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2 Revista El Comtat abril 2019 Obres i serveis
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!

Col·locació d’una nova tanca metàl·lica per a més seguretat 

en la urbanització Gormaig

Canvi de l’enllumenat i millora de les faroles en el parc de 

Paquito el Chocolatero, ela redona del monuments dels 

Llauradors i parc del Centre Social

Renovació de la senyalització vial i col·locació de reductors 

de velocitat

Cura i manteniment de les baranes i parc de la pedania 

de Sant Rafael

Avancen a bon ritme les obres de reforma de la cafeteria 

del poliesportiu

Continuen les obres de millora de l’accessibilitat del casc antic. 

A hores d’ara està fent-se la 3ª fase: C/Comte de Cocentaina



ARTICLES d’opinió 3Revista El Comtat abril 2019

Em preocupa

J
a estem a les portes de la gran festa de la democràcia: 

les eleccions. En aquest cas les eleccions autonòmiques 

valencianes i les eleccions estatals, de les que eixirà un 

nou govern per als quatre anys vinents tant al País Valencià 

com a l’Estat Espanyol.

A l’última enquesta del CIS el principal problema 

per als espanyols és l’atur, seguit de la situació política 

general d’Espanya i en tercer lloc els polítics. En canvi 

la independència de Catalunya, la corrupció i l'emigració 

preocupen a molt poca gent.

Em preocupa que per a un 70% dels espanyols la situació 

política general siga dolenta o molt dolenta. També em 

preocupa que per a quasi un 30% dels espanyols la gran 

preocupació siguen els polítics.

En aquest mes d’abril, que comencen les primeres 

eleccions, tenen a les seues mans el gran poder de 

canviar la situació tant dolenta de la política en general i 

dels polítics. Com podem canviar encara que siga un poc 

aquesta situació?

En primer lloc saber que nosaltres som corresponsables 

d’aquesta situació. Cal saber que als polítics els escollim 

nosaltres cada quatre anys, per tant si ens equivoquem o 

ens enganyen els que votarem tenim el remei a les mans: 

no els votem més.

En segon lloc cal tenir en compte que sense una informació, 

la més ampla possible, és difícil encertar en la nostra elecció, 

tornarem a equivocar-nos i seguirem queixant-nos. Cal saber 

que els pitjors mitjans per a informar-nos són les televisions i 

els diaris de paper que són les veus dels seus amos, la gran 

banca i les grans empreses nacionals i internacionals. Cal 

llegir alguns diaris digitals i després contrastar la informació.

En tercer lloc cal llegir el programa electoral de tots els 

partits per a saber quines el seu projecte de país per als 

quatre anys vinents. Ací tenim un problema i és que alguns 

partits utilitzen les mentides per a fer-nos creure el que no 

faran. I ací cal saber la ideologia de cada partit per a evitar 

enganyar-me.

Cal tenir molta cura amb el tractament de les xarxes sobre la 

informació política i electoral que ens arriba. S’ha denunciat 

que en alguns grans països com EEUU i Brasil, i en alguna 

autonomia com Andalusia, el whatsapp ha sigut fonamental 

per a intoxicar a la gent i enviar missatges mentiders.

També cal denunciar la campanya que les elits d’aquest 

país i alguns personatges del mateix PSOE amb l’ajut 

dels mitjans d’incomunicació, estan fent per evitar que 

puga haver-hi un govern de Pedro Sánchez amb el suport 

d'UNIDAS PODEMOS per a fer un govern progressista i 

continuar amb les apolítiques socials que han començat a 

fer i cal continuar fent.

Ara cal analitzar i raonar les propostes de cada partit i a 

votar. Ens juguem el nostre futur!

Paco Fuster

Anècdota en Cocentaina

E
n unes eleccions al Congrés i Senat de 1979, estàvem 

en el pati del Col·legi Sant Joan Bosco,  esperant per a 

votar més d’un centenar de persones. Els líders polítics 

d’aquell moment eren els senyors Adolfo Suárez, Felipe 

González, Manuel Fraga i Santiago Carrillo entre altres. De 

repent, ix un alguacil i crida ben fort: “Els de Fraga, poden 

passar”. Els que estaven allí esperant entrar van armar un 

soroll de queixes i crits perquè creien que cridaven els que 

anaven a votar a Manuel Fraga podien passar davant de 

tots. El mateix alguacil que se’n va adonar de la confusió 

que havia creat, i va rectificar dient: “Disculpeu, les persones 

del barri de Fraga, poden passar”. 

Així naixen els xistes i bromes en aquest món del qual 

pense que hem de riure més, ja que la vida són quatre dies.

José F. Castillo Jover
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La presentació del cartell i la revista de la Mare de Déu del Miracle 
enceten el compte enrere de la trilogia mariana contestana
Redacció

E
l cartell anunciador de les festes patronals de la Mare 

de Déu del Miracle de Cocentaina ja penja a la façana 

del Monestir de les clarisses. L’obra de l’artista Pepa 

Vañó va ser descoberta el dissabte 23 de març en un acte 

en què també es va presentar la revista de les festes.

Amb aquest acte que obri el comte enrere per a la trilogia 

mariana de Cocentaina, encetem aquest especial de la 

Mare de Déu que la revista Cocentaina. El Comtat dedica 

tots els anys a la festa Patronal. Enguany les festes patiran 

una variació: el canvi de dates degut a la Setmana Santa 

(Divendres Sant és 19 d’abril i aleshores la festa gran 

serà dilluns 22) i també aquestes festes de 2019, estaran 

marcades per l’inici de l’Any Sant, ja que una vegada 

tanquem aquesta trilogia obrim la porta a la celebració 

del 500 aniversari del prodigi de les llàgrimes de sang, 27 

gotes roges que canviaren la vida, el sentir i la devoció del 

poble contestà.

Com ve sent habitual, el Monestir de les clarisses de 

Cocentaina va acollir dit acte de presentació del cartell 

anunciador de les Festes de la Mare de Déu del Miracle 

així com de la revista que s'edita cada any en el municipi 

en ocasió dels festejos en honor a la Mareta.

L'autora del cartell, Pepa Vañó, va rebre nombroses 

felicitacions després del descobriment de la seua creació. 

Pepa va ser presentada pels seus fills qui van destacar la 

personalitat de Pepa, dona senzilla, humil i molt treballadora.

Seguidament es va presentar la revista de les Festes 

Patronals del 2019 en la qual s'inclouen els habituals 

saludes institucionals i dels representants de la Comunitat 

Cristiana de Cocentaina així com la memòria d'activitats 

realitzades per la Pia Unió durant l'últim any, el programa 

d'actes, articles que aprofundeixen en la història local i fins i 

tot en curiositats sobre la Verge del Miracle o els anunciants 

que fan possible la publicació. La portada és un quadre de 

Rafael Camps realitzat en 1920 en ocasió de l'IV Centenari 

del miracle de la Mare de Déu “precisament l'hem triada 

perquè aquesta revista, la número 63, és l'última abans de 

la gran celebració del V Centenari que tindrà lloc l'any vinent. 

A aquesta efemèride se li dediquen nombroses pàgines 

a l'interior perquè tot el poble de Cocentaina conega les 

activitats que es realitzaran a partir d'aquestes mateixes 

festes patronals“, va detallar Joanjo Llorens, coordinador 

de la revista.

L'acte va finalitzar amb les paraules de l'alcaldessa, Mireia 

Estepa, dels Presidents de la Pia Unió (Reis Pascual i Cristian 

Barrachina) i del director espiritual de la Pia Unió, d. Eduardo 

Rengel. Finalment es va descobrir en la façana del Monestir 

de les clarisses el cartell perquè puga ser contemplat per 

contestans i visitants.

Foto: Rafa Grau
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Pepa Vañó Valls, autora del cartell anunciador de les 
festes de la Mare de Déu
Redacció

L
a dissenyadora contestana Pepa Vañó Valls ha estat 

l’encarregada de posar-li la imatge anunciadora al que 

seran estes festes Patronals de 2019 amb la realització 

del cartell. 

L’art de Pepa ja el coneixíem perquè a l’any 1993 va 

ser l’autora del cartell anunciador de les festes de Moros i 

Cristians de Cocentaina i ja en 2017 va ser l’encarregada de 

realitzar el cartell de la Setmana Santa contestana.

Pepa es va especialitzar en disseny de moda enfocat al 

tèxtil. En aquest sentit li se va concedir una beca per estudiar 

el Màster en Disseny de Moda en la Domus Academy de 

Milà. En 1995 comença la seua etapa laboral en l’empresa 

Reig Martí. Va ser en el 2000 quan entra a formar part 

com a responsable del departament de disseny I+D en 

Manuel Revert i Cia S.A. on continua actualment coordinant 

col·leccions de teixits Jacquard per a tapisseria, decoració 

i moda. Pepa no ha descuidat la seua formació i tot i estar 

fent feina, ha compaginat les hores laborals i personals en 

la realització de diferents cursos com Disseny de Teixits 

Jacquard, Adobe Photoshop, Illsutrator, Indesing, Corel 

Draw, Ditex….

Casada i amb dos fills, van ser precisament ells qui ens 

van descriure el talant personal de Pepa, tant des de la 

vessant professional com des de la vessant com a mare, 

definint-la com una persona molt exigent en sí mateixa. 

Pepa desborda bondat i generositat i sens dubte ho ha sabut 

plasmar en aquest cartell ple de simbolisme contestà i amb 

una dedicatòria que ho resumeix tot: “pel teu amor”.

En dita obra, cobra especial protagonisme el rostre de 

la Verge del Miracle inspirat en la imatge pelegrina de la 

Patrona contestana que recorre els domicilis de la població 

durant l'any. A més el cartell, que ha sigut teixit amb fils (tants 

fils com fills acudirem a festejar-la), inclou elements de la 

festa com per exemple els coloms que reben a la Mare de 

Déu cada 19 d'abril a l'eixida de la seua Església, la façana 

del Monestir al costat del Palau Comtal, per on Ella ix i la 

finestra per on les clarisses la veuen passar i les flors que 

li porten els contestans a la seua Mareta per a mostrar-li el 

seu  afecte i devoció. En la part baixa sobreïxen unes mans 

que simbolitzen a les de tot el poble de Cocentaina “són la 
part del cos de les persones que expressen els sentiments 
i això és el que he volgut plasmar jo amb aquest cartell, el 
sentiment que tenim els contestans davant la Mare de Déu, 
l'emoció que podem sentir en veure-la i tot l'amor que ella 
ens dona“, explicava l'autora. Tanmateix hi han també unes 

mans, les mans d’una mare que tot i que nosaltres no vegem 

sentim com ens abracen i acaricien “és molt l’afecte que 
ens brinda la nostra Mare Celestial, que intercedeix per tots 
nosaltres davant del seu fill Jesús”.

Per explicar el seu cartell, Pepa va agafar una frase de 

Sant Bernat “si ella t’agafa de la mà, no et pots enfonsar. 

Sota el seu mantell res cal témer” i a més, va projectar un 

vídeo de com havía estat l’elaboració del mateix.

Sens dubte, Pepa ha sabut plasmar el sentir de la devoció 

del poble contestà en els dies grans de la seua Mareta. La fe 

contestana està en aquest cartell que per tot arreu anunciarà 

que “Cocentaina te un far que l’enllumena, te una Mare que 

la guia per la senda de l’amor...”
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Mare de Déu: motiu i protagonisme
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia.

E
nguany farà 499 anys en que un 19 d’abril, la Verge Inmaculada va plorar 27 llàgrimes de sang. Era dijous, dia de 

mercat a Cocentaina.

A la capella de Sant Antoni del Palau Comtal, la Comtessa i el seu fill escoltaven Missa. Mossèn Onofre oficiava 

l’exercici i junt a ell, el seu escolanet. De sobte, alça la mirada i veu que alguna cosa hi ha al rostre de la Mare de Déu: son 

llàgrimes de sang!!! L’escolanet eixí de seguida a proclamar el Miracle mentre els comtes embocabadats veien el prodigi i 

un mossèn agenollat pregava al cel....

L’acta del Miracle que ja es pot veure al saló d’ambaixadors del propi Palau, relata i recull el miracle. Beneït aquell 19 

d’abril de 1520 en que Cocentaina caigué rendida a l’encís d’una Mare que ja no ens ha deixat de protegir!!!!

Cada any i per dur al present aquell miraculós moment, 3 xiquets representen a les tres figures que van ser els primers 

en ser testimonis del miracle de les llàgrimes. Álvaro León Gilabert, imponent i majestuós Roderic de Corella, representarà 

el comte. La benvolent comtessa serà Lucía Català White i l’humil servidor de Déu, eixe senzill mossèn que va ser elegit 

per visualitzar la pena i angoixa de la Mare celestial serà Lucas Miró Campos.

Tots tres tenen un protagonisme especial. No es tracta de posar-se el traje i eixir a l’ofrena, és tracta de recordar-nos que 

fa casi 500 anys Cocentaina te una guia celestial. Cocentaina era vila Comtal i la Mare de Déu va elegir una xicoteta capella 

ubicada en un gran Palau per mostrar-nos el seu amor, i eixos comtes, lluny d’amagar-se el Miracle el van voler compartir 

en tot el poble que des de llavors feu seua la Imatge, coronant-la com a Patrona de Cocentaina.

De segur que Álvaro, Lucía i Lucas disfrutaran d’aquestos moments on ells representen a les màximes autoritats civils i 

religioses de 1520. Enhorabona als tres!!!

Álvaro León Gilabert Lucía Català WhiteLucas Miró Campos

I 
si importants son les figures dels comtes i mossèn, no hem de deixar de banda 

la veu que, en nom de tots els contestans i contestanes, es dirigeix a la Mare 

de Déu el dia de la festa gran. Recitant el bell poema de Francisco Maíquez 

i Canet, és tracta d’una oració cap a eixa Verge que ha elegit Cocentaina per 

quedar-se baix l’advocació de Mare de Déu del Miracle.

La sorpresa va ser que fora un xic de fora l’elegit: Rubén Cervera Gascó. Gràcies 

a la seua feina periodística, Rubén ha estat molt prop de tots i totes aquelles que 

han recitat la súplica, duent-la als seus oients i telespectadors o redactant la 

crònica per al periòdic. Rubén sentia eixos versos que caient dins d’ell, anaven 

calant i per fi decideix tirar endavant amb l’ajuda de bones amigues que sempre 

l’han recolzat i que han estat i estat al seu costat.

Rubén serà la persona que tindrà el privilegi de parlar amb la Mare de Déu, 

d’oferir-li cada cor i cada problema dels seus fills, cada prec, cada gratitud...ell 

li dirà a la Mare tot el que els seus fills necessiten. Ell és la veu, l’intermediari 

que li demanarà “que portant-nos de la ma ens introduisca un dia en la pàtria 

celestial”. Enhorabona Rubén i a disfrutar de cada moment que et dona la 

Mareta, ànims per a tot. Ella està en tu.

Rubén Cervera Gascó
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A
ltres grans protagonistes d’aquesta trilogia 

mariana seran Ernesto Ferrándiz i Paqui 

Briva, la veritat és que no cal assenyalar per 

què. Aquest matrimoni que li ha sí a la Mare de 

Déu sense condicions ni reserves, rebrà enguany 

l’homenatge als majors.

Tot i que la il·lusió s’ha vist una mica aombrada 

per les circumstàncies de Paqui, una vegada més 

s’ha demostrat perquè Paqui i Ernesto son els 

nostres majors de 2019. Més d’un mes a l’hospital 

i Ernesto incansable al costat de la seua dona. 

Durant aquest temps, Paqui ha repartit un munt 

d’estampetes de la Mareta a tots els professionals 

de la residència: metges, infermers, celadors, 

netejadors...crec que no hi ha ningú a l’hospital 

que no conega a Paqui i Ernesto i la devoció i 

fe que tots dos professen a la Mare de Déu. A A 

més, la icona que visita als malalts ha estat al 

seu costat nit i dia, acompanyant-los i cuidant-los per a que prompte estiguen a casa i tots dos es recuperen: una de les 

operacions i l’altre del cansament d’estar dia i nit a l’hospital.

Simplement s’ho mereixen i a ningú li va sorprendre l’homenatge, tots l’esperaven, un any o un altre, a més, sabent com 

de senzills i humils son Paqui i Ernesto, aquest homenatge el compartiran en tot el poble i tot els qui els coneixen el viuran 

de prop amb l’alegria i l’afecte que tots dos desprenen.  

Ha sigut un inici d’any “accidentat”, tal volta la Mare de Déu volia que pararen un poc (ja saben que Paqui és de les que 

no es perd res i no para a casa queta), es retrobaren els dos i agafaren forces per viure i disfrutar cada instant d’aquestes 

festes de 2019....i tots els esdeveniments que estan per vindre.  Enhorabona Paqui i Ernesto!!

P
astoret a Agres, fester de la filà Mare 

de Déu a Muro...al nostre pregoner de 

2019, sembla que la Mare de Déu l’ha 

acompanyat sempre.

Gabri Francés és de sobra conegut per tots, 

és d’eixes persones que tot el que fa, ho fa bé. 

Apassionat per la docència (és mestre d’infantil 

al col·lgi Sant Francesc d’Assis) i per la música 

tradicional, Gabri igual et representa un obra de 

teatre que et toca una peça en dolçaina, acordió 

diatònic o guitarra.

Enguany serà ell qui el 6 d’abril ens prepare 

els cors per viure la trilogia contestana. Durant 

anys, ha acompanyat a Pep Jimeno Botifarra en 

l’anunciació del pregoner pels carrers contestans 

i enguany, Pep Jimeno l’anunciarà a ell com a 

persona “d’este poble que te a gala ser el millor 

pregoner de la teua devoció”.

 La seua devoció mariana es ferma: a Agres fa 35 anys que és el pastoret Gaspar en el teatre de l’aparició i durant 5 

anys, serà l’ambaixador de les festes de la Mare de Déu del Convent. A Muro va fer parada a la filà de la Mare de Déu 

dels Desemparats i enguany a Cocentaina, serà eixa veu que ens cride als contestans, sens dubte, la Mare de Déu el 

persegueix allà on va.

Gabri de segur que aconseguirà emocionar-nos amb les seues paraules i de segur que ens ajuda a esperar amb alegria 

i goig la festa de la Mareta que un any més, eixirà a ser rebuda per tots nosaltres. Enhorabona Gabri!!!
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El franciscà, Pascual Montaner, celebra 60 anys de la 
seua ordenació
Paula Figuerola

E
l passat dijous, dia 21 de febrer, el pare franciscà, 

Pascual Montaner, natural del Real de Gandia, va 

celebrar una missa als peus de la Mare de Déu del 

Miracle, donant gràcies pels 60 anys d’ordenació. En 

aquesta celebració es van unir diversos feligresos del poble, 

així com també, el sacerdot D.Vicent Esteban Cloquell que, 

com tots sabem, va estar al nostre poble durant deu anys.

Cal remarcar que, dins de la trajectòria del Padre Pascual, 

va estar durant 42 anys a l’Argentina, on a banda d’exercir de 

franciscà, també ho va fer de professor i director d’institut. A 

l’Argentina, el “padrecito”, com així se’l coneix, ha construït 

diversos instituts i escoles, perquè els xiquets i xiquets 

puguen tindre el dret a l’educació.

Demanem a sant Francesc d’Asís i a la Nostra Mareta 

que continue mantenint la seua senzilla i el seu bon fer. Per 

molts anys, Padrecito!!!

L’acta que recull el Miracle de la Mare de Déu de Cocentaina 
torna a casa

L
a Sala d'Ambaixadors del Palau Comtal ja exhibeix 

l'Acta Notarial en la qual es va plasmar per escrit el 

miracle de la Mare de Déu, ocorregut el 19 d'abril de 

l'any 1.520. Aquesta va quedar exposada el divendres 22 

de març al públic després d'un acte de presentació en el 

qual es van donar a conèixer tots els detalls de la mateixa i 

en el qual es va parlar de la importància que té la peça per 

als contestans, especialment en vespres del V Centenari 

del Miracle, de la Mareta, que es commemorarà en 2020.

Aquest document històric pertany a l'Arxiu Municipal d'Alcoi, 

però ha sigut cedit per a la commemoració del 500 aniversari.

Jun Luis Alzamora va ser un notari contestà que es va 

traslladar a Alcoi. Entre els nombrosos documents donats 

per la família a l'Arxiu Municipal alcoià es trobava l'acta 

notarial de 1520 en la qual es relata amb tot tipus de detalls 

el miracle de la Mare de Déu de Cocentaina. Es tracta, així 

mateix, d'un prodigi pel qual la Vila Comtal ret homenatge tots 

els anys a la seua patrona amb una festa repleta de devoció.

Va ser a principis de setembre de 2017 quan la Pia 

Unió, amb Reis Pascual i Cristian Barrachina al capdavant,  

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

Patrimoni, Marcela Richart, es van reunir amb l'alcalde 

d'Alcoi, Antonio Francés, l'edil de Cultura, Raül Llopis, i 

el director de l'Arxiu Municipal per a conéixer el protocol 

notarial datat del segle XVI en el qual es troba l'acta del 

miracle contestà.

L'objectiu des de llavors va ser aconseguir la cessió 

temporal del document per a la celebració del 500 aniversari 

del miracle, la qual cosa va succeir finament a la fi d'abril 

de l'any passat. Entre els tràmits duts a terme per tots dos 

consistoris destaca la certificació dels cànons de conservació 

perquè la peça es mantinga de forma correcta i la realització 

d'una assegurança.

La cessió és temporal i finalitzarà el 30 de desembre de 

2020 i sens dubte, l'acta té un doble valor per al poble 

contestà, l'històric i documental, i el religiós i sentimental.

Redacció
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Camí de l’Any Sant, participació i activitats

C
om ja hem publicat en 

altres edicions, Cocentaina 

es prepara per venerar els 

500 anys de l’advocació mariana 

del Miracle. El 19 d’abril de 2020, 

es compliran 5 segles des que es 

produí el miracle que recull l’acta 

notarial.

D’aleshores ençà, han canviat 

moltes coses com la ubicació del 

Quadre de la Mare de Déu (des 

de la capella de Sant Antoni del 

Palau al Monestir), l’arribada de 

l’ordre clarissa a Cocentaina, 

maneres de celebrar la festa...

però hi algo que no ha canviat 

i és la fe i devoció que el poble 

li professa a la Mare de Déu del 

Miracle. Parlem d’una estima que 

acompanya a tot socarrat vaja 

on vaja. La nostra Mareta està 

també present en Benimaclet, 

Madridejos, Rafelbunyol o 

Relleu on també te la seua festa 

particular. Gràcies a mossèn José 

Soler, la icona de la Mareta acompanya també el revés de la 

Santa Faç d’Alacant, sent vista per tots els romers.

La seua mirada, la mateixa que fa 5 segles, segueix 

acompanyan-te allà on estigues, hi ha dies que està trista, 

dies que està alegre...és un mirada de tendror, d’acolliment 

que s’ha mantes fidel als seus fills d’ahir, de hui i de demà.

La devoció es transmesa de pares a fills a nets...i eixa 

constància, eixa aclamació contestana ha fet possible que 

des de la Santa Seu es concedisca a Cocentaina un Any de 

Gràcia, un ocasió de tornar cap a la misericòrdia de Déu 

de la ma de la Verge. Aquest any s’inaugurarà una vegada 

concloguen les festes d’aquest 2019, és a dir, quan finalitze 

la novena, el 5 de maig.

Des fa uns anys, hi ha una comissió que està encarregant-

se, des de diferents àmbits, de preparar activitats que arriben 

a tots els públics per tal de commemorar aquesta efemèride 

que no déu de passar inadvertit per a ningú. La Comissió del 

V centenari està format per antics presidents i presidentes 

de les juntes de la Pia Unió i gent que ha volgut sumar-se 

a aquest projecte perquè son moltes les propostes que hi 

ha plantejades i algunes de elles ja estan en marxa com 

eixa concessió de l’Any Sant, la presentació de llibres per a 

xiquets i joves elaborats per l’escriptor JuanFran Ferrándiz i 

amb les il·lustracions de l’artista Inma Ribelles;  la realització 

d’un congres internacional basat en el barroc de Paolo di 

Mateis (autor de les obres del Monestir), exposició fotogràfica 

d’aquestos anys de festa; presentació d’un llibre de la Mare 

de Déu i vigilies en família entre d’altres.

Tanmateix, les diferents entitats i associacions de 

Cocentaina també han volgut celebrar dit aniversari 

i ens oferiran actuacions extraordinàries com ara el 

Cant de la sibil·la amb el ballet d’Alícia Montava, l’obra 

obligada del Certamen Coral estarà 

dedicada a la Mare de Déu, Teló 

teatre representarà també una 

obra mariana que està escrivint per 

a l’ocasió Pablo León; el Patronat 

clausurarà amb una gala l’Any 

Sant, el grup de danses Cocentaina 

organitzarà un aplec en honor a 

la Verge, concerts de les nostres 

agrupacions musicals i fins i tot, 

la inauguració d’un monument 

creat per l'artista Moisés Gil per a 

que quede per sempre l’any que 

Cocentaina viurà.

En la Publicació, les filaes giraran 

esquadra davant del Monestir al 

seu pas pel Pla i els publicadors 

infantils li faran una ofrena a la 

Mareta. Aquestes son algunes de 

les activitats que conformen el 

calendari d’aquest Any Sant que de 

segur seguirà oferint-nos més actes.

L’associació d’artistes locals 

també s’ha volgut sumar a la 

celebració del V Centenari i des 

de l’art, han volgut convidar a tots els artistes del poble a 

participar en la mostra que està organitzant-se sota el títol 

“500 anys de Mare de Déu”.

La idea és obrir una exposició on veure totes les imatges, 

tant dels dies de la festa com de la història de la mateixa però 

des de l’art. L’objectiu perseguit no és altre que fomentar 

la devoció de la Mare de Déu i promocionar i difondre la 

producció artística dels creadors de Cocentaina i comarca. 

Amb tots, es formarà una exposició de caràcter benèfic 

destinat a un espai de Caritas on es treballen tres projectes: 

un per a la infància, altre de formació per als usuaris de 

Caritas i altre per a la lluita contra les dependències.

Cada artista podrà presentar fins tres obres i s’han 

de lliurar els dies 8 i 9 de maig al Patronat. La mostra 

s’inaugurarà el 19 de maig a la Sala d’Armes del Palau i 

estarà oberta fins el 7 de juny. 

Els interessats poden posar-se en contacte en l’Associació 

d’artistes de Cocentaina per tindre les bases i participar 

d’aquesta activitat i també al correu 500anysde@

virgendelmilagro.es

Però sens dubte, el que tornarà a fer que Cocentaina isca 

al carrer és l’eixida de la Mare de Déu pels carrers contestans. 

Com ja passara fa 25 anys, la Mareta eixirà per tots els 

carrers del poble i pedanies per ser venerada pels seus 

veïns i veïnes. La primera eixida serà el 15 de novembre.

Aquesta casa te la missió d’informar-los i és per això, que 

a partir de l’edició que ve, la revista Cocentaina. El Comtat 

els oferirà una pàgina dedicada al V Centenari on trobaran 

informació del que va a fer-se, de com està treballant-se i 

dels itineraris dels recorreguts. Tanmateix, a les nostres ones, 

tindrem tota la informació perquè també volem compartir 

amb tots, aquest Any Sant. Any de gràcia. 

Redacció



MARE DE DÉU10 Revista El Comtat abril 2019

Cristian Barrachina i Reis Pascual, presidents de a Pia Unió 
Text: Revista Cocentaina. El Comtat

Fotografia: Silvia Botella

T
res anys han passat des que Cristian 

Barrachina i Reis Pascual deixaren els seus 

càrrecs de secretaris i passaren a presidir 

la Pia Unió Mare de Déu del Miracle. Tres anys 

d’estar al capdavant d’aquesta entitat que és 

l’encarregada de vetlar i organitzar les festes i tot 

el que envolta a la festa mariana de Cocentaina. 

Enguany, també hem parlat amb ells. Vam estar 

en la seu i, tot i que aquest especial el tancarà el 

programa d’actes previstos, hem volgut que ells 

siguen els últims protagonistes, perquè tot i ser 

els primers o els caps visibles, son els darrers 

servidors: tres anys servint, tres anys de treball…

tres anys de fe i devoció plena a la Mare de Déu 

del Miracle.

-Reis i Cristian, què destacaríeu d’aquestos anys?

Reis: Sens dubte, aquestos darrers anys 

conformen un experiència molt bonica, molt enriquidora i 

ens ha permès estar molt prop de la Mare de Déu

Cristian: Sí, i descobrir xicotets detalls, mirades d’emoció 

al veure passar la Mare de Déu, la senzilles i humilitat de 

les clarisses.... 

Reis: El contacte amb la gent, la il·lusió i nervis dels 

comtes, suplicants o homenatjats, la devoció dels pregoners 

o la ma dels artistes...han sigut tres anys plens de moments 

i sentiments...molts i molt bonics que formaran part ja de 

nostra vida.

Cristian: També la col·laboració de les entitats del 

poble, les bandes de música que ens acompanyen en la 

processó o en els concerts; la colla Mal Passet, el grup de 

danses Cocentaina, l’orfeó Just Sansalvador, el club ciclista 

contestà, el club de caça i tir la Moderna, l’esport infantil 

de Cocentaina, els centres educatius amb el seu alè per al 

concurs de dibuix i poesia...és tanta la gent que és volca 

per a retre-li homenatge que et quedes bocabadat de tot el 

que és capaç de moure la nostra Mareta

-Com afronteu aquest últim any?

Cristian: Doncs de la mateixa manera que els passats, 

els dos que hem estat de president i els tres en els que 

vàrem formar part de la junta de Mari Luz i Ricardo. La 

il·lusió és la mateixa que el primer dia i sabem que la Mare 

de Déu està al costat per ajudar-nos. Nosaltres volem que 

tot isca bé, és la festa de la nostra Patrona i nosaltres sols 

som els instruments per a organitzar-la, és el poble la que 

l’acompanya, l’aclama i és el poble qui viu la festa. A més, 

enguany seran unes festes especials perquè una vegada 

finalitze la novena obrirem el camí del V Centenari. Podem 

estar també ben orgullosos ja que l’acta del Miracle ha 

arribat a Cocentaina i durant aquest any la podrem veure 

al Palau

-Quin moment de la festa és el que tal volta més vos ha marcat? 

Reis: Ufff...n’hi ha tants, cada moment et marca d’una 

manera diferent, per a mi sens dubte, un dels moments 

més íntims i personals és la baixada de la Icona del Camerí. 

Eixe silenci del Monestir impacta i eixe esclat de joia quan 

la veuen passar fins el seu tro andes, son moments que 

et plenen de serenitat i de seguretat al veure que la Mare 

de Déu està ahi, que ens rep a tots i no ens deixa a ningú. 

Tanmateix quan la Mareta torna al seu Camerí, on ens 

espera per ser venerada cada dia, eixe silenci i eixa alegria 

de veure-la de nou en sa casa...

Cristian: No es una pregunta fàcil, perquè com diu Reis, 

n’hi ha molts, però sens dubte, el moment de baixar la Icona 

del Camerí i posar-la al seu tro andes o acompanyar-la de nou 

al seu Camerí son moments molt personals i molt emotius, 

sense oblidar la Missa de malalts i impedits...

-Heu aconseguit complir tots els objectius que s’havíeu marcat?

Cristian: En quan a la festa sí, sempre quedaran coses 

però ahi està la màgia de la Pia Unió...tots treballem pel bé 

de la festa el que uns comencen altres ho acaben, és una 

continuïtat i sempre mirant pel bé de la Mare de Déu i per 

a tots els contestans

Reis: Pel que diu Cristian en quant a la festa, el primer 

any vam proposar el canvi a l’hora d’eixir la Mare de Déu 

del Monestir: que seguira fins a l’alçada de la Capella del 

Palau on va plorar i que la processó de l’ofrena passara tota 

per davant d’Ella. L’any passat a la gent ja no li va pillar de 

sorpresa i de segur que enguany eixe inici de la processó 

matinal ja va sent més fluït. Son xicotets canvis que hem 

introduït per millorar, sempre per millorar. Tanmateix, 

parlem de la tornada. Ja sabeu que la legislació actual no 

ens permet disparar un castell de foc, aleshores fem un 

xicotet espectacle pirotècnic a l’arribada de la Mare de Déu, 

alleugerant també el moment de la besada, perquè la Mare 

de Déu entra a casa i la gent no s’ha d’esperar tant a que 

s’obriguen les portes 

Cristian: Son com diem, xicotets canvis que no afecten 

el total de la festa, però sí que ens ajuden a una millor 

organització. La única cosa que se’ns ha quedat per fer, 

però que tampoc depenia al cent per cent de nosaltres ha 

sigut l’accessibilitat al Monestir de la Mare de Déu. No hem 

trobat la solució arquitectònica idònia per a que els carros 

i cadires de rodes puguen tindre un accés més digne. Està 

la rampa, però volíem una solució més ferma...en fi, de 

segur que continua estudiant-se i treballant per aconseguir 

dita accessibilitat
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-Pregunta imprescindible, en aquestes festes de 2019, 

tindrem alguna novetat, algun canvi?

Reis: Tal volta els canvis més importants es refereixen 

als  canvis de dates. No hem d’obviar que el 19 d’abril serà 

Divendres Sant i aleshores, el diumenge de Pasqua iniciarem 

la trilogia Mariana i festejarem a la Patrona el dilluns 22 

d’abril. Açò també afecta a la novena, que en compte de 

realitzar-la abans la realitzarem una vegada finalitze la festa. 

En aquest sentit també canvia de dia la Fireta dels xiquets 

que els júniors organitzen i que han preparat per al dissabte 

27 d’abril. Enguany comptem també amb el Cor de Cambra 

Discantus per a la Missa Major i en el concert de la Unió 

Musical Contestana s’estrenarà una marxa de processó 

composada per David Javaloyes

Cristian: Des de Càritas ens alenten enguany a col·laborar 

en el programa de educació, i perquè dic açò, perquè 

altra novetat serà que el dia de l’ofrena dels xiques, el 

24 d’abril, els participants no portaran aliments, sinó que 

duran material escolar que després Càritas farà servir entre 

els usuaris i la novetat més gran d’enguany és sens dubte 

el colofó final de la festa: l’inici de l’Any Sant que ens ha 

concedit la Santa Seu, el camí cap al V Centenari on està 

treballant-se i molt amb un calendari ple d’activitats per a 

totes les edats, per a tots els gustos i amb la participació 

de les associacions del poble que s’han bolcat de valent 

en organitzar actes per commemorar dit miracle contestà

-Enguany poseu punt i final a un trienni en el que heu 

estat acompanyats per la vostra junta, gent que vosaltres 

vau escollir per a que vos ajudaren en aquest camí. Com 

definiríeu la vostra junta?

Reis: De 10 o de 12!!! Hem tingut molta sort durant estos 

3 anys perquè hem tingut una junta molt involucrà en tot el 

que hem fet. Ens han respost al cent per cent en allò que 

els hem demanat. Ha sigut gent molt disposada i que no 

ens han dit “no” en cap moment, més al contrari. Pensem 

que ha sigut una experiència molt gratificant i mai tindrem 

paraules d’agraïment per a tots ells i elles.

-Supose que els estar al capdavant de la Pia Unió, et fa 

descobrir i conèixer gent, és molta feina de la que no es veu 

però, que es necessita per a que tot isca, per tant, supose 

que també te la seua part positiva

Cristian: Estar ací davant du molt feina com bé dius, moltes 

hores i també molt mal de caps perquè vols que tot estiga 

a punt, que res no falle...però tot desapareix quan la Mare 

de Déu ix al carrer i sobretot quan pel camí et trobes a gent 

que està disposada a treballar per la Mareta a canvi de res. 

Tanmateix te n’adones que n’hi ha molta gent callada que 

prega per nosaltres com les trinitàries o les clarisses, et 

dones compte de la involucració de les dues parròquies i 

el Convent...tots anem a una, i és una gran satisfacció com 

et deia abans, veure les caretes de devoció i les llàgrimes 

d’emoció i en cada rostre una pregaria i damunt de tots, la 

Mare de Déu que ens acull i ens escolta ...és molt bonic 

i pensem que han sigut tres anys en que espiritualment 

ens ha omplit de fe i veneració, no sols a  nosaltres com a 

presidents, sinó a tota la junta 

-Hem d’acabar aquesta entrevista, un desig per a questes festes

Cristian: Més que un desig és un agraïment per a totes 

eixes persones de les que et parlava abans: tots aquells que 

treballen de manera anònima per a que la festa isca: el prec 

de les nostres religioses, els portadors de la Mare de Déu, 

els maseros i contestanes, les celadores, els retors que ens 

han acompanyat i predicat la nostra festa, els pregoners, els 

autors de la imatge, els comtes i mossens, els suplicants...hi 

ha tanta gent que ha format part d’aquestos anys que sols 

tenim paraules d’agraïment per a tots ells, sense oblidar a 

Juanjo Llorens que fa una feina indiscutible per a que la 

revista estiga llesta, d. Eduardo Rengel el director espiritual 

de la Pia Unió, d. Ramón que ha estat dos anys i d. Javier 

que s’estrena enguany, el pare Fernando...a ,ells gràcies 

per estar amb nosaltres, aconsellant-nos i guiant-nos per a 

que tot isca bé. De manera especial enguany gràcies a Pepa 

Vañó pel seu cartell ple de tendresa i d’amor i a Gabri per 

acceptar l’encàrrec de pregonar la nostra festa, de segur que 

prepara els nostres cors per viure l’alegria de la Pasqua i de 

saber-nos estimats per la Mare de Déu del Miracle

Reis: El nostre desig és el mateix que el de tots ens anys: 

que la gent isca al carrer i acompanye a la Mareta pel seu 

recorregut, que siga partícip de tots els actes. Especialment 

desitgem que Álvaro, Lucía i Lucas visquen estes festes 

de manera molt especial, ells seran els comtes i mossèn. 

Tanmateix li desitgem a Rubèn que disfrute cada paraula 

de la súplica perquè de segur que ens va emocionar a tots. 

A Ernesto i Paqui que ja tenim ganes de veure-los i que 

esperem que es recupere prompte, perquè aquest any per 

a ells serà també diferent i molt emotiu, a Ernesto Brotons, 

el predicador de la trilogia perquè de segur que ens fa 

reflexionar amb les seues paraules. Als majorals i majorales, 

als xiquets i xiquetes que porten les banderetes també que 

s’ho disfruten perquè aquestes coses soles passen una 

volta en la vida.  Esperem que aquest any, en què celebrem 

el cinquè centenari del prodigi de les llàgrimes, estiga ple 

d’amor i que ens ompliga de goig a tots els socarrats i 

socarrades. Bones Festes de la Mare de Déu del Miracle!!

Des d’aquesta casa, Ràdio Cocentaina i la revista 

Cocentaina. El Comtat, també volem donar les gràcies a 

Cristian i Reis per facilitar-nos la feina i atendre’ns sempre 

que els ho hem demanat. Ha estat un plaer acompanyar-

los durant aquestos tres anys i poder compartir amb ells les 

seues il·lusions i els preparatius per a la festa. Vos desitgem 

que també visqueu la trilogia mariana de manera especial, 

no serà un adéu, serà un fins després, un treballar des de 

fora i una continuïtat cara al V centenari. Enhorabona per la 

vostra feina i la vostra dedicació a la Mare de Déu del Miracle.
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Dissabte 6 d’abril

Bàndol anunciador de les festes Patronals a càrrec de la 

colla Mal Passet i Pep Jimeno, Botifarra

10:00h El Pla

Concert en honor a la Mare de Déu a càrrec de la Unió 

Musical Contestana. 

18:30h. Centre Cultural El Teular

Pregó de la Mare de Déu a càrrec de  Gabriel Francés Reig

20:30h. Església de Santa Maria

Aquest acte serà retransmès en directe per Ràdio 

Cocentaina (107.9 FM, i també a través d’internet, a la pàgina 

web www.radiococentaina.com). 

Diumenge 21 d’abril

Volteig general de campanes anunciant l’inici de les festes 

Patronals 

12:00h

Solemnes vespres i Eucaristia

19:30h. Monestir de la Mare de Déu. 

A continuació, cremà de les 27 fogueres en honor a les 

llàgrimes de la Verge.

Tot seguit es realitzarà la serenata a la Mareta, als 

homenatjats Ernesto i Paqui i a un majoral i majorala a 

càrrec del moviment júnior de les parròquies contestanes

Dilluns 22 d’abril

Descoberta de la Mare de Déu, volteig general de campanes 

i dispar de les 27 salves d’arcabusseria. Acte seguit, 

celebració de l’Eucaristia al Monestir de la Mare de Déu

7:30h El Pla

Res de l’àngelus i diana per la Vila per recollir als majorals 

i majorales, súplica, comtes i mossèn, homenatjats...

acompanyats per la colla Mal Passet. Abans d’iniciar la 

diana, es resarà l’àngelus en la capella de Sant Antoni

8:30h El Pla

Trasllat de la Icona de la Mare de Déu amb el seu tro 

andes pels carrers de costum. A l’eixida del seu monestir, la 

imatge portada per Maseros girarà cap al lloc on va succeir 

el miracle, al Palau, a la capella de Sant Antoni i des d’ahi 

eixirà la Creu que donarà inici a la processó de l’ofrena.

10:00h El Pla

A l’arribada de la Mare de Déu a l’Església de Santa Maria, 

Rubén Cervera Gascó recitarà la Súplica a la Mare de Déu.

Ja dins del temple, es procedirà a l’ofrena floral i Eucaristia 

Solemne, enguany amb la participació del Cor de Cambra 

Discantus. 

Finalitzada l’Eucaristia tindrà lloc l’homenatge als majors 

que enguany recau en Ernesto Ferrándiz i Paqui Briva.

Aquestos actes seran retransmesos en directe per Ràdio 

Cocentaina (107.9 FM, i també a través d’internet, a la pàgina 

web www.radiococentaina.com). 
En finalitzar l’homenatge, es dispararà una gran mascletà 

Programa d’actes de les Festes de la 
Mare de Déu del Miracle 2019 

en el Pla

Solemne Processó amb la Imatge de la Patrona pels 

carrers de costum en el seu tro-andes

19:00h. Plaça de Santa Maria

Missa de la Joventut

23:00h. Església de Santa Maria

A continuació serà exposat el Santíssim.

Dimarts 23 d’abril

Eucaristia de la germandat sacerdotal

11:00h. Església de Santa Maria

Eucaristia per a Malalts i impedits (la podran seguir en 

directe també a través de Ràdio Cocentaina)

17:00h. Església de Santa Maria

Segon dia de tridu, sabatina i celebració de l’Eucaristia 

a càrrec de d. Ernesto Brotons. En finalitzar la Missa, es 

procedirà a l’elecció de majorals i majorales per a les 

festes de 2020. 

19:30h Església de Santa Maria

A continuació s’exposarà el Santíssim.

Dimecres 24 d’abril

Ofrena de flors infantil i Fireta

10:00h Església de Santa Maria. A continuació en el 

Pla, dansà dels col·legis, entrega de premis del concurs 

de redacció i dibuix infantil i dansà infantil

Celebració de la Paraula, benedicció i ofrena dels recent 

nascuts a la Mare de Déu

12:30h Església de Santa Maria

Tercer dia de tridu, sabatina i celebració de la Santa 

Missa. En finalitzar retorn processional de la Mare de Déu 

al seu monestir. I com a final de la festa mariana, es donarà 

a besar la Icona de la Mare de Déu mentre al Pla hi hauran 

danses a càrrec del grup de danses Cocentaina

19:30h Església de Santa Maria

Dissabte 27 d’abril

Fireta infantil organitzada pel moviment júnior 

11:30h en el Pla

XLVII Trofeu de ciclisme Mare de Déu del Miracle 

17:00h Organitzat pel club ciclista contestà. 

Del dijous 25 d’abril fins divendres 3 de maig

Novena a la Mare de Déu del Miracle

19:30h en el Monestir

Dissabte 18 de maig

Tirada de palomes a braç organitzat pel club de caça i 

tir La Moderna.

16h. Camp de tir La Rambla

Tota la trilogia mariana podrà ser seguida en directe també des de la web de la Pia Unió 
www.virgendelmilagro.es o en el canal youtubre de l’Església de Santa Maria



  Us  de itgem
    bones   fe tes d

la  M r   d   Déu

 del   Mir cl
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Les tradicions prenen vida al raval contestà
Redacció

A
mb veu, amb crítiques, amb ganes d’eixir…els Nanos 

van prendre els carrers del barri del raval alt contestà 

per seguir fidels a la tradició contestana i just a meitat 

Quaresma, poder dir allò que pensen i que duen un any 

ruminat als terrats i trasters de les cases.

Els veïns del barri, complint amb la tradició, van traure a les 

portes de les seues cases els ninots de drap confeccionats per 

ells mateixos, que una vegada més van tirar d'ironia i d'humor 

per a criticar tant l'actualitat contestana com la general.

La festa va comptar també amb la incorporació des Nanos 

fets als col·legis, a Teló Teatre, Muixeranga Penyeta Blanca o 

el Mal Passet, l’associació  Respectem-nos, l’associació de 

veïns, la fpa Beniassent o l'Ies Pare Arques entre d'altres. 

Es tracta d’entre tots, potenciar aquest dia i fer-ho al seu lloc 

habitual: els carrerons del raval que tenen un encant especial.

Amb tot, el diumenge 24 de març la festa va ser anunciada 

amb una ‘Dansà Plana’ prèvia així com diverses propostes 

entre les quals van destacar un taller d'elaboració de ‘Nanos’ 

o un menjar de germanor entre tots els presents i amb 

la sempre jovial i tradicional companyia dels dolçaines i 

tabaleters del Mal Passet.

Un any més, hi ha hagut critiques per a tots: en el terreny 

local el protagonisme el van acaparar qüestions com la neteja 

de carrers, del camí de la Penyeta Blanca o del parc de 

Riera. També els dos edificis del col·legi Sant Joan Bosco va 

tornar a estar present, pels 30 anys que es porten esperant 

per a la unificació.

Els Nanos, d'igual forma, van ironitzar sobre el fet que 

Cocentaina siga un municipi turístic i estiga «tot tancat», 

i que el Raval s'estiga quedant despoblat malgrat tindre 

«cases tan boniques». Amb tot, també va pertocar per als 

agraïments per l'arranjament de murs i carrers en el mateix 

barri, «així que enguany no critiquem», i per la passarel·la 

per als vianants amb Alcoi.

Les eleccions, com no podia ser d'una altra forma, 

van estar present en l'ambient, amb un grup de polítics 

de totes les formacions i referencies cap als seus sous. 

També apareixia un ninot que representava a l'alcaldessa 

contestana, preguntant a una vident sobre el seu futur polític.

La crisi catalana no podia escapar a l'humor àcid dels 

Nanos. Així, el clon de Puigdemont apareixia assegut en una 

cadira amb bitllets de per riure amb una frase lapidària com 

«els valents a la presó i els gallines a gaudir dels milions».

No van escapar de les crítiques els bancs, i tampoc els 

grans empresaris. Lady Bag i Cat noir també hi van estar 

presents...i qui son aquestos dos súper herois...que els ho 

pregunten als xiquets!!!
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El barri va presentar una gran animació al llarg de tota la 

jornada, amb nombrosos veïns i fins i tot visitants d'altres 

municipis, i sobretot d'escolars que van gaudir amb aquesta 

singular celebració. Tots ells van tindre l'oportunitat de 

degustar els bunyols i xurros amb xocolate servits pels veïns 

i veïnes, autèntics artífexs que es conserve la tradició.

L'alcaldessa, Mireia Estepa va indicar que «es tracta d'una 

festa molt important per a Cocentaina. Són molt pocs els 

pobles de la Comunitat, a penes cinc o sis, els que tenen 

una celebració semblant, i cal agrair als veïns del raval que 

l'hagen acaronada i conservat perquè haja arribat als nostres 

dies plena de vitalitat».

La jornada va contar amb l’animació de la Muixeranga 

Penyeta Blanca, les danses dels xicons i xicones de l’IESPare 

Arques i de la gran afluència de gent que va desafiar la 

“frescoreta del dia” i no va voler perdre’s aquesta festa tan 

contestana.

Els Nanos van concloure en amagar-se el sol. La colla Mal 

Passet i un nodrit grup de danseres contestanes i el grup 

de danses Cocentaina  van tancar aquesta jornada festiva. 

Gràcies com no, a tots els veïns i veïnes que obrin les 

portes de casa seua per a que els Nanos estiguen vius, 

a totes aquelles dones que de bon mati ja estan fent el 

xocolate, a la regidoria de tradicions per l’esmorzar que 

ofereix als xiquets i visitants, al personal treballador de 

l’ajuntament que munta la infraestructura, a les mans que 

s’arromanguen per servir (igual que te que siga alcaldessa, 

regidora que director d’habitatge) i com no...a tots aquells 

que creuen en les tradicions d’un poble i treballen per a que 

no es perguen. Cocentaina és única i inigualable.
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60 anys de vida, de progrés, de canvi...però sobretot 60 
anys de veïnat
Redacció

U
n poble està viu si la seua historia continua contant-se 

i continua escrivint-se. Si hi ha gent que manté viva la 

flama del record i amb enyorança i alegria és capaç de 

reviure tot allò que en un passat no massa llunyà ha viscut.

Dintre de l’apartat de tradicions, aquest mes volem fer 

una menció especial al barri Sant José Artesano, conegut 

popularment com el barri del Penal ja que el dia 1 de maig 

complirà 60 anys.

Amb eixe motiu, ens vam desplaçar al barri i de la manera 

més tradicional, asseguts a la porta del carrer vam poder 

compartir records, anècdotes i vivències dels inicis d’aquest 

indret del poble.

Vam estar molt ben acompanyades, perquè la gent 

veterana ens va rebre molt bé. Emilia Ferrándiz, Pepa Oltra, 

Emilia Agulló, Nati Jordá, Josefa Nadal, Fransico Torres i 

Consuelo Montelegrino, els joves de més de vuitanta anys, 

ens esperaven per contar-nos com es va constituir el barri 

i com han passat 60 anys.

Aquest bari format pels carrer Vicente Pintor Requena, 

Pare Arques, Sierra Mariola i part de País Valencià constava 

de 60 vivendes, la resta que l’envoltava eren bancals, cultius 

d’oliveres, sèquia...era un barri senzill, sense aigua potable 

(tan sols comptaven amb un pou per a abastir-se) i el més 

“angoixós”: estava a l’altre costat de la carretera, com si 

allò ja no fos de Cocentaina, de fet, elles em comentaven 

que quan anaven a comprar deien “se’n baixem al poble..” 

expressió que encara hui segueixen utilitzant.

Les claus els les van donar el dia 1 de maig, per això el 

títol de San José Artesano, de fet, en País Valencià podem 

trobar el taulellet que li dona nom al barri i que Emilia segueix 

custodiant i posant-li flors per la seua onomàstica.

Tot i tindre un nom, podríem dir legal, el barri va adquirir 

el nom del “penal” . Aquest fou posat perquè les vivendes 

que hi havien no tenien balcons, sols finestres i eren blocs 

que semblaven les presons...però lluny de ser una presó el 

barri era una carta de llibertat absoluta.

Les famílies que van arribar, algunes eren novençanes i 

altres, com ens deia Josefa, “vam arribar en panxes”. Per 

llavors, no hi havia tele i la vida es feia al carrer. Elles ens 

recordaven que el que més els agradava era asseure’s a 

la porta de casa i xerrar, fer costura o bordar i fins i tot fer 

conserva. Era una vida molt diferent, les portes de casa 

sempre estaven obertes de par en par i el servici als veïns i 

veïnes sempre estava present. 

Els xiquets i xiquetes del carrer jugaven pels bancals, 

però també feien balls i com que estaven allunyats del nucli 

del poble, també es feien les seues pròpies celebracions. 

Així doncs, els Reis d’Orient arribaven al barri de Sant 

José Artesano, baixaven des de l’Asilo i feien un cavalcada 

particular. Tanmateix, quan arribava la festa del Sant 

organitzaven rifes per poder fer berenars i festa gran. Amb 

un botijó es muntaven una pinyata i enmig del carrer els cubs 

de metall simulaven grans piscines per a que els xiquets es 

banyaren en ple estiu.

Tots els qui allí s’han criat han sigut molt feliços i han tingut 

una infantessa molt bonica. En la xerrada, també ens van 

acompanyar les filles d’aquestes veïnes que ens contaven com 

jugaven al carrer, com feien carreres de sacs i com van aprendre 

eixe sentiment de barri on tots formaven una gran família.

Sens dubte, la ubicació del grupet escolar feu que el barri 

anara creixent i tenint més adeptes. Ja no era un barri fora 

de Cocentaina ni a l’altre costat de la carretera, sinó que ja 

era un barri més de la Cocentaina que amb els anys anava 

creixen. Son molts els xiquets i xiquetes de Cocentaina que 
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han començat la seua fase educativa en aquest grupet que 

es va convertir també en un punt d’encontre.

Els temps va avançar i l’aigua i l’asfalt van canviar la 

idiosincràsia del carrer. Es construïen més cases, noves 

avingudes...però la gent de fa 60 anys seguia allí, veient 

eixa evolució i seguint assentant-se a la vora de casa per 

prendre la fresca, sopar i xarrar.

El barri va arribar a tindre dos tendetes i van lluitar per 

poder tindre terrassa a les cases. La primera casa que va 

tindre televisió, es convertí en un cinema improvisat per als 

veïns i veïnes que es reunien per veure aquell aparell que 

avui en dia està ja a totes les cases.

La complicitat de la gent del barri era tan gran que cada 

una sabia el que havia de fer per a berenar, o sabia el que 

havia de preparar per a la festa...no calien whatssaps per 

quedar, simplement eixir al carrer i traure el que tenies a 

casa, sempre amb un somriure. Pel carrer sempre hi havia 

algú en qui trobar-te i el “bon dia” o “bona nit” o “com està?” 

es podia escoltar en qualsevol moment. Malauradament, 

avui en dia, en molts llocs s’ha perdut aquest signe de 

respecte i educació, però la gent que s’ha criat al barri i sap 

el que es conviure al carrer, amb els veïns i veïnes, tenen 

aquestos signes com a mostra d’identitat.

Com no podia ser d’altra manera, els xiquets i xiquetes del 

barri del penal eren tots amics, entre ells es podien barallar, 

però mai acusar i ahi n’hi havia un pacte secret de protecció 

front a altres xiquets i xiquetes que no foren del barri. Els 

seus “rivals” eren els xiquets del barri Roig, i diem “rivals” 

entre cometes, perquè cadascú defensava el seu territori, les 

seues cabanyes, el seu espai...sí, era un luxe ser del penal 

i un luxe haver tingut la infantessa viscuda.

En 60 anys, son moltes les persones que ja no estan, 

algunes han faltat, els fills s’han casat i se n’han anat...però 

com que ningú s’oblida mentre el recordes, les xiquetes que 

ara ja son majors i tenen la seua vida, van decidir crear un 

grup de whatsapp i tornar al present eixos primers dies del 

barri de San José Artesano.

El dia 1 de maig, el barri complirà 60 anys i volen fer una 

festa, com antany, i que els carrers es tornen a omplir de 

vida, de rialles...Antigament feien una Missa al Convent 

dels Pares Franciscans per commemorar dita onomàstica i 

enguany, el Sant seguirà tenint floretes i per la vesprada els 

nets d’aquestes persones es retrobaran en uns carrers que 

han vist créixer als seus pares i mares i estos adults que van 

viure ací, tornaran a la seua infantessa, repleta d’històries 

i farcida d’anècdotes amb un marc incomparable com son 

aquelles persones que deixant el “poble”, decidiren pujar 

a l’altra part de la carretera i aterrar en un barri al qui ells i 

elles van omplir de vida.

Felicitats a tots els veïns del barri San José Artesano i si 

tenim un ratet, no deixem de passar-nos el dia 1 de maig 

per allí i compartir aquest aniversari.

Que les històries no s’acaben i que pugem de nou, 

asseure’s a la porta de casa per escoltar tot el que aquestes 

persones han viscut. Des d’aquestes pàgines donar-lo les 

gràcies per l’acolliment, per la lliçó de senzillesa que ens 

van donar, per fer-nos veure que per a ser feliç simplement 

calia estar junts, per mostrar-nos eixa fortalesa (viure i criar 

als fills en unes condicions que  nosaltres ara no imaginem: 

sense aigua potable, sense televisió, sense ordinadors, sense 

internet) i sobretot per ensenyar-nos que tot i que passen els 

anys, la història continua escrivint-se. De volta en tant cal 

parar, mirar enrere i deixar que els records, el respecte i la 

bona voluntat ens faja tindre present eixe sentiment de barri 

que amb aquestes persones nosaltres vam trobar. Gràcies 

per aquell moment i per tots els que vindran, ens tornarem 

a trobar assegudes en una cadira a la porta de casa.
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L’Ajuntament de Cocentaina dóna a conéixer els resultats 
dels Pressupostos Participatius 2019
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l divendres 1 de març el Consell de Participació 

Ciutadana es reunia per fer el recompte de vots i 

descobrir quines eren les propostes més votades per 

iniciar, així, l’execució del primer projecte.

En l’edició dels pressupostos de 2019 s’ha demostrat, 

una vegada més, que la forma de  votació més popular és 

mitjançant la web www.cocentainaparticipa.com. Un 81,2% 

han escollit votar online, un percentatge superior al de 2018, 

mentre que un 18,2% ha acudit a votar presencialment al 

centre social Real Blanc.

El resultat de l’escrutini ha estat el següent:

PROPOSTA   PUNTUACIÓ TOTAL

-Redacció de l’estudi de viabilitat 

de la piscina coberta    617

-Parc amb aparells biosaludables  412

-Parc amb aparells de cal·listènia/workout 371

-Festival de Cultura Contemporània  315

La regidora de Participació Ciutadana, Mireia Estepa, 

agraïx la implicació de totes les persones que han votat i 

han presentat les seues propostes i dóna l’enhorabona a tots 

els participants per la puntuació obtinguda en la votació, 

així com als membres del Consell per la seua tasca de 

sensibilització i motivació a la participació.

L’alcaldessa explica que «ara l’ajuntament demanarà 

pressupost a diverses empreses perquè una d’elles ens 

faça l’estudi de viabilitat de la piscina coberta.» Amplia 

la informació i explica que «actualment ens trobem en 

els pressupostos de 2018 prorrogats, per tant, la quantia 

a destinar són 30.000€; no obstant això, si els partits de 

l’oposició aproven la proposta de pressupostos generals 

del govern municipal, podrem disposar de, com a mínim, 

50.000€ i, així, podríem executar tant la redacció del projecte 

de viabilitat com el parc amb aparells biosaludables, una 

proposta que podrem gaudir tots els contestans.»

L’Ajuntament de Cocentaina adjudica les obres per a la 
construcció de la passarel·la a la Via Verda
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ja ha adjudicat les obres 

per a la construcció de la passarel·la que unirà el 

tram de la Via Verda contestana amb l'alcoiana, fins 

ara tallat. Aquest nou vial serà només accessible per 

a vianants i ciclistes, augmentant així la seguretat dels 

mateixos i consolidant aquesta ruta per als vianants tan 

valorada a les nostres comarques com és la Via Verda. El 

projecte de construcció d'aquesta passarel·la està valorat 

en 400.000 euros i d'aquest se'n farà càrrec una empresa 

de la zona. Aquesta quantitat serà finançada en un 75% per 

l'administració provincial i l'Ajuntament de Cocentaina es 

farà càrrec del 25% restant, així com de la direcció de l'obra.

L'inici de les obres és imminent, després d'aconseguir tots 

els permisos pertinents i de mesos de gestions i negociacions 

per part de l'equip de Govern local. Pel que fa al termini 

d'execució, està fixat en els 4 mesos.

Marcos Castelló, regidor socialista d'Obres i Serveis de 

l'Ajuntament de Cocentaina, ha destacat la importància 

d'aquest projecte per a l'equip de Govern local. “Hem estat 

treballant intensament per a buscar la millor solució, el 

finançament necessari i seguir les passes adequades per 

a donar resposta a aquesta demanda social. Com sempre, 

cert sector no confiava en les nostres intencions i sembrava 

el dubte, però com sempre fem, ens remetem als fets. I els 

fets ens diuen que d'ací a 4 mesos Cocentaina comptarà 

amb la connexió total de la Via Verda i amb la solució per a 

salvar els obstacles que teníem fins ara. Vianants i ciclistes 

podran travessar Cocentaina i arribar fins a Alcoi sense 

problemes, gaudint així d'un dels nostres emblemes d'oci i 

medi ambient com és la Via Verda. Esperem poder gaudir 

prompte, i que açò genere major benestar entre els nostres 

veïns i veïnes i també poder atreure a la gent interessada en 

el ciclisme i les passejades de les comarques confrontants”.
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Ximo Puig mostra el seu suport a les persones afectades 
per la síndrome Ardystil

E
l president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrat el 

seu suport a les persones afectades pel cas de Ardystil i 

ha expressat la disposició de la Generalitat per a reparar 

el seu dolor perquè, tal com ha sostingut, “es tracta de cosir 

ferides i que aquesta institució oferisca el tractament humà 

que es mereixen els qui han patit molt”.

Així s'ha expressat Puig després de reunir-se amb les 

persones afectades per la síndrome Ardystil en el Palau de 

la Generalitat, una trobada que per al cap del Consell forma 

part “de la reparació històrica d'un accident laboral” que va 

Premsa presidència

tindre “una dimensió enorme en la dècada dels 90” i que 

no tenia “una solució definitiva”.

El president, qui ha destacat l'emotivitat de la reunió, ha 

recordat que una mala actuació va provocar “conseqüències 

terribles com la mort i problemes per a tota la vida” i, en 

aquest sentit, ha mantingut que el Consell “ha de donar 

cobertura a aquestes situacions”.

“M'emociona poder compartir amb elles en aquests 

moments la voluntat de reparar, avançar i mirar cap avant”, 

ha prosseguit Puig, qui ha revelat a més que ha demanat 

perdó pel succeït a les persones afectades en nom de la 

Generalitat.

L’acció del pla comercial facilitarà formació als empresaris 
dels comerços i serveis locals
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l pròxim mes d’Abril els empresaris del comerç i servei 

local de Cocentaina podrà formar-se gràcies a l'acció 

del pla comercial que té l’ajuntament de Co-centaina. El 

Programa Formatiu per al Comerç Local (CCREA Innovació 

en el Comerç) és una iniciativa que ofereix un itinerari de 

formació i capacitació per als comerços i serveis de la 

localitat contestana.

Aquesta formació es compren en cinc sessions impartides 

per experts en la matèria dins de distintes àrees de gestió del 

negoci. Comptarem amb els ex-perts: Pablo Ferreirós (Consultor 

d’estratègia i màrqueting), Ramon Ferrandis (Especialista 

en màrqueting en CEEI València), Clara Soler (Consultora 

de màrqueting digital i comunicació), Izaskun Goyenche 

(Consultora de comerç minorista) i Paqui Frías (Especialista 

en desenvolupament empresarial en CEEI València).

Aquesta iniciativa es porta a terme amb la intenció d’ajudar 

als empresaris a gestionar millor, ampliar clients, dotar-se de 

nous coneixement i augmentar ventes, ja que els itineraris 

amb el que es formaran els empresaris interessats són molt 

nous i adaptats al comerç actual. Una acció del pla comercial 

que aportarà molt bons coneixements a tots els participants 

i que podran posar en practica als seus comerços.

Per a realitzar les inscripcions, tots aquells interessats 

podran trobar la sol·licitud a la pàgina web www.

cocentaina.es, a l’apartat de Promoció Econòmica. Per a 

més informació es pot consultar el programa de formació 

o bé al correu ccrea@cocentaina.org o al telèfon 96 559 

00 51 ext. 247



ACTUALITAT20 Revista El Comtat abril 2019

L’Ajuntament de Cocentaina i la Policia Local col·laboren 
en la formació de més de 800 escolars en educació viària
NP Ajuntament de Cocentaina

U
n any més, l'Ajuntament de Cocentaina a través de 

la Regidoria d'Educació i la Regidoria de Seguretat 

i Trànsit, en col·laboració amb la Policia Local, han 

organitzat la segona campanya d'Educació Viària 'Eduvial 

2'. En aquest programa participen tots els centres escolars 

contestans. En total, més de 800 alumnes de Primària, 

a través de diverses sessions, han aprés coneixements, 

habilitats, hàbits de comportament i actituds positives 

enfront del trànsit. 

'Eduvial 2' es va iniciar el passat més d'octubre amb el 

Col·legi Real Blanc i seguirà durant el primer trimestre de 

l'any i abril amb el Sant Joan Bosco i el Col·legi Sant Francesc 

d'Assís. La formació combina les xarrades, aprofundint en 

les normes elementals de tràfic i la seguretat viària, amb 

les sessions pràctiques. En aquestes sessions pràctiques, 

què tenen una gran acollida entre els escolars, els alumnes 

realitzen pràctiques en bicicleta i patinet pel parc de trànsit 

de l'Ajuntament, i també es posen en la pell d'un Policial 

Local per un dia. Visiten les instal·lacions de la Policia a 

l'Ajuntament, dirigeixen el trànsit, tenen l'oportunitat de 

pujar a un vehicle policial, i fins i tot, de forma simbòlica, 

sancionen els vehicles o conductors que cometen alguna 

infracció en la via pública. També coneixen com treballa la 

Unitat Canina de la Policia Local, un cos de seguretat que 

ha cobrat molt de protagonisme al poble els últims anys. 

Per altra banda, a més de les sessions de formació, 

també hi ha prevista la segona edició del concurs de 

dibuix 'Eduvial' per als alumnes de 5é i 6é de Primària. El 

certamen es celebrarà el pròxim 28 de març, a partir de les 

11 hores, en el Centre Social Real Blanc. Hi haurà premis 

per als guanyadors com cascs, patinets i una bicicleta per al 

millor dibuix. A més, la classe de l'alumne amb el 1r premi 

gaudirà amb un viatge per a tots i totes al Circuit Ricardo 

Tormo de Xest. 

Marcos Castelló, regidor de Seguretat de l'Ajuntament 

de Cocentaina, ha valorat molt positivament que aquesta 

iniciativa s'haja consolidat entre els centres educatius: 

“Aquestes actuacions ens fan sentir també, i així ho 

transmetem als nostres joves, que la Policia Local és un 

organisme molt pròxim al ciutadà i que treballen d'una forma 

totalment implicada amb nosaltres, el nostre poble i el nostre 

benestar. Els xiquets són els futurs conductors i vianants, 

per la qual cosa actuar sobre ells amb iniciatives com esta 

significa invertir en la formació de qui el dia de demà actuarà 

amb comportaments responsables en els nostres carrers”.

Cocentaina compta amb un caixer AutoServef per a ajudar 
a trobar ocupació
NP Regidoria Promoció Econòmica

A 
través del Caixer AutoServef, disponible a la Casa de 

la Joventut, es pot sol·licitar cites prèvies, així com 

consultar-les o anul·lar-les. De la mateixa manera, 

es pot renovar la demanda d'ocupació o actualitzar el 

currículum, consultar les ofertes d'ocupació, obtindre cartes 

de presentació i de citació o inscriure's com a possible 

candidat/a en les ofertes que li puguen interessar.

Aquesta eina també permet buscar cursos de formació 

per a l'ocupació segons l'àrea d'interés, consultar el procés 

d'aquells que ja estiguen en marxa, així com imprimir 

els certificats d'inscripció, d'ocupacions sol·licitades i de 

situació de la demanda. Es pot accedir al servei utilitzant 

el codi Darde.

Servei que és fruit de l'acord de col·laboració signat 

en 2012 entre el Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

(SERVEF) i l'Ajuntament de Cocentaina per a la prestació 

conjunta de serveis d'intermediació laboral.
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Mireia Estepa Olcina candidata del PSPV-PSOE de 
Cocentaina a l’alcaldia
NP PSPV-PSOE Cocentaina

L
’agrupació local del PSPV-PSOE en l’assemblea del 

diumenge 3 de març va tornar a dipositar la seua confiança 

en Mireia Estepa Olcina perquè siga la candidata 

socialista i continue així el projecte  que va encetar en 2015.

L’actual alcaldessa de Cocentaina agraïa, el passat diumenge, 

l’esforç i treball dels seus actuals companys de l’equip de 

govern, així com de la seua agrupació que la va recolzar amb 

un suport del 90% dels vots a favor i un 10% d’abstencions.

Mireia Estepa es mostra molt il·lusionada amb el nou 

projecte socialista que es presenta amb llista  que representa 

la diversitat del poble i la força dels i les socialistes, la 

candidata explica que: “hem buscat que les dones i homes 

que conformen la nostra llista estiguen involucrats en 

diferents àmbits del nostre poble perquè el que perseguim 

es seguir oferint una gestió de Cocentaina feta des de l’amor 

al  poble, amb una gran honradesa i, sobretot, amb molt 

de sentit comú”.

La llista la conformen persones de diferents edats i variada 

formació, molt vinculades a diverses associacions i entitats 

contestanes, com el CD Contestano, la Pia Unió, filaes mores i 

cristianes, etc. Totes elles amb un objectiu clar: fer que el seu 

poble seguisca avançant i oferint les millors condicions de vida 

i treball per continuar sentint-se orgullosos de ser contestans.

Mireia Estepa demanarà en les pròximes eleccions que 

els veïns i veïnes de Cocentaina tornen a confiar en ella 

per seguir liderant un equip compromès amb el poble que 

estimen i on volen el millor dels futurs perquè “Cocentaina té 

potencial per seguir evolucionant i ajudant a les persones a 

viure com mereixen, els socialistes hem treballat sempre en 

eixa línia i volem seguir fent-ho perquè  som gestors de fiar”.

Cocentaina reitera l’oferiment d’espai municipal al Col·legi 
Notarial perquè retorne l’Arxiu General i Històric al municipi
NP Ajuntament de Cocentaina

A
questa decisió arriba després d'anys de treball, 

negociacions i de reiterats oferiments per part de 

l'Ajuntament contestà d'espais de titularitat municipal 

on poder ubicar aquest Arxiu Notarial, sempre sota les 

premisses d'accés i seguretat marcades pel Col·legi Notarial 

Valencià. Tot i que no és competència de l’Ajuntament posar 

cap local a disposició per a l’arxiu perquè no són documents 

de propietat municipal, l’entitat contestana sempre ha posat 

damunt la taula totes les facilitats possibles per tal d’evitar 

que l’arxiu eixira del poble, inclòs el pagament d’algunes 

millores que en cap cas corresponen a l’Ajuntament.

Fent la vista enrere per ubicar en el temps la situació 

viscuda amb l'Arxiu Notarial, és al voltant dels anys 2009-

2010 quan es trasllada al Col·legi Notarial de València l'opció 

d'ubicar el seu Arxiu a les dependències de l'arxiu de la 

nova Biblioteca Municipal Pare Arques per a la seua millor 

conservació. En aquell moment, l'Arxiu Notarial estava ubicat 

en les dependències de l’antic institut. Veient la idoneïtat 

de la proposta per ambdues parts, s'inicien els treballs i 

les gestions per a l'elaboració d'un nou conveni que per 

motius aliens al consistori va quedar paralitzat fins a 2016. 

En aquell moment es reprenen les converses amb la Notaria 

de Cocentaina per a la formalització del conveni definitiu.

En 2017 l’Ajuntament de Cocentaina invertix 9000€ de 

les arques municipals en posar unes prestatgeries que 

compliren les exigències marcades pel Col·legi per poder 

albergar l’Arxiu Notarial històric en la biblioteca municipal i 

evitar que els documents ixiren del poble.

No serà fins al mes d'abril del 2018 quan l'Arxivera 

del Col·legi Notarial de València fa la visita oficial per tal 

d'elaborar l'informe final i sotmetre'l a la votació de la Junta 

General que ha d'aprovar el conveni i comprovar que les 

prestatgeries eren les adequades.

Després de mesos d'espera i amb l'inici imminent d'unes 

obres de millora a l'antic institut, s'insta al Col·legi Notarial de 

València a accelerar l'aprovació del conveni. Però la sorpresa 

de l'Ajuntament de Cocentaina és majúscula quan des del 

Col·legi Notarial es demana al consistori un segon local per 

a ubicar l'Arxiu General Notarial separat així de l'Històric, 

una exigència que no s'havia manifestat anteriorment en 

cap de les converses prèvies.

Finalment, a finals de gener d'aquest mateix any, sent així 

que l'Ajuntament de Cocentaina no disposa de més espais 

públics idonis, a banda de l'oferit a la Biblioteca Municipal 

Pare Arques, el Col·legi Notarial de València envia un escrit 

comunicant que s'ha efectuat el trasllat del seu Arxiu, 

l'històric a Alacant i el general a València.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, ha manifestat 

el seu “malestar per la decisió de traslladar l'Arxiu Històric 

Notarial fora del terme, separant-lo del General, sent així que 

hem oferit instal·lacions adequades i que sempre ens em 

mostrat col·laboratius. És per això que reiterem una vegada 

més la disponibilitat de l'espai perquè l'Arxiu Històric Notarial 

es diposite en la nova biblioteca.”
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Eli Aleix, candidata a l’alcadia de Cocentaina per Unides-
Podem-Esquerra Unida
NP Ferran Albors. Coordinador local d’EU

E
l dilluns 11 de març va tindre lloc a la sala polivalent 

del Centre Social, l'assemblea oberta al poble de 

Cocentaina convocada per l'agrupació local d'Esquerra 

Unida. 

En aquestes eleccions municipals i degut a l'acord 

arribat amb Podem participarem baix les sigles Unides-

Podem-Esquerra Unida, i en aquesta assemblea s'ha 

donat a conèixer la persona la qual encapçalarà la nostra 

candidatura. Aquesta persona es Eli Aleix, que pertany a 

EU, persona de reconegut prestigi i lluita en les diferents 

plataformes en defensa dels drets de les persones, per tant, 

es la persona adequada per a desenvolupar les propostes 

que portarem a l'ajuntament de Cocentaina. 

Aquesta assemblea, ha sigut un primer pas per anar 

confeccionant la nostra candidatura a les eleccions 

municipals. En els propers dies es duran a terme reunions de 

la Comissió de candidatures, per a establir una proposta de 

l'ordre de la candidatura municipal, per a la seua aprovació 

de la resta de companys i companyes. 

Des de EU, volem donar les gràcies als membres de 

Podem per haver facilitat aquest acord, i esperem que els 

veïns i veïnes del nostre poble, participen en lo possible amb 

les seues aportacions, i així poder contribuir a la confecció 

del nostre programa electoral per als pròxims quatre anys.

Les propostes de Guanyar Cocentaina es fan escoltar a 
l’Ajuntament de Cocentaina
NP Guanyar Cocentaina

U
na xicoteta inversió, que ha costat massa temps al 

govern municipal en dur a terme. Després de molt 

insistir des de Guanyar Cocentaina a l'equip de 

govern de la necessitat de major seguretat en el pont de la 

via verda, el passat mes de febrer per fi aquesta obra ha 

sigut realitzada.

Han passat molts mesos des de que el regidor de Guanyar 

Cocentaina va demanar, i proposar aquesta millora en un 

espai que es molt freqüentat per veïnes i veïns del nostre 

poble, i així dotar de una seguretat aquest pont, ja que ha 

segut una demanda veïnal, especialment destinada als mes 

menuts, i moltes persones que ara poden passar amb tota 

seguretat.

La millora de la via verda com a espai de oci, a segut un 

dels projectes principals que Guanyar Cocentaina ha tingut 

molt present en aquesta legislatura. La millora del pont, la 

pavimentació del túnel, han segut realitzades a proposta de 

Guanyar Cocentaina.
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Crear la Regidoria del Nucli Antic i un Pla 
de Revitalització per al Raval, propostes 
de Jordi Pla

El passat 2 de març ha tingut lloc la primera entrega dels 

actes per barris de Jordi Pla i el Col·lectiu 03820-Compromís. 

En aquest sentit, el tret d’eixida als actes pels barris ha sigut 

al Raval.

En el transcurs d’aquest acte amb el veïnat del barri, 

Pla ha anunciat la proposta de creació d’una Regidora 

del Nucli Antic. “Entenem que el Raval és un pulmó del 

nostre poble. I com a pulmó del nostre poble, ha tindre 

una bona salut. Per això, crearem una Regidoria del Nucli 

Antic que gestione de forma transversal tots els temes que 

afecten a la zona. Apostem de manera decidida pel Raval, 

pel seus veïns i per dónar-li perspectives de futur a un dels 

llocs més entranyables i que més estimem els contestans. 

Una Regidoria del Nucli Antic li dóna la rellevància i la 

importància que necessita la zona per a millorar el seu 

estat”,  ha afirmat Pla.

Una altra proposta del Col·lectiu 03820-Compromís i 

del seu candidat a l’Alcaldia és l’elaboració d’un Pla de 

Revitalització per al Raval. El portaveu de la formació 

ha explicat que “és important tenir una planificació de 

les actuacions que s’han de fer al Raval per a revertir 

la seua situació. S’ha de fer un Pla que compte amb la 

participació de la ciutadania, d’experts en la matèria i que 

exporte bones pràctiques que s’han portat a terme en 

altres ciutats. El Pla de Revitalització ha de comptar amb 

mesures centrades en diferents àmbits d’actuació: seguretat 

ciutadana, convivència entre persones, neteja viària, 

manteniment dels carrers i places, rehabilitació de vivendes, 

més serveis i presència d'activitats culturals i socials.”

A més a més, el Col·lectiu 03820-Compromís i Jordi Pla 

NP Col·lectiu 03820-Compromís

Policia de proximitat i més manteniment 
als parcs, propostes de Jordi Pla al 
Ferrocarril

Reunions als barris de Cocentaina amb el candidat  a 
l’alcaldia del Col·lectiu

El passat 10 de març ha tingut lloc la segona entrega de 

Jordi al teu barri. En aquest cas, Jordi Pla i el Col·lectiu 

03820-Compromís han estat al Ferrocarril.

En el transcurs d’aquest acte amb el veïnat del barri, Pla ha 

anunciat la proposta de creació d’una policia de proximitat. 

“Els veïns del barri fa temps que ens han anat advertint que 

caldria més seguretat a la zona del Ferrocarril, concretament 

al Parc per paliar alguns comportaments incívics. També ens 

han alertat, com en altres zones de Cocentaina, de l’aument 

de robatoris en comerços i en vivendes. La nostra proposta 

és potenciar la policia de proximitat per estar en contacte 

amb la gent i el carrer”,  ha afirmat Pla.

Una altra proposta del Col·lectiu 03820-Compromís i del 

seu candidat a l’Alcaldia és aumentar el manteniment del 

parc. “La via pública i els parcs de Cocentaina necessiten 

una major inversió en manteniment. Potenciar els parcs i les 

zones verdes és potenciar la relació entre persones. Estem 

amb la gent, som al costat de la gent i volem cogovernar 

amb la gent”, ha afegit Pla.

A més a més, el Col·lectiu 03820-Compromís i Jordi Pla 

han rebut propostes sobre el mal servei de neteja viària, l’alta 

velocitat amb la que transcorren els vehicles l’avinguda, el 

mal estat dels setos del parc, la falta de control policial o la 

falta d’accessibilitat.

han rebut propostes en el sentit de la inseguretat que senten 

els veïns de la zona, la falta de neteja, el no rebre resposta 

als registres d’entrada presentats per parts de la ciutadania 

o la necessitat d’un canvi d’equip de govern al capdavant 

de l’Ajuntament.



ACTUALITAT24 Revista El Comtat abril 2019

El PP de Cocentaina recolza la connexió amb Benidorm
NP Partit Popular de Cocentaina

E
l grup Municipal Popular de Cocentaina reitera el seu 

recolzament a les obres de millora de la CV-70 que 

permetrien connectar la comarca del Comtat amb la 

costa i, concretament, amb un nucli turístic tan important 

com Benidorm.

La formació presentarà al Ple de l’Ajuntament una moció 

per a sol·licitar l’adhesió de la entitat a este projecte i 

demanarà que s’incorpore al Pla Uneix tal i com la diputada 

popular Mayte Parra va sol·licitar a Les Corts;

«La millora facilitaria la visita dels municipis de l’interior 

d’Alacant d’habitants o turistes de la costa, revitalitzant la 

zona».

L’actual carretera presenta corbes amb radis de dotze 

metres i pendents del 18%. Els problemes d’inseguretat 

presents no han sigut atesos pel Consell.

Ray Montava, candidat a l’alcaldia per la formació, 

assegura que «gastem ingents quantitats de recursos 

públics i diners en la elaboració de plans per a incentivar el 

turisme o la indústria i, en canvi, no avancem en mesures 

concretes com la millora de les connexions. Som una de les 

comarques més muntanyoses d’Espanya i necessitem que 

la nostra orografia no siga un impediment per a créixer.».
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Fórum per la Memória Hitórica i Democrática a Cocentaina

Enrique Morrio Gómez.  Escriptor i investigador

Eduardo Garrigós Soler

E
l 10 de març de 1909 naix, al nº 22 del C. San Jaume 

de Benilloba, Eduard Garrigós Soler, fill de Vicente 

Garrigós i Teresa Soler. Ell Jornaler i ella mestressa 

de casa a més de matrona. Eduard va ser el 8é  de nou 

germans. A conseqüència de les dificultats econòmiques 

( fil·loxera, males collites, sequeres...)  i després de morir 

la mare (Teresa) i la filla major (Mª Teresa) en tan sols 24 

h. de diferència, emigren en 1912 el pare, amb els 8 fills 

restants i la sogra, a Sabadell, cercant noves possibilitats i 

una nova vida. Allí Eduard va anar a l’escola fins l’edat de 

treballar, que ho va fer en la l’empresa Jenny-Turull, una 

de les principals filatures d’estam de Sabadell. Es va casar 

i va tenir un fill,Hilari.

En esclatar la guerra, Eduard, home de clares conviccions  

no dubta en alinear-se amb la República i s’allista com a 

voluntari per defensar-la. Durant la guerra civil estarà en 

diferents llocs: Jaca, Torredongimeno formant part d’una 

brigada de transmissions. És nomenat comissari de la 139 

Brigada Mixta, participa en la Batalla de Terol i després 

en la del Ebre. En caure Catalunya travessa la frontera 

junt a milers d’espanyols en el camí cap a l’exili. A França 

estarà en quatre diferents camps de presoners: Argelés, S. 

Cebrià,Bacarés i Adge. D’ací va sortir en ser reclutat per una 

Companyia de Treball de l’exèrcit francès quan escomença 

la Segona Guerra Mundial. Estes companyies estaven 

dedicades a treballs de reforç de les línees frontereres i a 

altres tasques necessàries per cobrir els llocs que deixaven 

els joves al ser reclutats per a l’exèrcit. Amb la ràpida victòria 

dels alemanys i la derrota de l’exèrcit francès entre maig i 

juny  de 1940 tots els militars van ser reclosos en camps 

de presoners(stalag). Eduard va ser reclòs en el stalag XI 

en Fallingbostel (Baixa Saxonia, Alemanya). Però a partir 

d’Agost de 1940 la Gestapo es fa càrrec dels presoner 

espanyols i comença a enviar-los al camp de concentració 

de Mauthausen. Eduard va formar part del comboi de 1506 

espanyols que va arribar a Mauthausen el 27 de gener de 

1941 després de  tres dies  de viatge i 858 Km. en un tren 

on anaven, el presoners, amuntegats en vagons, sense aigua 

ni menjar, fent les necessitats en un bidó i convivint amb els 

morts.En el mateix tren anaven: Francesc Boix( el fotògraf 

de Mauthausen), Alvar Vercher de Quatretondeta i Manuel 

Mullor de Penàguila.   Van arribar de nit, amb mig metre de 

neu i en obrir els vagons van eixir a colps de culata, puntades 

de peu, garrotades del SS. Envestits pels gossos i amb fila de 

a cinc van anar a peu fins al camp en una marxa en que si 

algú queia a terra esgotat allí mateix era rematat. A l’arribar 

al camp de Mauthausen van ser rebuts  per uns essers 

demacrats, amb vestits a ratlles que parlaven espanyol i 

els demanaven qualsevol cosa per menjar. A continuació 

els van despullar, els van llevar qualsevol objecte personal 

que pogueren duri van passar a les dutxes on l’aigua bullint 

s’alternava amb una altra gelada. Escaldats com eixien eren 

rasurats per totes les parts del cos i pintats amb un líquid 

desinfectant que els cremava la pell. El capità Bachmayer els 

anunciava, en un discurs amenaçador, que  no eixirien del 

lloc si no era per la xemeneia del crematori. A partir d’ara no 

tindrien més tret d’identitat que un triangle blau en la roba 

(símbol dels apàtrides) amb una S de Spanier i un número. 

A Eduard li va ser assignat el 6793.Durant els quatre següent 

anys  Eduard va viure les penalitats a que eren sotmesos 

tots els presoners:treballs inhumans i esgotadors, com era 

el treball en la cantera, una alimentació molt escassa  i 

poc variada que els abocava  a la mort per la fam,càstigs 

inhumans, pallisses i tot tipus de vexacions. Mauthausen era 

un camp d’extermini per l’explotació en el treball i la fam. 

Amb unes condicions  higièniques i sanitàries inexistents . 

Era quotidià la convivència amb els paràsits i les infermetats. 

Eduard també va ser un lluitador dintre del camp  i va formar 

part d’una organització clandestina  formada en un principi 

per espanyols  amb la finalitat d’estar organitzats i ajudar als 

presos que estaven en pitjor condicions: proporcionant-los 

un poc més de menjar, ajudant-los en la feina o a canviar 

de treball, etc. Malgrat d’estar molt malalt, en 1943, d’una 

doble pulmonia, Eduard va ser un dels espanyols que van 

aconseguir sobreviure. Després de l’alliberació del camp 

Eduard es va establir a França on va intentar refer la seua 

vida .És va casar amb una vídua també refugiada espanyola 

i quan va obtenir la nacionalitat francesa ja va poder tornar 

a Espanya i visitar a la seua família. Va morir a Frontignan 

(França) un 19 de Gener de 1998, poble on va viure i on 

roman soterrat. Tot un exemple, que cal recordar, de lluita  

contra la ignomínia, la infàmia, humiliació i horror a la que 

els homes poden ser sotmesos pels seus semblants.

Eduardo Garrigós Soler
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Del passat al present a mans de Quico i Odette
Fòrum de la memòria històrica i democràtica a Cocentaina

D
es del Fòrum per la 

Memòria Històrica 

i  Democrà t ica 

a  C o c e n t a i n a , 

conjuntament amb el 

Col·lectiu 8 de Març, 

volem recordar les 

activitats realitzades els 

dies 6 i 7 de març.

El dia 6 es va projectar 

a l  Centre Social  e l 

documental "La Isla 

de Chelo" d'Odette 

Martinez Maler, autora de diversos documentals i llibres 

relacionats en investigació i documentació de testimonis 

orals de la transmissió de la memòria antifranquista, a més 

és presidenta del centre d'investigació "Resistència i Exili" de 

la Universitat de París. Catedràtica d'Història Contemporània 

d'Espanya, també ha treballat en la Biblioteca Internacional 

Contemporània de Nanterre, on es va ocupar del servei 

pedagògic i dels arxius orals dels camps de concentració nazis.

La projecció de "La Isla de Chelo", narra en primera 

persona la història d'una dona pertanyent a la guerrilla 

antifranquista, Consuelo Rodríguez, "Chelo", una dona 

gallega protagonista d'aquest documental on es trasllada a 

l'espectador al final de la Guerra Civil i a la dura repressió 

de la postguerra i la dictadura. Chelo és una d'eixes "veus 

adormides" que ens dóna testimoni de la memòria individual 

i col·lectiva, ens explica i reivindica la seua actuació i la dels 

seus companys, és la història de solidaritat amb la societat.

El relat de Chelo fa ressò de les dones resistents, i 

gràcies al treball d'Odette aconsegueix fer palés el rol de 

la dona en el conflicte, completament oblidat a la història 

oficial, no solament com a auxili social, sinó també com a 

participants actives en les milícies o fent d'enllaços o oferint 

les seues cases per a reunions dels grups de la resistència 

antifranquista. Per damunt de tot, Chelo estima als seus pares 

(assassinats davant de la seua mirada), germans i companys 

de guerrilla, especialment al seu primer amor, Arcadio. 

Aprendrà a acceptar la nova realitat a l'illa de Re (França).

El dia 7 es va realitzar una xerrada-col·loqui a l'Institut 

"Pare Arques", organitzada pel Departament d'Història 

conjuntament amb el Fòrum per la Memòria Històrica a 

Cocentaina. El ponent Francisco Martínez Lopez, "Quico", 

President de l'Associació Guerra Exili Memòria Històrica 

del País Valencia (AGEPV) i membre de l'AGE des de 

1992, compleix la seua llavor de transmissió de la memòria 

històrica i democràtica, 

multiplica les visites als 

instituts, associacions i 

contribueix a enregistrar 

testimonis orals sobre 

la guerrilla i sobre les 

detencions als camps de 

concentració i presons.

Amb els seus 93 anys 

és un testimoni vital per a 

la democràcia, ha viscut 

la República, la Guerra 

Civil, la dictadura i l'exili 

a França, va tornar a Espanya l'any 1992, i ell s'obstina en 

fer saber a la societat i als centres de poder el greu error 

històric perpetrat a la societat i la responsabilitat civil de la 

memòria, per això parla més de la dictadura i de les persones 

empresonades, assassinades, desaparegudes i exiliades, 

que de la ja llunyana Guerra Civil.

Quico va realitzar la seua última intervenció al Club 

d'Amics de la UNESCO a Alcoi, en aquesta intervenció 

va expressar amb perfecta lucidesa i veracitat històrica la 

importància del paper de la dona en la resistència i lluita 

antifranquista, oferint cases de protecció i de reunió, enllaços 

al llarg de les muntanyes de Galícia i Lleó. Són testimonis no 

només de la memòria individual, sinó també de la col·lectiva. 

Ens parlà de com es van unir les dones, les seues veïnes, 

quan els va arrabassar la República i amb això la llibertat 

de la dona, de com van lluitar i es resistien a perdre aquella 

llibertat guanyada, aquells drets perduts, ens parlà de la 

seua mare Obdulia i com el va marcar per fer-lo arriscar per 

la llibertat i el bé comú.

Aquelles dones: la germana, la dona, la veïna, que 

passaven a ser durant la dictadura les resistents i com, en 

la clandestinitat, vivien amb les armes a les mans perquè 

anaven per elles. Va evocar a les seues companyes i 

companys, ens va transmetre les empremtes de la revolució 

que amb gran valor es van enfrontar a la dictadura que volia 

anul·lar-les com a dones.

Aquest tipus d'actes ajuden a entendre el nostre 

passat més recent i el present que vivim, així com donen 

l'oportunitat de rescabalar i honorar la memòria de les 

víctimes. Estem segurs que es va aconseguir plenament i 

l'agraïment és mutu, l'assistència va ser un gran èxit i un 

gran pas avant per la recuperació de la Memòria Històrica a 

les nostres poblacions que, en aquest cas, van saber donar 

una grata acollida als testimonis de Quico i Odette.
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Carrers a la República. El traçat de la nostra història
David Agulló Gines

Museu Municipal de Cocentaina- Palau Comtal

E
l passat 29 de març, el Museu Municipal 

de Cocentaina va inaugurar una exposició 

sobre la denominació dels carrers de 

Cocentaina en temps de la República, en la 

qual s’ha realitzat tot un treball de recerca i 

d’investigació a partir d’unes plaques trobades 

al magatzem de l’ajuntament de Cocentaina. 

L’origen dels noms dels carrers es un tema 

relativament recent. Fins mitjans del segle XIX 

els carrers no van estar retolats i els noms que 

es van posar no eren més que el reflex de la 

seua ubicació en ells d’un determinat gremi, 

professions, activitat concreta o de la casa 

d’un ciutadà notable. En definitiva, teníem una 

denominació d’origen popular. Seria a partir de 

1858, quan s’obligaria des del govern central 

a denominar tots els carrers que composaven 

una localitat. Es ara, quan la denominació dels 

carrers passa a estar en mans del poder,  en 

funció de la situació política canviarien d’una 

nomenclatura a altra. 

És ací quan entra en joc el període compost per la República 

i la posterior Guerra Civil, on les autoritats contestanes van 

canviar quasi tot el retolat de Cocentaina. Amb l’arribada 

del govern republicà al poder el 1931 s’observa el canvi de 

noms d’alguns carrers amb denominació de personatges 

religiosos contestans per altres amb la simbologia del nou 

règim. Una vegada començada la Guerra Civil a 1936, el 

govern local de Cocentaina realitza un canvi quasi al complet 

dels carrers, passant tots a ser d’un caràcter laic. No seria 

fins la finalització del conflicte, amb l’establiment del govern 

franquista al poder, quan la denominació tornaria a l’estat 

original anterior a la República. Sols els carrers principals 

adoptarien la denominació simbòlica del nou règim, com 

Francisco Franco o José Antonio Primo de Rivera o també  

tots aquells de nova creació. 

Quan aquestes plaques arribaren al Museu Municipal, 

el primer que vam realitzar va ser una neteja d’elles, una 

recerca dels personatges que apareixien gravats i el moment 

en el que el Consell Municipal va decidir col·locar-les. 

Posteriorment, una vegada contextualitzades, es va iniciar 

un  estudi dels llibres d’actes del Consell Municipal per 

aprofundir en els seus acords des del 1926 fins al 1940. 

En aquestes sessions ordinàries, a més d’observar tots els 

canvis que van ocorre en Cocentaina en la Dictadura de 

Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil i el Franquisme, 

també vam poder trobar aquestes modificacions que van 

transcórrer en aquest període i els motius pels quals es van 

dur a terme. 

El Museu Municipal del Palau Comtal, ha pogut recuperar 

un total de 12 plaques, les quals entren dins del període 

de la República (1932 – 1939), una de la Dictadura de 

Primo de Rivera (1926) i altra del segle XIX. Totes aquestes, 

estan realitzades amb marbre blanc amb tonalitats grises i 

unes mesures que varien entre 40x30x2cm i 60x40x2cm, 

exceptuant la placa del segle XIX, la qual està feta de marbre 

negre amb lletres de pa d’or. 

Amb aquesta exposició veiem com la denominació 

urbana va enllaçada amb els canvis polítics i ideològics del 

moment, on la Guerra Civil es el moment més destacable. 

Van desaparèixer dels carrers tots els sants, santes i els 

noms religiosos. Podem observar amb açò, el clima social 

i polític que es vivia en aquest moment, introduint en 

aquesta nomenclatura un grapat de noms de polítics, des 

de personatges republicans de centre fins als més radicals 

d’esquerra. El motiu per el qual recuperar aquestes plaques, 

és pel fet de recuperar la nostra història. Aquestes plaques, 

com bé diu el nom de l’exposició, componen el traçat de la 

nostre història. Són el reflex de la situació del govern local 

i estatal, a més de la intencionalitat que tenien en aquest 

moment, a més,  són una font rica amb la que podem 

conèixer als nostres avantpassats. 
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Regidoria Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL

Què hem fet?

Cocentaina compta amb un punt de recàrrega de vehicles 

elèctrics. L'Ajuntament de Cocentaina amb aquesta actuació 

pretén impulsar la transició cap a un model energètic basat 

en l'eficiència energètica, en l'aprofitament de les energies 

renovables, en les instal·lacions d'autoconsum energètic i en 

una política de transport i mobilitat sostenible que minimitze 

l'impacte sobre el medi ambient.

Per a això s'ha realitzat la instal·lació d'una estació de 

recàrrega semiràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics 

(tipus 2) de 2x22 kW, situat en l'Av. País Valencià, 89. Aquest 

projecte està realitzat amb l'ajuda de l'Institut Valencià de 

Competitivitat Empresarial (IVACE), acollit al programa 

d'Estalvi i Eficiència Energètica en el Transport i ha comptat 

amb una subvenció del 80% que ha suposat 12.000 € de 

la inversió final.

Aquest punt de recàrrega compta amb la integració en la 

major xarxa de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics oferit 

per Fenie Energia. La instal·lació serà inicialment gratuïta 

i funcionarà a través d'una aplicació mòbil, una APP que 

permetrà reservar hora per a realitzar la recàrrega.

Aquestes iniciatives ens porten a signar un conveni de 

cessió gratuït de vehicles elèctrics amb el concessionari 

contestà Automoviles Gomis, per a utilitzar un Renault Zoe pel 

personal dels diferents departaments del nostre Ajuntament.

Hora del Planeta. Durant el mes de març, ens hem sumat a 

l'acció "L'hora del Planeta" i hem col·laborat en la divulgació 

d'aquesta campanya que es desenvolupa en tot el món i 

que genera una acció per a frenar el canvi climàtic: s'han 

apagat durant una hora el castell, Castell de Penella, l'àrea 

recreativa de Sant Cristòfol i a més s'ha procedit a l'apagat 

durant una setmana una fase de l'enllumenat de l'Avinguda 

del País València i així poder donar més visibilitat a aquest 

gest i campanya ; molts veïns i veïnes s'han sumat a aquest 

gest.

Què farem?

Tenim un mes destinat a realitzar diverses accions per a 

utilitzar els diferents contenidors de residus que disposem 

al nostre municipi. Reciclar és una de les millors maneres 

d'ajudar al medi ambient. 

Hem organitzat una visita a la Planta de Residus Pedra 

Negra a Xixona, per a conéixer el procés de reciclatge dels 

residus que generem. La visita es realitzarà el 17 d'Abril, 

eixim en autobús a les 9.30hores i té una duració de dues 

hores. Les places són limitades i la visita gratuïta. 

Informació: Les persones interessades han d'inscriure's 

en l'Oficina Tècnica- ADL. adl@cocentaina.org

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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VII Màster de guitarra Clàssica
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 13 de març, a la sala d’actes del Centre Social 

Real Blanc, es va realitzar un extraordinari concert de 

guitarra clàssica a càrrec de dos apassionats guitarristes 

com són el guatemalenc Luis Escobar i el xinés Zhixin Ding.

Aquest és un concert inclòs dins del setè Màster de 

Guitarra Clàssica organitzat per la Universitat d’Alacant, 

el qual va comptar amb l’estimable col·laboració de la 

Seu Universitària d’ací de Cocentaina, i de les regidories 

d’Educació i Cultura del nostre Ajuntament; així com també 

de Ràdio Cocentaina, “La veu del Comtat”.

Per a tots els que vam assistir al concert va ser un luxe 

i un plaer poder escoltar a dos guitarristes de la categoria 

internacional que, com hem dit abans, van ser Luis Escobar, 

de Guatemala, i el xinès Zhixin Ding. Per la qual cosa hem 

d’agrair a les entitats, que van fer possible aquesta actuació; 

en particular, a la Seu Universitària d’ací, de Cocentaina, 

perquè sabem l’interés del seu director, José Luis Todolí, 

que aquest concert es celebrara al nostre poble.

El concert va constar de dues parts: en la primera s’escoltà 

a Luis Escobar, nascut a Guatemala en 1993. Des de ben 

jove va mostrar les seues aptituds per a aquest instrument de 

corda, continuant els seus estudis musicals, amb famosos 

mestres de la guitarra clàssica. En la Universidad del Valle 

de Guatemala, obté la llicenciatura en l’execució de guitarra 

clàssica.

Començà la seua actuació interpretant una melòdica peça 

titulada “Fantasia 4” del compositor anglés John Dowland, un 

dels músics més prolífics de l’època barroca. Continuant amb 

l’època barroca, escoltarem la “Sonata K 175”, de Domenico 

Scarlatti, que va residir ací en Espanya on va escriure tota 

la seua obra. Tot seguit va interpretar, “Recuerdos de La 

Alhambra”, una de les peces més famoses del compositor 

i guitarrista espanyol Francisco Tàrrega, escrita a Granada 

l’any 1896. Finalitzant la seua actuació, amb música 

brasilera “Choro 1” del compositor brasiler Heitor Villa-Lobos.

En la segona part va actuar el xinés Zhixin Ding, el qual ens 

demostrà amb la seua depurada tècnica en l’execució de la 

guitarra clàssica, el perquè de la seua trajectòria concertista, 

carregada de premis i guardons. 

En primer lloc, va interpretar “Sis peces per a llaüt” (en 

aquest cas aquests sis moviments van ser interpretats a la 

guitarra). L’obra va ser escrita per l’italià Vincenzo Galilei, 

destacat llaütista, compositor i teòric musical del final del 

renaixement. D’un altre compositor italià, Mauro Giuliani, 

escoltàrem la “Sonata en Do Major”, en el seu primer 

moviment, “Allegro espirituós”, músic que des de ben jove 

ja eren famosos els seus concerts, tant de guitarra com 

de violí i violoncel, instruments dels quals també era un 

virtuós. Va finalitzar la seua actuació amb música ben nostra, 

interpretant la “Gran Jota” de Francisco Tàrrega, que va 

ser considerat com el creador dels fonaments tècnics de la 

guitarra clàssica del segle XX i va mostrar el seu interès de 

combinar la música clàssica amb temes populars espanyols.
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Balansiyyà, el musical de José Rafael Pascual Vilaplana 
triomfa a Cocentaina de mans de l’Ateneu 
Societat Ateneu Musical de Cocentaina

L
a Societat Ateneu Musical de Cocentaina va celebrar el 

passat divendres dia 22 de març de 2019 a les 22h en el 

Centre Cultural El Teular el concert musical Balansiyyà, 

del director i compositor José Rafael Pascual Vilaplana. La 

cita musical va comptar amb la participació de la banda 

sota la direcció del propi compositor, quatre solistes de gran 

renom com a protagonistes de la història i la Coral Discantus 

de Múrcia, un projecte de gran envergadura en el què també 

va estar implicat l’Ajuntament de Cocentaina.

Balansiyyà és un musical composat pel mestre José Rafael 

Pascual Vilaplana que conta una història ambientada en 

temps de la Reconquesta de la ciutat de València quan 

Alfonso (Juan Ibernón, tenor), fill del rei cristià Jaume 

I (Sergi Albert, baríton) coneix Azahara (Marina Penas, 

soprà), filla del rei musulmà Omar (Pedro Pomares, baríton) 

i s’enamoren sense conèixer la seua condició d’hereus de 

la corona de cadascun dels bàndols enfrontats i sense 

saber el tràgic final que els espera. La història, contada per 

un narrador (Saúl Santonja), sempre acompanyada per la 

meravellosa música, ens transporta als bulliciosos mercats 

de l’època, als preciosos jardins de Balansiyyà on sorgeix 

l’amor i, en definitiva, a un ambient que ens fa reflexionar 

sobre la condició humana, amb les seues grandeses i 

misèries i sobre les llibertats i responsabilitats per aconseguir 

la convivència, la felicitat i la pau.

Pel que fa a la música, el mestre José Rafael Pascual 

Vilaplana va estar treballant colze a colze durant tres anys 

de la seua vida amb Carlos Veiga, autor de les lletres. En 

ella s’escolten influències de la música àrab, cristiana i jueva 

però també de la música de la festa de moros i cristians, 

entre d’altres. Aquest musical es va estrenar en el Teatre 

Principal de València en juny de 2006 i després va tenir 

representacions al Teatro de Rabat (Marroc), al Teatro 

Gran Vía de Madrid i al Teatro Municipal de Torrevieja. En 

aquesta ocasió es representa en una versió més reduïda que 

la original però sense perdre la continuïtat de la història ni 

l’entusiasme amb el què s’interpreta la música.

Una posada en escena impecable per part de tots i 

cadascun dels participants que va fer de la nit una cita 

única per gaudir d’un ambiciós projecte on la música i 

els aplaudiments del públic van ser els protagonistes. En 

paraules del mestre José Rafael Pascual Vilaplana una 

oportunitat per a “que la música ens ajude a proveir-nos de 

força o, almenys, que ens aporte la tendresa necessària per 

seguir somiant amb les utopies que ens mantenen vius”.

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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Xarxa Teatre rep el Reconeixement ‘Passet a Passet’ 
durant el XV Festival de Colles
Redacció. Fotos: Diania tv

E
ls amants de la música per a dolçaina i percussió 

gaudiren de valent el dissabte al Centre Cultural El 

Teular amb la quinzena edició del Festival de Colles 

de la Colla Mal Passet de Cocentaina. Un festival referent 

on cada any es realitza el lliurament del Reconeixement 

“Passet a Passet”, un guardó que pretén posar en valor 

persones i entitats que han lluitat per la normalització de la 

dolçaina i el tabal.

Aquest festival ha permès que pel nostre poble passen 

les colles més capdavanteres del moment i que puguen 

difondre, mitjan la música la qualitat i el nivell que la música 

tradicional amb la dolçaina i el tabal pot tindre, un patrimoni 

de tots els valencians i valencianes que un any més, va 

aconseguir deixar el públic embelesat.

Els primers en actuar foren Xarançaina. La colla de Castelló 

de la Plana, nascuda l’any 2004, delectà als assistents amb 

les obres “Andrea“, de Saül Gómez i Soler;  la marxa cristiana 

“Palafox” de José Rafael Pascual Vilapana, al voltant del 

primer senyor feudal d’Altea; i l’espectacular “Rauxa i 

Foc“, obra obligada al primer Certamen d’Ontinyent. Els 

castellonencs estaven molt contents de l’acollida que 

havien tingut a Cocentaina i d’aquest aplec que els permet 

compartir la seua música més enllà de la seua província. 

Per la seua banda, La Colla Mal Passet va oferir un concert 

memorable amb les obres “Tito Dolçainer” en memòria 

del dolçainer Ramón Rico Payà “Tito”;  la marxa cristiana 

“Rebombori” , una de les obres més innovadores per a 

colla de dolçaina i percussió;  i l’èpica i frenètica “Cancri“, 

d’Antoni de la Asunción, amb els malpasseters Pau Anduix 

i Joan Agulló a la dolçaina i tabal respectivament com a 

solistes. Els dos, junta la colla i sota la direcció de Francisco 

Valor oferiren un espectacle musical i visual impressionant 

que va arrancar els aplaudiments del públic en cada un dels 

moviments de l’obra.

Després de la tempesta musical de Cancri, la directiva 

del Mal Passet lliurà el XI Reconeixement “Passet a 

Passet” a Jaume Gosàlbez i Manuel Vilanova de Xarxa 

Teatre, remarcant la trajectòria i el treball de l’entitat fent 

visible la dolçaina i el tabal internacionalment amb els 

seus espectacles.  El director artístic i fundador de Xarxa 

teatre Manuel Vilanova es sentia molt content d’aquest 

reconeixement però sobretot es sentia una gran satisfacció 

pel concert que havia presenciat ja que demostra les 

múltiples qualitats que te la dolçaina i el tabal.

Finalment, les dues colles interpretaren  “Cristians” de 

Jaume Gosàlbez i “Enxarxats“, una fantasia sobre temes 

de Xarxa Teatre de Francisco Valor Llorens, que oferiren en 

estrena absoluta, i que posava en peu als assistents. Va ser 

una gran nit on Mal Passet va saber estar a l’altura en un 

gran concert i en l’organització del mateix. 

Viu les festes de la Mare de Déu del Miracle a través 
de Ràdio Cocentaina. 107.9 FM i a través d’internet

Dia 22 d’abril: Trasllat, súplica i Missa Major des de 
les 9:45h del matí

Dia 23 d’abril: Missa de malalts i impedits a les 17h.

I als nostres serveis informatius els protagonistes i 
actualitat de les festes de la Patrona.

Bones Festes de la Mare de Déu del Miracle
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Espais que eduquen
CEIP San Juan Bosco

E
l diumenge 10 de març ha sigut, per a molts pares 

i mares d’esta comunitat educativa, un dia de 

trobaments en els records de la nostra infantesa en 

arribar a l'escola cada dia per aprendre amb els nostres 

companys i companyes. Però hui a més a més, hem tingut 

la sort de participar en una jornada de convivència entre 

famílies, mestres i alumnes del San Juan Bosco, una escola 

on sempre ens hem sentit com a casa, i amb aquesta jornada 

d' "Espais que eduquen" hem pogut ajudar a dur a terme 

un projecte on tots i totes tenim cabuda i hem ajudat a 

crear entorns esportius, lúdics, naturals i creatius per a tot 

l’alumnat d'aquesta gran escola contestana.

Acompanyats i acompanyades d'un sol i temperatura gens 

normal a estes altures d'any, tots i totes hem aportat la nostra 

feina i creativitat, treballant durant tot el dia en un ambient 

agradable i molt familiar, compartint rialles i experiències 

que alguns de nosaltres recordàvem amb el nostre pas per 

aquesta escola ja fa més de 25 anys.

Això sí, assenyalar que en cap cas, aquest projecte s'ha 

creat en un dia, al contrari, mesos i mesos de reunions en 

comissions de treball amb aportació d'idees per part de tots 

i de totes  (mares, pares, alumnes i mestres), han ajudat a 

fer realitat nous espais de diversió en l'escola i damunt amb 

el somriure de cada xiquet i xiqueta, que veia com els seus 

somnis es feien realitat davant de sí mateix, on son pare o 

sa mare, treballaven colze a colze amb el seu fill o filla, per 

dur endavant un projecte, davant de tot, solidari, participatiu, 

respectuós i aportant uns valors que per desgràcia el temps 

ens ha fet perdre a molts de nosaltres, però que en esta 

jornada de convivència, hem recuperat part de la nostra 

infantesa amb l'alegria dels més menuts.

La il·lusió amb el que es fan les coses, i com es transmeten 

eixos resultats, fan que projectes com el que hem viscut en 

la jornada de hui al San Juan Bosco, ens aporten valors que 

mai hauríem de perdre en la societat actual i que llavors, 

siguem partícips de fer arribar cada dia als nostres fills i a 

les nostres filles. Hui hem aprés a valorar el treball en equip 

entre diferents persones, cultures i idees i ens sentim millor 

perquè ara sabem que junts i juntes  podem conviure en 

el dia a dia, duent endavant les il·lusions dels més menuts 

i les més menudes.
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Carnestoltes
CEIP San Juan Bosco

T
ots estàvem esperant amb gran entusiasme que 

vinguera la setmana de Carnestoltes, era una gran 

il·lusió que ens envoltava i que per fi va aplegar.

L'Enamoratoltes, acompanyat d'alguns músics, entrava 

tocant a les portes de les classes  per a que ixirem tots i el 

seguirem al pati. Allí ens va animar i va dir que començava 

la setmana de Carnestoltes, quina alegria per a tots!. Va dir 

que al dia següent havíem d'anar disfressats de pintors, amb 

la cara pintada i així va ser.

El segon dia ens van disfressar de científics i vam vindre 

amb el monyo cardat i ben pentinat. El tercer dia d'escriptors 

portant un barret al cap amb flors i un poema escrit.

Però quina va ser la sorpresa de cadascun d'aquestos 

dies que, després del pati i d'haver ballat, estava esperant-

nos l´enfarinador que ens enfarinava per tot arreu. Va ser 

molt divertit.

L'últim dia vam vindre tots ben mudats, vam rebre a les 

9:00 h. del matí als xiquets de segon del Bosco 1 i els vam 

acompanyar a les classes de quart, ens presentarem tots 

i jugarem a jocs. Vam fer papiroflèxia, màgia i ballarem i 

cantarem una cançó.

Un poc més tard vam ballar tot el Bosco unes danses al 

pati, passejarem a la Reina de Carnestoltes i a continuació 

a la Vella Quaresma, i després ens esperava l´esmorzar que 

van preparar els companys de sisé i que estava super bo, 

així que vam menjar de luxe.

Ja per últim quedava la vesprada, disfressats vam eixir 

pel passeig i ballant i cantant ens ho vam passar molt bé 

encara que vam acabar molt cansats.

Visca Carnestoltes!
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Activitats al Ceip Real Blanc
Ceip Real Blanc

COLORS PER A LA PAU

El CEIP REAL BLANC, s´engalana un any més, amb 

els diversos colors de la Pau. Colors, que simbolitzen la 

diversitat, la tolerància, el respecte,...valors fonamentals 

de convivència que el nostre alumnat ha de conéixer i 

interioritzar.

Colors per a la Pau, és el lema que enguany ha elegit la 

nostra escola i que ha sigut representat en una gran mandala 

formada per diverses  mandales que cada xiquet o xiqueta 

de la nostra escola i d´altres escoles, ha pintat.

Com tots els anys, hem rebut al Real Blanc ,la visita dels 

companys i companyes del Bosco i del Convent, que han 

gaudit amb un taller i un apetitós esmorzar. A més tots junts 

van cantar i ballar  la cançó i la dansa triada per a enguany. 

La resta de companys/es del Real Blanc, també van ser ben 

rebuts a les altres escoles i van gaudir de debó.

EL PATI QUE SOMIEM

Ja és una realitat que el nostre pati i els espais interiors 

de l´escola, estan canviant poquet a poquet. Famílies que 

formen part de la comissió pati creada amb la finalitat de 

reconvertir i transformar la nostra estimada escola en un lloc 

encara més confortable i agradós,han iniciat actuacions al 

centre per a que l´alumnat gaudisca a la vegada que aprén.

 La col.laboració del major nombre de famílies en aquest 

treball, és fonamental per complir els somnis del nostre 

alumnat,que desitja per damunt de tot,poder gaudir amb els 

diferents espais imaginats. Al poder elegir lliurement entre 

diferents activitats o racons, es sentirà còmode i identificat 

amb el què ha triat ,d´acord amb les seues inquietuds i 

interessos.

Confiem en què, gràcies a la intervenció i col.laboració 

de les famílies i de l´ajuntament de Cocentaina, la 

nostra escola es convertisca al llarg del temps, en un 

espai enriquidor, accesible, dinàmic i que garantisca 

oportunitats per a tot l´alumnat.

CARNESTOLTES

La temàtica que el nostre alumnat ha elegit enguany per 

disfressar-se, ha sigut personatges d´acció i aventures. Cada 

classe, ha decidit el personatge que més els ha agradat i 

arribat el dia, tots han gaudit amb la presentació de les 

disfresses, el ball de 6é de primària,la desfilada cap al 

Novaire i la crema del Rei Carnestoltes.
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Excursió a la Il·lustració i al Franquisme
Alejandro Barber, Roderic Ortiz i Candela Perpiñà. Departament de 

Geografia i Història de l’IES Pare Arques

V
alència és el cap i casal del nostre petit país, la capital 

de l’actual comunitat autònoma, i està pleníssima 

de monuments, llocs d’interés i museus. Per això, el 

passat divendres 22 de març un grup de l’IES Pare Arques 

de Cocentaina vam fer una excursió per a visitar-la. En total 

érem 49 alumnes i els 3 professors del Departament de 

Geografia i Història. Les classes participants vam ser les de 

4t A i 4t B d’ESO i 1r BAT B (Humanístic).

Com «València no s’acaba mai» sempre hi ha alguna cosa 

nova per a veure, en aquesta ocasió un grup va visitar el 

Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MUVIM). Els 

alumnes van poder recórrer l’exposició que mostra com ha 

canviat el coneixement i l’ús de la raó des de l’Edat Mitjana 

fins a l’actualitat. És un camí ple d’obstacles, però també 

de grans pensadors i pensadores, i de sòlides voluntats per 

a millorar el món.

L’altre grup va visitar el Museu Valencià d’Etnologia 

(MUVAET), que es troba al Centre Cultural La Beneficència. 

En concret vam veure la interessantíssima exposició 

temporal de «Prietas las filas», sobre la vida quotidiana al 

franquisme. És una exposició xicoteta però molt impactant, 

en especial la part del paper de la dona, o el de l’ús de la 

religió per al control social, o el de la repressió, amb imatges 

i objectes d’una fossa comuna de repressaliats a Paterna.

Abans vam visitar l’Estació del Nord, exemple d’arquitectura 

modernista i del ferro i del vidre. Després vam visitar l’edifici 

de l’Ajuntament, van poder eixir al balcó (eixe on pocs dies 

abans estaven les falleres...), i també el seu bonic hemicicle. 

Tot seguit vam veure detalladament la Llotja de la Seda, vam 

passar per la Plaça Redona, vàrem aprofitar per donar la 

volta a la Catedral i vam passejar pel Carrer Cavallers fins a 

les Torres de Quart.

València potser és una visita típica, però sempre hi ha 

sorpreses per descobrir.
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On tot va començar
Conte: Mateo Barrachina. Il·lustració: Magda Bonastre

D
emà no cal portar motxilla, anem d’excursió!

-Però digues on, mestre, que estem en brases! - 

deien els alumnes nerviosos.

-No vos preocupeu. Anem on tot va començar…

Al mestre Carles li encantava el misteri, era un apassionat 

de les històries sense resoldre, de les pel·lícules de por i les 

llegendes contestanes. Sempre que podia intentava donar 

un toc d’incertesa a les seues classes. En aquesta ocasió 

no anava a ser menys, aquell divendres del mes d’abril, els 

alumnes de 5è d’Educació Primària anaven a conèixer una 

història que sempre hem tingut davant però no tots hem 

sabut escoltar.

Eren ja les 9.00h del divendres i el mestre, com cada dia a 

primera hora i abans d’anar cap al lloc indicat, va començar 

a llegir amb un to misteriós:

-Estigueu atents, perquè hui vos contaré una història reial 

que de pedra quedareu! Era pràcticament aquesta data però 

fa quasi 500 anys, és a dir, aproximadament l’any 1500 quan 

una gran revolta assetjava les nostres terres. Aquesta revolta va 

enfrontar els cristians i els musulmans i va ser batejada baix el 

nom de “la revolta de les germanies”. Persones enfrontades, 

famílies separades i amics confrontats sabeu per què?

-Per què mestre, quin era el motiu? – preguntà Miquel 

intrigat.

-Perquè volien que tots pensaren com ells! Aquest era el 

motiu, pensar de manera diferent. Però no ens desviem, 

per on anava?

-Pels amics barallats, mestre! 

-Ah si! Resulta que enmig de tanta baralla, hi havia una 

xiqueta, anomenada Leta, que era filla d’un home molt ric i 

poderós, anomenat En Roderic de Corella. Leta vestia amb 

falda i una espècie de cosset, propi de gent adinerada en 

aquella època. Son pare era tant poderós que va ser el IV 

Comte de Cocentaina!

-Comte? Això què és? – va preguntar estranyada Maria.

-Era una persona que governava tots els castells i pobles 

de la nostra comarca! Tenia tot el que volia i desitjava. Seu 

era el Palau, el castell i les muralles. També els carrers, les 

places i les fonts, però controlar la guerra era massa per a 

ell, això ja no ho podia parar ningú!

Leta, era la filla menuda de tres germans. Era molt bona 

filla i amiga. El poder del seu pare no la feia sentir diferent, 

al contrari, passava tot el temps possible amb els seus 

amics i aquella maleïda guerra que enfrontava tanta gent la 

feia estar molt trista. Sempre que podia acudia a la capella 

del palau on feia Missa Mossén Onofre Satorre, rector del 

poble. Tot el món estimava Mossén Onofre, era molt sincer 

i bo amb tot el poble.

Aquell dijous, dia de mercat a Cocentaina, Leta, passant 

entre la multitud, va acudir a la capella a la missa del migdia. 

Havia passat la nit plorant, estava desesperada per aquella 

situació tant dolenta per a tots i sols ell la podia ajudar. 

Una vegada acabada la missa, Leta es va arrimar al 

Mossén i aquest, nerviós i sorprès li va dir: Ara no, Mileta, 

ara no! Torna en 10 minuts!

Voleu saber per què estava així i com acaba aquesta 

història?

-Si, si, si! – va exclamar tota la classe a la vegada

-Doncs agafeu l’esmorzar i les jaquetes perquè el final 

d’aquesta història vos el contaré allí, on tot va començar!

Mai havien aconseguit fer la fila tan ràpid ni esperar en 

silenci l’eixida als carrers del poble. Tots els alumnes estaven 

expectants per veure quina era aquell lloc del que parlava 

el mestre Carles i què va passar allí.

Quan es trobaven a les portes del Palau Comtal el mestre 

va alçar la mà, consigna de la classe per guardar silenci i 

poder parlar sense haver de cridar...

-Sabeu on estem? – preguntà el mestre als seus alumnes.

-Clar mestre, estem al Palau, ací fan concerts i exposicions! 

– digué Josep fent-se el sabut.

-Molt bé Josep, però sabeu què? A més a més, aquest 

mateix camí que estem fent nosaltres ara mateix és el que 

va fer Leta aquell dijous.

-19 d’abril de 1520, però en compte de vindre a una 

exposició, va entrar ací, a la Capella de Sant Antoni i va ser 

testimoni d’un miracle!

Ací on ens trobem i de la mateixa manera que ho va fer 

Leta durant tota la nit, la Mare de Déu del Miracle va plorar, 

però va plorar 27 llàgrimes... de sang! Tanta era la pena per 

aquesta maleïda guerra que la nostra Mareta va haver de fer 

un miracle per fer-nos saber que la lluita no és la solució, 

que la veu, la unió i la pau són l’únic camí a la llibertat. 

Tanta importància va tindre aquell miracle que hui, 500 

anys després, continuem celebrant cada 19 d’abril aquest 

fet eixint al carrer amb la mateixa roba que ho feia la nostra 

amiga Leta aquell 19 d’abril de 1520.

I conte contat, conte acabat.
I qui no llija el conte del mes que ve...

tindrà en el cul vuitanta mil forats!





Ens pots trobar en:

40 Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut

Revista El Comtat abril 2019

XV SETMANA DE LA JOVENTUT
Dilluns 8 d’abril – 9.30 h – Centre Cultural El Teular - TEATRE EN ANGLÉS

El dilluns 8 d’abril tenim teatre en anglés on es representaran dues obres diferents adreçades a cada nivell d’idioma. La 

representació serà al Centre Cultural El Teular amb “A MUSICAL DISASTER” per a l’alumnat de Secundària i “BEETLES, 

BUGS & BUTTERFLIES” per a escolars de Primària de Cocentaina. I, si vos interessa, també podeu accedir lliurement.

Dimecres 10 d’abril – 10 h – Centre Cultural El Teular - RICARDO HUERTA CANTA A LA GENERACIÓ DEL 27

Actuació per als estudiants de Llengua Castellana del IES Pare Arques. A l’espectacle es farà un recorregut per la vida 

i obra de poetes de la Generació del 27 com Alberti, Lorca, Miguel Hernàndez... musicalitzant poemes i al temps que es 

parla de la vida dels mateixos.

Divendres 12 d’abril – 9:30 a 13:30 h – IES Pare Arques - FIRA DE LA JOVENTUT

El divendres 13 d’abril, igual que en els últims anys, a l’IES Pare Arques tindrem la Fira de la Joventut per a tots els 

joves de Cocentaina i comarca. Tindrem la presència de les universitats, dels instituts amb formació professional, Ministeri 

de Defensa, IVAJ, sindicats, seccions juvenils de partits polítics, associacions juvenils, culturals i diverses entitats més 

educatives i socials. A més, aquest mateix dia podreu sol·licitar el Carnet Jove amb nosaltres i moltes coses més. L’accés 

és lliure per a totes les persones interessades.

Divendres 12 d’abril – 20:30 h – Casa de la Joventut - CONCERT VICTOR MIRANDA

El cantautor contestà ens presentarà el seu últim treball: “Tregua”. Entrada lliure.

Divendres 12 i dissabte 13 d’abril – Pavelló del Poliesportiu - LAN PARTY AMB VIDEOCONSOLES I PC’s

El divendres 12 i fins a la matinada del diumenge 14 d’abril convertirem el pavelló del Poliesportiu en un gran encontre 

tecnològic. Tindrem una zona de videoconsoles amb campionats de les principals novetats de videojocs i una zona a la 

qual podreu dur el vostre ordinador o videoconsola per a jugar online. Recordeu que la inscripció és totalment gratuïta. 

Podeu fer-la en: www.logrodesbloqueado.com, a través del Whatsapp 625 355 717 o a la mateixa Casa de la Joventut

Dissabte 13 d’abril – de 11:00 a 19::30 h – Pavelló Poliesportiu - XPERIMENTA A LA SEU

Un dia de ciència, curiositats i experiments de la mà de la Universitat d’Alacant i la Seu a Cocentaina. Divertits tallers 

de ciència per a xiquets i xiquetes de primària i ESO on conèixer i connectar amb la ciència que ens envolta. Col·labora la 

Seu Universitària de Cocentaina. Participació lliure i gratuïta.

Dimarts 23, 25 i 26 d’abril – De 17 a 19 h – Casa de la Joventut - TALLER “SENSE POR A PARLAR EN PÚBLIC”

Es tracta d’una amena i interessant experiència que ens ofereix ferramentes per millorar la projecció de la veu, conèixer els 

principals còdis de comunicació no verbal, millorat la improvisació, resposta i presentacions en públic (reunions, oposicions, 

entrevistes laborals, presentacions de treballs...). Inscripció prèvia i gratuïta a la Casa de la Joventut. Places limitades

Dijous 25 d’abril – 19:30 h – Casa de la Joventut - XARRADA BEQUES ESTUDIS UNIVERSITARIS A EEUU PER A ESPORTISTES

Podrem conèixer els programes i beques per a combinar esport i estudis als EEUU mitjançant ajudes establertes per les 

universitats americanes. Podeu telefonar-nos i vos explicarem un poc mes els requisits i destinataris d’aquesta xarrada i 

per tal de confirmar la vostra asistència. 

Divendres 26 d’abril – Eixida a les 8:30 h - VISITA A L’EXPOSICIÓ DE HARRY POTTER

Ens anem a vore a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València l'exposició "Harry Potter The Exhibition". Serà el matí 

del divendres 26 d'abril (aprofitant les vacances de pasqua) i podrem vore moltíssimes coses originals de les gravacions de 

les pel·lícules, recreacions d'algunes ubicacions... Reserva fins el 8 d'abril la teua plaça per tan sols 15 €. Places limitades. 

Inclou autobús d'anada i tornada i entrada a l'exposició.

TALLER BEQUES ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Per al col·lectiu d'estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius del pròxim curs oferirem un xicotet taller/xarrada sobre les 

diferents possibilitats dels joves estudiants a l’hora de sol·licitar una beca per als seus estudis. Aquesta activitat la realitzarem 

a l'IES Pare Arques en horari lectiu i per al seu alumnat, però si teniu interés podeu avisar-nos i la realitzarem també a la 

Casa de la Joventut un altre dia (envieu un correu a casajoventut@cocentaina.org)
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Deficiències de l’amor: La dependència emocional

E
l desig d'estimar i ser estimats és una cosa que ens 

acompanya al llarg de la nostra vida. El problema està 

en si aquest desig d'estimar és voluntari, i el controlem 

nosaltres, o si és compulsiu i ens arrossega. Si triem parelles 

destructives o si tractem d'establir relacions enriquidores.

Estimar, per a la majoria de les persones, és un acte voluntari, 

però, per a unes altres, és un acte de necessitat. En aquests 

casos estaríem parlant d'una Dependència emocional.

Quan hi ha una Dependència emocional?

Quan existeix un sentiment d'estar incomplet, un 

sentiment de buit, de desesperació, de tristesa, etc., que 

la persona creu que només pot remeiar a través de la seua 

connexió amb alguna cosa o algú fora de si mateix (H. M. 

Halpern). Les persones emocionalment dependents són 

persones que:

fan el que siga perquè no es produïsca.

condició de salvaguardar una relació.

atorgar la felicitat.

els poden portar a l'abandó.

(frustracions, dolor…)

mateixos.

es compleixen les seues expectatives de parella.

Les parelles d'aquestes persones poden experimentar 

també la frustració de no oferir mai prou, per la qual cosa 

poden patir un gran desgast que a vegades els porta a 

trencar la relació. No obstant això, moltes vegades utilitzen la 

necessitat i les manques personals de la seua parella com a 

forma de control, arribant fins i tot al maltractament psíquic.

En relacions de parella amb una dependència emocional 

existeix una falta d'equilibri en la relació. Algunes parelles de 

persones amb dependència emocional utilitzen la violència 

(quasi mai física), la seducció, la protecció, la dependència 

econòmica de la parella i el xantatge emocional (utilitzant el 

silenci i el buit) com a estratègies per a controlar a les seues 

parelles dependents.

Són relacions en les quals hi ha mostres d'afecte i estima. 

Aquestes mostres d'afecte augmenten el component 

addictiu de la relació, ja que mantenen la idea d'un possible 

canvi (la qual cosa fa que la persona amb dependència 

emocional l'espere coste el que coste).

Reflexionem sobre això: t'has sentit identificat o identificada 

en algun moment amb el que reflecteix el text?; utilitzes alguna 

d'aquestes estratègies de control?; alguna cosa de les que 

has llegit t'ha recordat al comportament de la teua parella? 

La dependència emocional d'una parella és bastant freqüent. 

Per sort, podem aprendre a relacionar-nos de manera més 

saludable si busquem l'ajuda externa que necessitem. 

Des de l'àrea de Psicologia del Departament de Serveis 

Socials podem ajudar-te. No dubtes i posa't en contacte 

amb nosaltres. Telefona al 965 590 000 i demana cita.

A MÉS A MÉS….

Durant els mesos de març i de maig, i com a eina per a afavorir la seguretat personal i l’autoconfiança, 

es duen a terme dos tallers de defensa personal.

Grup 1: 26, 27 i 28 de març. Grup 2: 14, 15 i 16 de maig.

Impartits per: Ángel Contreras Teruel i Víctor Meseguer Rubio. Horari: 18:00 a 20:30 h.

Grups limitats: cal inscriure’s prèviament en el Centre Social Real Blanc.
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Mes de març de celebracions al Centre de Respir

E
l mes de març passat, el Centre de Respir va celebrar 

diverses festes: es va elaborar un dolç típic d'aquestes 

dates, les rosquetes. A més, es va celebrar la festa de 

Carnestoltes, es van preparar les sales del Respir amb la 

decoració d’un mural que van realitzar els usuaris i usuàries 

en el taller de pintura, es va harmonitzar la festa amb ball i 

música on no van faltar els somriures.

El centre Respir compta amb un programa anual 

d’activitats intergeneracionals amb la col·laboració dels 

tres centres educatius de Cocentaina, amb la finalitat de 

promoure i fomentar les relacions entre persones de diferents 

edats, a més de l’enriquiment personal que implica crear 

aquests vincles i compartir experiències.

El 6 de març vam rebre la visita de l’alumnat de 5é de 

Primària del col·legi Real Blanc. Van fer una lectura de 

poemes que ells mateixos van realitzar amb molta creativitat 

i en què van contar la seua experiència al Centre de Respir.

També vam celebrar el dia de Sant Josep amb un esmorzar 

típic de bunyols i xocolate. Després vam preparar una festa 

fallera: es va triar la fallera major i el president faller, de 

manera que vam passar un matí molt divertit en el qual no 

van faltar les rialles i la música.
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Març, un mes amb activitats fantàstiques!
Afama Cocentaina

E
l passat 1 de març vam celebrar la festa de les 

Carnestoltes als tallers d'AFAMA Cocentaina. Aquest 

any la disfressa elegida ha segut d’animals, i per a la 

seua elaboració es confeccionaren al taller de matí unes 

divertides i acolorides màscares, trages amb plomes, un 

lloro, així com també un fabulós photocall. Tant al taller de 

matí com al taller de vesprada, no ens ha faltat la música, 

el ball i la diversió que ens caracteritza en les nostres 

celebracions, perquè per a nosaltres es molt important 

mantindre l’autoestima, la confiança i l’alegria en els/les 

nostres usuaris/es, ajudant-los així a millor la seua felicitat i 

el seu benestar. Aquest any, la celebració de les carnestoltes 

ha coincidit amb el Taller de Musicoteràpia i Alzheimer 

que es desenvolupa als dos tallers d’estimulació. Aquest 

programa està subvencionat per la diputació d’Alacant i 

es tracta d’una activitat que forma part de la programació 

d’activitats que realitza AFAMA.  

Per altre costat, ens agradaria fer menció de la jornada 

solidaria del dia 15 de març “Grillons per al record”, 

realitzada per 98 alumnes de cinquè de Primària del Col·legi 

Sant Roc d’Alcoi junt a 13 persones privades de llibertad de 

la presó de Fontcalent que formen part del programa Re-

Incorpora de la Fundació Obra Social “La Caixa”, així com 

també per els nostres usuaris/es i professionals. Tots junts 

vam realitzar diverses activitats en grup molt entretingudes. 

A continuació, els reclusos van preparar l’esmorzar per 

als/les usuaris/es, i per finalitzar la magnífica jornada vam 

ballar tots junts al so de la música de l’orquestra Mississippi 

Dixieland Jazz Band.

Per últim, agrair tota la implicació depositada en aquest 

inoblidable projecte a Paco Pascual Soler, als/les alumnes 

de cinquè i als mestres del Col·legi Sant Roc d’Alcoi, als 

interns del programa Re-Incorpora, a l’Orquestra Mississipi 

i a l’Ajuntament de Cocentaina.

També ens agradaria mencionar que hem adquirit 

diverses tablets, un altaveu, una impresora i altres materials 

d’estimulació per als/les usuaris/es d’AFAMA, gràcies 

als beneficis obtinguts d’una rifa solidaria realitzada pels 

alumnes de cinquè del Col·legi Sant Roc d’Alcoi. 
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Il·lusiona´t  per al suport de persones amb diversitat funcional        

C
omencem una nova Campanya de Recollida de Tapons 

Solidaris - per a la millora d'ALAN FCOSANJUAN 

MONCHO. Agraïm l'ajuda de Transports Ferri, que 

ens facilitarà el magatzematge i l'enviament dels taps, per a 

poder augmentar i millorar en les possibilitats d'aconseguir 

més ajudes.

Amb això tanquem l'anterior campanya per a la 

Rehabilitació de BETSY, que tindrà la disponibilitat del 

Complex Esportiu Eduardo Latorre, per a poder anar amb 

un auxiliar,  tots els dies que puga des del 1-juliol-2018  

fins al   31-desembre-2019 (un any i mig),  perquè millore.

També s'ha aconseguit per a MATILDE, una Grua per a 

mobilitzar-la en els canvis i moviments que li facen.

Recordem la Gala Benèfica il·lusiona´t 2019 , que hem 

realitzat el 26-gener-2019 en el Centre Cultural El Teular , 

on hem gaudit tant amb tots els artistes que van intervindre 

desinteressadament per a poder fer la nostra gala .- Betsy, 

xics d´il·lusiona´t, Susana Juan, Noa amb Hugo i Quique 

Peidro, Juan (Hypatia), Paco Ruiz amb Carmen (màgia), Cor 

de Benilloba, Sevillanes Olé, Lorena i Quique , Cuarentuna 

i D´Màster Vídeo Producció.

Podran veure el vídeo de la gala en el nostre mur de 

facebook.

Demanem disculpes a Il·lusionat perquè una errada nostra 

va impedir que eixirà aquest text. Doncs bé, aquest mes 

recordem junts a Reme.

Recordatori de la nostra companya Reme Adamuz Estepa, 

que ens va deixar el passat 27 de gener. Amb el record per a 

tots els que la vau tractar, va ser una dona exemplar, dedicant 

tota la seua vida a la seua filla , al seu marit i a mig poble 

en el seu negoci que va portar amb el seu marit. 

Reme amb la seua cadira de rodes ens va ensenyar com 

afrontar la vida amb entusiasme, malgrat les adversitats que 

van sorgint.

Descanse En Pau.
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Amico als col·legis

H
em estat donant les xerrades que donem des de ja fa molts anys als alumnes de quart de Primària en els col·legis 

Bosco II i Real Blanc on es van abordar temes com els diferents tipus de discapacitat, les barreres arquitectòniques i 

també Pilar els va ensenyar als alumnes nocions bàsiques del llenguatge de signes que utilitzen les persones sordes 

repartint  fulls i convidant als alumnes a practicar fent moltes preguntes al finalitzar les xiquetes i xiquetes.

Centre Social “Real Blanc”

Avda. Real Blanc, 1. -  03820- Cocentaina (Alicante)

Tel: 652833389

amico2002@hotmail.com

facebook: amico asociacio de discapacitats



ESPORTS46 Revista El Comtat abril 2019

El Contestano segueix reten homenatge a les llegendes rogetes

E
l CD Contestano segueix celebrant l’any del seu 

centenari i també continua reconeixent a llegendes que 

han sigut i son història viva del club roget. Com ja vam 

avançar l’edició passada, sempre que el Contestano jugue 

a casa, es tindran presents a aquells que van ser part del 

club.  El primer cap de setmana de març, la grada aplaudia 

el reconeixement a cinc ex-porters: Miguel Gómez, Antonio 

Pastor, Vicente Jover (la Paquera), José Giner (Adeleta) i 

Vicente Valor (el murero).

Ja el cap de setmana del derbi entre el Contestano i el 

Muro, eren Uris i Amador qui de mans del president José 

Vicente Castelló rebien la insígnia rogeta. Tant Uris com 

Amador van formar part del mític Esplai Contestano dels 

anys 60.

Tot i que els resultats no estan acompanyant massa al 

primer equip roget i es busca la salvació de la categoria, 

continua treballant-se en la celebració del centenari amb la 

preparació d’un llibre que recull la història rogeta i seguiran, 

fins a final de temporada, aquests reconeixements a tots 

aquells que tenen el sentiment roget i han treballat dintre 

del terreny de joc o fora per mantindre viva la historia del 

club. Tanmateix hi ha altres projectes que aniran desvetllant-

se conforme s’acosten les dates, perquè hem pogut saber 

que el Contestano estarà present també en la Fira de 2019.

Tanmateix, aquesta directiva segueix apostant per la base 

i és per això que el 19 i 20 d’abril (Divendres i Dissabte 

Sant) es realitzarà un torneig internacional en les categories 

prebenjamí, benjamí i cadet; del 23 al 26 d’abril es realitzarà 

un campus de Pasqua i ja està preparant-se també en el 

que serà el campus d’estiu.

HC Cocentaina

L
’ equip Aleví del HC Cocentaina, ha aconseguit el passe 

directe al Sector d'Aleví d'Espanya, al guanyar en la final 

Four celebrada en Alcoi. Per la seua banda, l’Infantil de 

HC Cocentaina va aconseguir la 3º Posició en la Final Four 

i per tant el passe al sector Infantil.

Tanmateix, el primer equip del HC Cocentaina segueix 

vivint i jugant un somni, segueixen en el seu camí 

d’aconseguir l’ascens a la lliga de plata.  De moment avancen 

en els plays ofss d’ascens de la lliga bronze, una gran gesta 

aconseguida dintre de la història del hoquei contestà.

El Patronat es proclama 
campió de la lliga comarcal 
de Futbol 7

L
a lliga comarcal de Futbol 7 aquesta temporada s’ha 

fusionat en la lliga de Muro, tenint així un calendari 

competitiu més ampli i més exigent. Després de fer 

una lliga de tots contra tots a una volta i proclamar-se 

campió l’equip Patronat, segon Pizzeria La Forqueta i tercer 

classificat el Grup Realsa Constructora, s’han separat els 10 

primers d’una banda i els 9 següents per un altre i s’ha fet 

una altra lliga de primera i segona.
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El ciclista contestà Rafa Valls és operat amb èxit després 
de la caiguda en la volta Paris-Niça

L
a caiguda de Rafa Valls en la volta París–Niça va 

concloure amb un diagnòstic molt més dur de l'esperat. 

El ciclista de Cocentaina va haver de ser operat amb 

èxit a Barcelona pel prestigiós doctor Mir.

Valls es va veure involucrat en una caiguda múltiple en 

la qual es va trencar clavícula, tres costelles, va patir una 

commoció cerebral i vessament en la pleura del pulmó. Un 

greu diagnòstic que li apartarà un temps de les carreres. El 

ciclista va tranquil·litzar als seus seguidors a través de les 

xarxes socials i ara comença la recuperació.

Deia Rafa Valls: “De tornada a casa. Moltíssimes gràcies 

al Dr. Mir i a tot el seu equip pel bon treball i el tracte rebut. 

Al final clavícula i tres costelles trencades, una xicoteta 

commoció cerebral i un vessament en la pleura del pulmó. 

Donar-vos les gràcies a tots pels vostres missatges!”

Des d’aquesta casa donar-li ànims a Rafa Valls i desitjar-

li un pronta recuperació ja que volem veure-lo de nou a la 

carretera rodant quilòmetres.

Club patinatge artístic de Cocentaina- Trofeu de primavera

E
l dissabte 16 de març el pavelló del poliesportiu 

municipal de Cocentaina va acollir el Trofeu Provincial 

de Primavera de patinatge artístic. Al llarg de tot el 

dia van anar realitzant els seus programes les més de 115 

patinadores que participaven. 

Per part del CPA Cocentaina van prendre part del trofeu  

9 patinadores: 4 a nivells i 5 en territorials. Totes elles 

demostraren el seu progres i els resultats foren els següents.

NIVELL 1: 8- Lola Pascual; 12- Paula Seguí; 15- Daria 

María Florica.

NIVELL 6: 8- Carla Espinosa

TERRITORIALS: ALEVÍ: 2- Claudia Ortiz i 3- Nerea Arias

INFANTIL: 4- Laura León; 5- Laura Romero i 10- Kayla 

Llopis

Les patinadores de territorials compatiren amb els programes 
lliures sent aquest trofeu molt important per a preparar els 

pre-autonòmics que afrontaren en poques setmanes.
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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.

MANÇANILLA AMARGA (Santolina chamaecyparissus)
(Camamirla, Mançanilla amarga, Camamil.la)

Floració a la fi de la primavera. Es recol·lecta 
a partir del mes de juny, per Sant Joan, fins 
al final de l’estiu. Les virtuts més importants 
d’aquesta planta són: antiinflamatòria, 
tònica, digestiva, estomacal.

Tomaset Blanquer em deia: “Nandet, 
per a l’herberet és molt bona, perquè és 
estomacal, però no te’n passes i posa 
solament nou cabecetes per litre per 
a donar-li eixa propietat, sinó el licor 
t’amargarà”.

Hi ha una dita de la vella guàrdia que diu: 
“fins que la camamirla no estiga bona per a 
collir, per la part baixa de la serra no vages a 
fer les altres herbes, perquè no hauran florit 
i no les podràs collir”, fent referència a les 
herbes que naixen a més metres d’altitud 
(poliol, santònica, timó reial, etc.).

REMEI CASOLÀ:

La meua àvia Francisqueta la Coloma, al carrer 
de Sant Josep, em preparava una tasseta 
d’aquesta herba quan tenia malament a la 
panxa, i em deia: “Fernandet, està amargueta 
de veres, però va més directa a la inflamació 
que tens en l’estómac”.

El meu avi, Vicentet Beltrà, lligava uns manolls 
d’aquesta herba i els penjava a les parets del 
corral com a repel·lent de les puces. 
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¿CUANTO TIEMPO SE PUEDE ESTAR 
SIN DORMIR?

¿T
e has preguntado alguna vez si se puede vivir sin dormir? 

O ¿Cuánto tiempo se puede aguantar sin dormir? O ¿por 

qué necesitamos dormir?

Todos sabemos lo importante que es dormir bien para la salud. 

Es necesario para el correcto funcionamiento del cuerpo y de la 

mente, puesto que es la base de numerosas funciones fisiológicas 

y psicológicas, como la reparación de los tejidos, el crecimiento, 

la consolidación de la memoria y el aprendizaje. 

Aunque no todas las personas adultas necesitan el mismo 

número de horas de sueño, los expertos consideran que dormir 

menos de 7 horas por noche de forma continuada puede tener 

consecuencias negativas para el organismo y el cerebro.

La cantidad de horas que dormimos cambia con la edad, con las 

costumbres y con las características de la persona misma. Cuando 

nacemos, necesitamos muchas horas de sueño, entre 10-11 horas. 

Cuando envejecemos, nos acostumbramos a los sueños cortos e 

intermitentes. Hay quienes solo descansan cuatro horas o menos y 

con eso se sienten como nuevos. También están los que necesitan 

más de 9 horas para sentir que de verdad descansaron. En esto 

no hay esquemas fijos. De todas formas, al final todos dormimos 

de diferente manera.

Sobre el tiempo que puede estar una persona sin dormir no se 

puede dar una respuesta exacta a la pregunta, pero oficialmente, 

el récord de la mayor cantidad de horas sin dormir lo tiene un 

estudiante de Secundaria llamado Randy Gardner, el cual, pasó 

en 1965, 11 días en vela. Quienes lo observaron dijeron que 

durante el tiempo que estuvo en vela desarrolló varios síntomas 

como deficiencias cognitivas, problemas de habla y de visión e 

incluso alucinaciones.  El caso fue documentado por el psiquiatra 

J. Christian Gillin, profesor de psiquiatría de la Universidad de 

California. Otros, dicen que el record de noches sin dormir le 

pertenecería a un hombre que se mantuvo casi unos 19 días sin 

dormir, aunque no se tiene constancia clara de este hecho. Se dice 

que este hombre terminó con fuertes alucinaciones, ataques de 

paranoia y toda clase de problemas psicomotores.

En otros estudios sobre el sueño y la vigilia, los participantes 

han llegado a mantenerse entre 8 y 10 días despiertos. Si 

bien ninguno de éstos ha sufrido graves problemas médicos, 

fisiológicos, psicológicos, todos tuvieron un déficit progresivo de 

la concentración, motivación e incluso de la percepción. Aunque 

cabe señalar que en todos estos casos, después de un par de 

días y algunas noches de recuperación del sueño, se recuperaron 

normalmente.

También se sabe que hay unas 40 familias en el mundo que 

padecen una extraña enfermedad llamada Insomnio Familiar 

Fatal. Se trata de un mal genético que altera el sistema nervioso 

y genera una especie de agujeros dentro del tejido neuronal. 

Quienes sufren este problema llegan a un punto en el que no 

pueden dormir. Después de unas semanas se comportan como 

sonámbulos, se debilitan y finalmente mueren, pero no por causa 

de la falta de sueño. Lo que provoca su muerte es el daño cerebral 

generalizado. El no poder dormir es una de las manifestaciones de 

ese padecimiento, pero no el eje central del mismo.

En la década de los años 80 se llevó a cabo un experimento en el 

laboratorio de sueño de la Universidad de Chicago. En ese estudio 

se observaron las consecuencias que generaba la imposibilidad 

de dormir en un grupo de ratas. El resultado fue que al cabo de 

un lapso, entre 11 y 32 días sin permitirles dormir, la mayoría de 

los animales habían muerto o estaban agonizando.

Todos hemos pasado alguna vez por la experiencia de no dormir 

suficientes horas. Sabemos que surgen sensaciones de fatiga, de 

irrealidad y a veces dolor de cabeza, mareos y nauseas. También 

se ralentiza la actividad mental y se pierde la concentración con 

facilidad. Pero cuando el tiempo sin dormir se prolonga demasiado, 

pueden aparecer otros síntomas como: visión borrosa, dolor 

muscular, debilitamiento del sistema inmunológico, temblor en 

manos y piernas, aumento en los niveles de colesterol, ansiedad, 

depresión, migraña, aumento de la presión arterial, irritabilidad 

y problemas de memoria. En casos todavía más severos son 

frecuentes las alucinaciones y las conductas psicóticas. Sin 

embargo, también está claro que cuando la persona retoma su 

patrón normal de sueño, todos esos síntomas desaparecen y no 

quedan secuelas visibles.

Todos los organismos necesitan dormir, es el momento en el cual 

se entra en un estado de inconsciencia en donde los músculos 

se mantienen inactivos y ese momento es necesario para evitar 

el desgaste y el mal funcionamiento, por lo cual, sin dormir 

el cuerpo terminaría sobrecargándose. Ignorar la importancia 

que el descanso tiene para nuestro cerebro puede ser un serio 

error que perjudique desde nuestras habilidades  hasta nuestra 

supervivencia.  

Lo que sí que nos resulta obvio es que el cuerpo se fatiga durante 

la jornada diaria y para ello necesita descanso y la forma más 

natural para conseguir ese descanso es el sueño. Sin embargo, si 

lo piensas bien, esto no es tan obvio. En realidad ni el cuerpo ni 

el cerebro se “desactivan”, por así decirlo, cuando nos vamos a 

dormir. Reducimos nuestra movilidad externa al mínimo y nuestros 

músculos alcanzan un estado de relajación al que difícilmente 

llegan en otro estado. Pero, al mismo tiempo, todos los órganos 

siguen funcionando.

Finalmente, La ciencia todavía no ha logrado determinar 

exactamente para qué dormimos. Se sabe que el sueño influye en 

la producción de mielina, en la formación de nuevas conexiones 

neuronales y en la eliminación de residuos cerebrales. Sin embargo, 

hasta ahora no hay una respuesta integral y contundente sobre 

su papel exacto.
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Mª NIEVES CARRICONDO ALCARAZ
Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111
Diplomada en Nutrición y Dietética. Coach Nutricional y Personal

A MENOR TIEMPO COCINANDO 
MAYOR OBESIDAD

L
os estudios están demostrando una relación inversa 
entre tiempo cocinado y obesidad.

Nos hemos dejado seducir por la cultura de la 
velocidad y la comodidad. Mirando hacia atrás, hace 
unos 100 años las personas se dedicaban a trabajar para 
alimentar a sus familias. Su felicidad era una vida con 
compromiso y con sentido para sacar adelante a sus hijos. 
Hoy en día, la seducción por la comodidad y el disfrute, 
alimentamos nuestra vida placentera, permitiendo 
contemplar como felicidad el dedicar tiempo y valorar 
más el ocio que nuestra salud.

Centrándonos en nuestra alimentación, nuestra comida 
se prepara cada vez menos en nuestras cocinas y más en 
las fábricas. Hemos permitido a la industria alimentaria 
cocinar por nosotros, y estamos pagando el precio, con 
la aparición de nuevas enfermedades relacionadas con 
estos nuevos hábitos alimentarios.

Si nuestros ancestros no hubieran aprendido a cocinar, 
no existiría la humanidad. Cocinar nuestros alimentos nos 
permitió obtener mucha más energía de ellos, además 
de hacerlos más seguros al eliminar posibles patógenos. 
Cocinábamos carnes, raíces y tubérculos. Esto facilitó que 
nuestro cerebro creciera y nuestro intestino se redujera.

Cocinar parece haber moldeado no sólo nuestro cuerpo. 
también nuestro comportamiento. Hacíamos grandes 
comidas como grupo, alrededor del fuego. Hoy comemos 
solos o en familia delante de la pantalla mientras vemos 
como cocinan en concursos y nosotros engullimos 
nuestra cena precocinada.

La industria alimentaria nos ha convencido de que cocinar 
es una pérdidas de tiempo, ¿para qué gastar diez minutos 
preparando un desayuno saludable si en diez segundos 
puedo comer leche con galletas o cereales de caja?.

Debemos ser concientes de que la industria utiliza los 
ingredientes más baratos y los medios de producción 
más rápidos. Antiguamente un pan requería de una 
larga fermentación y los panes de supermercado se 
elaboran con harinas refinadas y levadura química de 
rápida acción, sin contemplar el contenido de aditivos 
y conservantes.

Nada mejorará mas tu salud que cocinar comida real. 
No es necesario ser un experto en cocina para realizar 

platos sabrosos y sencillos. Te propongo:
-Planifica las comidas de la semana y haz la lista de 

la compra.
-Dedica una tarde o una mañana a comprar y cocinar.
-Antes de poner los alimentos comprados en la nevera, 

cocínalos.
-Prepara dos o tres recetas para consumirlo a lo largo 

de la semana. Por ejemplo:
-Elabora puré de verdura o salteado de verduras.
-Enciende el horno y prepara la comida del día siguiente 

y una bandeja extra de verduras para acompañar las 
cenas o preparado para escalibada.

-Cortar la verdura para ensaladas. Corta en juliana 
repollo o trocea la lechuga. Escurre bien y guarda en un 
recipiente de cristal o acero inoxidable. Lamina zanahoria 
morada, carlota y/o cebolla. Rellena un recipiente de 
cristal con la verdura laminada, añade un 10% de 
vinagre suave, media cucharadita de sal y cubre de 
agua. Preparados listos para hacer las ensaladas en 
pocos minutos.

-Prepara la carne y el pescado a filetes y, congela de 
forma plana para poder asar directamente si se te olvida 
sacar previamente del congelador.

-Elabora varias recetas para consumir a lo largo de la 
semana y congelar alguna ración. Utiliza la olla exprés 
y en poco tiempo tendrás guisos más elaborados como 
olleta, lentejas, potaje de garbanzos...

-Prepara salsa para pasta y sólo tendrás que cocer la 
pasta al llegar a casa.

-Cocina tubérculos como patatas con piel al horno 
y puedes utilizarlo a lo largo de la semana como 
acompañamiento de otros platos. Este proceso aumenta 
la presencia de almidón resistente, gran aliado de la 
microbiota intestinal.

-Si tus hijos son pequeños, una buena forma de 
compartir con ellos y aumentar su creatividad y trabajo 
en equipo es elaborando recetas sencillas con ellos. 
Conseguirás que consuman alimentos que su presencia 
o color no les agrada pero el simple hecho de haberlos 
cocinado ellos les llamará consumirlos.

No olvides, cocinar es parte ciencia y parte arte. 
Creatividad en acción.
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CocentainaCARMEN GARCÍA GALIANA / Naturópata- Flores de Bach / carmens151811@gmail.com

“LA MENOPAUSIA…… ALGO MÁS 
QUE UN SOFOCO”

P
ara empezar el artículo tengo que recalcar que “ la 

menopausia no es una enfermedad” y , por lo tanto, 

no debe ser abordada como tal. Se trata de una etapa 

natural de la vida de la mujer que produce alteraciones tanto 

orgánicas como psicológicas.

La menopausia la podemos definir como  “la desaparición 

definitiva de la menstruación (deben pasar 12 meses de 

ausencia de menstrual para su confirmación). Sin embargo, 

el  término se usa con frecuencia para referirse al climaterio 

femenino, que comprende el periodo de tiempo variable 

durante el cual se produce una pérdida gradual y progresiva 

de la función ovárica y reproductiva, así como diferentes 

cambios endocrinos, somáticos y psicológicos; y abarca 

todo el período que precede, acompaña y sigue varios años 

a la menopausia.

La menopausia se debe al cese de la función ovárica y 

la consiguiente falta de estrógenos. El cese del sangrado 

menstrual ocurre generalmente alrededor de los 45-55 

años. Cuando tiene lugar antes de los 40 años se denomina 

menopausia precoz.

La sintomatología que se puede presentar en este período 

y la tolerancia a la misma, varia de unas mujeres a otras, 

algunos de los síntomas más frecuentes son:

-Irregularidad en los ciclos menstruales, especialmente 

desde la premenopausia.

-Mareos, sudores y palpitaciones causados por sensaciones 

de calor súbitas y ansiedad.

-Sequedad vaginal que puede causar dolor durante el 

acto sexual.

-Cambios emocionales, que pueden acabar siendo 

síntoma de depresión si no se tratan a tiempo.

-Cambios en el metabolismo, que normalmente resultan 

en el incremento de la  grasa corporal. En este sentido, hay 

que tener en cuenta el riesgo cardiovascular y de diabetes.

-Osteoporosis, es decir, pérdida de la cantidad de nuestro 

hueso debido a su descalcificación.

Toda mujer cuando llega a esta etapa de la vida, según 

mi opinión y como mujer que soy, tiene que adoptar una 

actitud positiva, y pensar que nuestros cuerpo va empezar 

a experimentar cambios que puede que no entendamos, o 

incluso odiemos, pero con aceptación  y una buena actitud, 

los síntomas que puede experimentar serán  de menor 

grado o no tener.

A continuación mencionare algunos consejos que 

os pueden servir para evitar los síntomas, y si  ya se 

experimentan poder  disminuir su afectación en nuestra 

vida diaria .

-Primeramente y sobretodo adoptar una actitud positiva, 

buscando el bienestar y procurando mantener calidad de 

vida, durante todo este ciclo de vida. Si fallan las emociones  

se puede recurrir a la Terapia de  flores de Bach, las flores 

más indicadas serían Walnut, scleranthus, larch, Mimulus, 

Impatiens, Crab Apple, Olive y Gentian

-Mantener una dieta saludable y equilibrada, en la cual 

se debe comer proteínas de calidad, carnes no grasas y 

preferiblemente de pavo o pollo, pescado blanco y azul 

y huevos. Comer cereales integrales, legumbres, frutas y 

verduras de la estación, frutos secos (nueces, almendras y 

piñones, etc) y semillas. Evitar los alimentos que contengan 

grasa procesada y reducir al mínimo los azucares refinados.

-Para evitar la osteoporosis incluir en la dieta  alimentos 

ricos en calcio, magnesio y vitamina C . Para la absorción del 

calcio es necesario la vitamina D, por ello es recomendable 

tomar suplementos de dicha vitamina.

-Tomar suplementos del complejo de vitaminas B.

-Se recomienda consumir alimentos ricos en fitoestrógenos, 

que son unos polifenoles similares a los estrógenos y ayudan 

a reducir los síntomas de la menopausia. Alimentos ricos 

son las semillas de lino, los guisantes, la soja, las lentejas, 

las habas, los garbanzos, los brotes de alfalfa, el kuzu y los 

frutos secos  como las nueces, los pistachos y las almendras.

-Tomar suplementos de Omega 6 y omega 3.

- Incluir en la dieta alimentos ricos de la vitamina E como 

las las pipas de girasol.

- La práctica de ejercicio moderado, y de forma regular,  es 

recomendable ya que en esta etapa de la vida el metabolismo 

se ralentiza, y haciendo deporte se  mantiene el peso estable, 

y también  ayuda a mantener la masa ósea y previene las 

fracturas asociadas a la osteoporosis.

- En fitoterapia la salvia tiene propiedades antisudorificas. 

La milenrama , melisa, valeriana, pasiflora y tila, para los 

estados de ansiedad y nerviosismo son adecuadas. El ciprés y 

el hamamelis son adecuadas para evitar el sangrado excesivo.

- En aromaterapia para la menopausia es adecuado el 

aceite esencial de geranio.

      Y ya para terminar el artículo de este mes, confesar 

que yo como mujer, y creo que como muchas mujeres, existe 

en nuestro interior un temor  a la menopausia, ya que es 

una etapa natural de nuestra vida en que nuestro cuerpo 

experimenta cambios, y también nos hace reflexionar que ya 

no somos tan jóvenes. Pero yo he llegado a la conclusión que 

hay que valorar todo lo vivido y asimilar que aunque nuestro 

cuerpo va a sufrir cambios, con una buena actitud podemos 

evitar que esos cambios nos puedan afectar. Yo siempre sigo 

el lema de “querer es poder” así que si nos proponemos 

mantener nuestro cuerpo en forma y emocionalmente ser 

positivas dicha etapa de climaterio y menopuasia puede ser 

muy satisfactoria.

“En la vida no hay cosas que temer, 
sólo hay cosas que comprender”
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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: 2- 8- 12- 15- 21- 24- 27- 30 

Dies:  1- 5- 11- 17- 20- 22- 28- 29 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina ABRIL

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

Oficina 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: 3- 6- 7- 9- 16- 18- 25

Dies: 4- 10- 13- 14- 19- 23- 26

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dijous de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol

El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des del 15 d’abril fins l’1 de novembre.

Nucli urbà: a partir de les 20:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 18:00 h i fins les 24:00 h

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            Tlf. 96 533 52 04
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10h a 13 h.

Dimarts: de 16h a 19h. Dijous: Tancat

      
cres d

HORARI D’AUTOBUSOS
COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,;servei cada hora fins les 21:15. 

Dissabtes: 8:15, 10:15, 12:15,14:15, 17:15, 

19:15, 21:15

Diumenges i Festius 8:15, 10:15, 12:15, 

13:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 21:15

COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, fins 14:45  servei  cada hora.   

16:15, 18:15, 20:15 i 21:15

Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 18:15, 

20:15, 21:45 

Diumenges i Festius 9:15, 11:15, 12:45, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15, 20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 7:40, 10:10, 13:10 i 17:10 h

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: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00,                          

19:00, 21:00

  Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 

15:00, 18:00, 21:00

     Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 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



Dirigit a: empresaris del sector comerç i serveis locals i 
emprenedors amb una idea de negoci en aquest sector

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ PER A 

COMERÇ I SERVEIS LOCALS

DILLUNS 1 D’ABRIL. 
APLICA EL NEUROMÀRQUETING PER A VENDRE MÉS I MILLOR.  
IMPARTIT PER PABLO FERREIRÓS (CONSULTOR D'ESTRATÈGIA I MÀRQUETING) 

DILLUNS 8 D’ABRIL.
DEFINEIX L’ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING DEL TEU NEGOCI. 
IMPARTIT PER RAMON FERRANDIS (ESPECIALISTA EN MÀRQUETING EN 
CEEI VALÈNCIA) 

DILLUNS 29 D’ABRIL.
EL TEU ESTABLIMENT ES LA TEUA MILLOR PRESENTACIÓ. 
IMPARTIT PER IZASKUN GOYENECHE (CONSULTORA DE COMERÇ MINORISTA) 

DILLUNS 6 DE MAIG. 
MILLORA LA GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DEL TEU COMERÇ. 
IMAPRTIT PER PAQUI FRÍAS (ESPECIALISTA EN DESENVOLUPAMENT 
EMPRESARIAL EN CEEI VALÈNCIA)

DIMARTS 16 D’ABRIL. 
CLAUS PER A MILLORAR LA TEUA COMUNICACIÓ 2.0 EN LES XARXES 
SOCIALS DEL TEU COMERÇ.  
IMPARTIT PER CLARA SOLER (CONSULTORA DE MÀRQUETING DIGITAL I 
COMUNICACIÓ) 

REA
innovació comercial

Inscr ipc ions i  més informació  en:  
www.cocenta ina.es

ccrea@cocenta ina.org
 965590051 ext .  247

Horari: de 14.30 a 16.30h.

Lloc de realització: Departament de Promoció Econòmica. Oficina Tècnica. Carrer Sant Cristòfol, 6-8. Cocentaina




