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2 Revista El Comtat desembre 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!

Segueixen a bon ritme les obres del refugi Eliminació de barreres arquitectòniques en l’avinguda 

Benilloba

Construcció d’un parc biosaludable al barri de Sant HipòlitMillora del dipòsit d’aigua potable
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Em preocupa

Q
uant vostès lligen aquestes paraules, segurament ja 

tindrem un nou govern. Serà d’esquerres? Serà de 

dretes? En aquest moment no ho sé, però espere que 

tinga'm un govern que beneficie a la majoria de la població 

i no a una minoria que encara que ho té quasi tot, continua 

volent tenir més.

A les eleccions del passat mes de novembre, els resultats 

van ser prou semblants als del passat mes d’abril. En l'àmbit 

nacional, les eleccions les guanyà el PSOE baixant un 

poquet, el PP pujà un poc però menys del que s’esperava, 

VOX obtingué una gran pujada, UNIDAS PODEMOS també 

va baixar uns quants escons, però el partit que obtingué un 

gran fracàs fou CIUDADANOS que es quedà amb 10 escons.

Si analitzem per damunt aquests resultats, podem traure 

alguna conseqüència. Els partits d’esquerres han guanyat 

les eleccions, encara que han baixat alguns escons, per tant 

deuen intentar formar un govern progressista. En dos dies, 

ja ho tenien quasi pactat del passat estiu, el PSOE i UNIDAS 

PODEMOS han aplegat a un preacord base per a intentar 

formar un govern, però com no poden, deuen buscar a altres 

partits que recolzen el futur govern progressista. Ho podran 

fer? Fàcil no ho tenen, però cal intentar-ho.

El que em preocupa és que acabat de signar eixa possible 

coalició han començat a aparéixer personatges dient que no 

és possible fer eixa coalició, que amb UNIDAS PODEMOS 

mai. Segons eixes veus dels partits conservadors i del mateix 

PSOE no és possible eixa coalició, han de governar els partits 

autoanomenats “constitucionalistas” i entre eixos no està 

per descomptat UNIDAS PODEMOS. Tampoc es pot pactar 

amb els partits que “quieren romper España”, els partits 

nacionalistes catalans, que també han guanyat a Catalunya.

Què demanen que es puga fer? Una gran coalició entre 

PSOE, PP i CIUDADANOS. Així els números sí que donen, 

però eixe no ha estat el resultat de les eleccions. Perquè 

volen que votem si després fan el que els done en gana? 

Per què no escolten el que la ciutadania ha dit a les urnes?

La pressió que tots els grans grups que tenen el poder 

a España, com el gran capital, la banca, els mitjans de 

comunicació, la gran patronal, la CEOE, l’església catòlica, 

etc. és tan gran que dubte que es puga dur a terme un 

govern progressista. Ja ho van aconseguir el passat mes 

d’abril, fen repetir les eleccions i els resultats del passat mes 

de novembre han sigut prou semblants i ara tocar intentar 

fer eixe govern progressista per a evitar eixa gran involució 

que ja està passant a les comunitats on estan governant 

com a Madrid i a Andalusia entre altres.

Què passarà?

Paco Fuster
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El PSOE guanya les Eleccions Generals de l’10N a Cocentaina
Vox aconsegueix ser la tercera força mes votada
Ràdio Cocentaina

E
l passat 10 de novembre, la ciutadania acudia, de nou, 

a les urnes per expressar el seu vot i el seu desig de 

tindre un govern nacional. Amb una participació més 

baixa, el PSOE va tornar a ser la llista més votada a nivell 

local i nacional. La sorpresa de la nit la va protagonitzar 

Vox, convertint-se en un partit en progressió mentre que 

Ciutadans, va tenir el gran adebacle de la nit, causant a 

més, la dimissió d’Albert Rivera al capdavant del grup polític 

a l’àmbit nacional.

Però tornant a casa, en Cocentaina el partit socialista ha 

sumat 1.994 vots, perdent-ne amb tot, 181 (respecte als 

resultats d’abril); el PP per la seua part ha augmentat 132 

vots i ha arribat als 1.259. En el municipi contestà Vox s'ha 

situat com a tercera força política amb una pujada de 310 

vots i ha aconseguit els 951. 

L’escrutini final deixà els següents resultats a la vila Comtal: 

PSOE (1.994), PP (1.259), VOX (951), Podem-EUPV (851), 

Més Compromís (566), Cs (381), PACMA (53), ERPV (23), 

Avant Avance Els Verds (14), PUM + J (8), Retallades Zero-

GV (4), PCPE (1), P-LIB (1).

Ràdio Cocentaina els va oferir una programació especial 

recollint les valoracions dels diferents portaveus locals (les 

poden tornar a escoltar a la nostra web radiococentaina.

com). Ruben Llopis Tomàs apoderat de Vox contents es 

mostrava molt satisfet dels resultats tant a nivell local com 

nacional i assenyalava a més, que al poble no hi ha agrupació 

local però que més endavant poden tenir-la.

Eli Aleix, d’Unides Podem Eu, mostrava la seua 

preocupació per la pujada de Vox tant a nivell nacional 

com local. Juanjo Monconill de Cs feia autocrítica i deia 

que a partir d’ara, havia de començar a treballar des de 

les bases davant la gran baixada de vots a nivell de poble 

i a nivell nacional. Per la seua banda Ray Montava del PP 

ens deia que havien sigut unes eleccions tranquil·les i que 

ells havien tingut una lleugera muntada a nivell local i que 

esperava que ara es posen d’acord per a no tornar a votar.  

Jordi Pla del Col·lectiu 03820 Compromís destacava una 

lleugera millora a nivell local i sorpresa per l’avanç de la 

dreta a tots els nivell. A nivell nacional mantenen a Baldovi 

a Madrid. Per últim, Mireia Estepa del PSOE i alcaldessa de 

Cocentaina, destacava que la jornada havia transcorregut 

sense cap incident , però que s’havia trobat a faltar un poc 

més de participació al voltant d’un 4%. Contens per ser els 

més votats però preocupant que l’extrema dreta haja arribat 

a ser la tercera força política i espera que els partits siguen 

capaços de consensuar per a reconduir el nostre país.

Pel que fa a la comarca, el PSOE guanyava  també les 

eleccions Generals del 10N. Els socialistes han quedat 

primers en 18 pobles mentre que el PP ha guanyat en 12 

i Podem-EUPV s'ha imposat en 2. Destacar que el PSOE 

ha guanyat en grans poblacions com Alcoi, Cocentaina, 

Muro, Onil i Ibi i els populars han aconseguit la victòria en 

dos municipis de gran població com Castalla i Banyeres 

de Mariola. Cal destacar que, amb respecte a les últimes 

Generals, el PSOE ha perdut 5 poblacions, ja que a l'abril va 

véncer en 23; i el PP ha sumat 3 després que a la primavera 

només guanyara en 8.

Així és com queden els resultats en tots i cada dels 

municipis de les comarques del Comtat:

-Agres: PCPE (119), PSOE (85), VOX (55), Més Compromís 

(44), Podemos – EUPV (38), Cs (20), PACMA (3), ERPV (1), 

Recortes Cero-GV (1)

-Alcosser de Planes: Podemos -EUPV (29), Més 

Compromís (27), PSOE (26), PP (24), VOX (21), Cs (5), 

ERPV (4), PACMA (2), Avant Adelante Los Verdes (1)

-Alcoleja: PSOE (36), PP (36), VOX (24), Podemos-EUPV 

(13), Cs (6), Més Compromís (2)

-Alfafara: PP (69), PSOE (65), Podemos-EUPV (45), Més 

Compromís (32), VOX (31), Cs (20), ERPV (4), PACMA (3), 
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PUM+J (1)

-Almudaina: PP (24), PSOE (15), VOX (14), Podemos-

EUPV (8), Més Compromís (4), Cs (1)

-Balones: PSOE (22), PP (22), Podemos-EUPV (17), VOX 

(8), Cs (6), Més Compromís (6), PACMA (2)

-Benasau: PP (42), Podemos-EUPV (25), PSOE (21), VOX 

(19), Més Compromís (7), Cs (5), Recortes Cero-GV (1)

-Beniarrés: PSOE (235), PP (190), Podemos-EUPV (107), 

VOX (97), Més Compromís (91), Cs (30), PACMA (6), ERPV 

(2), PCPE (1), Recortes Cero-GV (1)

-Benilloba: PSOE (184), PP (121), Podemos-EUPV (57), 

VOX (56), Més Compromís (37), Cs (16), PCPE (4), PACMA 

(4), ERPV (3), PUM+J (1)

-Benillup: PP (21), Més Compromís (16), PSOE (12), Cs 

(10), Podemos-EUPV (7),  VOX (4)

-Benimarfull: PSOE (89), PP (69), VOX (48), Podemos-

EUPV (23), Més Compromís (13), Cs (7), PACMA (1), ERPV (1)

-Benimassot: PSOE (17), PP (16), VOX (11), Podemos-

EUPV (8), Cs (5), Més Compromís (4), ERPV (3), P-LIB (1)

-Cocentaina: PSOE (1.994), PP (1.259), VOX (951), 

Podemos-EUPV (851), Més Compromís (566), Cs (381), 

PACMA (53), ERPV (23), Avant Adelante Los Verdes (14), 

PUM + J (8), Recortes Cero-GV (4), PCPE (1), P-LIB (1)

-Fageca: PSOE (25), PP (20), VOX (18), Més Compromís 

(7), Podemos-EUPV (5),  PACMA (3)

-Famorca: PP (25), VOX (4), PSOE (4), Cs (2), Podemos-

EUPV (2)

-Gaianes: PSOE (87), Podemos-EUPV (49), VOX (37), 

PP (35), Més Compromís (35), Cs (15),  Avant Adelante 

Los Verdes (5), PACMA (4), ERPV (4), PCPE (2), Recortes 

Cero-GV (2)

-Gorga: PSOE (66), PP (47), Podemos-EUPV (29), VOX 

(25), Més Compromís (6), ERPV (2), Cs (1), Avant Adelante 

Los Verdes (1), PACMA (1)

-L’ Alqueria d’Asnar: Podemos-EUPV (96), PSOE (94), VOX 

(49), PP (31), Més Compromís (23), Cs (11), PACMA (3), 

Avant Adelante Los Verdes (1), ERPV (1), PCPE (1)

-L’Orxa: PSOE (149), PP (113), VOX (52), Podemos-EUPV 

(39), Més Compromís (39), Cs (19), ERPV (1)

-Millena: PSOE (42), Podemos-EUPV (25), PP (25), VOX 

(18), Més Compromís (13), Cs (8), PACMA (4), PUM+J 

(2), ERPV (1)

-Muro: PSOE (1.285), PP (966), Podemos-EUPV (857), 

VOX (722), Més Compromís (572), Cs (312), PACMA (54), 

ERPV (22), Avant Adelante Los Verdes (10), PUM+J (9), 

PCPE (6), Recortes Cero-GV (4), P-LIB (4)

-Planes: PP (165), PSOE (142), Podemos-EUPV (52), 

VOX (46), Més Compromís (35), Cs (16), PACMA (4), Avant 

Adelante Los Verdes (1), PCPE (1)

-Quatretondeta: PSOE (20), Podemos-EUPV (18), VOX 

(17), PP (10), Més Compromís (8), Cs (3), ERPV (1)

-Tollos: PP (9), PSOE (4), Cs (2), Més Compromís (2), 

Podemos-EUPV (1), Avant Adelante Los Verdes (1).

I fora del Comtat, destacar també els resultats d’Alcoi

-Alcoi: PSOE (11.423), PP (6.072), Podemos-EUPV 

(5.284), VOX (4.855), Més Compromís (2.277), Cs (2.145), 

PACMA (430), ERPV (129), Avant Adelante Los Verdes (85), 

Recortes Cero-GV (55), PCPE (37), PUM+J (37), P-LIB (15)
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Inici dels programes EMCUJU i EMPUJU a l’Ajuntament 
de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a contractació ha sigut possible gràcies a dues 

subvencions del Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

(SERVEF) que l'Ajuntament ha rebut recentment amb 

la finalitat d'incentivar la contractació de joves en entitats 

locals. Aquesta ajuda es destina a persones entre els 16 i 30 

anys que estiguen en situació de desocupació i que figuren 

inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil 

a la Comunitat Valenciana.

D'aquesta manera, el Consistori Contestà ha rebut 

127.323,91€ euros per a impulsar els programes EMCUJU, 

que persegueix la inserció laboral de joves qualificats, i 

EMPUJU, que incentiva la contractació per als quals no 

posseeixen qualificació professional, sufragats en gran 

part pel Fons Social Europeu. Concretament, 42.691,32€ 

euros es destinaran al programa EMCUJU i 84.632,59€ al 

EMPUJU.

Els 6 treballadors, que gaudiran d'aquesta subvenció 

durant un any, s'han distribuït en les àrees de Benestar 

Social, Sic, Poliesportiu, Escoleta, Turisme i Biblioteca.

Així mateix, s'ha donat inici al programa d'iniciativa social 

en col·laboració amb les Corporacions Locals –EMCORP 

2019-, contractant a un treballador per a l'àrea de Jardins, 

amb una duració de set mesos, programa que ha obtingut 

una subvenció de 16.126,95€.

L’Ajuntament de Cocentaina aprova les bases per a 
rehabilitació de cobertes
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Junta de Govern local del Consistori Contestà va 

aprovar la convocatòria de la rehabilitació de cobertes 

per a 2019. L'objectiu d'aquestes ajudes és la 

rehabilitació i conservació del nucli antic, ja que són uns 

elements fonamentals per garantir la seguretat estructural 

dels edificis.

Aquestes ajudes venen duent-se a terme des de 2012 

i ampliant-se l'àmbit d'actuació des de 2013 als barris, 

pedanies i la resta del nucli urbà de Cocentaina, sempre que 

les edificacions tinguen una antiguitat d'almenys 40 anys.

Les obres a realitzar que s’enmarquen en aquest tipus 

d’ajudes són:  

. Reparació de cobertes en mal estat, incloent-hi elements 

de forjats i cobriment.

. Impermeabilització de cobertes

. Honoraris de direccions de projectes, direcció d’obres, 

sempre que siga necessari en alguns dels punts anteriors.

Tant la Regidora d'obres i serveis Mariona Carbonell 

com la Regidora d'Urbanisme Eugenia Miguel, es mostren 

satisfetes per poder dur endavant, un any més, aquest tipus 

d'ajudes tan necessàries per a revitalitzar el nucli antic així 

com la resta de la població, i dotar-les, al mateix temps, de 

major seguretat.

Les sol·licituds podran ser presentades fins al 31 de 

desembre de 2019.
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El govern es reuneix amb el Subdirector General d’Arxius i 
Biblioteques per reclamar la recuperació de l’arxiu notarial
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat dia 13 de novembre l’alcaldessa de Cocentaina, 

Mireia Estepa, el regidor de Cultura, Iván Jover i l’arxivera 

municipal, Dolors Insa, es van traslladar al monestir de 

Sant Miquel dels Reis, seu de la Biblioteca Valenciana, per 

tal de continuar amb les gestions que permeten recuperar 

els arxius, històric i el general, que actualment es troben 

separats entre l’Arxiu Històric d’Alacant i l’Arxiu de Protocols 

del Districte Notarial d’Alcasser. Aquests documents van 

eixir del municipi sense una comunicació prèvia i després 

que Cocentaina invertira 9.000€ en prestatgeries per tal de 

garantir que l’arxiu històric romanguera a Cocentaina i de 

posar a disposició del Col·legi Notarial l’espai necessari per 

allotjar l’arxiu general en les instal·lacions municipals de 

l’arxiu en la biblioteca Pare Arques.

En aquest sentit, en les converses mantingudes amb el 

Subdirector General d’Arxius i Biblioteques, Vicent Moreno, 

s’ha manifestat l’absolut desacord per la ruptura unilateral 

de les negociacions del conveni que estava fent-se entre el 

Col·legi de Notaris de València i l’ajuntament de Cocentaina 

i que va donar lloc a la pèrdua de l’arxiu el passat mes de 

gener, amb la consegüent divisió d’aquest. Així, des del 

govern no s’entén la decisió de traslladar l’arxiu i separar-lo 

quan a Cocentaina es disposa d’una biblioteca amb unes 

instal·lacions que compleixen amb tots els requeriments 

de seguretat i conservació i quan des del mateix Col·legi 

Notarial es va comunicar que no era possible la separació 

de les dos parts de l’arxiu, històrica i la general.

El regidor de Cultura, Iván Jover, reitera la necessitat de 

recuperar l’arxiu, ja que «el trasllat de l’arxiu fora del nostre 

municipi és una gran pèrdua documental i patrimonial 

que no sols afecta la nostra població, sinó a tots municipis 

de les comarques de l’Alcoià i el Comtat i part de les dos 

Marines. És a més una pèrdua que dificulta enormement la 

tasca de recerca d’aquells investigadors que visiten el nostre 

municipi per a la consulta dels arxius, més encara quan 

l’ajuntament va posar a disposició del Col·legi de Notaris 

l’espai i la inversió en prestatgeries.»

S’inicien les obres del parc biosaludable de Sant Hipòlit
NP Ajuntament de Cocentaina

J
a han començat les obres per a la instal·lació d’aparells 

biosaludables en el parc del barri de Sant Hipòlit que 

convertirà la zona en un lloc on l’oci i l’esport per a 

menuts i adults serà complet.

El pressupost de l’obra és d’uns 38.000€ i es fa en càrrec a 

la partida de Participació Ciutadana, ja que va ser la segona 

proposta més votada en l’anterior edició dels Pressupostos 

Participatius.

Està previst que els treballs finalitzen abans que acabe 

l’any i des d’aleshores formarà part dels espais esportius 

oberts a tota la ciutadania per a mantenir-se en forma.

Mireia Estepa, alcaldessa contestana, indica que «aquesta 

nova instal·lació és fruit de la participació ciutadana i ens 

alegra que d’ací poc de temps tot el poble la puga gaudir, 

eixe pensem que és el camí i la utilitat dels Pressupostos 

Participatius: inversions que enriquisquen la qualitat de tota 

Cocentaina». L’edil aprofita per explicar que en la instal·lació 

dels aparells s’ha buscat també que es respectaren els 

arbres que hi ha a la zona i que es conjugara el nou parc 

biosaludable amb el manteniment d’espai verd que és parc.
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Cocentaina acull el curs internacional  per a professionals 
del futbol: Soccer  Fitness Coach Course  

D
e l ’11 al  13 de novembre 

Cocentaina ha acollit el curs 

internacional de preparació 

física en futbol professional coordinat 

per la Universitat d’Alacant, la seua 

seu al municipi contestà i l’empresa 

Soccer Fitness, amb la participació 

de l’ajuntament de Cocentaina i la 

col·laboració del C.D. Contestano.

El curs ha tingut com a objectiu 

principal l’estudi i maneig de les noves 

tecnologies en l’anàlisi del rendiment 

esportiu i la preparació física en 

el futbol professional, així com la 

transmissió dels últims coneixements 

científics de l’àrea. Tot açò mitjançant classes teòriques, 

taules de debat i una part pràctica, duta a terme en el 

camp de la Via, en la qual han col·laborat alguns dels joves 

jugadors del C.D. Contestano.

 El curs s’ha fet tot en anglès, ja que l’alumnat i el 

professorat prové de diferents punts d’Europa, sent aquestos 

últims entrenadors i preparadors físics d’alguns dels clubs 

més prestigiosos del món de la Serie A o la Super Liga, entre 

qui podem trobar a Jens Bangsbo, Casper Skovgaard i una 

peça clau del curs, el seu coordinador i professor Alejandro 

Martínez Rodríguez, investigador, doctor i professor de la UA 

NP Ajuntament de Cocentaina

qui agraeix «enormement» la col·laboració i predisposició 

de la Seu Universitària de Cocentaina UA i de l’ajuntament.

El regidor d’Esports, Octavio Cerdà, explica que «acollir 

cursos d’aquest nivell professional i que una part d’ells 

repercutisca en esportistes del nostre poble és una excel·lent 

notícia, una demostració que el nostre poble està en el 

mapa formatiu de més alt nivell i que té unes instal·lacions 

dignes de ser utilitzades per professionals». Tanmateix José 

Luís Todolí, director de la seu universitària de la localitat, 

feia menció de la importància de dur aquestos cursos d’alt 

nivell professional a Cocentaina i de la intenció de la Seu 

de continuar treballant en aquest sentit.

L’Ajuntament de Cocentaina necessita un reglament 
orgànic municipal

permetre tindre aquestes alliberacions?

Després de mig any com a regidora tinc la sensació que 

és una qüestió d'oferta i demanda, el Partit Socialista vol 

tindre una legislatura tranquil·la i tant el Partit Popular com 

Ciutadans ho faran possible a canvi de 800 euros al mes.

Reitere la necessitat de tindre el Reglament Orgànic 

Municipal perquè no depenga de quin partit estiga al govern, 

ni a pactes ocults, com ha ocorregut ara, perquè estiga 

regulat i no tinga'm el mateix problema cada quatre anys. 

Faig un suggeriment, que organitzen les reunions els co-

gestors i co-gestores del Partit Popular i Ciutadans, almenys 

per a poder justificar el jornal que cobren.

Eli Aleix. Portaveu d’Unides Podem-Esquerra Unida

E
l reglament orgànic municipal, ROM, és el document 

que regula l'organització i funcionament intern dels 

Ajuntaments. Amb l'aprovació d'un ROM a l'Ajuntament 

de Cocentaina es dotaria d'una normativa més específica.

Portem varios anys demanant tindre un ROM a l'Ajuntament 

de Cocentaina.

A l'anterior legislatura ja es van mantenir reunions 

de treball per a impulsar un  ROM, on  anàvem tots els 

partits polítics. El teníem quasi elaborat, però les reunions 

malauradament  es van paralitzar.

En aquest moment tornem a estar amb el mateix problema, 

al plenari d'octubre com a  portaveu d'Unides Podem-

Esquerra Unida vaig demanar que es reprengueren les 

reunions de treball on es van deixar, hem de tindre clar 

quina és l'estructura que necessita el nostre ajuntament.

Hem passat de tindre sols una persona alliberada a tindre 

tretze, davant aquesta situació tinc varios dubtes:

Necessitem tindre tretze alliberacions?

És normal equiparar a regidors i regidores que porten 

àrees amb qui no en porten cap?

És necessari tindre co-gestors i co-gestores que no sabem 

quina és la seua funció ni la tasca que fan?

Amb el pressupost que tenim a Cocentaina es podem 



ACTUALITAT10 Revista El Comtat desembre 2019

Cocentaina no es presenta a una iniciativa per tenir WiFi 
gratuït
NP Col·lectiu 03820 – Compromís

E
l portaveu del Col·lectiu-Compromís a l’Ajuntament 

de Cocentaina, Jordi Pla, ha denunciat que l’equip de 

govern no s’ha presentat a una iniciativa per a tenir 

xarxa wifi gratuïta en l’espai públic del poble. “Vam presentar 

esta proposta perquè és positiva per a Cocentaina. L’equip de 

govern no s’ha presentat a aquesta convocatòria. L’argument 

a favor de l’equip de govern per a tenir tants alliberats era 

per a presentar-se a més subvencions. Ara queda clar que 

cobren i no fan faena”, ha afirmat Pla.

A més a més, Jordi Pla denuncia la manera irresponsable 

de governar que té l’equip de govern per rebutjar qualsevol 

proposta només pel fet de ser del Col·lectiu-Compromís. 

“L’equip de govern està tenint una manera de governar 

irresponsable perquè qualsevol proposta que es faça des del 

Col·lectiu-Compromís pel fet de ser del Col·lectiu-Compromís 

s’ha de rebutjar”. Per a Pla “no és possible que este equip 

de govern continue amb l'interés partidista per davant de 

l'interés de Cocentaina”

Segons la coalició, “és una mostra més de la deixadesa i 

la falta de lideratge de l’equip de govern”. Des del Col·lectiu 

03820 – Compromís afirmen que la coalició contestana 

aposta per sumar i per una Cocentaina amb futur.

L’equip de Ciutadans units en la inauguració de la Fira
NP Ciutadans Cocentaina

E
l passat dia 1 de Novembre, nombroses autoritats del 

partit polític Ciutadans van acudir a la inauguració de 

la Fira de Tots Sants.

Entre les persones més representatives que van 

acompanyar als regidors de C's, Juanjo Moncunill i Miriam 

Rodrigo en l'acte d'inauguració estava:

Toni Cantó : diputat per Valencià i portaveu en les Corts 

valencianes, Maria Quiles i Fernando Llopis diputats per 

Alacant en les Corts Valencianes, Marta Martin, actual 

diputada al congrés a Madrid i Júlia Parra, vicepresidenta 

de la diputació d'Alacant.

També va acompanyar a l'agrupació durant el dia moltes 

més personalitats, candidats a les eleccions del 10N , així 

com diverses representacions en l'àmbit intern del partit, 

regidors i afiliats de la província d'Alacant, que van poder 

gaudir de la meravellosa Fira de Cocentaina.

Tots junts van inaugurar en la intimitat la campanya 

electoral amb un dinar per 4t any consecutiu, però aquesta 

vegada amb més emoció per ser Cocentaina el lloc escollit 

per a l'inici de campanya electoral, ''és un orgull que siga 

Cocentaina i la seua fira la localitat escollida per a l'inici de 

campanya, i que més de 100 afiliats puguen estar avui ací'' 

així deia el coordinador del grup Jorge Verdú.

Aquest any la Fira de Tots Sants de Cocentaina, ha sigut 

declarada d'Interès Turístic Internacional, amb l'esforç 

de tot el poble i ajuntament, i Ciutadans volia felicitar a la 

regidora Mariona Carbonell per aquests anys al capdavant 

de la regidoria de Fira, el partit agraeix molt el seu treball 

i vol felicitar-la per aquesta magnifica laboral que ha fet, 

també li desitgem molta sort a Maria Eugenia Miguel qui 

d'ací a poc temps començarà a ser la regidora de Fira per 

als pròxims anys.
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La IV Gala del Comerç ret homenatge a la Carnisseria “La 
Carni” i a Miguel Palací
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia

E
l Centre Social Real Blanc va acollir el dijous 7 de 

novembre la quarta Gala del Comerç Local. En l’acte 

es va fer un balanç de les activitats que s’han dut a 

terme al llarg de l’any i es va fer entrega dels guardons als 

guanyadors del XXVII concurs d’aparadors Fira de Tots Sants.

En la gala varen haver dos moments molt emotius en 

primer lloc es va fer un reconeixement al treball de tota 

una vida, a un membre de la associació que enguany es 

jubila, es tracta de Miguel Palací de Pintuart qui va muntar 

el seu negoci en l’any 1984 i que va nàixer amb la intenció 

de dotar al poble de coses modernes i novedoses en el que 

respecta a la pintura i la decoració. A més es va ressaltar 

el seu compromís, esforç i la seua predisposició a la feina 

amb el seu somriure i lligat sempre a l’associació.  Silvia 

Botella, presentadora de l’acte va dir d’ell que “sempre ha 

estat al costat de la gent del poble, formant part de la nostra 

associació, innovant i proposant activitats per apropar el 

mon de la pintura i la decoració als mes joves. Pintuart va 

organitzar als anys 90 un taller obert de pintura al Pla per 

a xiquets i joves? Amb una gran expectació, participació 

i acollida. I es que qui coneix als pardalets, tot açò no li 

pot sorprendre perquè son persones que no poden parar 

de fer i proposar coses. “culs de mal asiento” que solem 

dir en llenguatge col·loquial. En nom de la associació i en 

especial de la junta que avui acaba, Miguel, volem donar-

te la més sincera enhorabona, però sobretot el mes sincer 

agraïment, i tu saps bé el perquè. Mai ens has fallat a res, 

a cap assemblea ni a cap esdeveniment… fem el que fem, 

sempre apareix el teu rostre entre el públic, de manera 

presencial però no protagonista, per engrandir aquestos 

xicotets actes que fem amb tanta il·lusió, i és que, parlant 

amb els teus familiars, amics i companys del comerç… tots 

hem coincidit en el mateix… el teu compromís, el teu esforç, 

el teu somriure i sobretot la teua predisposició a la feina i la 

teua humilitat, fan de tu la persona que ets, i que tingues 

tanta gent al voltant que t’estime com t’estima.”

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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Visiblement emocionat i recolzat per tota la seua família, 

Miguel va veure un vídeo que li havien preparat i va agrair tots 

aquestos anys de cara al públic, tota una vida que ara acaba 

per començar una nova etapa i en un any de capitania!!!

Després va arribar altre de les estones especials de la 

gala: el moment de l’homenatge al “comerç de tota la vida”

Enguany va ser el torn de retre homenatge a “la carni”, 

carnisseria Regentada per Dolo Martí, actualment a la plaça 

Venerable escuder num 31. Aquest negoci, nascut a la seua 

pròpia família va nàixer a l’any 1951. En origen, es va obrir 

com Carnisseria “Milagriu i Juanito”, nom del matrimoni 

fundador d’aquest comerç tradicional “de tota la vida” al 

que retien homenatge per la seua trajectòria al capdavant 

d’un comerç d’alimentació artesanal i de proximitat. 

Juanito ja venia de família de carnissers. Els seus pares 

regentaren la carnisseria de la Ti Francisca , la qual estava 

situada en el local on hui en dia està el bar Califa, i tenia 

l’accés pel carrer Bisbe Estanya. Però va ser després de casar-

se quan va llogar el baix de la finca de la plaça Venerable 

Escuder, on actualment es troba “la carni”, on van obrir el seu 

propi negoci, recolzat, com no, per tota la família de Milagriu. 

Els seus germans Paco, Pepe, Santiago i Lola, tiraven una 

mà sempre que podien, ja que aquest negoci necessitava 

de moltes mans, ja no és només atendre al mostrador, cal 

comprar els animals i dur-los al matador, agafar la carn del 

matador, preparar l’embotit i finalment la venda al públic. 

Un fum de feines, que sols saben les hores que es gasten 

aquells que ho han vist des-de menuts i ho han viscut, 

com és el cas de Dolo, que tota la vida ha vist als seus tios 

i sobretot a sa tia Milagriu i a sa mare, dia rere dia fent-se 

càrrec d’un negoci, que majoritàriament era lloc d’homes. 

Deia Silvia Botella que “ una vegada més, es demostra que 

a les dones no els espanta la feina i sé de bona gana, que 

ho han fet amb alegria i de gust. Com bé em contava just 

Lola, germana de Milagriu i mare de Dolo, han disfrutat tant 

de la feina les dos conjuntament i han format tan bon equip, 

que quan veien el moment de jubilar-se fins i tot ho van 

prendre a plors. I es que no hi ha res més bonic que escoltar 

aquestes històries d’amor a una professió i a un poble de 

boca dels seus protagonistes” . Tot seguit es va projectar 

un vídeo on Milagriu parlava d’aquest negoci, Milagriu, un 

dona centenària ja!!! Dolo i sa mare reberen l’homenatge 

compartit amb Milagriu, recordant tot el que La Carni ha 

significat per a la seua família, destacant el gran sacrifici 

que comporta una comerç local.

La gala va estar recolzada per Paqui Ruíz, regidora de 

comerç que ha mostrat des del primer dia, total predisposició 

a la nova junta per treballar de manera conjunta pel bé del 

comerç local i com dèiem també, va servir per acomiadar a 

la junta anterior i donar el relleu a la nova junta encapçalada 

per Mateo Gozalbes.

L’associació de comerç i serveis de Cocentaina es troba ja 

preparant la campanya de Nadal que un any més, ve plena 

de sorpreses i facilitats per als clients. El comerç local fa viu 

un poble i a Cocentaina tenim el luxe de tindre comerços i 

establiments de qualitat, amb molt bon nivell i garantint eixa 

atenció personalitzada. 

Les teues compres de Nadal, millor al comerç local!!
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Carla Reig Igual guanya el 1er premi en la categoria A 
en la VIIª edició del Concurs Internacional de Guitarra 
Alhambra para a joves
Redacció

C
arla Reig Igual, alumna de guitarra de l'Escola de 

Música de la UMC  ha obtingut el primer premi de la 

categoria A en la VIIª edició del Concurs Internacional 

de guitarra Alhambra per a joves celebrat en el Conservatori 

Municipal José Martí València del passat 24 al 27 d'octubre. 

Carla Reig Igual és filla de Rafael Reig Cascant, professor de 

guitarra de l'Escola de la Unió Musical Contestana (UMC) i 

d'Alicia Igual Blasco, músic i també professora d’oboè i de 

cant de l'Escola de Música de la UMC. 

L'Associació Cultural Torsimany i Guitarres Alhambra van 

fundar aquest Concurs amb la finalitat d'incentivar a les 

joves generacions de guitarristes en l'estudi de la guitarra 

espanyola, esperant que els servisca d'impuls i estímul per 

a continuar aprofundint en les seues trajectòries artístiques.

Segons l'edat, hi ha una categoria. Carla ha concursat en 

la Categoria A, fins a 10 anys i el premi consisteix en un 

diploma i en  un 50% en la compra d'una guitarra Alhambra 

i material musical.

Eduardo Rengel Albert nomenat arxipreste de la «Mare 
de Déu del Miracle»
Redacció

E
l cardenal arquebisbe Antonio Cañizares ha entregat els 

nomenaments a 34 arxiprestes de la diòcesi de València 

després de la seua designació el mes d'octubre passat

Un total de 34 arxiprestes de l'arxidiòcesi de València van 

rebre el dilluns 11 de novembre els seus nomenaments. El 

lliurament ha tingut lloc en un acte celebrat en el Seminari 

Major de Montcada, que ha donat començament amb la 

celebració de l’Eucaristia, presidida pel cardenal Cañizares, 

en la qual els arxiprestes han realitzat la seua professió de 

fe i jurament de fidelitat.

A continuació, ha tingut lloc una reunió conjunta del 

Consell Episcopal de la diòcesi i el Col·legi d'Arxiprestes, 

en el qual han rebut els seus nous nomenaments, per un 

període de tres anys.

Igualment, després de la reunió, els sacerdots que han 

acabat el seu període al capdavant dels arxiprestats han 

rebut l'agraïment per la labor prestada, i tots els participants 

han compartit un menjar de germanor.

Així doncs, l’arxiprestat  “ Mare de déu del Miracle” torna a 

Cocentaina amb d. Eduardo Rengel al capdavant. Recordem 

que d.Eduardo  Rengel, és, des de setembre de 2014 el 

rector de l'església de Santa María de Cocentaina i a més, 

és director Espiritual de la Pia Unió Verge del Miracle, entre 

d’altres. Aquest Arxiprestat engloba a un bon número de 

població tant Cocentaina com Muro són les localitats més 

grans d'aquest Arxiprestat però també s'atenen parròquies 

d'altres punts de la comarca com per exemple Planes i els 

municipis del voltant. L'Arxipreste s'encarrega una mica de 

coordinar amb els rectors les diferents reunions, traslladar-

los la informació que arriba des de València i animar als 

sacerdots de la comarca en la seua activitat pastoral. Aquest 

arxiprestat a més, porta el nom de la Patrona contestana.

En dit acte, també d. Ramón Micó fou nomenat arxipreste 

de la zona  de Banyeres de Mariola que abarca poble de la 
comarca del Comtat i que du el nom de l’arxiprestat de la 

Mare de Déu d’ Agres.
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El socarrat Xavier Linares crea Ohhna: la marca de roba 
sostenible per a dona

O
hhna naix amb l’objectiu de fer les coses bé, tant 

per al nostre planeta com per a la societat en la que 

ens desenvolupem. Per això, les peces de roba estan 

elaborades amb 50% cotó orgànic i 50% cotó reciclat, el que 

fa que siguen respectuoses amb l’entorn i amb la pell de qui 

les vist. A més a més, s’aposta pel “Quilòmetre 0”, ja que 

els proveïdors estan a escassos quilòmetres de Cocentaina. 

D’altra banda, qualsevol peça de roba de la marca Ohhna 

podrà ser reciclada quan la seua propietària ja no l’utilitze 

més. Per tant, esta és una marca de roba responsable en 

la producció que pretén un consum responsable per part 

de la clienta. 

Segons Xavier Linares, defineix la marca Ohhna com 

“una marca de moda urbana que confecciona roba de punt 

d’alta qualitat per a dona, baix els criteris de sostenibilitat i 

responsabilitat social”. 

D’esta manera, Ohhna, està pensada per a dones 

cosmopolites que viuen el seu dia a dia intensament: 

treballen, viatgen, es cuiden, etc. Dones que aposten per 

un canvi en la forma de consumir i volen roba que els dure, 

que no passe de moda i que puguen llavar i utilitzar tantes 

voltes com vulguen sense que perden les seues propietats. 

Ohhna es va donar a conèixer a un estand de la Fira de 

Tots Sants, on va tindre una gran acollida. Actualment, es 

Paula Figuerola

Iván Carbonell Iglesias, guanya el premis Ciutat de València en 
la seua XXXVII edició en la modalitat de Narrativa en valencià
Redacció

L
’escriptor contestà Iván Carbonell Iglesias, amb l'obra 

“La cançó del mag Merlí” ha guanyat el premis Ciutat 

de València en la seua XXXVII edició en les modalitats 

de Narrativa en valencià amb una dotació de 12.000 euros. 

Són uns guardons atorgats per l'Ajuntament, que porten el 

nom de la ciutat i que reten homenatge a alguns dels seus 

autors més insignes.

Com en anteriors edicions, l'Ajuntament de València 

tornarà a propiciar la millor difusió de les obres guanyadores 

gràcies als acords amb les editorials Bromera i Edicions del 

Bullent, editores de reconegut prestigi per a ajudar a créixer 

la rellevància dels Premis Literaris Ciutat de València. 

El palmarès d’Ivan Carbonell és molt llarg i la seua obra 

literària sol fer un guinyo a la nostra comarca. No oblidem 

a més, que Ivan és l’autor de les ambaixades festeres que 

es declamen el dia dels trons.

pot vore i comprar la roba d’ Ohhna al web www.ohhna.com 

i a les xarxes socials de la marca: Ohhna shop (Facebook) 

i Ohhna_shop (Instagram).
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La sra Rafaela Richart, 104 anys de vida i d’història
Redacció. Fotos: Silvia Botella

P
ossiblement, la sra Rafela Richart és la dona més 

major de Cocentaina, la que més vivències ha tingut i 

la que avui, en 104 anys, segueix bufant els ciris del 

seu aniversari.

El 24 d’octubre de 1915 naixia Rafaela Richart i com 

es feia abans, la van batejar amb el nom del sant del dia 

(Rafael). En aquesta mateixa revista i a l’any 2015, ens 

fèiem ressò del seu 100 aniversari, una cita que segueix 

celebrant rodejada de tota la seua família. Així doncs, el 

diumenge 27 d’octubre en un gran dinar es van reunir tots 

per a que la sra Rafael bufara els ciris: els aniversaris s’han 

de celebrar i els ciris s’han de bufar, no va faltar la tarta i el 

somriure d’aquesta dona centenària. Rodejada dels seus 

tres fills, 4 dels seus nebots, els seus 9 nets (amb les seues 

respectives parelles) i els seus 21 besnets, la iaia Rafaela 

va complir amb l’objectiu d’asseure’s tots junts i cantar el 

“cumpleanyos feliz”. Aquesta és possiblement, l’única cita 

de l’any en que tota la família es reuneix, és l’aniversari de 

la iaia i ella és la més feliç al veure’ls a tots junts.

En 104 anys, la sra Rafael ha viscut moltes coses, algunes 

dolentes com la marxa de familiars i altres d’alegria com 

veure crèixer la família que va formar. 

Ferma devota de la Mare de Déu del Miracle, enguany 

la tornarà a veure eixir pels carrers de Cocentaina, tenia 5 

anys quan es va celebrar el IV centenari del Miracle i ara 

pot dir que és l’única dona que queda que ha viscut dos 

celebracions multitudinàries de la seua estimada Mare de 

Déu del Miracle.

La sra Rafael ha complit el seu objectiu, ella sempre diu 

que sa mare, la sra Cornelia  va faltar en 102 anys, la seua 

germana, la tia Cornelieta, va faltar

en 103, per tant, a ella, li'n tocaven 104. 

El més important de complir anys és poder-ho celebrar 

amb els teus i la sra Rafaela pot estar ben orgullosa de la 

família que ha educat i que no la deixen soles.

Felicitats sra Rafaela i l’any que ve, si Déu vol…tornarem 

a celebrar el seu aniversari.
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Milagro Jover Pascual, 100 anys i a seguir sumant
Redacció

I 
de nou Cocentaina acompanya una centenària en el dia 

del seu aniversari. El 24 de novembre del 1919 naixia 

Milagro Jover Pascual la major de 5 germans Paco, Pepe, 

Santiago i Lola. Una família en la que han estat tots molt 

agermanats i han estat sempre recolzant-se inclòs quan va 

muntar amb el seu home l’any 1951la Carnisseria “Milagriu 

i Juanito. 

La sra Milagriu ha sigut una dona molt familiar i una dona 

amb un gran cor així ens ho han contat moltíssima gent 

que l’ha coneguda i tractada. No tenia res seu, al contrari 

ho compartia tot tant a nivell de treball com a casa, però a 

més a més sempre ha tingut al seu costat a la seua germana 
Lola la xicoteta de casa amb la que ha compartit treball 

però sobre tot vida. Si bé el seu aniversari va ser el 24, dir 

que el dijous 21 es van desplaçar al seu domicili part de la 

Corporació Municipal per a felicitar-la i portar-li un ram de 

flors en nom de tot el poble. 

Feina, molta feina per dur endavant la “carni” i sempre 

amb un somriure, en 100 anys la sra Milagriu ha sigut 

testimoni ferma del canvi i transformació del poble, ella és 

història viva de Cocentaina i poques com ella en queden en 

el poble. És un dona senzilla i que continua transmeten la 

il·lusió i la força de viure i eixa constància i perseverança que 

l’han marcat en el seu dia a dia per dur el negoci endavant 

i deixar un gran legat d’experiències i vivències als de casa.

Moltes felicitats sra Milagriu, 100 anys i els que queden 

per seguir amb la flama viva!!!
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Temps i cançons, 25 anys en antena

E
n aquest 2019, el programa de ràdio Cocentaina 

“Temps i cançons” que dirigeix i presenta Paco Insa 

ha complit les noces d’argent: 25 anys acostant-nos 

les cançons de tota una vida a mode de revista musical.

Va ser el 9 de març de 1994, quan eixa sintonia 

inconfundible irrompia en les ones de la ràdio i amb un 

Paco Insa nerviós per eixe primer programa, s’encetava un 

espai que a dia d’avui, és un fixe de la graella tardor-hivern 

de l’emissora municipal: “Temps i cançons”.

No va ser aquesta la primera vegada que Paco Insa 

parlava per la ràdio, ja que Paco va formar part del planter 

que feu possible la primera ràdio del poble, ubicada en la 

casa abadia i que va ser l’inici de la ràdio d’avui. Recorda 

amb molta estima eixos anys, 7 ni més ni menys i gràcies 

al vicari Antonio Sancho  que els va confiar aquest projecte. 

En dita andadura Paco recorda a Tonico Borrás, Mila Reig, 

Luis Ferre, Luis Pérez... ells eren la veu, millor dit “La voz de 

la Mariola”. En l’any 64, la nova llei de telecomunicacions, 

va obligar a totes les emissores apassar-se’n a la freqüència 

modulada i ahi la radio que s’emetia de l’abadia va deixar 

de sonar. 

Per motrius de feina, Paco va haver d’anar-se’n fora, però 

sempre tenia eixe cuquet de la ràdio, perquè per a ell, la 

seua passió és la ràdio i va ser en l’any 87, quan de la ma de 

Pepe Marset i Emilio Fuster arrancaria la que avui és Ràdio 

Cocentaina. La Veu del Comtat. Paco feia col·laboracions 

esporàdiques, quan venia al poble. Quan ja es va quedar 

a viure al Cocentaina va rebre una proposta ferma de fer 

un programa setmanal. Era l’any 94 i naixia així “Temps i 

cançons”.

El programa sorgeix d’una col·lecció de diferents fascicles 

que Paco es col·leccionava i que conta la història d’Espanya 

des de l’any 1939, una col·lecció amb molta documentació 

i que Paco va aprofitar per introduir eixa història nacional a 

través de la música. L’estructura del programa sempre ha 

estat la mateixa, és una revista oral, amb la seua portada, 

les primeres planes, les seues pàgines centrals...i com 

no, la contraportada. És un programa que pretén fer un 

homenatge al segle XX.

Tot i que el títol sempre ha sigut “Temps i cançons”, 

aquest ha estat estructurat en diferents edicions que 

constaven d’entre 50 i 60 programes (no parlem d’anys, sinó 

d’edicions). La primera edició duia el títol de “Vida quotidiana 

i cançons de la vida”; la segona es va presentar amb el nom 

de “60 x 60”, amb música dels Beatles i on ens parlava 

de la història del rock, els guateques dels diumenges...; la 

tercera edició es va centrar en la història del pop espanyol 

Redacció

i la música iberoamericana i responia al títol de “La ràdio i 

tu”. “Del baül de la Piquer al Mediterrani de Serrat” va ser 

la quarta edició, on compares dels dos artistes versionaven 

les seues cançons a l’inici i final de cada programa, mentre 

que també escoltàvem les melodies de Brodway i cançons 

de la romàntica Itàlia. La quinta edició ens duia notícies 

musicades, el bolero és vida i l’actualitat dels anys 70 i 

80 amb la música del moment, aquesta edició va rebre 

el nom de “El món per un forat”. La sisena edició, sota el 

nom de “Discografia” ens presentava una portada amb la 

banda sonora d’alguna pel·lícula, amb Sabina i Serrat en 

la pàgina central i les darreres pàgines dedicades al Raig 

de Sant Martí de la música, cada música un color i un estil 

diferent. I a dia d’avui, en 2019, ens trobem ja en la setena 

edició “Finestra oberta”.

25 anys i 800 programes de “Temps i cançons” amb 

l’objectiu d’arribar als 1000. Per a Paco Insa, aquest 

programa és vida, durant 25 anys ha reflectit amb les 

cançons la cruesa de la vida en blanc i negre, adobada 

amb música que li donava calor. Un programa que te fidels 

seguidors i que esperem que arribe a eixos 1000.

Sintonitzem el 107.9 de la FM, és dilluns i són les 19h... 

“amigues i amics amb aquesta sintonia habitual encetem 

el programa genèric de “temps i cançons”. Un programa 

sociocultural però sobretot musical en el que durant una 

estona estarem entre tots vosaltres per a que ho passeu lo 

millor possible...”
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Concierto Fira Tots Sants de la orquesta de pulso y púa La 
Paloma y la banda de música de la Unión Musical contestana
José Luis Muñoz Huércano.  Vicepresidente UMC

E
l sábado 26 de octubre tuvo lugar el tradicional 

concierto que la orquesta de Pulso y Púa la Paloma 

y la banda de la Unión Musical Contestana organizan 

cada año dentro de los actos programados con ocasión de 

la Fira Tots Sants.

La primera parte del concierto corrió a cargo de la Orquesta 

de Pulso y Púa la Paloma que abrió el programa con la 

interpretación de Sergio, pasodoble de Antonio Ferrándiz 

Montava, conocido por “Toniquet”, músico y compositor 

nacido en Cocentaina en 1920 y que desde 1975 hasta su 

fallecimiento dirigió a la Paloma. A continuación la orquesta 

de pulso y púa interpretó la obertura de Imperia, de Mario 

Maciocchi, prolífico compositor italiano de música para 

orquesta de plectro nacido en Roma en 1874 y fallecido 

en París en 1955. Seguidamente la Paloma interpretó una 

selección de El barberillo de Lavapies, zarzuela en tres 

actos compuesta por el maestro Francisco Asenjo Barbieri, 

estrenada en el teatro de la Zarzuela de Madrid en 1874. 

Para finalizar la primera parte del concierto, la orquesta de 

Pulso y Púa la Paloma interpretó el preludio sinfónico de 

La Torre del Oro, zarzuela en un solo acto compuesta por 

el maestra Gerónimo Giménez, estrenada en 1902 en el 

Teatro Apolo de Madrid.

Tras un breve receso se inició la segunda parte del concierto 

a cargo de la banda de la Unión Musical Contestana, bajo la 

dirección de su nuevo director Ferrán Sanchis Gandía, que 

en este concierto se estrenaba como director titular de la 

banda. La Unión Musical abrió el programa del concierto en 

esta segunda parte con la interpretación de Música y Vinos, 

pasodoble del Manuel Morales, compuesto en el año 2016 

para la banda Santa Cecilia de Requena. Seguidamente 

interpretó Menú, de Carlos Pellicer. Se trata de una obra 

dividida en tres movimientos relacionados con el desarrollo 

y la “degustación” de un buen menú gastronómico. Los 

títulos de estos movimientos son L’Apéritif, La spécialité du 

Chef y “American pie”. El programa del concierto continuó 

con la interpretación de Romance, de Andrés Valero-

Castells, compositor nacido en Silla en 1973. Romance fue 

compuesta en 2011 y fue obra obligada en la 4ª sección 

del XXXV Certamen de la Comunidad Valenciana celebrado 

en 2013. Para finalizar el concierto la banda de la Unión 

Musical interpretó Vasa, de José Suñer, obra dedicada al 

buque homónimo construido por el rey Gustavo II de Suecia 

que se hundió en su viaje inaugural el 10 de agosto de 1628 

y que fue rescatado en 1961, exhibiéndose en la actualidad 

en un museo de la ciudad de Estocolmo.

Tras unas breves palabras de agradecimiento a los 

músicos y al público asistente por parte de la presentadora 

Mari Nieves Pascual, se dio por concluido el concierto.

L’auca de la Fira llueix a l’ajuntament de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l taller de carrers i taulells de l’Escola d’Adults 

Beniassent va pintar per a l’ajuntament de Cocentaina 

l’auca de la Fira per a commemorar que en abril de 

2019 va ser declarada d’Interès Turístic Internacional.

El disseny dels dibuixos és d’Abad i Segura i el text de 

José Miguel López, qui va encomanar l’auca quan era 

regidor de Fira.

L’alcaldessa del municipi, Mireia Estepa, va confiar 

aquesta tasca al grup de taulells «pel seu bon fer i la 

professionalitat dels seus treballs. Sabia que el resultat anava 

a ser meravellós i, en efecte, ha sigut un èxit que ara totes 

les persones que venen a l’ajuntament poden contemplar.»

El grup de taulells el componen els i les alumnes de 

ceràmica que voluntàriament fan els taulells dels carrers de 

Cocentaina, d’aquesta forma, la regidoria d’Educació es fa 

càrrec de les despeses del material i la docència i ells i elles 

posen les seues hores de treball desinteressat.
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El coro Diatessaron de Molina del Segura guanya la 39 
edició del Certamen Coral Fira de Tots Sants

D
issabte 9 de novembre es va celebrar en el Centre 

Cultural el Teular de Cocentaina la 39 edició del 

Certamen Coral Fira de Tots Sants, acte cultural que 

va clausurar la 673 edició de la Fira de Tots Sants.

El Coro Diatessaron de Molina de Segura, Múrcia, va 

aconseguir el Primer Premi dotat amb 3000€ per decisió del 

jurat, a més amb aquest premi va obtenir la classificació per 

a participar en el V PREMI FIRACOR, edició extraordinària 

del 40 Certamen Coral Fira de Tots Sants on concursarà 

amb els guanyadors dels últims dos anys. El Grupo Vocal 

“Amitié” de Langreo d'Astúries va ser creditor doble, el 

Segon Premi dotat amb 1.800 euros i el Premi de Públic 

dotat amb 600 euros. El Tercer Premi va recaure a la Coral 

Jove del Conservatori de Sant Cugat de Barcelona, dotat 

amb 1200€.

NP Departament Fira. Fotos Silvia Botella

Els tres cors van obrir la seua actuació amb l'obra obligada 

del compositor i director Josep Robert Sellés i Camps que 

va dedicar la peça al seu fill Robert. "Mareta, Mareta" està 

composta a partir de la cançó popular valenciana amb el 

mateix títol. Amb aquesta obra, l'organització i el compositor 

reten homenatge a la celebració del "V CENTENARI DEL 

MIRACLE DE LA MARE DE DÉU " que Cocentaina celebra en 

honor a la seua Patrona la "MARE DE DÉU DEL MIRACLE".

L'acte va estar conduït pel periodista Gabriel Pascual i va 

estar presidit per l’Alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, 

la Presidenta del Cor de Cambra Discantus, Pepa Alba, el 

Sotssecretari de la Conselleria de Política Territorial, Obres 

Públiques i Mobilitat, Rafa Briet, El Director de la SEU 

Universitària de Cocentaina de la Universitat d'Alacant, 

Josep Lluis Todolí, el Vicepresident Conseller de la Unión 

Alcoyana Seguros, D. Enrique Rico, el Coordinador del 

Certamen Coral, Raúl Belda i autoritats locals.

Abans de conducta a la lectura de les actes de la decisió 

del jurat integrat per Josep Robert Sellés, Ana Luisa Chova, 

David Colado, Núria Hernández, Jordi Blanch i com a 

secretari del mateix Marcs Vilaplana, va actuar el Grup de 

Sons de Mar, integrat per Carmen Botella, veu i Juanba 

Gimeno, Guitarra.

Després de la intervenció de l’Alcaldessa de Cocentaina 

Mireia Estepa que va realçar la importància per a Cocentaina 

del Certamen Coral Fira de Tots Sants i el Coordinador 

del Certamen Raúl Belda es va procedir a lliurament dels 

guardons.

El públic que va omplir per complet l'aforament del Centre 

Cultural, va col·laborar amb la compra de la seua entrada 

amb una causa solidària, la recaptació íntegra de taquilla 

serà destinada al Projecte de Caritat del “V Centenari del 

Miracle de la Mare de Déu”, coordinat per les associacions 

locals PIA Unió i Càritas Interparroquial.
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Cocentaina i desembre, les tradicions d’un poble viu
Redacció

Q
uan aquest número de la revista isca al carrer, ja 

estarem al mes de desembre i ja podem veure com 

l’enllumenat de Nadal va ornat els carrers del poble 

anunciant-nos la proximitat de les festes nadalenques que a 

Cocentaina s’enceten amb l’encesa de l’enllumenat i segueix 

l’advent amb un calendari farcit de concerts i activitats 

nadalenques que ens deixaran a les portes de 2020.

Però anem per parts, perquè les tradicions contestanes a 

desembre s’enceten amb dos actes: l’olleta de la Puríssima 

i la corriola.

Paqui Ruiz s’estrena com a regidora d’aquesta àrea. Tot 

i no ser nascuda a Cocentaina, sent les tradicions locals 

com a seues i de fet, des que viu ací, ha participat d’elles, 

sent una socarrà més. Tant és així, que enguany fins i tot, 

amb els Cavallers de Llúria, viurà la seua primera olleta de 

la Puríssima. Es tracta aquest d’un acte intern de filà on 

l’Ajuntament sí que mitjançant un decret, dona permís a les 

filaes o bars que tenen festers, a estar oberts fins les 2:30h 

del mati. Hem de tindre clar que aquest acte no és el mig 

any fester, sinó què és l’olleta de la Puríssima, altre fet que 

ens identifica com a únics.

Però abans, i per la vesprada, a les 17:30h tindrà lloc 

l’encesa de l’enllumenat encetant així la campanya de 

Nadal del comerç local (regidoria que també ostenta Paqui 

Ruiz). Com en anys anteriors, es farà una xocolatada amb la 

col·laboració de les mestresses de casa i hi hauran activitats 

al Pla per a que els xiquets puguen participar d’aquesta 

campanya del Nadal contestà que enguany també disposarà 

del seu raconet de Nadal, amb l’arbre gegant, actuacions 

musicals, representacions per a grans i menuts i regals 

que premiem la fidelitat dels clients contestans. Anoteu a 

l’agenda la cita: el 7 de desembre.

A l’endemà, i sempre mirat al cel i esperant una bona 

predicció meteorologica, Paqui Ruiz com a regidora de 

tradicions i contestana adoptà, agafarà la motxilla per endur-

se eixe pa redó amb un forat enmig, la llonganissa roja i fer 

que la campaneta de Santa Bárbara sone de valent al llarg de 

tot el dia. És la corriola, altra cita única dels socarrats que en 

aquest cas ens deixa en el paratge de Santa Bárbara. “Des 

de l’Ajuntament treballem per adequar el paratge durant 

tot l’any. També treballem en la neteja del paratge i en eixe 

dia es posen més papereres per que la gent tinga on tirar la 

brossa, tot i que en el propi paratge hi ha contenidors; ara 

bé, una cosa és que estiguen i altra que es vulguen gastar, 

però en fi, eixe dia s’augmenten els punts de dipositar brossa 

i els operaris de neteja faran una gran batuda en concloure 

la jornada. Tanmateix l’ermita també es manté en òptimes 

condicions perquè tothom puga fer sonar la campaneta”.  

La jornada de la corriola comença de ben mati, ambt 

la colla de dolçaines i tabals Mal Passet i els dos júniors 

contestans, Generació Oberta i Sol Sortit. Assenyalava Paqui 

Ruiz que “els júniors d’ambdues parròquies són els qui 

millor poden amenitzar el mati. Els anys anteriors ha donat 

resultat i què millor que siguen els de casa els qui fagen 

jugar a grans i menuts. Nosaltres des de l’Ajuntament els 

paguem el material, la infraestructura (taules, megafonia...) 

i el que els faja falta per a la tómbola. Pense que si el dia 

acompanya, tornarem a tindre una bona jornada de la 

corriola amb activitats per a tots i la música de Mal Passet, 

que no falla mai!!!! A les 9:30h, la colla iniciarà l’eixida cap 

a Santa Bárbara des del Pla, arreplegaran a la gent que 

es trobe en el Raval i en romeria pujaran cap al paratge. 

Allí esmorzarem junts, amb el so de la dolçaina i el tabal 

i de seguida començaran les activitats fins les 12h que 

conclouran per arreplegar i preparar el lloc per a l’Eucaristia 

que es celebrarà a les 12:30h, serà una Missa de campanya, 

com s’ha fet fins ara”.

Després d’haver-se menjat la corriola i ja per la vesprada, 

la tradició mana que hi ha que muntar l’arbre de Nadal, el 

Betlem... estarem ja en la segona setmana d’advent i ja que 

tenim el poble engalanat amb l’enllumenat, el naixement 

de vímet i eixe racó de Nadal que poc a poc anirà prenent 

forma, toca també ornar la nostra llar.

La tradició nadalenca a Cocentaina fa que durant  els caps 

de setmana previs al Nadal hi hagen diferents concerts 

“tenim les nadaletes dels Convent, l’aplec de nadaletes que 

organitzen els júniors Generació Oberta el 21 de desembre, 

els concerts corals de Discantus i l’Orfeó contestà Just 

Sansalvador...i no podem oblidar-nos de l’asguilando, per 

una banda els col·legis públics contestans que venen a 

felicitar-nos a l’Ajuntament i per altra banda eixa vesprada 

de la nit de Nadal on a Cocentaina tenim xiquets tocant a 
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la porta i també l’acompanyament 

musical de l’Ateneu i la colla Mal 

Passet amb la seua escola que 

ixen al carrer per a desitjar-nos 

unes bones festes amb la música.  

No podem oblidar que des de la 

parròquia de El Salvador, un any 

més tindrem el concurs de Betlems 

dirigit a tots aquells que munten el 

Betlem, tradició de Sant Francesc 

que no hem deixar perdre i que 

animem a xiquets i grans que 

participen d’aquesta convocatòria 

que es realitza des del Salvador 

amb les confraries de la Dolorosa, 

la Verge del Carmen i els júniors 

Sol Sortit”. 

Però sens dubte, dintre de tot 

el Nadal, el dia més esperat per 

els més menuts és el dia dels 

Reis, parlant amb la regidora, li 

preguntàvem si Melcior, Gaspar 

i Baltasar vindrien en 2020 a 

Cocentaina, “per suposat que 

vindran i de segur que ben 

carregats de regals i algun saquet 

de carbó. Enguany és Càritas de 

El Salvador qui s’encarregarà que ses Majestats d’Orient 

arriben a bon port i no passen de llarg per Cocentaina. 

Cal recordar que el dia 1 de gener a les 7 de la vesprada 

vindrà ja un emissari per arreplegar les cartes dels xiquets 

i xiquetes, llegiran un bàndol que li han encarregat a Juan 

Enrique García, aleshores cal escriure bé l’adreça per a 

que Ses Majestats puguen respondre dites cartes. I ja el 

dia 5 de gener, a les 3 del migdia tindrem de nou la visita 

d’un emissari que eixirà des del Pla de la Font i pegarà la 

volta a cavall alertant a tots de la prompta arribada dels 

reis d’Orient deixant-nos la tradicional i típica bandeja de 

dolços, exclusiva sols de Cocentaina. També hi ha diferents 

barris del poble i la placeta de Sant Miquel on també ja de 

migdia hi ha un avantsala del que vindrà a la nit i a partir 

de les 7 de la vesprada, Melcior, 

Gaspar i Baltasar arribaran a 

Cocentaina”. Sens dubte eixe és 

el dia més màgic de l’any, és el 

dia de la il·lusió “però no sols és la 

il·lusió dels xiquets, sinó també la 

il·lusió dels propis organitzadors, 

perquè son ells els que ho tenen 

tot estructurat, l’Ajuntament els 

dona el que demanen dintre 

dels pressupost establert així 

com els donem també tota la 

infraestructura necessària”.

Amb l’arribada dels Reis Mags, 

tancarem el període nadalenc 

i “eixa nit hi haurà també un 

dispositiu especial de neteja 

per a buidar els contenidors”. 

Sens dubte, aquest és un mes 

molt complet per a les tradicions 

contestanes i també per a la 

neteja i el comerç (ambdues 

regidories de Paqui). Paqui 

es mostra il·lusionada i amb 

ganes de compartir amb la gent 

de Cocentaina i les pedanies 

aquestes tradicions que fan que 

Cocentaina siga especial, única i diferent, “des de la regidora 

de tradicions sols em resta agrair l’esforç que estan fent els 

organitzadors de la cavalcada per a que tot isca perfecte, 

esperem ara que el temps ens acompanye. També vull 

agrair a les entitats contestanes que realitzen activitats al 

voltant del Nadal i de la corriola, entre tots fem el poble 

gran. Simplement desitjar-vos unes Bones Festes de Nadal 

i com que parlem de tradicions, que no s’oblideu d’anar el 

31 de desembre a l’Hostalet perquè allí estarà l’home que te 

més orelles que dies queden en l’any, una altra activitat que 

està consolidant-se i que ens fa passar un mati d’allò més 

agradable. Estigau atents també a la programació del racó 

del Nadal, perquè hi hauran moltes activitats i actuacions 

en directe. Bon Nadal i feliç 2020”.
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La Parròquia El Salvador de Cocentaina convoca el 
XXXVIII Concurs de Betlems

L
a Parròquia de El Salvador de 

Cocentaina ha convocat un any 

més el tradicional Concurs de 

Betlems, que ja va per la seua 38 

edició.

Les Confradies de la Mare de Déu 

del Carme i La Dolorosa, junt als 

Júniors Sol Sortit organitzen el concurs 

en el que poden participar tots els 

Betlems instal·lats a Cocentaina, 

muntats individualment, amb la 

família o per associacions o grups.

Cal inscriure’s prèviament emplenant 

les seues dades personals i secció en 

la que participen, en uns tríptics que 

podran trobar tant a la Parròquia de El 

Salvador, a l’Església de Santa Maria 

i a les papereries de la localitat. El 

termini d’inscripcions finalitzarà el 

dissabte 21 de desembre del 2019.

El concurs consta de les següents 

seccions:

SECCIÓ 1ª: El concursant haurà d’incloure al Betlem a més 

de la representació del naixement, quatre representacions 

Parròquia de El Salvador
o tres representacions i aigua en

moviment.

SECCIÓ 2ª: En aquesta secció el

concursant haurà d’incloure al

betlem, a més del naixement, dos 

representacions més.

SECCIÓ INFANTIL: Lliure.

La decisió del jurat es realitzarà i es 

donarà a conèixer el dia de l’entrega 

de premis, el 4 de gener del 2020 

després de la missa de les 19h. a la 

Parròquia de El Salvador.

Des de la organització del Concurs 

de Betlems animem a totes les 

famílies i grups o associacions a 

que aquest Nadal mantinguen viva 

la tradició de muntar el Betlem i 

participen en la 38 edició del concurs.

A més,  vo lem aprof i tar  per 

agrair a totes les persones que any 

rere any participen i col·laboren 

desinteressadament en aquest 

concurs: empreses, comerços i a

l’Ajuntament de Cocentaina que amb les aportacions fan 

possible aquest concurs siga una realitat.
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Regidoria de Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL

Que hem fet?

Durant els dies 4, 5 i 6 d'octubre Cocentaina va acollir 

les Jornades de Divulgació Científica dels parcs naturals de 

la Font Roja i de la Serra Mariola. La temàtica principal va 

girar entorn de l'evolució del paisatge i la interacció entre 

comunitats naturals i humanes. El divendres a la vesprada 

i el dissabte les sessions es van realitzar en el Centre Social 

Real Blanc. Diumenge es va programar una eixida de camp 

seguint la ruta “Una cita amb la història. Itinerari per les 

terres del Comtat”.

Així mateix, alumnes del Màster de Desenvolupament 

Local i innovació Territorial de la Universitat d'Alacant, la 

Càtedra Avant-UA i professors de la Universitat Tècnica de 

Manabi (l'Equador) van realitzar una visita formativa per a 

conèixer els diferents programes i activitats que en matèria de 

desenvolupament sostenible s'apliquen en el municipi. De la 

mà de la regidora Eugenia Miguel han conegut els projectes 

i accions realitzats en l'àrea de medi ambient i sostenibilitat.

GEST DE DESEMBRE: 
REBUTJAR BOSSES DE PLÀSTIC A 

L´HORA D´ANAR A COMPRAR

Ens costem a dates especials, de molts regals, compres i 

gestos que ens conviden a anar acumulant bosses de plàstic, 

sense ser conscients de l'alt valor contaminant, s'estima que 

cada espanyol consumeix, cada any una mitjana de 238 

bosses de plàstic, un costum que és tradueix en un volum de 

residus que supera els 97.000 tones. Una vegada realitzada 

la compra, la major part dels bosses són rebutjades sense 

control i apareixen en llocs dispars com els mars, amenaçant 

als ecosistemes marins.

La problemàtica dels bosses de plàstic és important, ja 

que estan fetes de petroli i tot i tindre una vida útil, d’uns 12 

minuts, romanen al medi durant centenars o milers d’anys 

i són un contaminant molt abundant i que és dispersa 

fàcilment. Per aquest motiu, la reducció dels bosses de 

plàstic és va establir com a mesura prioritària de prevenció 

al Pla Nacional de Residus 2017-2020.

Què és pot fer per evitar-ho? Doncs en lloc dels bosses 

podem utilitzar recipients permanents: el cabàs de tota la 

vida, el carret de la compra, els motxilles, bosses de tela 

...etc., és la millor manera d'evitar la generació de residus 

i d'estalviar recursos.

Bones Festes de Nadal i fes un consum responsable i saludable.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

“Ahi tienes a tu Madre” (Juan 19, 27)

L
a Mare de Déu del Miracle recorre tots els carrers i 

racons de Cocentaina. Ahí està la Mare que Jesús ens va 

regalar i 500 anys després i sota l’advocació del Miracle, 

aquesta Icona de la Inmaculada està recorrent cada raconet 

del poble i pedanies, entrant en cada casa, en cada cor dels 

romers que l’acompanyen i fins i tot la porten.

La veritat és que duem dos eixides (a dia de tancament 

de revista) i la Patrona contestana ha estat molt ben rebuda.

El poble s’engalana i la Mareta ha fet possible eixe 

agermanament entre els veïns i veïnes que afaenats i amb 

il·lusió, han engalanat els seus carrers, les seues cases per 

rebre a la Mare de Déu (amb diferents altarets improvisats en 

portes i finestres) en una visita que fa 25 anys es va produir 

però que en aquets 2019, es passeja pels nous carrers i 

avingudes del poble.

La primera eixida va ser el divendres 15 de novembre per 

la nit amb un multitudinari rosari de torxes  que va discórrer 

pel casc antic de la Vila Comtal y que deixà a la Mareta en 

Santa Maria on va estar acompanyada durant tota la nit 

en diferents torns de vetla i ja de dia, va ser venerada pels 

diferents grups parroquials. Per la vesprada va tindre lloc la 

primera eixida on el fred no va impedir que la Patrona dels 

contestana fera un gran recorregut pels barris de més enllà 

de País Valencià. Filaes com els Maseros, Cavallers de Llúria  

(aquestes dues ataviades amb els seus respectius tratges) i 

Llana van oferir una benvinguda especial a la Mareta al seu 

pas per davant de les seues seus .

La romeria va seguir diumenge de vesprada, destacant 

el seu pas  per l’Ajuntament on la Corporació Municipal la 

va rebre davant del Consistori al compàs de la tradicional 

“Mareta, Mareta” de Roberto Faus cantada pel cor de 

jubilats i amb l’acompanyament de la colla Mal Passet.  Els 

carrers de la Vila reberen a la Mare de Déu i els propis veïns 

i veïnes dels carrers s’han convertit en portadors, són les 

cames per a que la Mareta  visite on vivim. Els Almogàvers 

també li feren un altar i destacar que per primera vegada 

en la història, la Verge del Miracle va entrar a la Casa del 

Fester en senyal d'agermanament amb les Festes de Moros 

i Cristians que la localitat dedica al seu Patró, Sant Hipòlit 

Màrtir. Per aquest motiu a l'interior de la seu de la Junta 

de Festes es va descobrir un taulellet en record d'aquesta 

visita, creat per Mari Luz Morant.

La primera eixida extraordinària de la Mare de Déu del 

Miracle va acabar el diumenge a la vesprada amb l'entrada 

de la Patrona en el seu.

La setmana següent, la Verge va eixir divendres de mati i 

en aquest cas, portada pels alumnes més majors del col·legi 

Sant Francesc d’Assis. Amb una gran afluència de gent i 

amb l’acompanyament del guardià del Convent, la Mareta 

va arribar a l’Església dels Franciscans on tots els alumnes 

la van acompanyar durant el mati amb diferents activitats 

i cants. 

Dissabte de mati, el vent i fins i tot la pluja no va ser 

obstacle per a que la Mare de Déu fera la seua visita a les 

pedanies de Poble Nou de Sant Rafel i Els Algars així com 

també visitara la urbanització de Gormaig. El temps va voler 

ser enemic, però no va impedir que els veïns i veïnes de la 
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ronda Sud, del carrer Convent, de la part alta del Ferrocarril i 

del Teular prepararen l’arribada de la romeria ja dissabte de 

vesprada. Els creuats i Bereberes-Borts amb els seu tratge 

oficial i la Cavalleria Ministerial i els Sahorins també reberen 

el pas de la Mare de Déu per davant de les seues seus i fins 

tot el Mal Passet, va fer sonar la dolçaina i el tabal al pas 

de la romeria per davant de casa seva i els grup de danses 

Cocentaina portaren les andes al temps que feren sonar les 

castanyoles. En el seu pas per davant de l’Ateneu, un piano 

interpretava un Ave Maria. Diumenge, els torns de vetla al 

Convent i l’Eucaristia interparroquial donaren pas a una 

nova romeria en aquest cas pel Mas de Moltó, poliesportiu 

i un apoteòsic Passeig del Comtat que va rebre a la Mare de 

Déu amb l’acompanyament de la Unió Musical Contestana 

i la colla Mal Passet que foren la banda sonora de la recta 

final de la romeria que tornà a la Mareta al seu monestir.

Ens resten encara dos eixides més: l’últim cap de setmana 

a la zona de el Raval on la Mareta pernoctarà en l’Església 

de El Salvador  i el 14 i 15 de desembre, amb una visita a la 

zona baixa de la Vila, el barri de Fraga i zona Real Blanc, les 

pedanies de Penella i l’Alcúdia i també el cementeri municipal.

Des de la comissió del V centenari agraeixen la 

implicació de la gent en les romeries i ens animen a seguir 

acompanyant- la, a ser portadors de la seua Imatge i viure 

com una festa “que Cocentaina fa 500 anys te una Mare 

que la guia per la senda de l’amor”. (Al facebook de la Pia 

Unió podeu veure en imatges el recorregut de les romeries).

I un últim apunt, perquè paral·lelament a les eixides, 

continuen realitzant-se activitats al voltant del V centenari del 

prodigi. Així doncs, el divendres 13 de desembre a les 21h 

i a l’església de Santa Maria tindrà lloc la representació del 

“Cant de la sibil·la”. Es tracta de la representació d’un teatre 

religiós que pronostica l’arribada del Messies i la fi del món.

Està organitzat per l’Estudi de Dansa Alicia Montava amb 

motiu del V Centenari.

Les entrades són a 5€ i les podeu trobar al mateix estudi 

de ball, i també a la Papereria El Pla, Saúl Santonja Atelier i 

Carnisseria Assun. La recaptació anirà destinada al projecte 

de caritat del V Centenari.

Restauració del tron antic

A
mb motiu de l’eixida en romeria de la Mare de Déu i 

amb la finalitat de que tots els contestans i contestanes 

pogueren ser portadors de l’excelsa Patrona, des de la 

Comissió es va decidir que en aquest V centenari la Mare de 

Déu no eixirà baix palis, sinó que havia d’anar en unes andes 

facilitant així que tothom puguera dur als seus muscles a la 

Patrona dels socarrats.

Així doncs es va procedir a restaurar el tron antic amb el 

qual havia d’eixir.  Deteriorat pel pas del temps, s'ha netejat 

i s’han reposat els rajos que faltaven, també s’han refet tots 

els volums que faltaven dels àngels, s’ha netejat pa d’or i 

plata, reposant els espais que l’havien perdut. A més, s'ha 

posat un nou cristall antireflector i s’ha fet el nou suport per 

a la corona del cambril, recentment restaurada i que llueix 

la Mare de Déu a les eixides.

També es va adaptar l’anda de la Divina Pastora de 

la parròquia de Sant Pere de l’Alcúdia i s’ha adaptat la 

il·luminació de la mateixa i el peu que sostindrà l’anda a 

les Esglésies. Un gran treball realitzat per la restauradora 

contestana Inma Ribelles i que fa possible que pugem ser els 

peus que duen a la Mare de Déu pels carrers de Cocentaina.
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El Fòrum per la memòria històrica i democràtica a 
Cocentaina compleix un any
Fòrum per la memòria històrica i democràtica a Cocentaina

D
esprès d’un any de moltes activitats que han marcat els 

inicis del Fòrum per la memòria històrica i democràtica 

a Cocentaina en 2019, ahir dijous, 14 de novembre de 

2019, vam celebrar reunió del Fòrum i ja estem preparant 

l’Assemblea Ordinària per a finals d’any i treballant de valent 

en les activitats que durem a terme en 2020. 

El Fòrum informa que ja estan a disposició de totes les 

persones interessades els fulls per associar-se i que per 

formar-ne part caldrà abonar una quota de 16 euros a 

l’any, com a mínim. Les reunions del Fòrum es faran cada 

primer dijous de mes a les 19:00 hores al Centre Social de 

Cocentaina i estan obertes a tothom qui vulga participar. 

El Fòrum valora molt positivament totes les activitats que 

s’han fet este any ja que totes elles han tingut una alta 

participació. La idea és seguir en este camí durant el proper 

any i així seguir contribuint al restabliment de la dignitat de 

les persones empresonades, represaliades, afusellades, etc., 

i seguir en la tasca de donar veu als que van lluitar per la 

llibertat i la democràcia, un tema que desprès de tants anys 

encara està pendent. 

Algunes de les activitats previstes són: continuar 

enregistrant testimonis i posar-los en valor, donar-los a 

conèixer; així com fomentar la troballa d’expedients i la 

investigació en els registres púbics o privats existents; 

projeccions de documentals com el que porta per títol 

“70 años de silencio: España, memoria y transmisión”, 

en el que apareix una família de Cocentaina; promoure 

homenatge públics a les víctimes oblidades de la Guerra 

Civil i el Franquisme i emprendre accions per demanar 

que s’eliminen els símbols falangistes de carrers, edificis, 

habitatges, etc., i complir així amb la Llei de Memòria 

Històrica. A més, pensem que urgix la conservació de les 

restes de refugis, observatoris antiaeris i patrimoni de la 

Guerra civil, com el de la Serreta, perquè no es perden, ja 

que molts estan assolint-se. 

En 2020 farem realitat el projecte Construint Memòria a 

les nostres comarques, amb l’entrega de rajoles per part 

de la Conselleria a les víctimes dels camps de concentració 

nazi. A hores d’ara, estem gestionant una data per celebrar 

aquest homenatge amb el Director General de Qualitat 

Democràtica, Iñaki Pérez. Al mes de febrer tenim previst 

exposar la col·lecció de gravats del pintor i escultor Luís 

Ardevínez. Es tracta d’una col·lecció privada d’obres 

d’artistes de la post-guerra i la transició que, molts d’ells, van 

ser represaliats del Franquisme i la majoria d’obres les van 

crear mentre estaven empresonats. També tenim intenció 

de seguir teixint col·laboracions amb els Ajuntaments, la 

MAC i les Universitats per fer realitat estos i nous projectes. 

De fet, una de les recomanacions de la Llei de Memòria 

es que les Administracions Públiques donen suport a les 

associacions memorístiques, com és el Fòrum. Altre dels 

reptes més immediats és la col·laboració de la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies a través de la Xarxa 

de Memòria Històrica. 

Informem que l’Assemblea Ordinària del Fòrum per 

aprovar totes aquestes iniciatives, entre altres, serà el 12 

de desembre al Centre Social de Cocentaina.
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El Centre d’Estudis Contestans ha presentat el número 29 
de la revista Alberri
També va tindre lloc la inauguració de l’exposició “Cocentaina imatges de 
l’antigor VI” les fotografies de Rafael Llorens Chafer, Rafeloide
Redacció

E
l divendres  22 de novembre es va presentar el número 

29 de la revista Alberri. Quaderns d’Investigació del 

Centre d’Estudis Contestans. 

L’Alberri va eixir a la llum en 1988 i d’aleshores ençà ha 

aconseguit publicar 29 edicions, sent una revista que a 

més, s’intercanvia amb tota mena de publicacions sobre 

prehistòria, arqueologia, història i etnologia.

L’acte es va dur a terme al Centre Social Real Blanc. Aquesta 

edició de l’Alberri compta diferents articles i està dedicada 

a Lorenzo Hernández Guardiola que va morir l’any passat, 

una persona que ha estat compromesa tota la seua vida 

en la promoció de la cultura valenciana i vinculada al CEC.

El contingut de la Revista és ben variat i compta amb 

diferents articles com per exemple un sobre el viatge en 

2005 d’un grup de membres del CEC a l’Índia per a iniciar 

els contactes sobre l’art rupestre en aquest país asiàtic, és 

un article extens i en color. 

Altre dels articles és de Pep Cortes sobre pleits i deutes 

de l’últim Comte de Cocentaina.  Ximo Navarro ens presenta 

un treball sobre el notari de poble de Teulada que es va 

traslladar a Cocentaina i  per últim tenim una nova aportació 

d’Ivan Carbonell Iglesias sobre escriptors del Comtat de 

primeries del segle XX. 

La presentació de la revista va anar a càrrec de José 

Luis Ferris, escriptor i professor de la Universitat Miguel 

Hernández i va comptar amb el suport d’Ivan Jover, regidor 

de Cultura i Patrimoni a l’ajutnametn de Cocentaina

El Centre d’Estudis a més completa l’acte de la presentació 

de l’Alberri amb la inauguració de l’exposició “Cocentaina 

imatges de l’antigor VI” ” les fotografies de Rafael Llorens 

Cháfer, Rafeloide. En l’exposició podem gaudir de vora 70 

fotografies que a més conformen el catàleg que també es va 

presentar on hi ha vora un centenar de fotografies.



CULTURA32 Revista El Comtat desembre 2019

Festival provincial d’orquestres de pols i plectre
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 9 de novembre, i a l’auditori 

Josep Pérez Vilaplana de la Unió Musical 

Contestana, es va realitzar un extraordinari 

concert a càrrec de dues entitats musicals, com 

són l’Orquestra de Pols i Plectre, “Amics de la 

Música” de Callosa d’en Sarrià, acompanyats 

per la seua Agrupació Coral, tots ells sota la 

direcció de Francisco Pérez Lapera, juntament 

amb l’Orquestra de Pols i Plectre “La Paloma” 

d’ací de Cocentaina.

El concert s’emmarcava dins de les activitats 

musicals programades per la Federació Provincial 

d’Orquestres de Pols i Plectre, com també de 

la Diputació d’Alacant. Igualment, el concert 

va comptar amb el suport de l’Ajuntament 

de Cocentaina, mitjançant la seua Regidoria 

de Cultura, amb la col·laboració de Ràdio 

Cocentaina, “la Veu del Comtat”, als quals “La 

Paloma” agraeix el recolzament que sempre els demostren.

En la primera part actuaren els Amics de la Música de 

Callosa d’en Sarrià, interpretant en primer lloc, “El Vals 

n. 2”, del compositor rus Demetrio Shostakovih, seguit

d’una variada mostra musical del folklore de les diferents 

comunitats espanyoles: “Viaje por España”, de José Jarque 

Cualladó. A continuació, interpretaren el popular pasdoble 

“Pepita Greus”, de Pascual Pérez Choví. Tot seguit, van 

ser els músics acompanyats pel Grup de Cant, que ens 

interpretaren un pomell de melòdiques cançons populars, 

que va fer recordar a tots els presents, un temps més romàntic. 

De Castillo Bustamante escoltàrem “Escribeme”. Continuant 

amb “Quizás, quizás, quizás, d’Osvaldo Farnés. Seguida de 

“Aquella Tarde”, d’Ernesto Lecuona. De Manuel Rivas Ávila, 

interpretaren Piel Canela i “Llegaste Tarde”. Va finalitzar 

la primera part amb “Alma Llanera”, de Elías Gutiérrez.

En la segona part va ser el torn de la nostra veterana 

Orquestra de Pols i Plectre “La Paloma”, que enguany està 

d’aniversari, ja que fa 90 anys des de la seua fundació. Al 

llarg de la seua història, molts són els esdeveniments que 

han marcat la seua trajectòria, el camí que han recorregut 

ha quedat sembrat d’una important tasca concertista, com 

ho demostra la quantitat de premis i guardons aconseguits, 

tant al País Valencià com a la resta de l’Estat espanyol. En 

l’actualitat, tots els seus components continuen amb la 

mateixa il·lusió i el mateix afany de superació que el primer 

dia. La més cordial enhorabona per aquest aniversari.

Van encetar la seua actuació amb un pasdoble, “Bohemios 

del 29”, tot un clàssic dins de la música festera, de José 

Pérez Vilaplana, que va ser tot un referent dins del món 

fester. Del sempre fantàstic Amadeus Mozart, interpretaren, 

“Pequeña serenata de noche musical”. Continuant amb 

una selecció de la sarsuela “El Barberillo de Lavapiés”, de 

Francisco Asenjo Barbieri. El concert va finalitzar amb un 

poema simfònic; “La Torre del Oro”. De G. Giménez Bellido.

Des d’aquestes pàgines del Comtat, volem felicitar i 

donar-los l’enhorabona a tots els components d’aquestes 

dues entitats musicals per l’extraordinari concert que ens 

van oferir; al mateix tems encoratjar-los a que continuen 

treballant per la música.
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‘Paquito el Chocolatero’ sona en tota la Comunitat Valenciana
Redacció

P
residència de la Generalitat va presentar el dimarts 19 

de noviembre el vídeo 'Terra de Música' en el marc dels 

actes culturals que ha preparat en torn a la música 

amb motiu de la festivitat de Santa Cecília. El vídeo mostra 

el pasdoble valencià més universal, Paquito el Chocolatero, 

interpretat de manera alternada per més d'una desena 

de bandes de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de 

visibilitzar dins i fora de les fronteres valencianes una realitat: 

que les 554 societats musicals vertebren el territori valencià 

de nord a sud i d'est a oest en un cas únic a Espanya. De 

fet, la Comunitat Valenciana aglutina a la meitat de bandes 

de música que existeixen a tot l'Estat.

El vídeo comença amb un pla de la partitura original de 

'Paquito el Chocolatero', conservada a la Casa de la Festa 

de Cocentaina, poble on va nàixer el compositor, Gustavo 

Pascual Falcó. Allà, la banda contestana comença amb els 

primers compassos del pasdoble més universal.

A continuació, la imatge es desplaça a Orihuela, segon 

municipi de la Comunitat Valenciana que major número 

de societats musicals concentra: un total de sis. Sant Joan 

d'Alacant, amb el seu patrimoni històric i unes palmeres 

representatives de la localitat, és la següent parada d'un 

recorregut musical que a continuació recala en Dénia. A la 

vora del port nàutic, amb el castell al fons i la mar al costat, 

els músics ben formats prossegueixen l'obra musical i 

l'acompanyen fins a Xàtiva, on els músics de La Vella i La 

Nova prenen el testimoni i interpreten el 'Paquito' enmig de 

l'Albereda, cor de la capital de la Costera.

Llíria, declarada fa un mes Ciutat Creativa en la categoria 

de Música per part de la Unesco, trau els seus músics al 

carrer, amb bona cosa de gent major i també de xiquets 

amb la samarreta que celebra la declaració Unesco. 

Després, és Cullera, una altra ciutat amb pes musical i 

qualitat contrastada, mostra els seus encants naturals amb 

la muntanya de fons i uns músics ben uniformats.

El vídeo continua amb una visita a l'extrem nord de la 

Comunitat Valenciana: Morella. Vista des del cel amb les 

torres de Sant Miquel, la muralla i el castell, els músics de 

la capital dels Ports interpreten 'Paquito el Chocolatero' 

davant la basílica i, desfilant en cercavila, pel porticat carrer 

de Blasc d'Alagó. El vídeo també reserva un fragment per 

mostrar les cares de la gent, el públic que mira i gaudeix de 

la música i balla, s'abraça o somriu al ritme de les bandes.

En el minut final, la sorpresa arriba amb la projecció 

d'imatges de la concentració de mig miler de músics 

interpretant 'Paquito el Chocolatero' al cor de València, a la 

plaça de la Mare de Déu, enfront del Palau de la Generalitat. 

Dirigits per Inma Mateu i amb la presència del president de la 

Generalitat, Ximo Puig, el vídeo arriba al seu clímax d'emoció 

amb les imatges de centenars de músics tocant, tots a una 

veu, en l'acte del 'Gran Paquito' celebrat aquest dissabte.

Tanquen el vídeo huit paraules sobreimpressionades 

que intenten traslladar tot allò que les bandes de música, 

declarades Bé d'Interés Cultural (BIC) immaterial l'any 

passat per part de la Generalitat, aporten a la Comunitat 

Valenciana: Cultura, Festa, Germanor, Alegria, Convivència, 

Tradició, Identitat i Poble.

El vídeo ha estat compartit a les xarxes socials.
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Actuació de L’Amistat a la residència Emilio Sala
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 26 de setembre i continuant amb la 

celebració del cinquantenari de la seua fundació, la 

Rondalla i Coral l’Amistat de l’Associació de Jubilats 

i Pensionistes de Cocentaina, realitzaren un extraordinari 

concert a la residència Emilio Sala d’Alcoi, el qual, i com 

ja ve sent habitual en les seues actuacions, comptaren 

amb la col·laboració de l’agrupació de Músics Veterans del 

Comtat i Comarques. Un concert que s’emmarcava dins de 

les activitats programades per la direcció d’aquest centre 

i organitzades per a celebrar amb música i alegria la seua 

setmana dedicada a les malalties dependents.

Aquesta agrupació musical i al capdavant el seu director 

Rafael Cantó, sempre és motiu de satisfacció, poder actuar 

en aquets escenaris tan especials i davant de persones 

majors que necessiten i es mereixen, tota la nostra estima 

i consideració; per la qual cosa, hem d’agrair a la direcció 

del Centre que, una vegada més, hagen comptat amb la 

nostra col·laboració. Igualment, el concert va comptar amb 

la participació de tots els treballadors i treballadores, tots i 

totes amb el compromís ferm d’ajudar i fer més agradable 

la vida de totes les seues persones residents. Perquè una 

de les coses més boniques que hi ha en la vida i, al mateix 

tems més difícils, és donar-se als altres, ajudar, donar alegria 

a les persones que ho necessiten.

El concert va constar de dues parts: en la primera 

interpretaren en primer lloc: “Y nos dieron las diez”, cançó 

que va popularitzar Joaquin Sabina. Seguida d’una romàntica 

havanera; “Rosita de un verde palmar”. Continuant amb una 

cançó que va ser molt popular en la dècada 50-60 del segle 

passat; “De tu boda que”. Seguida d’una altra nostàlgica 

havanera: “Allá en La Habana”. Tancant la primera part 

amb una divertida i popular cançó; “Enséñame a cantar”.

Després d’un xicotet descans, continuaren amb la 

segona part del concert interpretant “Amigo”, cançó que 

ens parla de la importància de compartir l’amistat en 

companyia d’uns bons amics. Continuaren amb un romàntic 

bolero que van popularitzar “Los Panchos”, “Sin ti”. De 

la sarsuela La Dolorosa interpretaren el duo de “Perico i 

Nicasia”. Seguida d’una cançó que van popularitzar el Duo 

Dinámico, “Resistiré”; aquesta peça va estar dedicada com 

un homenatge a tots els residents i personal que conviuen 

en aquesta residència, com també a totes les persones que 

lluiten en el dia a dia davant de les maleïdes malalties, i a 

tots i cada un dels presents per la seua resistència davant de 

les adversitats de la vida. Finalitzaren el concert interpretant 

un alegre i divertit pasdoble, “No te vayas de Navarra”, el 

qual va ser corejat per tots els presents, on molts d’ells es 

van marcar uns passos de ball d’aquest popular pasdoble; 

la qual cosa va ser una mostra de la implicació del públic 

en aquest concert.

El concert va comptar amb la col·laboració tant de la 

direcció de l’Emilio Sala, com de l’Ajuntament de Cocentaina, 

mitjançant la seua Regidoria de Benestar Social; als quals 

l’Amistat els mostra el seu més sincer agraïment.
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Ceip Sant Joan Bosco
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La Conselleria autoritza FPA Beniassent a impartir un curs de 
preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà
FPA Beniassent

E
l director general de Formació Professional i 

Ensenyaments de Règim Especial: Manuel Gomicia 

Giménez ha signat la resolució que autoritza FPA 

Beniassent a impartir un curs de preparació de les proves 

d'accés a cicles formatius de grau mitjà. 

El curs començarà el pròxim dimarts dia 19 de novembre 

i està adreçat a totes aquelles persones que volen accedir 

a un CFGM, no tenen el Graduat en Educació Secundària i 

tenen, com a mínim, 17 anys a 31 de desembre de 2019. 

L’horari serà de matí a l’aulari de Cocentaina i tindrà la 

durada d’un curs escolar, és a dir, fins al mes de juny que és 

quan està previst que la conselleria convoque el procediment 

i realitze les proves d’accés. 

A les comarques d’Alacant, només dos centres públics 

d’FPA (el d’Asp i el de Cocentaina-Muro) han obtingut 

l’autorització, cosa que fa que FPA Beniassent siga el centre 

pioner d’aquesta oferta en les nostres comarques. 

La sol·licitud està motivada per la reflexió continuada del 

grup de professorat d’FPA Beniassent per a adaptar l’oferta 

educativa a les necessitats de la població. FPA Beniassent, 

en contacte amb els IES de les comarques de l’Alcoià-

Comtat, ha detectat que hi ha un percentatge significatiu 

de població que no vol continuar els estudis en un IES, i 

alhora, no pot accedir a un CFGM perquè no té el Graduat 

en Educació Secundària. FPA Beniassent intentarà cobrir 

aquesta necessitat. 

Els continguts del curs, comuns a tots els cicles 

formatius de grau mitjà, s'estructuren en tres parts: una 

part lingüística: llengua i literatura (castellana o valenciana; 

una part social: Ciències Socials, Geografia i Història; i 

una part científica-matemàtica-tècnica, coneixements 

de Matemàtiques, Ciències Naturals i tractament de la 

informació i competència digital. 

FPA Beniassent recorda que la matrícula es podrà efectuar 

en l’horari de secretaria que es pot consultar al WEB de 

l’escola http://mestreacasa.gva.es/web/fpabeniassent/113 

o en el telèfon 965533650.

Mes de 400 persones han participat de la I Lectura 
col·lectiva del Tirant lo Blanc

L
a novel·la valenciana Tirant lo Blanc és l’obra del gènere 

de cavalleries més internacional en la nostra llengua. Va 

ser editada el 20 de novembre de 1490 i per això, igual 

com en moltes altres poblacions del nostre domini lingüístic 

es fan actes de commemoració. Ací a Cocentaina  en van 

organitzar un de senzill però ben útil: llegir en veu alta per 

moltes persones que representen una gran varietat d’entitats 

socials una de les nostres obres literàries senyeres del segle 

d’or. També és la manera de celebrar el dia de les lletres 

valencianes que es commemora cada 20 de novembre. 

Cal dir que per tal de recordar aquest dia tan assenyalat, 

la Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià i el Comtat 

va organitzar diverses lectures col·lectives del clàssic 

de Joanot Martorell a Alcoi, Cocentaina i Muro, però 

destaca la primera edició que tindrà lloc a la Vila Comtal.

Amb l’organització de la Coordinadora pel Valencià de 

l'Alcoià i el Comtat  per  i la col·laboració l’Ajuntament a 

través de l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià, la 

lectura es va fer en una sala condicionada per a l’ocasió 

al Col·legi Sant Francesc d'Assís, amb la participació de 

la resta de centres educatius de la localitat: el Real Blanc, 

el Bosco, l'IES Pare Arques, la FPA Beniassent i la Secció 

de l'IES Pare Arques a Benilloba. Cal destacar que tant el 

cartell anunciador, com la decoració i la gestió de l’activitat 

ha estat elaborada per l’alumnat de 4t d’ESO del Col·legi 

Sant Francesc d'Assís.

A les 8 del matí començava la lectura dels representants de 

tots els centres educatius de la localitat que s'havíen inscrit 

en l’activitat. Durant la vesprada, a partir de les 16:30, va 

ser el torn de les persones adultes, que també van demanar 

el seu torn per a llegir.
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La corriola
Conte: Mateo Barrachina

F
a tants anys que ni jo ho recorde, va haver-hi una guerra, 

no sols ací sinó a tot el país. Com a totes les guerres, 

uns lluitaven per desfer tot allò de qui no pensava de 

la mateixa manera que el seu bàndol. Ací, a Cocentaina, 

també vam patir aquest maleït fet i certs bandolers van 

intentar entrar a trencar, robar i saquejar el nostre convent 

dels frares franciscans. Ells, atemorits, no sabien què fer, 

com actuar ni de quina manera salvar tot allò tant valuós 

que anava a desaparéixer de sa casa. Un d’ells, el pare 

Eduard, va tindre una gran idea: agafar totes les pertinències 

i pujar-les a la muntanya.

Allí hi havia una Ermita, anomenada Santa Bàrbara, 

amagada entre els grans pins que feien una espècie de 

falda del castell del poble. La resta de frares van recolzar 

el pare Eduard i la seua idea i ben prompte es van posar 

a organitzar de quina manera podrien salvaguardar tot el 

que pogueren.

Després de pensar i planejar diferents mètodes, van 

decidir fer-ho de la manera més senzilla, pujant a plena llum, 

al matí. En un farcell, una espècie de pal recolzat sobre el 

muscle amb un mocador de tela a l’extrem, posarien tot el 

necessari, de més a menys valor. També van decidir fer un 

circuit circular, és a dir, pujar per un costat a l’Ermita i baixar 

per l’altre, d’aquesta manera, si algú els parava, podien 

excusar-se dient que portaven l’esmorzar i que anaven a la 

muntanya a resar.

I així va ser, l’endemà, ben prompte, a les set del matí, 

tots en fila es posaren en marxa; un darrere d’altre pujaven 

tranquil·lament la muntanya mentre el resaven el rosari. 

Una vegada allí, per torns, mentre uns vigilaven, altres 

anaven deixant tots els objectes dins de l’Ermita. Una 

vegada deixats, reprenien el seu camí, baixant sempre per 

altra senda diferent de la que havien pujat. Així va ser uns 

quants dies seguits fins que un vuit de desembre que, sense 

contar el perill diari, aparentava ser normal, uns bandolers 

es plantaren davant del seu camí!

- Què porteu aquí, maleïts? – va dir un bandoler ben 

enfadat.

- Som frares franciscans, solem anar a la muntanya. 

Resem, esmorzem i tornem al nostre convent. – va dir el 

pare Eduard amb to tranquil.

- I això com ho sé jo? Obriu aquest farcell i mostreu el que 

porteu aquí dins! – va replicar el bandoler.

- Està bé, jo mateix obriré el meu i veureu que dic la 

veritat, però deus prometre que ens deixarà seguir el nostre 

camí. – va contestar.

La resta de frares no gosaren obrir els ulls per veure què 

anava a passar quan quedara al descobert el seu secret i 

quedaren sense tot el que estimaven.

- Està bé, podeu continuar, però l’esmorzar és per a mi! 

Hahaha! – va dir el bandoler mentre es burlava dels frares.

Els Franciscans, en silenci, continuaren caminant, donant 

gràcies a Déu pel que acabava de passar. Una vegada dalt, 

davant de l’Ermita...

- Com ha pogut passar això Eduard? – va preguntar un.

- Estem davant d’un miracle! – va exclamar altre.

- Alabat siga Déu! – va dir altre en veu baixa per no ser 

escoltats.

- No vos poseu nerviosos o ens sentiran, no estem davant 

de cap miracle. Cada dia, quan tots fèieu el vostre farcell, 

jo feia el meu de menjar, així sempre podíem dir la veritat, 

també portem menjar. Si malauradament la guerra i el 

nostre Senyor així ho volen, podem passar un temps ací dalt 

amagats, d’aquesta manera no patirem fam.

Gràcies a la valentia dels frares, a l’astúcia del pare 

Eduard i el bon fer de cada un d’ells, tot el material va ser 

salvaguardat i continua en bon estat, per això, els forners del 

poble de Cocentaina van voler fer-los un homenatge: un pa 

redó, com el circuit que van seguir aquests valents frares i 

una llonganissa roja, com el pal que formava aquell farcell.

Així és la història o almenys així me l’han contat a mi. 

Siga com siga, no perdes l’oportunitat pujar a l’Ermita de 

Santa Bàrbara i commemorar aquest fet, fent activitats 

organitzades pels nostres júniors i amenitzats per les 

dolçaines i els tabals de Mal Passet.

I conte contat, conte acabat,

I amb aquestes històries,

el Nadal i l’home de les orelles...

Tot un any ja ha passat!
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Fira de Tots Sants al Centre El Respir

U
n any més al Respir acomiadem el mes d'octubre 

celebrant l'arribada d'un esdeveniment molt volgut 

i esperat a la localitat de Cocentaina i a la seua 

comarca: la Fira de Tots Sants. 

Per a això, les setmanes anteriors, vam organitzar una 

sèrie d'activitats especials al voltant d’aquesta gran festa. 

Vam aprofitar el taller de pintura setmanal per a realitzar 

un mural amb la temàtica de la Fira que va servir per a 

decorar les sales del Centre de Respir. Mentre els usuaris i 

usuàries anaven contant anècdotes i records lligats a aquest 

esdeveniment.

El 29 d'octubre, ho vam celebrar amb un esmorzar típic i 

tradicional del nostre poble, on no van faltar les llonganisses, 

aigua-sal, embotits i dolços típics. Vam amenitzar l'ambient 

amb música tradicional, a més de jugar un bingo especial 

amb regalets sorpresa.

El 31 d'octubre, vam realitzar una eixida per a continuar 

gaudint de la “Fira”, passejant pels carrers decorats, 

recorrent tot tipus d'olors i sabors típics, en un matí assolellat 

en la qual els nostres majors van poder viure l'ambient de 

la “ Fira” d'enguany. En arribar a l'Ajuntament, va baixar a 

desitjar-nos bona fira l'alcaldessa, Mireia Estepa. 

Des del Respir, volem recalcar que aquesta activitat no 

haguera sigut possible sense la col·laboració dels familiars 

d'usuaris i usuàries i l'Associació de voluntaris i voluntàries, 

des d'ací el nostre agraïment de tot cor.

La programació d’activitats de la Fira va finalitzar el dilluns 

4 de novembre amb la visita de l’alcaldessa de Cocentaina, 

Mireia Estepa, i la Regidora de Fira, Mariona Carbonell, que 

van obsequiar a tots els usuaris i usuàries del centre Respir 

amb exquisits dolços típics.

CAMPANYA DE VACUNACIÓ ANTIGRIPAL 2019 AL RESPIR

La vacuna contra la grip és una de les més recomanades pel Sistema 
Nacional de Salut. Sobretot, en la població major de 65 anys, ja 
que són grups de risc de patir complicacions i ingressos hospitalaris 
més freqüents a contraure-la. Per això, el passat 18 de novembre 
i en coordinació amb el Centre de Salut de Cocentaina va tindre 
lloc al Centre de Respir l’administració de la vacuna contra la grip, 
estalviant als familiars i persones usuàries el desplaçament al 
Centre de Salut.
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Dependència

L
a Llei 3/2019 de 18 de febrer de la Generalitat, de 

Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana en 

el Títol II, Capítol II ens parla del catàleg de prestacions 

del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. L'article 36 

inclou, entre altres, una prestació professional referida a 

la Informació, Orientació i Assessorament. L'equip social 

de base, acollint-se a aquest article, mantindrà una relació 

d'ajuda professional amb els usuaris i usuàries.

Hem d'indicar també que la publicació del Decret 

62/2017 estableix el procediment per a reconéixer el grau 

de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de 

serveis i prestacions econòmiques, que implica l'assumpció 

de certes competències per part de les entitats locals en el 

procediment de dependència, entre les quals destaquen 

l'enregistrament i escaneig de les sol·licituds inicials. A més 

d'aquesta gestió inicial, amb base a la instrucció 8/2018 de 

la directora general de Serveis Socials i persones en situació 

de dependència també han de gestionar altres processos 

dins de l'aplicació informàtica de dependència (revisions de 

grau i tractament i enregistrament dels documents associats 

a les sol·licituds) excepte els que específicament queden 

exclosos de la citada instrucció.

En aquest article ens centrarem en algunes de les 

actuacions que es duen a terme des del Departament de 

Benestar Social de l'Ajuntament de Cocentaina referents 

al servei de promoció de l'autonomia personal i suport a 

persones en situació de dependència.

Si bé per a fer una valoració necessitem dos punts de 

referència, prendrem inicialment l’anualitat de 2018 I, en segon 

terme, els resultats obtinguts fins al 31 d'octubre de 2019.

Com s'ha indicat, a partir de 2018 es va delegar als 

ajuntaments una nova responsabilitat i totes aquelles 

sol·licituds inicials de dependència que constaven en la 

Conselleria, van ser retornades als ajuntaments per a ser 

gravades per les professionals autoritzades per a això, a més 

de les quals se n'anaven generant de noves.

Per tant, en l'anualitat de 2018, es van gravar un total de 

143 sol·licituds inicials. Aquest total inclou  les sol·licitades 

directament al despatx a més de les que van ser remeses en 

el seu moment des de Conselleria i que quedaven pendents 

de gravar de l'anualitat de 2017. Enguany, a 31 d'octubre, 

calculem que s'han tramitat al voltant de 80 sol·licituds 

inicials. Quant a les revisions de grau de dependència, de 

les 19 de l'any anterior, en aquesta anualitat s'han superat 

en un 42%.

Encara que el traspàs de la responsabilitat de realitzar 

les valoracions de dependència ha incrementat la càrrega 

de treball en el departament, és important destacar que 

ha accelerat, d'alguna forma, la resolució dels expedients.

Tots aquests tràmits es van informant els usuaris i usuàries 

que passen pel despatx per a exposar les seues necessitats. 

Treballem amb unes situacions socials molt sensibles. En 

molts casos, des que s'inicia el procediment fins que es resol, 

la necessitat de cures i atencions pot variar; per aquest motiu 

se sol·liciten revisions de grau per agreujament de l'estat de 

salut i modificacions en les prestacions i serveis que en un 

primer moment es consideraven necessàries. Com a dada 

significativa, de les persones que tenen reconeguda una 

situació de dependència, 93 han sol·licitat modificar els 

recursos inicials del seu expedient.

Per a finalitzar, cal recordar que les atencions se sol·liciten 

amb cita prèvia. L'objectiu és disposar del temps suficient 

que permeta oferir  una atenció personalitzada i de la millor 

qualitat possible.
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Afama present a la Fira de Tots Sants

N
ovament hem pogut estar presents a la Fira de Tots 

Sants de Cocentaina amb els principals objectius de 

recaptar beneficis per a les persones usuàries, així 

com donar informació de l’entitat i de com fer-se soci. Moltes 

gràcies a tot aquell/a que ens ha visitat i ha pensat amb 

nosaltres, col·laborant a través tant de la compra de loteria 

com dels diversos articles, així com també les donacions 

monetàries.

A més a més, hem tingut exposats al local quadres de 

Victoria Benavent Labatud. Pintora retirada que se sent molt 

sensibilitzada amb la malaltia d’Alzheimer, la qual ens ha 

regalat diversos quadres representatius del poble, amb la 

Mare De Deu, el Palau i el Castell. Des d’ací ens fa especial 

il·lusió agrair a Victoria la seua inestimable dedicació en cada 

un dels magnífics quadres que ens ha obsequiat. 

Agrair també les donacions que hem rebut per part del 

Taller de Pintura del FPA Beniassent, els quals han dedicat 

el seu temps, esforç i creativitat per una bona causa.

XVIII edició del curs de formació per a persones cuidadores 

de persones amb alzheimer

Seguim amb el nostre curs de formació dirigit a cuidadors/

es familiars, cuidadors/es professionals, voluntaris/es i  a 

totes aquelles persones interessades en la malaltia.

Aquest any, la 18na edició, s’ha desenvolupat del 4 al 

21 de novembre (de dilluns a dijous) a la Sala Polivalent 

del Centre Social Real Blanc de Cocentaina. Amb una 

participació de 24 assistents, els quals s’han mostrat 

molt satisfets per l’organització del curs, per els  diferents 

professionals que l’han impartit i per tot el que han aprés.

Per últim, mencionar que el curs és subvencionat per 

la Diputació d’Alacant a través de la Convocatòria de 

subvencions per a la realització d’activitats de caràcter 

formatiu, terapèutic i/o rehabilitador i de sensibilització. 

Il·lusiona´t, per al suport de persones amb diversitat 
funcional

D
issabte 9 de novembre pel matí la nostra associació va 

participar en el “Open Tennis Taula- Memorial Javier 

Penalba”  per a persones amb discapacitat intel·lectual 

- ciutat d´Ontinyent en el pavelló del Poliesportiu Municipal 

d´Ontinyent. Una competició a un alt nivell, que reuneix 

grans associacions amb part dels millors jugadors del nostre 

país, en totes les modalitats. Els nostres xics amb treball, 

ganes i il·lusió van aconseguir bons resultats:

-Alan Sanjuan Moncho: campió en la modalitat down adaptada

-Juan Sanchez Carbonell i Luis Prats Peidro:  semifinalistes 

en la modalitat d’habilitats.

Per al dissabte 21 de desembre organitzarem un 

espectacle per a inaugurar La Sala de Festes, un edifici 

annex a la Residència de la Llar de San José d'Alcoi que les 

Germanes han fet, entre altres coses, perquè gaudisquen 

els residents, per a que passen moments festius, d'alegria 

i il·lusió i per a donar-los un reforç, que els ajude a oblidar 

els dolors que arrosseguen i tinguen ganes de continuar 

lluitant per viure grans moments tots junts.

Portarem grans artistes, perquè passen moments 

inoblidables i gaudisquen del xou que els prepararem.
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El Tapis va mostrar un gran espectacle en la inauguració 
de la seua exposició anual
Redacció

U
n any més parlem d’èxit absolut del Tapis en la seua 

gala anual. Enguany al voltant dels sentits.

El passat divendres 8 de novembre al Centre 

Cultural El Teular va tinde lloc la inauguració de l’exposició 

i venda de manualitats del Tapis. 

El Tapis ( Taller de Prevenció i Inclusió Social) depèn 

del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de 

Cocentaina. Sota el lema “Sentir des dels Sentits” i amb 

el recolzament de molts col·laboradors, es va realitzar un 

recorregut pels 5 sentits en la prevenció i millora de la salut 

mental. 

Va ser un espectacle de gran format i sobre l’escenari 

del Teular van participar :  Carlos Gozàlbez;  pianista 

Internacional; l’Estudi de Dansa Alicia Montava; l’ Associació 

Komboi (en la projecció d’un audiovisual); el grup de 

Capoeira Quiloa i maestro Cascavel;  Marta López Yoga 

& Mindfullness i el Centre de Dansa i Entrenament  Adrià 

Palací i Mónica Talens. 

L’acte va estar conduït per Rubén Cervera i també va 

comptar amb un nodrit grup de xiquets i xiquetes que van 

ballar i ens van exposar la importància dels 5 sentits. Tots 

els participants d’aquest grup van estar pentinats per l’equip 

de perruqueria de Belen Ujaldón i van comptar amb un 

grup de xicones que els van assajar el ball. Sense oblidar la 

participació de Quique Camallonga que amb els llenguatge 

dels signes feia arribar tot el que es dèia a la gala a les 

persones sordes.

Una vegada finalitzat l’espectacle es va inaugurar 

l’Exposició i Venda de Manualitats del Tapis. Aquesta va estar 

oberta al públic divendres i dissabte.  De nou l’exposició 

ens mostrava objectes elaborats amb material reciclat que 

han estat treballant en la teràpia ocupacional que duent a 

terme, tant de fusta, goma eva, etc i on trobarem una gran 

varietat de productes. Els diners que recapten de la venda 

de tot el que han fet està destinat a continuar treballant i 

tindre material nou. Inma Domínguez i Eva Tomas són les 

educadores del Tapis i ambdues agraïen la col·laboració 

que tenen per part de la gent, no sols a l’hora de pujar a 

l’escenari sinó també per ajudar-los a vendre i organitzar una 

gala d’aquestes característiques que va aconseguir omplir de 

gom a gom el pati de butaques del Teular i no van decebre 

les manualitats que els usuaris del Tapis realitzen amb 

tanta il·lusió i mestria, son uns artistes de les manualitats!! 

Enhorabona Tapis de Cocentaina!!!
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NADAL JOVE 2019
Concert joves

El dissabte 14 de desembre pots passar una vesprada amb la música dels grups musicals joves del nostre poble. Serà 

a la vesprada-nit i al pàrquing del Carrefour. T’esperem!

Vesprades a la Casa de la Joventut

Com sempre, a banda de les activitats programades, a les vesprades de Nadal teniu la possibilitat de fer més coses a la 

Casa de la Joventut: videojocs, futbolí, jocs de taula... Consulteu-nos els horaris.

Taller de manualitats

El dilluns 23 de desembre, a les 17 h, teniu una cita amb els treballs manuals nadalencs. Els més menudets i menudetes 

podran passar la vesprada a la Casa de la Joventut amb aquest divertit taller. Les places són limitades i cal fer una inscripció 

prèvia i gratuïta. Amb la col·laboració de les regidories de Cultura i Tradició.

Tallers d'Hama Beads i Xapes

Repetim els tallers amb més èxit de tot el Nadal. Farem les nostres pròpies figures i xapes d’agulla personalitzades amb 

les figures i les imatges que vulguem (i després ens les endurem a casa). Enguany seran el 27 i 30 de desembre, a la Casa 

de la Joventut i des de les 16:30 h. La participació és gratuïta i no cal fer inscripció prèvia.

Bus al Festivern

Vas al Festivern? Enguany et duem nosaltres! T’oferim el bus per anar al festival amb el qual tancar l’any. Tindrem l’eixida 

el 28 de desembre i la tornada l’1 de gener. Consulta’ns les hores. Places limitades i gratuïtes.

Escape Room «Presoners dels Corella»

Sou presoners dels comtes de Corella al seu Palau, i l’única manera d’eixir serà resolent totes les proves que vos han 

preparat. Teniu una hora per aconseguir-ho o sereu presoners per sempre. Dijous 2 i divendres 3 de gener al Palau. Es 

realitzaran diferents sessions des de les 17 h. Inscripció 3 € a la Casa de la Joventut fins a esgotar les places disponibles 

(pagament amb targeta bancària). Amb la col·laboració de la regidoria de Cultura.

Torneig de “La Fallera Calavera” + «Virus!»

A la Casa de la Joventut i el dijous 2 de gener a les 18 h. Apunta’t al tercer campionat del joc de cartes valencià més 

de moda (també pots vindre a vore l’ambient) i guanyar premis del joc (1 pack expansió, La Fallera Calavera 3 i una carta 

extraordinària).

I com a novetat per a enguany, tindrem també un xicotet torneig de l’altre joc de taula de moda: Virus! En finalitzar farem 

un sorteig dels jocs entre els participants. 

Inscripció als dos jocs prèvia gratuïta a la Casa de la Joventut. Places limitades.

Curs de fotografia

Obrim ja la inscripció en el curs de fotografia que t’oferim de la mà de l’Agrupació Fotogràfica Contestana. El cap de 

setmana del 25 i 26 de gener de 2020 podràs assabentar-te un poc més de les tècniques bàsiques de fotografia i a traure 

profit de la teua càmera. El preu d’inscripció és de 25 € i les places són limitades. Pagament amb targeta bancària.
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Gala de l’Esport contestà

U
n any més, des de l’àrea esportiva de Cocentaina es 

celebrarà la Gala de l'Esport contestà, un acte on es 

reconeix els mèrits i el treball de les entitats i clubs de 

Cocentaina, així com dels seus esportistes més destacats. 

El dilluns 25 de novembre va tindre lloc l’assemblea del 

Consell Local d’Esport de Cocentaina, on es va dur a terme 

la votació per decidir els diferents guardonats de la propera 

Gala de l’Esport Contestà. Aquesta es celebrarà el divendres 

7 de febrer de 2020, serà la 19ª Gala de l’Esport Contestà i 

l’esdeveniment tindrà lloc a les 20:15 al centre Cultural el Teular.

Els guardonats seran:

-Al millor col·laborador esportiu: VICENT FENOLLAR TOMAS

En la seua dilatada vida esportiva ha sigut jugador en 

totes les categories del C.D. Contestano. Ara és membre del 

Cocentaina CF, club on continua en actiu a exercint a més,  la 

funció de secretari esportiu i delegat des de fa més de 5 anys.

-Al millor esportista veterà: JOSÉ LUIS GÓMEZ LLORENS

Pertany al «Club de caza y tiro La Moderna Contestana». 

Te molts campionats tant nacionals com autonòmics a les 

seues esquenes i actualment és  Campió en la seua categoria 

(veterà) en la regularitat de «fosso olímpic». Tot i practicar la 

caça i el tir, José Luis també  ha estat 11 temporades en el 

C.D Contestano  com a porter, sent el porter menys golejat 

de primera regional temporada 1984-1985, també va ser 

porter menys golejat en la lliga d’Alcoi en el 1973

-Al millor club/entitat esportiu/va: CLUB DE CAZA Y TIRO LA 

MODERNA CONTESTANA

El club pot presumir de tindre campions en totes les 

categories i campionats des de fa més de 30 anys. Afegir 

també, que el club no sols es dedica a la caça sinó també a la 

conservació de la fauna i la flora del nostre benvolgut entorn, 

per tot el terme de Cocentaina hi ha dispostos menjadors 

i abeuradors per a que sobretot en època de sequera els 

animals puguen sobreviure. Ajuden a la prevenció d’incendis 

forestals netejant camins, desbrossant camps sense amo no 

cultivats i sembrant en ells. I per últim mencionar que aquest 

club que en el 2021 compleix 100 anys, te actualment 250 

membres.

-Al millor esportista promesa: GORKA LÓPEZ SEGUÍ

Realitza l’activitat esportiva de BMX en el Club BMX d’Alcoi 

des dels 6 anys d’edat. Està competint en la categoria de 

principiant al Campionat de la Comunitat Valenciana del 

2019 i està octau en la classificació a falta de dos proves 

per a finalitzar el campionat

-Al millor esportista : XAVI VICENT NAVARRO

Xavi va ser fitxat per Lindsey Wilson College en gener de 

2019 per a poder estudiar Enginyeria Robòtica als Estats 

Units i jugant la Lliga Nacional de Estats Units NAIA. Aquesta 

universitat està actualment la número 13 del país. Xavi ha 

jugat durant tota la temporada de número 2 en l’equip i 

ocasionalment de número 1. Una espectacular temporada 

on va obtindre trofeus individuals i col·lectius. Té una gran 

victòria contra el número 9 dels Estats Units . Va finalitzar la 

temporada en maig amb uns octaus de final en el campionat 

nacional on es reuniren les millors universitats dels Estats 

Units. En la temporada d’Agost a Desembre, Xavi ha 

començat d’una manera espectacular perdent sols 1 partit 

d’individual i 1 partit de dobles. Arribant als quarts de final 

en individual en el campionat regional i a les semifinals en 

el campionat de dobles.

En el transcurs de la gala també es farà una menció 

especial a Vicente Pascual, lligat des de sempre al futbol, 

primer amb el Contestano i després fundant el Cocentaina 

CF. Un homenatge a títol pòstum per tota una vida dedicada 

a aquest esport.
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L’escola “Rafael Blanes El Siso” del Cd Contestano prepara 
el campus de Nadal

A
mb l’objectiu de millorar els conceptes 

tècnics futbolístics i enfortir l’esperit 

d’equip i solidaritat en l’esport, 

l’escola de futbol “Rafael Blanes El Siso”, 

es troba preparant el campus de Nadal que 

es durà a terme els dies 27,28 de desembre 

i 2,3,4 de gener.

El campus estarà dirigit per Adri Palací  

(Coordinador Zona Campus CD Contestano) 

i Juanma López (Coordinador Escola 

“Rafael Blanes El Siso”) i està dirigit als 

xiquets i xiquetes que els agrade el futbol, el 

practiquen i vullguen créixer i perfeccionar-

se en aquest esport. No sols està obert als 

jugadors de l’escola, sinó que és un campus 

comarcal on podran participar tots aquells 

que ho desitgen. Amb tot deixar clar, que 

aquest campus es realitzarà per aprendre conceptes tècnics 

i perfeccionar-se en el joc, no és un campus per passar les 

vacances, sinó és un escola on durant aquestos dies es 

treballarà de valent per aconseguir els objectius marcats, 

gaudint de l’esport, però sempre aprenent.

La inscripció i reserva de la plaça es farà per e-mail a la 

següent adreça: campus@cdcontestano.com o al tlf  679 

612 858  i el termini serà fins el 15 de desembre, les places 

són limitades i va dirigit a xiquets i xiquetes de 4 a 14 anys. 

L’escola dona l’opció de fer el campus complet  (preu: 

65,00 € / 55,00 € (alumnes de l’escola del CD Contestano))  

o partit: opció 2019, els dies 27 i 28 (preu: 50,00 € / 40,00

€ (alumnes de l’escola del CD Contestano)) 

i opció 2020, 2,3,4 de gener  (preu: 55,00 

€ / 45,00 € (alumnes de l’escola del CD 

Contestano)). El preu inclou roba, segur 

d’accidents i esmorzar saludable. A més, 

el campus comptarà amb la participació 

de futbolistes professionals, hi hauran 

diferents sorpreses i fins i tot la visita de 

l’emissari reial. L’horari del campus és de 9 

a 14h amb possibilitat de deixar als xiquets/

etes a les 8 del mati.

Amb aquest campus, la directiva 

del Contestano continua treballant per 

consolidar la base rogeta en una escola 

com un lloc d’aprenentatge no sols de 

la tècnica, sinó dels valor que desprèn 

el futbol i del companyerisme i treball en 

equip, sense deixar de banda el sentiment roget que marca 

cada activitat i cada partit del club.

Pel que fa al primer equip, en aquest mes parlem de dos 

derrotes (Jornada 9: Villena 3-0 Contestano i jornada 11: At 

Muro 1- 0 Contestano) i un empat (jornada 10: 1-1 Ciudad 

de Alcoy). Aquest resultat, relega al primer equip a la posició 

6 amb 16 punts (el primer classificat és el Gandia amb 25 

punts).  En Nadal, hi haurà un parò lliguer (acabaran el 22 

de desembre enfrontant-se al líder i la lliga es reprendrà el 

12 de gener). A casa jugaran la jornada 12 (1 de desembre 

front l’Esides) i la jornada 14 (15 de desembre rebent a la 

Font d’en Carrós). En la 13 es desplaçaran a Moixent.

Claudia Marin i Paula Segura, dos promeses del futbet sala

Q
ue Cocentaina és terra de músics ho sabem, però 

també és terra de grans esportistes que estan triomfant 

en diferents esports arreu del mon (els germans Insa 

en el futbol de Malàsia, Lucas Torró a Alemanya, Rubén 

Mengual en la hípica i també a Alemanya, Rafa Valls o 

Eusebio Pascual al ciclisme, Montse Brotons al bàsquet 

americà, Xavi Vicent al tennis també a Amèrica, José Luis 

Moltó al voleï internacional…). La història de l’esport contestà 

segueix escrivint-se amb joves esportistes que en un esport 

a priori, masculí, s’han obert pas aconseguint eixa igualtat 

que el futbol mereix. 

Claudia Marin Jover, (jugadora de futbet sala que ha militat 

en el Ye Faky), està jugant en la primera divisió del futbet sala 

amb el Xaloc Alacant, parlem ja d’una categoria professional 

que els du a recórrer tot l’àmbit nacional en lliga. Claudia 

és la segona temporada que milita en aquest equip i amb 

ells va aconseguir l’ascens de categoria.

Per la seua banda, Paula Segura Montava (també formada 

al sí de la base del Ye Faky), juga aquesta temporada a Alcoi, 

en la Union Alcoyana i la nova bona, és que ha estat cridada 

per als entrenaments de la selecció valenciana sub 16, tenint 

la possibilitat de formar part del conjunt valencià. Sens dubte 

una experiència molt bona que li augura un bon futur esportiu.

Com veuen, dos joves contestanes que amb constància, 

sacrifici i molta passió estan aconseguint arribar a l’elit del 

futbet sala femení.
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X  Campionat Nacional ITTAF de Taekwon-do Tradicional

E
l dissabte 23 de novembre, el poliesportiu va acollir el X  

Campionat Nacional ITTAF de Taekwon-do Tradicional. 

Amb un alt nivell de participació, el club local Po Eun 

va donar el millor de sí, aconseguint molt bons resultats:

-Gustavo Cremades, oro tuls, bonze en combat

-Ismail Chaabna, or tuls i or en combat

-Teodor Rosenov, or en tuls

-Sara Chaabna, bronze en combat I plata en tuls.

-Lucía Pérez, plata en combat

-Iago Pérez, plata en comat i plata en tuls

-Óscar Rubio, bronze en combat

-Francisco Alijo, campió d’Espanya en la categoria pro 

amateur.

La bona predisposició per part dels treballadors del 

poliesportiu així com la bona organització de Mario Pons, 

president de la federació espanyola i internacional de 

Taekwon-do tradicional i mestre 9 Dan feren que Cocentaina 

fora un referent del Taekwon -do tradicional.

Presentació equip club handbol Muro femení

E
l dissabte 23 de novembre, 

va tindre lloc la presentació 

de l’equip sènior femení 

d’handbol de de Muro, equip que el 

formen xiques no sols de Muro, sinó 

també de Cocentaina i de pobles 

del Comtat, de fet, és l’únic equip 

femení de handbol en competició 

de les comarques que ens envolten.

Va ser un acte on es va presentar 

a les jugadores que estan defensant 

els colors del club per tota la 

Comunitat Valenciana aquesta 

temporada; així com el cos tècnic 

que les acompanya i ajuda en 

aquesta aventura esportiva.

La presentació va servir també, 

per nomenar i donar les gràcies a 

tots els patrocinadors que col·laboren per l’esport femení i 

van possible que puguen estar on estan.

A més a més, el Club Handbol Femení participarà en 

un projecte europeu que té com a objectiu empoderar a 

la dona i a l’esport, i el club serà el representant espanyol 

d’aquest projecte, gràcies al patrocini de Crea360 junt amb 

l’ajuntament de Muro. 

Una de les activitats que faran tindrà lloc el dissabte 11 

de gener al poliesportiu murer, serà un triangular en el qual 

exposaran, cóm esports femenins treballen per la inclusió 

de la dona.

I no podia acabar millor la vesprada que aconseguint la 

victòria davant l’equip visitant.

Un partit, on durant els 60 minuts les xicones del club 

handbol femení van estar per davant del marcador. La bona 

defensa i la posada en pràctica de tot allò que han anat 

aprenent als entrenaments, va fer que el públic gaudira 

d’un gran partit.

2 punts importantíssims per anar apropant-se a ocupar 

un bon lloc a la classificació.
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Èxit de participació en el IV Trail Fira de Tots Sants

T
a n q u e m  l ’ a p a r t a t 

esportiu parlant del 

IV Trail Fira de Tots 

Sants que va organitzar 

el club Soca run. Aquest 

any parlem de ple absolut: 

500 participants (el màxim 

establert) van recórrer la 

nostra muntanya en aquesta 

cursa que presentava tres 

modalitats: Trail (, 20 km 

i prova puntuable per al 

circuit Txitxarra trail), Sprint 

Trail  (8KM) y Marxa (no 

competitiva). El denominador 

comú: el fred i el vent que no 

van impedir que aquest trail 

es duguera a terme el dia de les eleccions (10 de novembre) 

i que comptara amb una gran fluència de participants i de 

públic que va acompanyar als corredors per tot el trajecte.

Destacar la bona organització del club Soca Run, que 

amb un gran potencial humà feren possible que els 

participants es senqueren arropats en tot el trajecte gràcies 

a la col·laboració de les entitats i comerços que es van voler 

sumar a aquest trail. La Fira de 2019 va concloure amb 

aquest esdeveniment esportiu.

Com dèiem el màxim permès per a la cursa, 500 

participants entre corredors i marxistes es donaren cita en 

aquest trail i gaudiren de la grandesa de l’esport. Destacar 

també l’actuació de Pervesió al Passeig que animava la recta 

final dels corredors i com no, la gran eloqüència de Xavi 

Albero, que fou un gran speaker tant a l’eixida d la cursa 

com a l’arribada de tots els participants.

Els resultats dels socaruners que hi van prendre part en 

la prova van ser:

Trail 20km:

- Paco Jorques Sanz temps:02:04:49 Pos.25 pos categ:8

-Jose Luis Sanchez Gonzalez temps:02:13:59 Pos.55 

pos categ:3  

-Nuria Orta Reig temps:02:17:52 pos :1 pos categ:1

-Nieves Ferrero Lopez temps:02:55:38 Pos :17 pos categ:5. 

Sprint trail 8 km

- Raúl Miñana Llpois temps:00:37:26 Pos:2 Pos categ: 1

- Raul VS temps:00:46:10 Pos:35 Pos categ:15 

-Elia Moya Moltó temps:00:48:09 Pos:4 Pos categ: 2

-Andrea Oltra Jover temps:01:18:27 Pos: 63 Pos categ: 2

Molts bons resultats per als locals que aconseguiren 

diferents pòdiums en les diferents categories.

Des de el club Socarun volen donar les gràcies a tots els 

que d'una manera o altra han treballat de valent per a que 

aquesta cursa haja sigut tot un èxit.

Des dels que ha marcat, passant pels que han ajudat amb 

el repartiment de dorsals, preparació de borsa del corredor, 

càrrega i descàrrega de gènere, muntatge d'eixida i meta, 

preparació d'avituallaments, servir beguda als corredors, 

reposar cerveses, preparació de trofeus, col·locació en punts 

de control , tallar coques, pegar llistats, repartir material de 

avituallament, arreplegar brossa, desmuntar tot el tinglao, 

guarda-roba, tocar la dolçaina, cafés, speaker, tallar fruita, 

aguantar fred i vent, publicacions facebook, entrevistes, 

buscar col·laboradors, preparar tiquets regal, imprimir 

cartells, revisar material, preparar avituallaments a la serra, 

graneres....i tantes i tantes coses que s'han fet, “que no 

haguérem pogut dur endavant sense l'ajuda de tots els 

que vos heu implicat, gràcies per la vostra col·laboració en 

aquesta trail”, son les paraules d’agraïment de Santi Aparisi, 

president del club Soca run i la seua junta que han treballat 

de valent per a que aquesta cursa siga un refent i brille no 

sols per la bellesa i duresa de la prova, sinó pel factor humà 

que el Soca run és capaç de mobilitzar. 

El club segueix en marxa, sumant quilòmetres cada 

setmana i amb el seu entrenament, tots els dimarts amb 

eixida des de l’avinguda Ferrocarril.
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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.

LLANTEN MENOR (Plantago lanceolata)
( Herba de cinc nervis, Herba de cinc costures)

Floració a partir del mes d'abril. Es recol·lecta des 

de mitjan primavera, fins a finals del mes de setembre.

És una de les plantes considerades importants per a 

utilitzar-la contra la bronquitis, els constipats, la tos, el 

mal de gola, l'afonia o faringitis, s'utilitza en infusions 

per a beure-les o realitzar gargarismes, o també en 

forma de xarop.

Pomada de llantén:

Aquest bon home em va dir que, per a fer la pomada, 

poses a bullir en una cassola a foc lent 50 grams de 

vaselina, 25 grams de cera verge i 50 grams esmicolats 

de fulles de llantén. Quan la vaselina i la cera estiguen 

dissoltes i abans d'arribar a bullir, perquè no es creme, 

s'apaga el foc i es deixa reposar tota la nit. Cal repetir 

aquesta operació tres vegades i en l'última cal colar-ho 

en potets xicotets de cristall abans que es torne sòlid, 

deixar-ho reposar i refredar, tapar i guardar en lloc fresc 

i fosc.

Xarop per a catarros de gola:

També em va explicar que en una cassola es posa 

a calfar 200 grams de fulles de llantén, 100 grams de 

sucre negre, 100 grams de mel, amb un gotet xicotet 

d'aigua fins a formar un xarop més o menys espés. Cal 

colar-ho i quan s'haja temperat envasar en potets de 

vidre. Es poden prendre durant tres o quatre dies una o 

dues cullerades diàries.

REMEI CASOLÀ:

En una d'aquestes excursions que realitzàvem, anava 

acompanyat de Tomaset Blanquer i Paco "Campaneta", 

i quan estàvem esmorzant a la Font Freda al terme de 

Bocairent, se'ns va acostar una persona que portava 

un manoll de llantén menor, li vaig preguntar perquè 

havia recol·lectat aquella herba i em va dir amb tota 

la seua saviesa rural i popular: "mira, xaval, aquestes 

fulles bullides o picades, s'apliquen directament sobre 

la pell en forma de cataplasma o pomada per a cicatritzar 

petites ferides i guarir cremades, picades o, a voltes, 

algun herpes, fins i tot les almorranes".



MÓNICA CORTÉS DOMÍNGUEZ Psicóloga Clínica
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ADICCIÓN AL JUEGO EN MENORES

A
ctualmente, existe una gran preocupación por el 
incremento de menores adictos al juego y a las 
apuestas, considerando a Internet y a las nuevas 

tecnologías como facilitadores del acceso a este tipo de 
juegos. 

Muchos videojuegos, que consideramos inofensivos  
incorporan elementos propios de los juegos de azar y de 
apuestas, que junto con la publicidad y la facilidad de acceso 
a los juegos online, pueden estar influyendo en patrones de 
juego patológico entre niños y adolescentes.

En el año 2011 entra en vigor la Ley de Ordenación de 
Juego (Ley 13/2011, de 28 de mayo) que permite el juego 
online y es a partir de entonces que se ha convertido en 
una actividad cada vez más popular, creciendo a un ritmo 
sin precedentes. 

Sabemos que el inicio temprano en los juegos de azar 
incrementa notablemente el riesgo de tener en un futuro 
problemas de adicción al juego y cada vez los adolescentes 
están más implicados en diversos juegos de azar, a pesar 
de estar prohibidos a menores de 18 años. 

Por un lado, es muy fácil acceder al juego (cualquier 
persona con un móvil u ordenador tiene a su alcance una 
amplia variedad de juegos online y de apuestas) y por 
otro lado, se considera una actividad de entretenimiento 
socialmente aceptada y por tanto, consentida. De hecho, 
los videojuegos son la primera opción de ocio audiovisual 
entre niños y adolescentes de 6 a 11 años. El problema 
es que muchos videojuegos actuales incorporan apuestas 
monetarias y muchos juegos de azar adoptan características 
de los videojuegos. En inglés ya se cuenta con un término 
para esta convergencia, es el llamado ”Gambling”. Este 
término define jugos de apuestas monetarias cuyos 
resultados están determinados por el azar e implican riesgo y 
pago para el jugador, aunque este suele pensar que el éxito 
en el juego depende de sus habilidades.

Muchos  videojuegos utilizan refuerzos y recompensas 
para seguir jugando (puntos extra, premios, monedas o 
niveles) para motivar el juego y continuar en el mismo 
durante más tiempo, lo cual genera un efecto muy similar 
al de los juegos de azar. Ejemplo de ello son los conocidos 
Candy Crush, Fortnite o FIFA.

Otro fenómeno reciente en este tema son los juegos 
competitivos o eSports, en el que se puede apostar por los 
jugadores que aparecen en las competiciones, lo cual, se 
relaciona con el comportamiento problemático de juego 
entre la población adolescente. Los efectos negativos 

asociados al juego excesivo son bajo rendimiento académico, 
irritabilidad o mal humor, aislamiento, pérdida de interés 
por actividades en las que antes disfrutaban y conflictos 
interpersonales.

Este tipo de juegos con simulación de dinero ficticio o 
real, según los expertos, es un predictor significativo del 
juego patológico entre los jóvenes. Igualmente, señalan 
que entre los principales factores personales que hacen 
que los jóvenes y niños se inicien en los juegos de azar y 
apuestas están los siguientes: necesidad de escapar de 
estados emocionales negativos, impulsividad, necesidad 
de búsqueda de sensaciones, problemas de socialización, 
insatisfacción personal, bajo autocontrol y estados de ánimo 
disfórico (triste, desagradable, ansioso…).

Todo esto lleva asociado otro componente que no 
podemos olvidar y que es sumamente importante como 
es la publicidad, puesto que incita a iniciarse en este tipo 
de juegos. La OCU señala que ha habido un aumento 
considerable en el número de anuncios de juego online 
desde el año 2013 y además, este tipo de anuncios suelen 
emitirse durante el horario protegido para los menores. 
También se observa que una de las técnicas más utilizadas 
en estos casos es el uso de personajes famosos o ídolos 
de los más jóvenes como protagonistas de esta clase de 
anuncios, lo que refuerza la creencia de aceptación  e 
inocuidad.

Tal vez, se debería reorientar el ocio hacia otras formas 
más responsables y saludables, al tiempo que emprender 
acciones legales para proteger a los menores y evitar 
su exposición a los juegos de azar y de apuestas. Esta 
prevención debe llegar también a los padres y madres 
mediante la información y concienciación de los posibles 
riesgos para la salud mental de sus hijos.

Este año, el Defensor del pueblo estableció una serie de 
recomendaciones al Gobierno para alentar sobre el peligro 
que puede suponer para los más jóvenes este tipo de 
adicción que se equipara  a la adicción al tabaco y otras 
drogas.

Los psicólogos debemos concienciar e informar sobre 
esta problemática que puede parecer inofensiva, pero les 
puedo asegurar que no lo es en absoluto. El abuso de las 
nuevas tecnologías puede llevar a patologías y adicciones 
conductuales (apuestas online, cibersexo, videojuegos 
online…) en donde internet se convierte en un vehículo 
fácilmente accesible que escapa al control por parte de 

los padres.
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ETIQUETADO NUTRICIONAL

L
a vida ha evolucionado a pasos agigantados, vivimos 
rápido sin darnos cuenta de los avances que vamos 
experimentando a nivel personal, a nivel social y en 

global, a nivel mundial. Toda modificación lleva implícito 
unas mejoras o unos deterioros. En el tema que me define, 
el llevar unos hábitos alimentarios para disfrutar nuestro 
bienestar, se ve estrechamente perjudicado. Por falta de 
tiempo, las industrias alimentarias han sabido hacer muy 
bien sus embudos de ventas para crearnos la necesidad 
y facilitarnos la vida. Por ello, han creado un sinfín de 
productos que simplemente en unos minutos podemos 
saciar el hambre sin haber utilizado tiempo en cocinar.

Si lo analizáramos desde el punto de vista, ¿Qué de 
importante es tu cuerpo para ti?. Si fuéramos conscientes que 
lo que comemos nos acerca al bienestar o a la enfermedad 
buscaríamos el mejor producto y "utilizaríamos" nuestro 
tiempo en la cocina para generar la mejor medicina, como 
lo definía Hipócrates.

Fuera de radicalismos y adaptándonos a la sociedad, 
tenemos productos que podemos conseguir en los 
supermercados ya elaborados que nos facilitan la vida, 
pero no por ello, vamos a abusar de ellos. Existen productos 
ultraprocesados, cargaditos de aditivos, de azúcares, de grasas 
insanas... que lo mejor es no consumirlos si aprecias tu salud. 

Podemos, dentro del diverso abanico de productos que 
existen en los estantes del supermercado, podemos escoger 
la mejor opción. Para ello, dedico las siguientes líneas para 
hablar de ellos.

Si quiero comer productos de calidad, una de las maneras 
para seleccionar lo que compro es mirar el etiquetado. El 
etiquetado es una herramienta de información que permite 
a los consumidores adquirir y seleccionar los alimentos que 
desean consumir. Lo hace de forma estandarizada, clara 
(entre comillas, porque la industria alimentaria hace lo posible 
por enmascarar en su publicidad lo que no conviene que 
sepamos de ese producto, como por ejemplo, la nocilla, que 
con su canción parece más que saludable...) y comprensible.

Podemos encontrar alimentos que no dispongan de 
etiquetado nutricional ya por que se venden a granel o 
porque sólo contiene un ingrediente y se especifica en el 
anunciado del envase. En el caso de los que se venden a 
granel o en restaurantes, podemos pedir la especificación 
del producto a los empleados. Los productos que sí que 
deben estar provistos de etiquetado son aquellos que 
contienen más de un ingrediente o que en la denominación 
del producto no queda claro su contenido.

E l  e t iquetado se compone de var ias  par tes, 
si cogemos un envase encontraremos: Nombre del 
alimento o producto, Cantidad neta, Lote y fechas, 

Condiciones de conservación y utilización, Origen y 
empresa, Ingredientes y alérgenos, Valor nutricional 
(por 100g y/o por ración), Grado de alcohol (si >1,2%)

¿POR DONDE EMPEZAR AL LEER UN ETIQUETADO NUTRICIONAL?
_El etiquetado se puede agrupar en 3 bloques:
1. ASPECTO COMERCIAL. Donde encontramos el nombre,

marca, eslogan, imágenes y declaraciones (fuente de fibra, 
fuente de calcio...)

2. TABLA NUTRICIONAL. Tabla que nos indica qué
cantidad contiene el alimento de los diferentes nutrientes. 

3. LISTA DE INGREDIENTES. Recoge los diferentes
ingredientes utilizados para la elaboración del alimento/
producto.

¿En qué os fijáis vosotros? ¿cuál es el orden de importancia?
Lo más importante antes de comprar un producto es fijarse 

en los ingredientes, después la tabla nutricional y por último, 
el aspecto comercial. Tenemos que tener en cuenta que con 
los ingredientes podemos identificar:

_ La cantidad en que se presentan los ingredientes. Los 
ingredientes están ordenados de mayor a menor cantidad. 
Si, por ejemplo, el azúcar está en primer lugar, puedo 
deducir que lo que estoy comprando es un concentrado de 
azúcar en vez de un postre. En los "fiambres", los elaborados 
cárnicos, descartar los que no contengan un mínimo de un 
80% de materia magra o magro.

_ Puedo valorar la calidad de los ingredientes, por ejemplo, 
si es harina refinada, que tipo de grasa han utilizado 
(descartar los productos que aparece la denominación 
"aceite vegetal hidrogenado")

FILTRAR UN PRODUCTO ANTES DE COMPRAR 
_ Descartar productos que contengan menos del 70% del 

ingrediente principal
_ La lista de ingredientes no debe superar los 5 - 7 

ingredientes
_ Dentro de los 3 primeros ingredientes no debe estar 

presente el azúcar
_ Descartar los productos que contengan aceites y grasas 

de mala calidad como aceites refinados y cualquier tipo de 
aceite vegetal hidrogenado

_ Contienen más de 3 - 5 aditivos
Para facilitar la labor de comprar y realizar una compra 

eficiente, tenemos recursos que nos pueden ayudar 
en momentos que dudemos de un producto específico 
como por ejemplo la aplicación de MyRealFood y existen 
páginas webs interesantes para identificar qué tipo de 
aditivo contienen identificando la "E" como www.aditivos-
alimentarios.com.

Deseo que estos pequeños consejos te faciliten la compra 
y sea más eficiente. FELIZ NAVIDAD.
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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: 7- 8- 10- 16- 20- 25 

Dies:  1- 3- 9- 13- 17- 19- 24- 28- 29 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina DESEMBRE

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Ofi cina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 5- 11- 14- 15- 23- 27- 31

Dies: 2- 4- 6- 12- 18- 21- 22- 26- 30

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edifi c Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fi ns a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 553 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

Dimarts: Pedanies i nucli urbà

Dimecres: Comerços i indústria

Dijous: Nucli urbà

Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC Tlf. 96 533 52 04
DILLUNS --------------- de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIMECRES ------------ de 10:00 a 13:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT

DIVENDRES ---------- de 10:00 a 13:00 hores

DISSABTE ------------ de 10:00 a 13:00 hores

DIUMENGE ----------- de 10:00 a 13:00 hores

g

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
COCENTAINA-MURO
Laborables: 5:45, 7:15, servei cada mig hora fi ns 

les 15:15. 16:45, servei cada hora fi ns 21:45

Dissabtes, Diumenges i Festius: 7:15, servei 

cada hora fi ns les 21:15

COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:15, 7:15,   servei  cada mig hora fi ns 

14:45, 15:45, 16:15, servei cada hora fi ns 22:15

Dissabtes, Diumenges i Festius: 7:45, servei cada 

hora fi ns 20:45, 22:30

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 7:40, 10:10, 13:10, 17:10

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h

VALÈNCIA-COCENTAINA

Laborables:  10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

    ALCOI-ALACANT
     Laborables: 6:15, 6:45, 8:30, 11:00, 13:00, 
14:30, 17:00, 19:15, 21:15

   Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 

15:00, 18:00, 21:00

   Diumenges i Festius: 9:00, 15:00, 17:15, 

21:00 (Els passos són aproximats i poden variar 

en 10 minuts) 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

DIUMENGES I FESTIUS TANCAT






