprendre-la, els socarrats t’ajudarem!

Aquella mateixa setmana, celebrant el dia dels valencians, 

Montse i el monstre Robalenguas van ser els encarregats 

de portar la flama passeig avall celebrant el tradicional dia 

del 9 d’octubre. Montse va ser reconeguda per tot el poble 

com la salvadora del valencià i el monstre va canviar el seu 

nom, ja no era el Monstre Robalenguas, ara era el Senyor 

Troballengües i anava de país en país, buscant una nova 

llengua per aprendre, perquè com bé diu Montse, quan 

més llengües... millor!

I conte contat, conte acabat.
I qui no llija el conte del mes que ve...

tindrà en el cul vuitanta mil forats!
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Bandolers al Ceip Real Blanc

J
a hem encetat un nou curs escolar, el curs 2019-2020. 

Les vacances d´estiu ja s´han acabat i ara és moment 

de tornar a l´escola a aprendre, a jugar, a compartir,...

Enguany, hem rebut el nostre alumnat i les seues famílies, 

d´una manera  molt especial. 

Un pare insistent que volia matricular la seua filla en un 

moment tan especial, uns bandolers que  venien a robar 

al “Realbanc”, un agent de la Guàrdia Civil, un cantautor,..

Familiars, alumnat i professorat observàvem atònits com 

aquests personatges que pareixien eixir d´una pel·lícula, 

intentaven resoldre una situació molt peculiar: tres bandolers 

que havien confós el Real Blanc amb un “Realbanc” i que  

volien robar una gran quantitat de diners. Tot açò amenitzat 

amb cançonetes del llibre “ La plata de Gaianes “, escrita 

per Paco Pascual Soler i cantades per Anselmo Martí, pare 

d´una alumna de la nostra escola.

L´actuació va ser molt divertida i va suposar un inici de 

curs diferent i original. Ara toca continuar la marxeta, amb 

il·lusió i amb noves experiències enriquidores.

Joana Bonet Espí, doblement premiada

J
oana Bonet Espí és alumna de la Fpa Beniassent i el seu 

treball “Setembre” va ser doblement premiat, per una 

banda per jurat del Comtat i l’Alcoià i d’altra, perl jurat del 

rpemi Smabori 2019 a nivel autonòmic. Molt bones notícies 

que ens arriben des de la Fpa Beniassent.

El curs de la Fpa Beniassent tant a Cocentaina com a 

Muro va començar el dimarts dia 17 per a els ensenyaments 

reglats i per als tallers, a les 9h del matí a Cocentaina i a 

les 15h a Muro. 

Ara per ara, el curs compta amb 1215 matrícules 

distribuïdes en 85 grups que arreplegen tots els models 

de formació que oferix l’escola: ensenyaments reglats 

(alfabetització, persones neolectores, educació de base 

i graduat en educació secundària), programes formatius 

(accés a cicles formatius de grau mitjà, castellà per a 

persones migrants, ensenyaments d’idiomes i informàtica) i 

formació no formal o tallers (teatre, pintura i dibuix, activitats 

de manteniment –ioga, zumba, balls de saló, pilates–, 

guitarra i bandúrria, l’entorn a peu, boixets, restauració 

de mobles, ceràmica, confecció...). Els ensenyaments de 

castellà per a persones migrants començaran en el mes 

d’octubre, ja que la demanda ha crescut exponencialment 

i estem esperant que la Conselleria d’Educació en dote 

una plaça per a poder atendre tot l’alumnat. La novetat 

més important d’aquest curs és que a partir de novembre 

començarà un curs de preparació de la prova d’accés a 

cicles formatius de grau mitjà en el qual es pot matricular 

alumnat a partir de 17 anys d’edat. FPA Beniassent recorda 

que la matrícula continua oberta en l’horari de secretaria que 

es pot consultar al WEB de l’escola http://mestreacasa.gva.

es/web/fpabeniassent/ o en el telèfon 965533650.

Redacció
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Tornem amb vosaltres després de les vacances i ho fem 
amb informació sobre el servei de transport universitari 
a Alacant i València

U
n any més posem en marxa els serveis de transport universitari a 

Alacant i València per tal apropar als universitaris de la nostra localitat 

als seus centres d’estudis.

El servei a Alacant permet que els estudiants puguen anar i tornar 

tots els dies evitant així el cost de viure a Alacant a un pis llogat o una 

residència universitària. Des de fa uns anys la gestió està encomanada a 

la Mancomunitat Alcoià i Comtat. El servei facilita 6 viatges d’anada fins 

a la universitat i 9 de tornada des del campus. Tres dels serveis d’anada i 

tres dels de tornada tenen la seua eixida i tornada a Cocentaina i la resta 

d’horaris tenen com a inici i final Alcoi.

Per utilitzar el servei tan sols cal tramitar la targeta electrònica identificativa, 

personal i intransferible a la Casa de la Joventut (cal dur imprés amb les 

dades personals, justificant de matrícula, DNI i una fotografia de carnet). 

Des d’aquest moment tramitarem el vostre carnet amb la Mancomunitat per 

tal que al més aviat possible ja pugeu adquirir els viatges a la mateixa Casa 

de la Joventut (el pagament és exclusivament amb targeta bancària). Les 

recàrregues a la targeta poden ser de viatges solts (1,80 €), abonament de 

10 viatges (16,15 €), 20 viatges (32 €) o mensual (55 €). Aquest últim té 

una validesa des de la recàrrega de 30 dies naturals i la resta de càrregues 

no caduquen. Al mateix bus es poden adquirir viatges solts (1,80 €) sempre 

que vos identifiqueu amb el vostre carnet. També hi ha una app que permet 

recàrregues amb el vostre mòbil (app Vecticket, consulteu compatibilitat del 

vostre mòbil a la web https://lamancomunitat.org/transport-universitari-stu/

Si ja éreu usuaris/ies el curs passat, recordeu que cal que renoveu el 

vostre carnet abans del 30 d’octubre. Des d’eixa data les targetes no renovades deixaran de funcionar independentment 

del fet que vos queden viatges o no.

.A continuació teniu un quadre amb els horaris i parades d’aquest curs:

HORARI STU CURS 2019/2020

Pel que fa a València, proposem un autobús els diumenges a la vesprada (20 h). El servei consisteix en un viatge directe 

fins a València i amb parades per la zona universitària i fins a Burjassot. En cas de festius i/o ponts que allarguen el cap 

de setmana el servei es traslladarà del diumenge al primer festiu abans del dia de classe. Per tal d’utilitzar el servei cal 

adquirir abonaments a la Casa de la Joventut al preu de 26,50 € (abonament de 4 viatges i pagament amb targeta bancària).

Per adquirir l’abonament per primera vegada aquest curs caldrà omplir un imprés amb dades de contacte.
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Sentir els sentits

L
'OMS (Organització Mundial de la Salut) ens recorda 

la seua definició de Salut Mental com un Estat de 

Benestar.

Un estat de benestar en el qual l'individu és conscient 

de les seues pròpies capacitats i pot afrontar les tensions 

normals de la vida, pot treballar de forma productiva i 

fructífera i ser capaç de fer una contribució a la seua 

comunitat.

La dimensió positiva de la salut mental que l'OMS destaca 

en aquesta definició fa referència al fet que la salut és un 

estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament 

l'absència d'afeccions o malalties.

Des del TAPIS, Taller de Prevenció i Inclusió Social del 

Departament de Serveis Socials, treballem en aquest sentit; 

en la promoció del benestar, la prevenció de trastorns 

mentals i el tractament i la rehabilitació de les persones 

afectades per aquests trastorns. Recordant-nos que la 

Malaltia Mental és cosa de tots i totes.  

En pro d'aconseguir els nostres objectius, ens servim de 

diferents tècniques.

Una de les tècniques que hem estat utilitzant enguany té 

a veure amb el maneig dels 5 sentits. Una tècnica molt fàcil 

d'utilitzar que ens permet trobar un ancoratge en estats de 

nerviosisme, ansietat, pèrdua de control...

Usar els 5 sentits per a véncer l'estrés és una estratègia 

molt fàcil d'aplicar. És una manera molt particular de 

sincronitzar els canals de l'olfacte, la vista, l'oïda, el gust 

i el tacte amb estímuls relaxants, alhora que purificadors, 

per a calmar la nostra ment i harmonitzar el rumor dels 

nostres pensaments. Es tracta d'una estratègia defensiva 

mitjançant la qual estimular el nostre cervell per a aportar-li 

pau i benestar.

A vegades, les accions més simples són les que ens 

ofereixen millors resultats. Sabem que a l'hora de gestionar 

el dia a dia tenim al nostre abast múltiples teories, teràpies i 

perspectives amb les quals aprendre a prioritzar o a millorar 

l'enfocament dels nostres pensaments. Tots ells són igual 

de vàlids, però a vegades, les estratègies més elementals 

són les que més i millor ens ajuden en un moment donat.

Les nostres experiències i emocions poden canviar 

depenent de com usem els nostres sentits. Si permetem que 

interaccionen amb estímuls relaxants trobarem l'harmonia 

interna.

Una d'elles es basa simplement a fer un bon ús d'allò que 

ens ha oferit la naturalesa: el nostre cos, el nostre organisme, 

els nostres meravellosos 5 sentits. Cal dir que a vegades els 

deixem de banda, que se'ns oblida el poder que tenen. De 

fet, no sempre som conscients de tota la informació que 

ens transmeten, de la seua energia i de l’univers fascinant 

de sensacions i de percepcions amb les quals organitzem 

el nostre món.

La teràpia Gestalt, per exemple, ens recorda que els 

nostres sentits són la porta d'entrada a les nostres emocions. 

Gràcies a ells, explorem, ens relacionem i permetem que 

entre una informació i no una altra. Aconseguir que tots 

ells estiguen en harmonia ens permetria aconseguir una 

reconciliació interna, ací on gestionar millor l'estrés. Vegem 

per tant com aconseguir-ho.

Com usar els 5 sentits per a equilibrar-nos: 

1. L'olfacte

L'olor de la gespa acabada de tallar, el mar al capvespre, 

l'olor del pastís que feia la nostra àvia, la terra mullada, 

l'olor dels llapis de colors quan anàvem al col·legi… Tots 

són ancoratges directes cap al nostre passat o cap a un 

moment feliç del nostre passat. Si això és així, es deu a un 

fet tan concret com fascinant: l'olfacte fa sovint de porta cap 

al nostre món emocional.

Encara més, la nostra escorça olfactòria primària està 

connectada amb l'hipocamp i amb l'amígdala, dues 

estructures cerebrals relacionades de forma íntima amb les 

emocions. Per tant, i a l'hora de gestionar millor l'estrés, una 

cosa que sempre ha sigut de gran ajuda és l'aromateràpia, 

entrar en contacte amb determinades fragàncies relaxants.

Aquestes en serien algunes:

•La lavanda.

•La vainilla.

•L'eucaliptus.

•La menta.

•L'olor del te de gesmiler.

•L'aroma de gerani.

•L'aroma de melissa.

•Oli essencial de Ylang Ylang.

2. Els colors que relaxen

A l'hora d'usar els 5 sentits per a véncer l'estrés, no podem 

menysprear el que més utilitzem: la vista. Ho creiem o no, 



BENESTAR social68 Revista El Comtat octubre 2019

el nostre entorn ambiental i la falta d'equilibri, com també 

el desordre o la presència de determinats colors dominants, 

pot intensificar la sensació d'estrés i d’ansietat.

Hem d'aconseguir que en els nostres escenaris quotidians 

existisca sempre algun estímul visual relaxant en el qual 

descansar la vista cada poc temps. A continuació, et 

suggerim unes propostes.

Posa una planta amb flors davall de la finestra que tingues 

més a prop.

Col·loca làmines o quadres amb imatges on apareguen 

rius, oceans, pluja, llacs…

Així mateix, hi ha estudis que ens revelen que el color 

blau és el més terapèutic, el que més calma i benestar ens 

genera.

3. El gust per a combatre l'estrés

És molt possible que molts dels nostres lectors opinen que 

poques coses poden ser més relaxants que satisfer el nostre 

paladar amb una bona tassa de xocolata, o qualsevol altra 

cosa que porte aquest valuós ingredient. Bé, cal matisar una 

cosa important: a l'hora de reduir l'estrés a través del gust 

cal assaborir, és a dir, menjar a poc a poc, salivar, gaudir 

sense pressa, parar el rellotge…

Així mateix, i abans de recórrer als dolços en exclusiva, 

hi ha altres opcions alimentàries més idònies per a tractar 

l'estrés:

•Alvocat

•Raïm

•Avena

•Pomes

•Te verd

•Nabius

•Plàtan

•Ametles

•Salmó

4. El so de l'harmonia, la calma del silenci

Vivim en un món col·lapsat per sons de tots els tipus, 

sons que superen sovint els decibels permesos i que ens 

impedeixen alhora «escoltar» allò tan valuós i catàrtic per 

al nostre cervell: el silenci.

A l'hora d'usar els 5 sentits per a véncer l'estrés tampoc 

no podem oblidar la nostra oïda. Així, i per a aconseguir la 

necessitada relaxació podem optar per dues estratègies. 

La primera escoltar música i cançons que ens generen 

determinats tipus d'emocions, com alegria, nostàlgia, 

motivació, sentiment de superació…

L'altra estratègia es basaria a sentir sons relaxants, com 

el de la pluja, el cant de les balenes, el so blanc, el vent en 

un bosc, etc.

5. El tacte, les sensacions que ens fan sentir-nos vius.

Som la teua companyia, som la teua veu...
Ràdio Cocentaina i la revista Cocentaina. El Comtat, 

sempre al vostre costat.
www.radiococentaina.com
Busca’ns també al facebook

107.9 FM
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La nostra pell és una superfície embastada per milers 

de receptors que anhelen ser estimulats. Una carícia, 

l'aigua calenta, la brisa del mar, llençols nets, la sensació 

de surar mentre nadem en una piscina, una abraçada 

d'un ser estimat abrigallant-nos fins a arribar a la nostra 

ànima… L'ésser humà necessita contacte, la pell anhela 

ser estimulada de forma plaent tots els dies, i per tant, és 

vital que ens «regalem» aquestes experiències sempre que 

puguem.

Tota mancança d'estimulació en la nostra pell genera fam 

sensorial. Ens sentim buits i la sensació d'estrés s'intensifica. 

No obstant això, una cosa tan elemental com regalar-nos 

una dutxa relaxant o abraçar als nostres diverses vegades 

al dia, apaga moltes pors, tensions i ansietats.

Per a concloure, tal com podem veure, usar els 5 sentits 

per a trobar el nostre equilibri no solament és possible, sinó 

que és necessari per a poder relacionar-nos molt millor amb 

el nostre entorn. D'aquesta manera, triem quins estímuls 

ens poden ser més propicis amb la finalitat d'invertir en el 

nostre equilibri intern, en el nostre benestar i en la percepció 

del que ens envolta.

Així doncs, us convidem el dia 8 de novembre a les 

20:30 h al Teular a l'acte d'inauguració de l'exposició del 

TAPIS, on amb ajuda dels xiquets, adolescents i molts 

altres col·laboradors excepcionals (el pianista Carlos 

Gosálbez Berenguer, l'Estudi de Dansa d'Alicia Montava, 

Capoeira Quiloa i el mestre Cascavel, The Qhum, Centre 

de Dansa i Entrenament Mónica Talens i Adrián Palací, 

l'Associació Komboi, Peluqueria Enrédate, Estètica Sari, 

Telecomunicacions Climent, Forn de pa Miguel, Pa i Dolços 

Paula...) intentarem transportar-nos al benestar a través 

dels 5 sentits.

L'acte estarà presentat per Rubén Cervera.

A tots els col·laboradors, cal agrair i reconéixer la seua 

implicació, tan necessària per a crear una xarxa de suport 

comunitària extensa.  

Tothom ha d'implicar-se amb els 5 sentits en la millora de 

la Salut Mental de la nostra comunitat. #Posemels5sentits

A més a més.....
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Setembre, més replet d’activitats en commemoració pel 
Dia Mundial de l’Alzheimer
Afama Cocentaina

L
a programació d’activitats que organitzem en AFAMA 

Cocentaina té com a objectiu donar a conèixer la 

malaltia i difondre informació sobre aquest tema, 

buscant el suport i la solidaritat de la població i de les 

institucions.  Degut a que les persones afectades per 

aquesta malaltia, tant els que la pateixen directament com 

els seus familiars curadors, precisen d'una atenció altament 

especialitzada i continuada. Tal com indica el lema triat per 

la Confederació Espanyola d'Alzheimer #Evolució, volem 

compartir amb la societat les nostres reivindicacions i 

propostes per sensibilitzar sobre aquesta “epidèmia del segle 

XXI” així com de les seues conseqüències sociosanitàries. 

També per a promoure la prevenció d’aquesta patologia, que 

afecta a més de 4,5 milions de persones en Espanya. Amb el 

pas del temps s’han introduït nous perfils, que han generat 

noves necessitats. Si aquestes evolucionen, es necessari 

que les respostes també ho facen. 

El dia 12 es van donar inici les activitats. Pel matí, per 

causes meteorològiques es va anul·lar la taula informativa 

al mercat i per la vesprada, sí que es va realitzar la missa 

en sufragi dels difunts d’AFAMA i en acció de gràcies per 

10 anys del Taller de Matí. 

Seguidament, cal esmenar que el 17 de setembre 

AFAMA va estar convidada al VII Congrés Internacional 

d’Investigació i Innovació en Malalties Neurodegeneratives 

celebrat a Valencia. Aquest és un important encontre que 

reuneix  a més de 100 experts de prestigi mundial, entre 

investigadors nacionals i internacionals i professionals en 

malalties neurodegeneratives per a la posada en comú dels 

últims avanços en investigació i tractament de patologies 

neurodegeneratives com l'Alzheimer, el Parkinson, el 

Huntington i altres malalties. El Congrés ha estat organitzat 

per CIBERNED, la Fundació CENT i la Fundació Reina Sofia, 

amb la col·laboració de CreAlzheimer i CEAFA.

El dimecres 18 va tindre lloc el Recital de Poesia per 

Antonia Navarrete Lebrato, qui ens va deleitar amb uns 

magnífics poemes i amb qui vam poder viure un moment 

molt emotiu, gràcies a una usuària del Taller de Matí que 

li va dedicar un poema escrit per ella  sobre Cocentaina. 

El dijous 19, és el dia principal de la programació ja 

que hi celebrarem el Dia Mundial de l’Alzheimer. Durant 

tot el mati membres de la Junta van estar presents amb 

una taula informativa i petitòria al mercat. A les 12h. 

una representació de l’equip de professionals d’AFAMA 

acompanyants pel president José A. Terol Hilario van ser 

entrevistats a Ràdio Cocentaina. Ja per la vesprada a les 

18:30h. Va tindre lloc al centre social la lectura del manifest 

de la mà del president d’AFAMA destacant la importància del 

lema d’aquesta campanya “#Evolució” i la solta de globus 

verds. A continuació, al saló d’actes el metge José Manuel 

Moltó ens va oferir una xerrada innovadora sobre les noves 

tecnologies a l’Alzheimer. Tot seguit, Rafaela Prats Nadal 

va ser l’encarregada de presentar-nos l’octava edició de la 

revista bianual d’AFAMA.Per tancar aquesta diada es va fer 

entrega del Premi a la col·laboració AFAMA 2019, i aquesta 

va recaure sobre el Grup de Teatre el Patronat.  
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Afama rep el premi a la labor social 2018 per Fevafa

E
l dia 20, és un dia per al record en la història d’AFAMA. 

La Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de 

Persones amb Alzheimer(FEVAFA)va organitzar l’acte 

commemoratiu amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, 

presenciat per el president de les Corts Valencianes, Enric 

Morera, la directora general de Persones Majors de la 

Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mercedes 

Santiago, i el president de FEVAFA, Emili Marmaneu, entre 

altres autoritats. En representació d’AFAMA hi van assistir el 

President, la Vicepresidenta i una vocal de la Junta Directiva, 

contant amb la inestimable companyia de Rafa Briet Seguí, 

Subsecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres 

Públiques i Mobilitat.  

En aquest acte anual es fan entrega de diversos premis, 

amb la fi de realitzar un reconeixement a les institucions 

i associacions que han destacat en la investigació i 

humanització en la malaltia d’Alzheimer. En aquesta edició, 

AFAMA ha resultat guardonada, rebent el premi per la 
“Labor Social 2018”. Aquest és un premi molt esperat per 

l’associació, després de la nostra trajectòria de 18 anys 

donant suport i benestar als/les nostres usuaris/es i 10 anys 

al Taller de Matí, al convent de les Germanes Trinitàries. Des 

d’AFAMA Cocentaina ens complau fer partícips d’aquest 

premi als/les socis/es, usuaris/es, familiars, col·laboradors/

es, autoritats,  treballadors/es, juntes anteriors i la junta 

directiva actual. Sense el vostre suport, confiança i treball no 

podem aconseguir els objectius marcats de qualitat i atenció 

als afectats per la malaltia d’Alzheimer. Moltes gràcies. 
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Cocentaina rebrà 18.108,05€ per a projectes del Pacte 
d’Estat contra la Violència de Gènere

NP Ajuntament de Cocentaina

C
om avançava l'alcaldessa contestana Mireia Estepa, 

aquests fons es podran destinar a la realització de 

projectes i programes municipals que tinguen com 

a finalitat desenvolupar algunes de les mesures del Pacte 

d'Estat en matèria de violència de gènere. Entre algunes de 

les mesures que es podran portar avant trobem la realització 

de campanyes de formació i sensibilització, oferir suport 

psicològic per a les víctimes, tallers formatius, etc.

Aquesta és la segona vegada que el govern d’Espanya 

llança aquestes ajudes dins del seu compromís amb la lluita 

per la igualtat i contra el masclisme. La regidora de Benestar 

Social, Estepa, es mostrava molt satisfeta amb la recepció 

d’aquesta subvenció i comentava que «és indispensable 

comptar amb ajuda econòmica d’altres administracions per a 

erradicar la desigualtat de gènere de la nostra societat. A les 

intervencions que ja féiem amb diners del pressupost local li 

vam sumar les del Pacte i el resultat ha sigut excel·lent perquè 

hem pogut treballar amb més intensitat i recursos que mai».

En uns mesos l’equip de treball contra la violència de 

gènere de Cocentaina que està integrat per les professionals 

L’Ajuntament de Cocentaina rebrà un total de 18.108,05 euros provinents 
dels fons consignats per al Pacte d’Estat de Violència de Gènere elaborat 
pel Govern central de l’Estat.

de Serveis Social, la unitat policial MINERVA i la regidora 

de l’àrea es posaran a planificar les activitats per a 2020 i 

es coordinaran amb l’agent d’igualtat de la mancomunitat 

l’Alcoià-Comtat i els centres educatius per oferir a l’alumnat 

recursos segons les seues necessitats. Mireia Estepa seguix 

defenent que «la clau de la igualtat continua estant en 

l’educació i la prevenció de conductes masclistes».

Il·lusiona´t, per al suport de persones amb diversitat 
funcional        

D
ivendres 20 de setembre, la Cafeteria Centre Social de 

Cocentaina, va fer un esdeveniment musical solidari 

en benefici de Vanesa Rosa Carrasco. Durant tota la 

vesprada fins a la nit es va poder degustar canya i tapa per 2€.

Aquest esdeveniment musical va estar amenitzat per Dj 

Mani perquè no faltara l´animació i el bon ambient i va fer 

l´aparició Betsy, cantant alguna de les seues cançons. Amb 

la participació de l´associació Il·lusiona´t que va estar donant 

suport durant l’esdeveniment i la col·laboració de Licors 

Sancho; agraint a tots els assistents que ens van acompanyar.

Tot es va fer per un fi, recaptar diners per ajudar a 

aconseguir que li se realitze una cirurgia urgent a Vanesa 

per a poder salvar la seua vida.

La tercera edició del torneig de tennis taula - Decathlon 

Cocentaina-discapacitat intel·lectual serà el dissabte 5 

d´octubre a partir dels 10 h del matí a l'exterior, en l'expositor 

de Decathlon. Tindrà 2 modalitats: adaptat i habilitats i 

comptarà amb la presència dels equips: Club tennis taula 

Ontinyent, Cepivall i Il·lusiona´t, per a lluitar per a aconseguir 

un dels 11 trofeus que hi haurà i medalles per a tots els 

participants.    

Us esperem !!
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El Contestano segueix sumant en aquest any del centenari

A
ra sí que sí que tot l’engranatge roget està en marxa i 

la cantera ha començat també a rodar el baló en les 

diferents competicions federades. 

Tanmateix, l’equip roget ha sol·licitat un programa mensual 

a Ràdio Cocentaina per tal de parlar de l’escola Rafael 

Blanes “el Siso” i analitzar el moment del primer equip. 

El primer programa de “Sentiment roget” es va emetre el 

dijous 3 d’octubre i el podeu descarregar en la web de Ràdio 

Cocentaina. Cada primer dijous de mes a les 19h, les ones 

de ràdio Cocentaina es vestiran de roig per parlar del club 

centenari.

A dia de tancament de la revista d’octubre, el Contestano 

havia disputat 4 jornades de lliga.

La lliga va arrancar el 15 de setembre a casa. En el primer 

partit jugat a casa, els rogets guanyaren per la mínima, 1 a 0 

a l’Alcúdia de Crespins amb gol de Pablo Cremades. En dit 

partit, van continuar els homenatges que l’anterior directiva 

havia promogut per tal de fet un reconeixement a tots 

aquells que han fet possible els 100 anys del Contestano. En 

aquest cas, la treta d’honor va anar a càrrec dels membres 

del Contestano juvenil de la temporada 77-78 que varen 

aconseguir l’ascens a la 1ª Divisió juvenil.

En el segon partit front l’Oliva, els rogets van perdre 2 a 1.

La tercera jornada va significar l’encontre de nou amb 

la victòria. Golejada al Real de Gandia, 5 a 0 i un nou 

homenatge al terreny de La Via, en aquest cas fou per a 

l’equip que va aconseguir l’ascens en la temporada 2005-

2006.

En la jornada 4, aconseguiren guanyar al Rayo Ibense 

per 0 a 1 i en la quinta jornada, els rogets tornaren a jugar 

fora de casa. Amb estos resultats, el Contestano es trobava 

tercer amb un total del 9 punts.

Serà el diumenge 20 d’octubre quan els rogets tornen a 

jugar en casa, esperant el recolzament de l’afició rogeta, 

rebran al Montaverner. El calendari avançarà i la jornada 7 

a jugar el 27 d’octubre farà que els rogets es desplacen a 

Ontinyent i ja en plena Fira, el Contestano tornarà a jugar 

en casa front el Gandia.

Lliga comarcal futbol 7
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El Ye Faky arranca temporada amb il·lusions renovades 
i equip femení

A
mb la il·lusió intacta i renovada. Així 

arranca el Ye Faky aquesta nova 

temporada 2019/20. El nou projecte 

va ser presentat el dissabte 14 de setembre 

al pavelló de Cocentaina.

Aquest any es comptarà amb equips de 

categories benjamí, aleví i cadet de masculí 

i amb una base del Femení. En quant als 

equips sèniors, hi comptarem amb primer 

equip tant masculí com femení i amb un 

filial masculí.

Amb la sortida a la pista de tots els 

jugadors i cos tècnic dels diferents equips 

i la tradicional fotografia de família va començar una acte 

que finalitzà amb l’encontre entre el primer equip i el Club 

Deportivo Santa Ana. Conjunt que milita en la tercera divisió 

del Grup de Valencia.

L’encontre va comptar amb l’estrena de les noves 

samarretes per part del conjunt socarrat. Un fet que no fou 

per a res talismà, ja que els contestans caigueren per 1 a 3 

davant un bon i intens equip. Els aquest any roig i negres no 

estigueren fins, sobre tot cara a porteria i estavellaren fins 

a 5 balons als pals. Ivan Verdú fou l'encarregat de perforar 

la porteria rival.

Ja en lliga regular i a dia de tancament de revista, aquestos 

són els resultats aconseguits per Ye Faky i el Ye Faky B

Jornada 1

Ye Faky FS 7 - 1 Aspe FS

Ye Faky B 6 - 2 Racing Novelda B

Jornada 2

CD BEL·lIANA FS 1 - 6 YE FAKY FS

Futsal Ibi ‘B’ 7 – 4 Ye Faky ‘B’

Jornada 3

Ye Faky FS 6 - 3 CD CALPE FS

Ye Faky FS ‘B’ 6 – 1 SCD San Blas

I en parlem també del femení, ja que va començar la 

lliga guanyant en Denia. Les socarraes sumen 3 punts 

per començar. Els gols va ser de: Noe, Sheila, Shei, Celia, 

Miriam i Carme. 

Visites internacionals

L
es xarxes socials ens regalen imatges com aquesta que 

compartim: dos internacionals que estan triomfant en 

el seu terreny esportiu i que de sobte es troben i trauen 

a relluir la sang socarrada que els uneix.

És el cas de Lucas Torró, jugador de l’Eintracht Frankfurt    

i Ruben Mengual, jenet d’hípica que està triomfant en 

Alemanya en les diferents competicions de doma clàssica. 

Tant Lucas com Ruben es troben a Alemanya. Lucas 

segueix jugant en l’elit del futbol alemany, estan en la Uefa 

Europa League ( a banda de la lliga regular d’Alemanya) i 

Rubén està treballant moltíssim i està fent-se un lloc en la 

doma internacional.

Dos socarrats de socarrel que duen el nom de Cocentaina 

per tota Alemanya!!
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El contestà Rafa Valls vestirà el maillot del Bahrein-
Merida en 2020

E
l ciclista contestà complirà la seua tretzena temporada 

com a professional en el Bahrain Merida. Un dels 

companys que tindrà en l´equip serà Mikel Landa, amb 

el que ja ha estat les dues últimes temporades. 

Rafa Valls no ha tingut la sort que haguera desitjat en 

la seua carrera, ja que les lesions l´han danyat en més 

d´una ocasió. Als seus 32 anys encara vol ampliar el seu 

palmarés. Rafa ha guanyat amb el Movistar la 96 edició de 

la Clasica de Ordizia, també ha disputat tres Giros de Italia, 

dos voltes a Espanya i quatre Tour, on va quedar segon en 

Les Rousses, en 2010 concretament, només superat per 

Chavanel. Mencionar també la conquesta d´una etapa en 

2015 i la clasificació general del Tour de Oman, per davant 

de ciclistes com Van Gerderen i Valverde.

Rafa encara té molt ciclisme per donar a l´aficionat i 

confia que amb el canvi d´equip la sort l´acompanye. Sort 

que arribarà amb el treball i la constància, característiques 

innates d’aquest gran ciclista.

L’HC Cocentaina comença la temproada amb bon stick

E
l dissabte 21 de Setembre, es va celebrar en el 

poliesportiu de Cocentaina, una nova edició de la 

Supercopa FPCV. Ha sigut el primer trofeu d'aquesta 

temporada, amb un rècord de participació, amb quasi un 

centenar de jugadors en les diferents equips de la Comunitat 

Valenciana d'hoquei patines, i més de 500 persones, que 

s'han acostat durant el dia, a les instal·lacions del Hoquei 

Club Cocentaina, per a viure una gran jornada d'hoquei.

Els guanyadors del torneig han sigut:

El HC Cocentaina en categories Iniciació, Benjamí i 

Infantil.

El Patí Alcodiam en categoria Prebenjamí, Juvenil i Júnior

El CPP Raspeig en categoria Aleví.

I també el primer equip de HC Cocentaina s’alçava amb 

el primer títol de la temporada, campions de copa de la 

Final Four. En la Final van vèncer  4-2 Al club Patí Raspeig
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La lección del baloncesto

L
a Selección Española de Baloncesto ha vuelto a ganar el 

Mundobasket y ya son dos oros los que tenemos en el 

palmarés. El grupo liderado por Scariolo ha demostrado 

tener cabeza, competitividad y personalidad ante situaciones 

difíciles. De nuevo los chicos del basket ocupan portadas en 

todos los medios, y bien merecido que lo tienen. Por unos 

días, el todopoderoso futbol ha quedado eclipsado por los 

triples, los rebotes, las faltas personales y los tiros libres.

El éxito deportivo de este quipo, que mantiene una brillante 

racha a lo largo de dos décadas, (14 medallas desde 1999), 

tiene un poder mediático en beneficio del baloncesto mucho 

más grande de lo que podamos imaginar. No se trata ya 

de que millones de españoles sigan a Gasol, Llull, Ricky i 

compañía: el impacto va más allá.

A la sombra de un deporte-mundo como es el futbol, 

con sus sueldos desmesurados, su cobertura televisiva, 

sus agresivo merchandising y sus colecciones de cromos 

para los chavales, el baloncesto necesita de gestas como 

la de este nuevo Mundial para reivindicarse una y otra vez. 

Y es esa la desventaja con la que juega respecto al futbol. 

Así de real, así de triste. Victorias como la conseguida 

ante Australia o la misma final ante Argentina son las que 

pueden enganchar a más jóvenes a practicar este gran 

deporte, donde todo puede cambiar en un segundo. Partidos 

como los que hemos vivido son potenciadores ideales para 

canteras de clubes humildes, diseminados por toda la 

geografía española, sostenidos por entrenadores de barrio y 

familias sacrificadas que mantienen viva la llama. Cuando les 

hablamos a nuestros jugadores de conceptos como equipo, 

solidaridad, esfuerzo y confianza, no podemos encontrar 

mejor ejemplo que el de los Campeones del Mundo 2019.

Apartado de polémicas sobre las ausencias sonadas 

de jugadores en eventos como un Mundobasket o unas 

Olimpiadas, el baloncesto vive dentro de una atmósfera de 

sencillez admirable. Cuando algunas estrellas deciden no 

jugar un mundial, un europeo o unos Juegos Olímpicos,  

no suenan las alarmas. Se entiende que los deportistas 

de élite deben cuidarse y saber dosificarse. Si hiciese lo 

mismo un jugador de futbol, sería tildado  poco menos 

que de traidor a la patria. En una fase final de Copa del 

Rey de baloncesto muchos equipos comparten hotel, cosa 

impensable en el futbol. En los pabellones de baloncesto se 

ve todavía a muchas familias disfrutando del deporte, pero 

en muchos estadios de futbol la cosa cambia. Cuando la 

sección de futbol  de un club no consigue títulos, suele ser 

el baloncesto el hermano menor que lleva alegrías a casa. 

En muchos partidos de futbol base es fácil ver a padres-

entrenadores dejándose la voz, esperando a que su hijo 

o hija haga “la jugada del partido” como los cracks de la 

televisión o maldiciendo al entrenador de turno, pero en el 

baloncesto el clima es más tranquilo y todo se acepta con 

más naturalidad. Es esa la grandeza del baloncesto respecto 

al futbol, la grandeza de lo sencillo, la grandeza de hacerle 

sombra a todo un gigante que genera más dinero. Tal vez a 

partir de ahora haya algún niño que le pida a sus padres el 

álbum de cromos de la ACB, buscando el cromo de Marc, 

Rudy o Claver. Tal vez haya algunos padres que, ilusos, 

crean posible encontrarlo en el quisco.

En nuestro club de baloncesto, que camina ya hacia los 

50 años de vida, victorias como la de este mundial resuenan 

con más fuerza todavía, nos animan a seguir trabajando 

por este deporte, a cuidar de nuestra cantera y a nuestros 

veteranos, a seguir manteniendo viva la llama del basket en 

Cocentaina. Por eso, animamos a quienes quieran jugar al 

baloncesto, que suban al polideportivo,  porque el deporte 

ayuda a crecer y a madurar. 

 Club IRIS Contestano 

Peña Atlética Contestana

E
l pasado 21 de septiembre la Peña Atlética Contestana 

realizó su ya tradicional viaje al Wanda Metropolitano 

a ver su Atleti contra el Celta de Vigo en lo que fue la 

celebración del “día de las Peñas”.

Quisieron las circunstancias que a este evento anual, 

coincidieran además de los peñistas atléticos, un grupo de 

festeros contestanos de la Llana, Contrabandistas y Cruzados 

convirtiéndose la comida en una explosión de fútbol, fiesta 

y “germanor”.

Una charanga de la Unión Musical Contestana no paró 

de amenizar una jornada que muchos tardarán en olvidar, 

incluso unos aficionados atléticos provenientes de la vecina 

población de Onteniente al escuchar música festera entraron 

a saludarnos en el restaurante donde celebramos la comida 

y formamos una gran escuadra al ritmo de la marcha mora 

Chimo y de nuestro internacional pasodoble Paquito El 

Chocolatero.

Un gran día sin duda, donde continuamos haciendo peña, 

atléticos, fiesta y Cocentaina.
Peña Atlética Contestana
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

MILENRAMA (Achillea millefolium)
(Hierba de Aquiles, Mil fulles, Herba de talls)

Floració durant tot l’estiu.

Es recol·lecten les summitats florides quan la 
planta està en plena floració, i es dessequen a 
l’ombra com més ràpidament millor.

Aquesta planta té una reputació molt antiga 
en la seua condició de vulnerària, o siga, que 
és cicatritzant, bona per a sanar i cicatritzar les 
ferides, nafres, èczemes, úlceres..., per això, 
igual que l’hipèric, li diuen també herba de les 
ferides o herba dels militars, al·ludint aquesta 
propietat a l’antiguitat en la cura dels guerrers.

REMEI CASOLÀ:

Una vegada estant a Castell de Castells 
acompanyat del meu oncle Juanito, del 19, 
on havíem anat a arreplegar unes plantes de 
timó reial, mentrestant realitzàvem l’esmorzar 
en un bar del poble, em vaig trobar amb una 
dona que parlant de licors tradicionals em va 
dir: “hi ha un licor de mil enrama que és molt 
bo com a tònic i digestiu. 

Es prepara amb una unça de summitats 
florides i un litre de vi blanc generós o de Xerés. 
Es deixa macerar durant una setmana i es 
filtra, es pren una copeta després dels menjars 
o abans d’asseure’s a la taula, el qual servirà 
com a digestiu.
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AEROFOBIA O EL MIEDO A VOLAR

¿
Te pones nervioso antes de volar? ¿Tu miedo 
a viajar en avión te impide ir de vacaciones al 
extranjero? Si la respuesta es sí, posiblemente 

estés padeciendo aerofobia, un trastorno muy común 
que afecta a uno de cada tres usuarios de aviones, lo 
que representa el 25% de los españoles. De hecho, 
son varias las compañías aéreas que ofertan cursos 
para ayudar a vencer el miedo a volar. 

Estos cursos se realizan dentro del mismo avión y 
consisten en comprensión del despegue y del aterrizaje, 
aspectos importantes sobre el vuelo, explicaciones 
sobre las turbulencias y ruidos extraños, seguridad en 
la industria de la aviación y explicaciones de por qué 
volar es uno de los medios de transporte más seguros. 
Según Arnold Barnett, profesor de estadística del MIT 
de Boston, la posibilidad de morir durante un vuelo es 
de uno entre 45 millones.

El miedo a volar es un tipo de fobia que se basa en 
la creencia de que se puede sufrir un accidente aéreo 
con total seguridad, sin embargo, el miedo a volar en 
avión puede estar compuesto por múltiples aspectos, 
como por ejemplo, el miedo a las alturas (acrofobia), el 
miedo a los espacios cerrados (claustrofobia), el miedo 
a perder el control, el miedo a las turbulencias, el miedo 
a caer, el miedo a lo desconocido o incluso el miedo 
a tener un ataque de pánico mientras estás volando.

En cualquiera de los casos este miedo a coger 
un avión causa un intenso sufrimiento a quien lo 
padece, siendo la ansiedad la forma más frecuente de 
manifestarlo, si bien en los casos más graves pueden 
producirse ataques de pánico o vómitos incluso antes 
de subir al avión o con sólo pensar en tal posibilidad, 
lo que a muchas personas les lleva a negarse a utilizar 
este medio de transporte. 

Tan frecuente es este tipo de fobia que hay varias 
aplicaciones para el móvil para ayudar a superarlo: Sky 
Guru es una opción para ver en tiempo real lo que está 
pasando durante el vuelo, tanto en el interior como en 
el exterior del avión. Nada más poner el número de 
vuelo ya podrás conocer los movimientos del avión y 
el estado del tiempo, además de tener una explicación 

de los ruidos que se oyen durante el trayecto.
Takeoff Mode es un juego de concentración para no 

enterarse de la fase del despegue del avión. Por otro 
lado, si lo que necesitas es tranquilizarte descárgate 
Calm App, que invita a la relajación y al autocontrol. 
Con ésta, el pasajero podrá beneficiarse de programas 
gratuitos de 10 minutos ideales para meditar y 
desconectar la mente. Soar es otra app que ofrece 
técnicas cognitivas que demuestran que volar es una 
práctica segura y enseña a respirar para superar el 
estrés durante el viaje.

También existen libros como Feliz vuelo: cómo perder 
el miedo a volar  que nace de la colaboración entre 
un ex piloto de Iberia, y Luisa Martín Cobos, psicóloga 
experta en técnicas de relajación y autocontrol. 

Distraerse escuchando música es otra solución para 
no pensar en el recorrido aéreo. Por ello, Spotify, la 
célebre aplicación digital con canciones a la carta, ha 
ideado una playlist especial  con 15 canciones sugerida 
por Rebecca Spelman, especialista en control de la 
ansiedad de la Clínica de Terapia Privada en Londres, 
compuesta únicamente por piezas armoniosas y 
relajantes. Según ella, la mejor canción para combatir 
el estrés del vuelo es Someone Like you de Adele, 
Orinoco flow (Sail away) de Enya, Piano on the beach 
de Liborio Conti y  Piano Concerto no. 21 Major (Elvir 
Madigan), de Mozart.

Otras soluciones para controlar esta fobia puede ser 
informarse adecuadamente sobre el funcionamiento 
del avión y su seguridad frente a otros medios de 
transporte, elegir un asiento del medio o de pasillo, 
evitar la zona trasera del avión, realizar ejercicios de 
relajación durante el vuelo, distraerse con la lectura 
o con alguna película, echarse una siesta, evitar 
la cafeína y bebidas alcohólicas, reemplazar los 
pensamientos negativos por otros positivos y si con 
todo ello no es suficiente, la terapia psicológica puede 
ayudarte a acabar con el miedo a volar mediante 
diversas técnicas de realidad virtual o terapia regresiva. 
Superarlo es posible.



79Salut i benestar

Mª NIEVES CARRICONDO ALCARAZ Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111
Diplomada en Nutrición y Dietética. Coach Nutricional y Personal

Revista El Comtat octubre 2019

RECOMPENSAS NATURALES

L
a especie humana por encima de todas las cosas tiene 

dos leyes que nos gobiernan, es la supervivencia de 

uno mismo y la supervivencia de la especie. Aunque 

esto parezca tan irrelevante en esta era, al final debemos 

ser conscientes de dónde venimos, de qué estamos 

dotados y para que estamos "creados". Aunque no parezca 

verosímil, la especie humana está dotada de mecanismos 

de supervivencia, no para sobrevivir a la cara negativa de 

la abundancia, sino, para sobrevivir a la extrema escasez.

Para garantizar que en todo momento estamos dispuestos 

a procurar ambas supervivencias, nuestro cerebro está 

dotado con un circuito de recompensa. En otras palabras, 

el ser humano por supervivencia, nosotros como especie, 

tenemos unas recompensas naturales "instaladas" en 

nuestro cerebro. 

Este circuito neurológico que está presente en nuestro 

cerebro, el cual mediante la producción de hormonas, 

como las endorfinas (hormonas del placer), se va a encargar 

de ofrecernos recompensas ante aquellas conductas 

encaminadas a seguir vivos y perpetuarnos. Lógicamente, 

nuestro cuerpo se asegura que tanto el acto de comer como 

el de beber se conviertan en un acto que  nos genera placer, 

para asegurarnos la supervivencia del individuo.

¿Qué necesita el ser humano para vivir y asegurar su 

supervivencia?. Comer, beber, movernos (correr, andar, 

lanzar, golpear...para obtener el alimento), por ese sentido 

evolutivo de movernos para obtener el alimento, luchar y 

escapar del peligro. Otra de las recompensas básicas para 

la supervivencia de la especie es el sexo. Para garantizar 

la reproducción, el cerebro nos regala orgasmos, y nos 

genera endorfinas como una fábrica industrial para que 

nos guste tanto practicarlo, que repitamos y así aumente 

la población. Cómo última recompensa, está el contacto 

físico, para mantener el contacto efectivo entre personas y 

sentirnos queridos.

El cerebro para que estas acciones se produzcan sí o sí, 

nos emite una recompensa natural para garantizar que las 

llevemos a término. El ser humano de cazador-recolector ha 

pasado a abundante-sedentario. En el presente, no tenemos 

que hacer esfuerzo físico para obtener el alimento, bueno 

sí, tenemos que ir a comprar y enfrentarnos a un sinfín de 

productos, que puede hacerse meramente difícil escoger 

cual es el más conveniente para nuestro organismo y nuestra 

salud. Más que esfuerzo físico podríamos denominarlo 

esfuerzo mental por indecisión.

Cuando comemos o bebemos el cerebro nos transmite 

la recompensa del placer de la saciedad, cuando hacemos 

actividad física la recompensa es de satisfacción y confianza, 

cuando procreamos el placer sexual y con el contacto se 

produce el placer de sentirnos queridos, nos sentimos 

importantes como seres humanos.

La mayoría de estas necesidades están aseguradas sin 

esfuerzo en la actualidad, en mayor o menor calidad, pero 

al fin y al cabo, cubiertas. En ocasiones las personas que 

no se sienten amadas o realizadas buscan continuamente la 

recompensa del placer en cualquier ámbito, por comer, por 

beber, por el sexo, el juego,... Podríamos decir que se vuelven 

adictos a la obtención del placer, aunque no sea natural, 

crean un vínculo en una acción determinada creando nuevas 

recompensas llamadas "artificiales". Los efectos secundarios 

de esta adicción podría ser el alcoholismo, la obesidad, la 

adicción al sexo, al juego, a las drogas...

El placer está mediado por el cerebro, cuando conseguimos 

saciarnos, el cerebro segrega una cascada brutal de 

hormonas para conseguir ese efecto de satisfacción o placer. 

En pocas palabras, nos enganchamos a esta recompensa 

de sensación de placer-saciedad.

Cuando eres consciente de que estas recompensas 

artificiales por comer te están engordando, te sientes mal 

mientras comes productos procesados, porque sabes que 

no debes, no has conseguido resistirte y no puedes parar.

Para parar esto bucle es necesario recuperar más 

recompensas naturales, así menos recompensas artificiales 

te pedirá el organismo. Una de las recompensas más 

efectivas para cuidar tu cuerpo, mente y emoción es la 

realización de actividad física. El esfuerzo que conlleva, 

el realizarlo al aire libre o en buena compañía hará que 

segregues una cascada brutal de hormonas del placer. En el 

tema de la comida, una buena práctica es establecer unas 

comidas principales eliminando el picoteo o realizar ayunos 

intermitentes (12 horas durante la noche sin comer).

Activa un estilo de vida saludable y sé consciente de qué 

recompensas artificiales aplicas en tu vida y equilíbralas con 

las naturales. Cuida tu salud.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 3- 5- 10- 13- 15- 21- 25- 31 

Dies:  2- 6- 8- 12- 14- 18- 24- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina OCTUBRE

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Ofi cina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 1- 4- 16- 19- 20- 22- 28

Dies: 7- 9- 11- 17- 23- 26- 27- 29

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edifi c Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fi ns a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon:

 96 553 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): Dimarts: Pedanies i nucli urbà

      Dimecres: Comerços i indústria

      Dijous: Nucli urbà

  DIssabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            Tlf. 96 533 52 04
DILLUNS --------------- de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIMECRES ------------ de 10:00 a 13:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT

DIVENDRES ---------- de 10:00 a 13:00 hores

DISSABTE ------------ de 10:00 a 13:00 hores

DIUMENGE ----------- de 10:00 a 13:00 hores

g

        

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
COCENTAINA-MURO
Laborables: 5:45, 7:15, servei cada mig hora fi ns 

les 15:15. 16:45, servei cada hora fi ns 21:45

Dissabtes, Diumenges i Festius: 7:15, servei 

cada hora fi ns les 21:15

COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:15, 7:15,   servei  cada mig hora fi ns 

14:45, 15:45, 16:15, servei cada hora fi ns 22:15

Dissabtes, Diumenges i Festius: 7:45, servei cada 

hora fi ns 20:45, 22:30

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 7:40, 10:10, 13:10, 17:10

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h

VALÈNCIA-COCENTAINA

Laborables:  10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

    ALCOI-ALACANT
     Laborables: 6:15, 6:45, 8:30, 11:00, 13:00, 
14:30, 17:00, 19:15, 21:15

   Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 

15:00, 18:00, 21:00

   Diumenges i Festius: 9:00, 15:00, 17:15, 

21:00 (Els passos són aproximats i poden variar 

en 10 minuts) 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT



Si estás 
tranquilo,
estamos 
tranquilos
Estamos a tu lado para ayudarte 
a tomar las mejores decisiones

Tu oficina de Unión Alcoyana Seguros:

Sucursal de Cocentaina
juanjo.verdu@unionalcoyana.es

Passeig del Comtat, 24

Tel. 965 591 911

Tel. 800 888 888
unionalcoyana.com




