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2 Revista El Comtat febrer 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!

Estan realitzant-se treball de poda per diferents zones del 

poble
Finalitzen les obres de millora de l’accessibilitat del Centre 

de Cultura El Teular

Segueixen les obres de recuperació del llavador del Pla de la Font

Nou tancament a la pista multiesportiva dels Algars
S’inicien les obres de nova pavimentació del cas antic-zona 

plaça de l’Església
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Gracias

E
stimados vecinos:

El tiempo ha pasado muy deprisa, el día 2 de febrero 

hará 38 años que entre a trabajar en esta Policía al 

Servicio del pueblo. Varios años más tarde, en 1994 obtuve 

la plaza de Jefe de Policía, cargo que he ejercido hasta hoy, 

día en que llegó mi jubilación.

Desde estas líneas doy las gracias a todos por vuestra 

ayuda y al mismo tiempo, pido perdón a las persones que 

en alguna ocasión no haya podido ayudar. He intentado, 

durante todos estos años, hacerlo lo mejor posible con 

todos, sin distinción de ideologías, razas o cualquier otro 

tipo de criterio. El entrar a trabajar, el servicio al pueblo daba 

mucho de sí, y así ha sido. Durante el transcurso de los años, 

las competencias de esta Policía se fueron ampliando, en 

especial, para poder dar un buen servicio al ciudadano. La 

Educación Vial, la Unidad de Violencia de Género, la de 

Menores, la Canina, entre otras cosas, ha sido para facilitar 

al ciudadano una convivencia mejor.

No sé quién me sustituirá, pero seguro que lo hará mejor. 

Ayudarlo a ejercer la Jefatura. No es un cargo fácil porque 

estas en medio de todo, de los ciudadanos, de los Policías 

y de los políticos, pero con la ayuda de Dios todo se ha 

sobrellevado buen, muy bien.

Por último, cualquier cosa que necesitéis y os pueda 

ayudar no dudéis en decirlo.

Un abrazo.

Óscar Gómez.

Em preocupa

H
a començat un any nou, abans d’acabar se celebraren 

eleccions autonòmiques a Andalusia. Les va guanyar 

el PSOE i va aparéixer amb molta força un nou partit. 

Es tracta de VOX, un partit d’extrema dreta que amb 12 

escons ha entrat al parlament andalús i ha aconseguit un 

govern conservador recolzant als partits conservadors PP 

i CIUDADANOS.

Em preocupa que Andalusia, una de les autonomies 

més pobres i amb un atur dels més grans d’aquest país 

haja hagut tanta gent que recolzara un partit d’extrema 

dreta, VOX, partit que ha fet una campanya electoral a 

base de mentides, i que ha fet creure a molts andalusos el 

que han volgut. Em preocupa el futur d’aquesta comunitat 

que després del mes de maig, quan passen les eleccions 

municipals, autonòmiques i europees començaran a portar 

endavant eixe programa conservador que tant mal farà a les 

classes populars i mitjanes les seues polítiques “reformistes” 

que signifiquen retallades en serveis socials, educació, 

sanitat i com diuen ells: abaixar els impostos. A qui?

Em preocupa que el PP que sempre ha dit que cal que 

governe la llista més votada, per què ha canviat ara? Per 

què ha format un tripartit?

Una altra notícia de principi d’any ha sigut la quantitat 

d’empreses multinacionals que han dit que acomiadaran a 

milers de treballadors:

VODAFONE, 1.200 llocs de treball

CAIXA BANK, 2.157 

BANC DE SANTANDER uns 3.000 empleats

ALCOA, més de mil treballadors.

FORD, acomiadarà a milers de treballadors a Europa. I a 

Espanya? Alguns cauran

Per què tantes empreses volen despatxar a tants 

treballadors? Tants diners perden? I quan n'han guanyat 

molts, què han fet? No hi ha cap solució?

Em preocupa que algunes d’aquestes empreses hagen 

rebut molts diners públics i pagat pocs impostos ara 

busquen la solució que més ens afecta, com és acomiadar 

a milers de treballadors.

Amb tot el que està passat, el que més en preocupa és 

com els partits conservadors busquen algun enemic per 

a parlar cada dia. Si abans tenien a ETA per a fer-nos por, 

ara tenim el problema de Catalunya, que és un problema 

polític i que s'ha de resoldre mitjançant el diàleg. Per què els 

partits, en compte de parlar tant de Catalunya, ho fan menys 

i busquen solucions als problemes reals del país com l’atur, 

la situació d’una joventut sense futur que és tot un drama, els 

problemes socials en sanitat amb més metges i més temps 

per a veure als pacients a les consultes, millorar l’educació 

i més serveis socials de qualitat, etc. Açò són problemes 

reals, parlen d’açò i busquen solucions, deixen les guerres 

de banderes, arromanguent-se els camals i comencen a 

solucionar els problemes reals d’aquest país.

Paco Fuster

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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Cocentaina torna a estar present en FITUR
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Fira Internacional de Turisme, FITUR, en la seua 39ª 

edició,  de nou va comptar en el nostre poble  amb 

accions promocionals de Cocentaina, dins de l'estand 

de Comunitat Valenciana. 

La fira, que va tindre lloc entre el 23 i el 27 de gener, 

va celebrar el dia de la Costa Blanca en la seua primera 

jornada, coincidint a més amb la inauguració oficial del 

certamen. La delegació contestana amb Mireia Estepa, 

alcaldessa de Cocentaina, Mariona Carbonell, regidora de 

Fira i Toni Hernández, regidor de Turisme van estar eixe 23 

de gener, amb una agenda més que completa recolzant i 

promocionant tots els atractius del nostre poble. De fet, eixe 

23 de gener,  Cocentaina va oferir a mig dia una demostració 

culinària -show cooking- i degustació al públic assistent per 

a promocionar els valors gastronòmics locals. La demostració 

va anar a càrrec de Cristina i Manolo del Nou Raspa amb 

producte 100% contestà.

A continuació de l'espectacle de restauració, en la zona 

del Patronat Provincial de Turisme Costa Blanca, Cocentaina 

va oferir una roda de premsa per a presentar als mitjans 

de comunicació assistents la Fira de Tots Sants i la seua 

recent declaració com Bé d'Interès Cultural, així com dades 

i resultats més cridaners sobre l'última edició. 

D'altra banda, la publicació "Destinacions Gastronòmiques 

de la Província d'Alacant" també es va presentar dimecres 

23 de gener, una publicació on apareix el nostre poble i té 

un pròleg escrit pel  xef contestà Quico Moya.

La jornada va continuar amb diferents entrevistes amb 

empreses i polítics de Diputació i Generalitat i entrevistes 

amb diferents mitjans de comunicació per tal de promocionar 

el que és Cocentaina i el que som i tenim els socarrats.

L’alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa declarava que 

"estem completament satisfets amb la feina que hem fet a 

FITUR i la promoció del nostre poble durant aquesta edició. 

Portàvem una agenda molt ajustada i hem aconseguit 

superar tots els objectius que portàvem, a l'hora que hem 

provocat reunions amb algunes empreses i polítics que ens 

interessaven molt per a seguir fent de Cocentaina un poble 

del que sentir-se orgullosos tots els dies de l'any. Se'ns 

ompli la boca quan eixim fora de les nostres comarques i 

demostrem que Cocentaina és una joia en tots els sentits.". 

Per la seua banda, le regidor de Turisme, Toni Hernández 

assenyalava que “aquest any hem apostat per l'aspecte 

gastronòmic de la nostra localitat perquè Cocentaina té 

moltíssim a oferir i el nostre objectiu és anar descobrint 

els atractius turístics del nostre poble i anant sumant-los a 

l'oferta turística. L'any passat vam portar la Festa i la Fira, en 

2019 mantenim això i li sumem la nostra deliciosa cuina."

A més, Cocentaina va estar tota la fira present a la zona de 

la província d'Alacant amb la informació turística pertinent i 

durant el cap de setmana al centre de Madrid en Callao, es va 

projectar un vídeo sobre les nostres festes de moros i cristians.
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Es treballa per aconseguir la Declaració d’Interés Turístic 
Internacional de la Fira

A
profitant la celebració de la Fira Internacional del 

Turisme (FITUR) a Madrid, l'alcaldessa contestana 

Mireia Estepa i la regidora de Fira Mariona Carbonell van 

mantenir un fructífer encontre amb el Secretari Autonòmic 

de Turisme Francesc Colomer com a màxim representant 

de l'Agència Valenciana de Turisme. D'aquesta reunió, les 

representants contestanes van obtenir el ferm compromís 

del representant autonòmic d'accelerar al màxim tots els 

tràmits que depenguen directament de l'Agència Valenciana 

de Turisme, “donada la rellevància de la Fira de Tots Sants”, 

apunten des de fonts municipals. A més, Colomer es va 

comprometre personalment a facilitar tot aquest procés i 

a guiar en els tràmits necessaris durant aquest camí cap 

a la declaració de Festa d'Interés Turístic Internacional.

Aquest camí ja fa alguns anys que ve treballant-se des 

de l'Ajuntament de Cocentaina i més concretament des del 

departament de Fira, però és cert que a partir d'ara, i després 

de la consecució del BIC, les gestions s'han intensificat. 

És per això que, seguint els tràmits i el procés pertinent, 

aquest pròxim dijous es portarà al Plenari Municipal la 

proposta perquè s'inicie el procés i que la Fira de Tots 

Sants siga declarada Festa d'Interés Turístic Nacional. 

L'equip de Govern busca així el suport de la resta de grups 

amb representació municipal per a poder avançar en 

l'expedient i seguir completant les actuacions necessàries. 

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, confia en què 

“aquest procediment compte amb el màxim suport per part 

de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Cocentaina. 

Aquest és un d'aquells projectes que necessiten el màxim 

consens i pel qual hem de treballar tots en la mateixa línia 

perquè el benefici i el reconeixement és per a la tradició del 

nostre poble, la festa de totes i tots.» Per la seua  banda, 

la regidora de Fira comentava que «tal com vam celebrar 

NP Ajuntament de Cocentaina

tots la consecució del BIC, ara també esperem iniciar amb 

la mateixa il·lusió aquest procediment perquè la Fira de 

Tots Sants siga d'Interés Turístic Internacional i donar-li la 

rellevància que mereix”.

Fins ara s'han fet diverses publicacions i promoció a mitjans 

de comunicació d'àmbit internacional, a la premsa generalista 

de Portugal, a una publicació de l'Ambaixada dels Estats 

Units i als vols internacionals d’Air Europa. Per als pròxims 

mesos hi ha prevista una campanya específica a la premsa 

d'Andorra. La publicitat del certamen a nivell internacional 

és un dels requisits per a aconseguir la declaració buscada.

Per altra banda, l'alcaldessa de Cocentaina ha avançat 

que, també d'ací a poc temps, s'iniciarà la sol·licitud per 

aconseguir que les Festes de Moros i Cristians siguen 

declarades Festa d'Interés Turístic Nacional, una gestió que 

el regidor de Turisme Toni Hernández està coordinant des 

de la seua àrea delegada.

Projectes d’ocupació

D
urant l’anualitat de 2018, l’Ajuntament de Cocentaina 

ha seguit unes polítiques de contractació en les quals 

s’han pogut donar feina a 14 persones per un total 

de 275.713,64€.

Els programes d’ocupació que s’han dut a terme han sigut 

de diferent índole, tant per a persones menors de 30 anys com 

per a majors de 30 anys i que foren persones en situació d’atur 

de llarga duració amb un itinerari laboral realitzat pel SERVEF.

Actualment, totes les persones beneficiàries estan realitzant 

les seues tasques a l’Ajuntament com a peons de jardineria, 

auxiliars administratius, educadora infantil o assessoria 

jurídica al Departament de Serveis Socials, entre altres tasques.

A més a més, des del Departament de Promoció 

Econòmica s’han elaborat 18 plans d’empresa en els quals 

88% estan ja en funcionament; a banda, també de les 

ajudes que s’han atorgat mitjançant el programa C’CCREA, 

que destina ajudes econòmiques per a negocis i/o activitats 

creades en l’última anualitat i que complisquen tots els 

NP Ajuntament de Cocentaina

requisits que s’estableixen en les bases. Cal recordar que 

també Cocentaina disposa del Servei d’Assessorament a 

l’emprenedor i empresa comarcal oferit per la Mancomunitat 

de Municipis de l’Alcoià i el Comtat.

Des de l’equip de govern expressem la nostra satisfacció, 

perquè tenim molts mecanismes que s’han posat en 

funcionament per a posar en marxa nous negocis i ajudar a les 

persones que decideixen optar pel món de l’emprenedorisme.
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El govern de Cocentaina liquidarà els deutes amb els bancs 
i ampliarà en 2019 més de 300.000 euros les inversions 
en el municipi
NP Ajuntament de Cocentaina

A
quest final d’any, Cocentaina va liquidar els prèstecs que 

tenía pendents amb els bancs, deixant l’endeudament 

del municipi, a zero.

Va ser el govern municipal socialista de Cocentaina qui va 

proposar al ple del passat mes d'octubre una proposta amb 

la qual pretén liquidar els deutes públics amb els bancs fent 

ús del romanent existent i destinar a inversions els diners 

previstos per al deute en l’exercici de 2019.

Cocentaina destina cada any vora 220.000 euros al 

pagament de préstecs i interessos a les entitats financeres. 

Una quantitat, unida a la que rep (100.000 euros) de la 

Conselleria de Cultura en concepte de devolució de la 

inversió per fer la nova biblioteca, que aportaria a les arques 

municipals una quantitat pròxima als 320.000 euros que 

anirien en el 2019 per a realitzar noves inversions i, per tant, 

a millorar la vida dels contestans i contestanes.

D’aquesta manera, la regidoria d’Hisenda i, en definitiva, el 

govern municipal contestà, culminaria un procés progressiu 

i sostenible d’eliminació del deute públic en paral·lel a 

l’augment de les inversions. El deute amb els bancs quedaria 

reduït a zero, mentre que la inversió mitjana en els últims 

10 anys hauria ascendit a 1,85 milions d’euros.

Cal ressaltar que aquest període (2007-2017) inclou els 

anys de pitjor crisi financera i econòmica de l’Estat espanyol 

en les últimes dècades. A més a més, s'aconsegueix un elevat 

índex d’inversions sense haver augmentat els impostos. Al 

contrari, s’ha abaixat l’IBI en els últims dos anys un 15% 

i s’ha suportat l'increment important de la despesa del 

municipi, que ofereix tots els serveis públics (llum, brossa, 

aigua, manteniment, instal·lacions esportives, educatives, 

culturals i socials, etc...) així com totes les activitats de les 

diferents associacions sufragades amb diners públics. Uns 

costos que no han deixat de pujar notablement en els últims 

anys, com és el cas de la llum, que en un any ha augmentat 

un 16% (per a Cocentaina suposa 160.000 euros més en 

concepte de llum, en tan sols un any).

Per a Marcos Castelló, regidor d’Hisenda, suposa aquesta 

una gran oportunitat per a continuar apostant per la 

ciutadania i per Cocentaina: “Volem deixar de pagar cada 

mes als bancs i destinar eixos diners al municipi. Acabarem 

aquest any sense deutes amb els bancs i amb un increment 

important de la inversió. Tot, sense apujar els impostos. Açò 

demostra una gestió econòmica i financera molt eficient, 

conscient i meditada, sense improvisacions ni imprudències, 

que ens permetrà en futurs exercicis comptar amb una major 

estabilitat pressupostaria i amb l’increment de la partida 

d’inversions dins del pressupost municipal”.

La proposta va ser aprobada per el PSPV-PSOE de 

Cocentaina i Ciutadans, l’abstenció de Guanyar i els vots en 

contra del Partit Popular amb Col-lectiu 03820/Compromís.

L’Ajuntament de Cocentaina millorarà la il·luminació de 
la sala d’actes del centre social Real Blanc
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la Regidoria 

de Benestar Social, ha procedit a efectuar els treballs 

per a millorar la il·luminació existent actualment a 

la sala d'actes del centre social Real Blanc del municipi. 

Aquest projecte, valorat en 6.500 euros, suposarà un avanç 

important per a aquestes instal·lacions, que ara tindran unes 

millors condicions per a acollir conferències i presentacions, 

com s'ha fet fins ara, però amb un increment notable del 

benestar i comoditat, tant dels ponents com dels assistents.

No és la primera actuació d'aquestes característiques que 

es fa en aquesta sala del centre social en els últims anys. 

Recordem que ara fa tres anys es va decidir pintar-la de 

nou per a mantenir-la en les millors condicions possibles.

Mireia Estepa, alcaldessa socialista de Cocentaina i 

regidora de l'àrea de Benestar Social, afirma que “actuacions 

com aquesta són molt importants per a nosaltres, perquè 

així aconseguim mantenir en bon estat instal·lacions molt 

importants per als nostres veïns i veïnes com són el centre 

social del Real Blanc. Són xicotetes accions pressupostàries 

però que repercuteixen directament sobre la ciutadania, 

que a la fi és la que fa ús d'aquestes instal·lacions i qui se 

les ha de trobar en el millor estat possible de conservació, 

neteja i comoditat”.
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Cocentaina tanca el 2018 amb més de 850.000 euros 
invertits en infraestructures i amb els comptes públics 
sanejats al 100%
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'equip de Govern socialista de l'Ajuntament de 

Cocentaina ha aprofitat l'inici de l'any 2019 per 

a fer un extens balanç de l'exercici anterior i 

avançar els fonaments que regiran la gestió pública 

en els últims mesos de la legislatura.

Entre les dades més destacades trobem la 

inversió de més de 850.000 euros en diferents 

infraestructures municipals, com ara la passarel·la 

peatonal que uneix Alcoi i Cocentaina (35.000 

euros), l'eliminació de barreres arquitectòniques 

(35.000 euros), la restauració del llavador del Pla 

de la Font (65.000), la reforma i millora del bar 

del Poliesportiu (120.000 euros) i del restaurant 

de Sant Cristòfol (170.000 euros), la millora en 

l'accessibilitat del Centre Cultural El Teular (54.000 

euros), l'ampliació i millora del Cementiri Municipal 

(130.000 euros), la millora en camins (145.000 

euros), entre altres. A aquestes accions, cal sumar a banda 

els més de 6'5 milions d'euros aconseguits del Pla Edificant 

per als centres educatius (CEIP Sant Joan Bosco, CEIP 

Real Blanc), amb algunes actuacions ja executades -com 

l'accessibilitat del Real Blanc- i la unificació del Bosco en 

projecte després de 30 anys de demanda.

Mariona Carbonell, portaveu de l’equip socialista, també 

ha valorat d'una forma molt positiva l'estat en què es troben 

les arques municipals en aquests moments, al 100% 

sanejades, sense cap préstec pendent amb cap entitat 

bancària. Carbonell afirma que “la responsabilitat d'aquest 

govern ha permès deixar a zero el nostre deute amb els 

bancs i tot sense deixar de fer inversions, executant projectes 

i millorant el nostre poble i, per tant, incrementant el benestar 

dels nostres veïns i veïnes”.

A més, durant el 2018 l'Ajuntament de Cocentaina ha 

aconseguit fins a 1'15 milions d'euros en subvencions 

d'altres administracions per a portar avant altres projectes 

com la passarel·la de la N-340, el centre de formació 

municipal i alberg, millorar els carrers del centre històric, 

recuperar el refugi antiaeris i el torrejó del Castell i la redacció 

del Pla Director del Palau Comtal i la muralla.

A banda de l'esmentat, més amunt -inversions, deute a 

zero i subvencions-, durant el passat 2018 l'Ajuntament 

de Cocentaina ha aconseguit culminar projectes molt 

importants per al conjunt de la ciutadania contestana, com 

ara: va aconseguir rebaixar un 5'25% l'Impost sobre Béns 

Immobles (IBI); la contractació de 20 persones a través de 

programes de formació i ocupació; la reducció de l'atur un 

7'13% respecte de 2015 (situant la xifra total de 982 aturats, 

283 persones menys); la declaració de Bé d’Interès Cultural 

per a la Fira de Tots Sants; la finalització de les obres al 

Centre de Salut; la posada en funcionament del Projecte 

Somriu per a garantir un oci saludable els caps de setmana 

a persones amb diversitat funcional; la instal·lació de 2 punts 

de recàrrega de vehicles elèctrics i l'adquisició de 2 bicicletes 

elèctriques; la instal·lació de marquesines a les parades 

d'autobús; l'impuls del Racó del Nadal; la signatura d'un 

convenir amb l'Ajuntament d'Alcoi per a la cessió de l'Acta 

de la Mare de Déu; l'inici del treball als carrers de la Unitat 

Canina antidrogues de la Policia Local (UCAN); l'obertura 

del Castell per a visites turístiques i guiades; la celebració 

de diferents programes d'inclusió social, cursos i tallers; 

així com aconseguir que Cocentaina siga meta d'etapa en 

la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana.

També a les pedanies s'han executat diversos projectes 

i actuacions de millora durant el passat 2018. Pel que fa 

a l'Alcúdia s'ha reconvertit un solar en llocs d'aparcament 

per al veïnat i s'ha procedir a canviar les finestres del centre 

social. Als Algars s'ha renovat la cuina del Centre social i 

s'ha restaurat el llavador.

Mireia Estepa, alcaldessa socialista de l'Ajuntament 

de Cocentaina, afirma que “el nostre contracte amb la 

ciutadania segueix intacte, tenim un projecte sòlid per 

a fer poble, en tots els sentits, garantint el benestar per 

a les persones, el progrés de la comunitat i facilitant les 

ferramentes perquè la ciutadania puga créixer i puga trobar 

feina, perquè les indústries i el comerç local seguisquen 

prosperant”. Estepa avança que 2019 també serà un 

any intens, de feina i de projectes, marcat per una cita 

electoral que no farà oblidar que les prioritats per al Partit 

Socialista de Cocentaina són “atendre, a peu de carrer, 

les preocupacions dels nostres veïns i veïnes i resoldre els 

seus problemes. Complir i culminar el programa electoral 

de l'equip de Govern. Però especialment seguir treballant 

de valent per a millorar Cocentaina a tots els nivells, perquè 

ens sentim orgulloses de ser d'ací i de viure en el nostre 

poble”. I afegeix, “en aquests moments estic molt contenta 

amb el treball que s'ha fet durant els últims anys. Pense que 

hem demostrat que un Govern socialista a Cocentaina és 

sinònim d'estabilitat, honradesa i millora per al nostre poble. 

Ens queda poc de però seguim demanant a l'oposició que 

aporte, que treballe també pel poble i que sume esforços, 

no volem més pedres al camí del creixement contestà”.
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Cocentaina rep 18.847 euros per a projectes i programes 
locals provinents del Pacte d’Estat de Violència de Gènere
NP Ajuntament de Cocentaina

C
om avançava l'alcaldessa contestana Mireia Estepa, 

aquests fons es podran destinar a la realització de 

projectes i programes municipals que tinguen com 

a finalitat desenvolupar algunes de les mesures del Pacte 

d'Estat en matèria de violència de gènere. Entre algunes de 

les mesures que es podran portar avant trobem la realització 

de campanyes de formació i sensibilització, oferir suport 

psicològic per a les víctimes, elaboració i desenvolupament 

del Pla de Seguretat, acompanyament en el procés de 

denúncia... Precisament el passat 18 de novembre Estepa 

va assistir a una reunió amb la Subdelegació del Govern a 

Alacant per tal de conèixer el contingut d'aquesta ajuda.

És important destacar que l'Ajuntament de Cocentaina és 

un dels municipis que ha treballat d'una forma més intensa 

en els últims anys per a previndre, detectar i actuar fronts a 

casos de violència de gènere. De fet, Cocentaina compta amb 

un Pla d'Igualtat des de 2014, amb un protocol d'atenció a la 

víctima i seguiment on treballen coordinadament els Serveis 

Socials i la unitat especialitzada de la Policia Local 'Minerva'.

Com recordava Mireia Estepa, durant tot l'any a Cocentaina 

“es celebren tallers educatius per unes relacions sanes 

i contra la violència de gènere en l'Educació Secundària 

i Batxillerat, a més de tallers oberts a tota la ciutadana, 

tallers específics per a col·lectius d'alt risc, i també portem 

avant campanyes de sensibilització i prevenció d'agressions 

masclistes i s'organitzen les activitats pel 25N i el 8M”. Tot 

açò demostra que Cocentaina té un dels ajuntaments més 

preparats i que més recursos destina a aquesta matèria.

L'alcaldessa contestana, la socialista Mireia Estepa, ha 

manifestat la seua satisfacció per poder comptar amb 

aquesta injecció de recursos “per a lluitar amb més mitjans 

contra aquesta xacra del masclisme. Les dones estem fartes 

d'eixir al carrer amb por, independentment de l'hora, la roba 

que portem o el lloc on estiguem. Estem fartes que el focus 

estiga posat en nosaltres i no en l'agressor. Com a societat, 

i per la part que ens toca com a actors polítics, no podem 

permetre que alguns grups polítics diguen que la llei contra 

la violència de gènere no fa cap falta. En l'equip de govern de 

Cocentaina ens prenem molt seriosament aquest assumpte 

i és per això que valorem molt i de forma molt positiva que 

arribe aquesta subvenció i aquests recursos per part del 

Govern socialista de Pedro Sánchez. Suposa una ajuda molt 

important en la lluita del nostre poble contra la desigualtat 

entre dones i homes i contra la violència cap a les dones”.

Pressupostos Participatius 2019: 4 propostes viables per 
a ser votades
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 30 de novembre de 2018 es tancava el període 

de presentació de propostes  per a 2019. Totes elles 

junt amb els seus respectius informes tècnics es 

trobaran en breu a disposició de la ciutadania per a la seua 

consulta a la pàgina web  www.cocentainaparticipa.com.

Les propostes han sigut informades pels especialistes 

pertinents de l’ajuntament de Cocentaina: el tècnic de 

cultura, l’arquitecte tècnic, la interventora, el coordinador 

d’esports i la tècnica de patrimoni. Tots ells han valorat als 

seus informes que la proposta feta pels veïns i veïnes fora 

tècnicament i econòmicament viable, resultant que dels 9 

projectes presentats un total de 4 es podran votar perquè 

són finalment viables.

La ciutadania podrà triar entre:

coberta.

Una de les novetats de la III edició dels Pressupostos 

Participatius, a banda del calendari i el I Concurs de Curts – 

Influencer de Participació, és la possibilitat de reclamar al/la 

tècnic/a per estar en desacord amb l’informe de no viabilitat 

que haja fet, donant així, l’oportunitat d’aclarir alguns dubtes 

que l’especialista municipal tinga i fent, sempre que siga 

possible, l’informe viable.

El 12 de febrer a les 19:30h al centre social Real Blanc 

tindrà lloc la presentació i defensa de les propostes 

notificades com a viables, un encontre on les entitats i 

persones que han preparat els projectes donaran a conéixer 

en profunditat la seua idea i on podran resoldre els dubtes 

del públic assistent. A més, tindran la possibilitat de disposar 

d’un espai al mercat per a fer la seua campanya i de falques 

a Ràdio Cocentaina per a publicitar les seues propostes i 

demanar el vot a la ciutadania.

A partir d’aquesta data, 12 de febrer, i fins al 27 del mateix 

mes s’iniciarà el període de votacions online, en la pàgina 

web www.cocentainapartipa.com. Per a la votació presencial 

s’haurà d’acudir el 28 de febrer al centre social Real Blanc 

en horari de 8h a 15h i de 17h a 21h on estarà l’urna i les 

paperetes al despatx d’ordenances, caldrà mostrar el DNI 

per a poder votar i ser major de 16 anys.
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Col·lectiu-Compromís insta amb els incompliments de la 
brossa a fer com Alcoi
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís vol que Cocentaina 

seguisca l’exemple de l’Ajuntament d’Alcoi amb els 

incompliments respecte al plec de condicions per part 

de l’empresa FCC. En aquest cas, des de l’Ajuntament d’Alcoi, 

s’aplicaran multes econòmiques si no es compleix el contracte.

Per això, el portaveu del Col·lectiu-Compromís a 

l’Ajuntament de Cocentaina, Jordi Pla, explica que “durant 

aquesta legislatura hem aportat a l’equip de govern més 

de 20 incompliments en el servei de la brossa i la neteja a 

Cocentaina. Els contestans paguem per serveis que no es 

presten. Paguem un  Ferrari i ens donen un Fiat..”

“En moltes ocasions hem aportat els incompliments de 

FCC i l’equip de govern mira cap a altre costat. Mentre Alcoi 

es planteja sancionar a l’empresa per no complir el contracte, 

a Cocentaina l’equip de govern no fa absolutament res. En 

aquest cas no entenem com el PSOE de Cocentaina no fa 

com el PSOE d’Alcoi. I la mostra és el mal servei que tenim 

al poble”, ha afegit Pla.

Jordi Pla i el conseller Climent manifesten el seu compromís 
amb les xicotetes i mitjanes empreses
NP Col·lectiu-Compromís

E
l passat dijous 24 de gener, a la Casa de la Joventut 

de Cocentaina, va tindre lloc un acte públic amb el 

conseller d’Economia Rafa Climent i el portaveu de la 

coalició a l’Ajuntament Jordi Pla.

Jordi Pla va traçar les grans línies d’impuls per a 

l’economia del Col·lectiu-Compromís. A nivell industrial, Pla 

explicava l’aposta de la coalició per un Pla de Modernització 

de Polígons Industrials que solucione els problemes d’accés 

al polígon dels Algars des dels bombres, millore la connexió 

d’Internet i de gas i que aposte per les energies renovables. 

Així com, per una millora del servei de recollida i neteja.

A més a més, Pla explicava la necessitat de que l’Ajuntament 

pose eines per ajudar a exportar a les xicotetes empreses. 

Així com, apostar des del consistori per la digitalització de les 

empreses. “No pot ser que perquè aquestes propostes siguen 

aportacions del Col·lectiu-Compromís, l’equip de govern no 

les pose en marxa. Cocentaina necessita grans consensos 

en temes estratègics i que cada u es deixe el carnet del 

partit en casa i mire pel bé del nostre poble”, afirma Pla.

A nivell turístic, el portaveu de la coalició contestana 

explica que s’ha d’aprofitar la Marca Fira de Tots Sants 

per a impulsar el turisme durant tot l’any. A més a més, 

explicava que s’ha de potenciar el turisme natural, amb la 

Serra Mariola com a màxim exponent, i el turisme esportiu 

a través del cicloturisme. “Els Campionats d’España i el 

final d’etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana han de 

servir d’impuls per a portar a terme una estratègia concreta 

i planificada per a fer de Cocentaina un lloc d’encontre per 

als cicloturistes”, raonava Pla.

Pel que fa al comerç, Jordi Pla explicava que s’ha d’aplicar 

el Pla d’Acció Comercial i s’han de portar endavant ajudes 

per a situar al comerç local en el món tecnològic i per tenir 

un sistema de repartiment de compres local.

Després de la intervenció de Jordi Pla, el conseller 

d’Economia Rafa Climent va explicar la gestió que ha portat 

a terme des de la Conselleria. “Treballem amb valors i 

amb premises bàsiques: l’aposta per la reindustrialització, 

la internacionalització de les empreses i la innovació”, va 

sentenciar Climent.
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El PP de Cocentaina nomena a Elena Sanz responsable 
de programa
NP PP de Cocentaina

E
lena Sanz serà la pròxima responsable de recollir 

i integrar les propostes programàtiques del PP de 

Cocentaina per a les properes eleccions municipals. 

Elena és Llicenciada en Psicologia i actualment regidora a 

l’Ajuntament de Cocentaina. Ha treballat en diferents àmbits 

socials en els quals ha pogut conéixer de primera mà les 

necessitats dels col·lectius més vulnerables.

La formació es mostra molt il·lusionada i aposta per la 

renovació. Segons Elena “treballar pel programa del PP 

és una gran responsabilitat.” Els diferents àmbits que 

composen la política municipal, com l’esportiu, el cultural, 

l’econòmic o l’educatiu formaran part de tot un programa que 

té com a principal objectiu ser ambiciós i atendre al ciutadà.

“També, és un privilegi poder treballar per millorar els 

serveis de Cocentaina. Escoltar i atendre les necessitats 

específiques dels diferents col·lectius, és també una gran 

responsabilitat que assumix amb la il·lusió de poder aportar 

un granet d’arena per millorar la seua situació” declara 

Elena Sanz.

El PP de Cocentaina lamenta el retràs del pressupost municipal
NP PP de Cocentaina

E
l PP de Cocentaina lamenta que el pressupost municipal 

no entre en vigor l’1 de Gener. La formació també 

afegix que esperen que este any els pressupostos sí 

incorporen tots els gastos i els ingressos reals per tal d’evitar 

gestionar a última hora o del romanent pressupostari.

Ray Montava, alcaldable de la formació, assegura que 

“l’anualitat que no es complix a Cocentaina és important 

per reconéixer degudament drets i obligacions i no dilatar la 

gestió municipal. No és de rebut que s’ajunten a final d’any 

(amb Agost pel mig) la Fira, les inversions "a salto de mata" 

del romanent i la negociació del pressupost entrant perquè 

així no es donen solucions sinó que es corre a contrarellotge 

i els ciutadans acaben patint-ho.”

Rafa, portaveu de la formació i regidor, també afirma 

que “es intolerable que entren els pressupostos a març i 

que ens parega normal. Es massa tard i prorrogem massa 

temps l’anterior pressupost. Per desgràcia ja és la tònica 

habitual. El govern hauría de ser molt més previsor per 

atendre adequadament les necessitats de Cocentaina i això 

passa per un pressupost que s’aprova per a la seua entrada 

en vigor l’1 de Gener.”
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Elegit l’ordre de participació de les bandes que concursaran 
en el Certamen de Música Festera de Cocentaina
NP Junta de Festes de Moros i cristians de Cocentaina

L
a Casa del Fester va acollir el diumenge 20 de gener el 

sorteig per a definir l’ordre en el qual participaran les 

bandes que concursaran en el I Certamen de Música 

Festera de Cocentaina. Aquestes tres formacions musicals 

foren escollides el passat 7 de desembre entre el total de nou 

bandes que es van presentar per a prendre part en aquesta 

important cita musical que acollirà el nostre poble el pròxim 

1 de maig. El sorteig, que va comptar amb l’assistència de 

representants de les tres formacions musicals participants, 

va definir que l'ordre en el qual tocaran les bandes sobre 

l’escenari del Teular i que serà aquest: en Primer lloc 

l'Associació Musical l’Avanç del Campello, en segon el Cercle 

Musical Primitiva d’Albaida ‘El Gamell’ i en tercer la Unió 

Musical de Bocairent. 

Cal recordar que el Certamen de Música Festera es portarà 

a terme l’1 de maig a partir de les set de la vesprada al 

Centre Cultural El Teular i anirà precedit d'una cercavila 

que conclourà en el mateix recinte. Allà, les tres bandes 

participants, interpretaran sobre l'escenari un pasdoble 

de presentació no puntuable i d'autor contestà, una marxa 

mora de lliure elecció i la marxa cristiana obligada composta 

per a l'ocasió per Josep Robert Sellés i Camps; una peça 

titulada 'Millenium' i basada en l'Himne del IV Centenari 

del patronatge de Sant Hipòlit Màrtir la música del qual fou 

creada pel mateix compositor. 

Dies abans del sorteig, la Federació Junta de Festes 

de Moros i Cristians de Cocentaina feia públic el nom 

de la persona que presentará la I edició del Certamen 

d’ Interpretació de Música Festera. Es tracta de Octavio 

Hernández Bolín; director del programa de ràdio, diari 

digital, segell discogràfic i productora audiovisual ‘Nuestras 

Bandas de Música’’. Actualment fa possible aquest espai 

radiofònic en la 99.9 València Ràdio a més de col.laborar 

en diversos mitjans de comunicació i conduir diferents 

esdeveniments relacionats amb la música arreu de tota la 

Comunitat Valenciana.

Assenyalar que el I Certamen de Música Festera, que 

se celebrarà a partir d'ara amb caràcter bianual, compta 

amb el total suport de l'Ajuntament de Cocentaina a través 

de la regidoria de Fira. Finalment significar que el cartell 

anunciador de l'esdeveniment ha estat creat pel dissenyador 

gràfic local Toni Domínguez mentre que el trofeu que rebrà 

la banda guanyadora ha sigut creat per l’escultor Moisés Gil.
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De Muro a Mauthausen
Font de la informació: Joan Jordà Juan /Alejandro Barber Miró

Forum per la Memòria Històrica a Cocentaina

D
es del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a 

Cocentaina volem recordar la figura de Vicente Tomás 

Mogino, veí de Muro que va morir assassinat el 6 de gener 

de 1942 al camp de Gusen, “l’escorxador” de Mauthausen, on 

van perdre la vida al voltant de 7000 republicans espanyols. 

No va ser l’únic veí de Muro víctima dels camps de la 

mort nazi amb la complicitat del règim franquista. També 

van trobar la mort lluny del Comtat, Joaquín Calatayud Bas i 

Antonio Carbonell Nicolau, assassinats a Hartheim i a Gusen 

respectivament. 

Durant la guerra apareix als documents com que va formar 

part del Comitè Revolucionari, per eixe motiu va fugir cap 

a l’exili a França, amb la intenció d’embarcar-se cap a Xile. 

Per poder-se pagar el passatge va començar a treballar 

fins que al 1940 fou detingut, empresonat al stalag XI-B en 

Fallingbostel i finalment enviat al camp de concentració de 

Gusen, on fou assassinat als 31 anys.

Va néixer el 15 de setembre de 1910. Era treballador de la 

fàbrica Bambú, apareix registrat com a mecànic en la fitxa 

de Mauthausen. Diferents testimonis afirmen que feia bons 

discursos i que participava a la vida política. 

Va marxar de Muro d'Alcoi en 1936 segurament cap a la 

guerra, encara que hi ha fonts que diuen “anava i tornava 

al poble”. Per eixe motiu la seua membresía en el Comitè 

Revolucionari queda en entredit, més encara quan els que 

estaven al poble després de la guerra "sempre van acusar 

als exiliats i afusellats de pertinença al Comité". 

Vicente fugí exiliat després de combatre el Feixisme, 

en Catalunya i va aconseguir refugi a Saint Colombe de la 

Commandarie, una pedania de Thuir, on fa referència a les 

seues cartes que el 28 de Desembre de 1938, va visitar el 

seu casino per "distreure's." 

A l’inici de la Segona Guerra Mundial decideix marxar a 

les companyies de treball ja que el seu oncle francès "no 

va poder fer res fins a la data". El mateix pare de Vicente va 

ser fet presoner poc després de l'exili. El 1940, Vicente ha 

estat enviat a la Companyia de Treballadors Estrangers (CTE) 

nº 140 Ambronnay i departament de l'Ain, una companyia 

d'intendència, després la seua companyia fou enviada à 

Belfort per treballar en la construcció de la línia Maginot. 

Fou fet pressoner pels alemanys al 1940, va ser enviat a les 

companyies de treball i finalment empresonat al stalag XI-B 

en Fallingbostel (Alemanya) fins que, al igual que la majoria 

de republicans espanyols capturats pels alemanys, serà 

deportat al camp de concentració de Mauthausen (Austria).

Arribà a Mauthausen el 27 de gener 1941 al mateix tren 

que Francesc Boix. Finalment, va ser enviat a Gusen, camp 

filial de Mauthausen, on va morir malalt de tifus i on està 

documentat que als malalts de tifus se'ls aplicava el cruel 

tractament d’una injecció de gasolina. 

Recordar la seua vida i la seua mort és una forma d’intentar 

evitar que la barbarie torne. Es per això, que volem demanar la 

col·laboració d’aquelles persones interesades en lluitar contra 

l’oblit i la desmemòria per defensar els ideals democràtics.

Alliberament de Mauthausen, maig de 1945. Fotografia de Cpl Donald 

R. Ornitz, US Army - [1],

Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=183551

Mestres, alumnes, amics i família de Maruja Cortés Puig 
l’homenatgen per sorpresa

E
l dissabte 19 de gener un bon grapat d’antics alumnes, 

mestres, amics i família de Maruja es reunien per a 

retre-li un emotiu homenatge per tots els anys de feina 

al servei de la cuina de l’escola infantil Sant Hipòlit.

A les 12:30h arribava l’homenatjada a la coneguda com 

«la guarde» on l’esperaven moltes de les persones que han 

passat per les seues instal·lacions i que han gaudit del seu 

bon fer a la cuina. Maruja va ser durant 23 anys la cuinera 

del centre educatiu municipal i, com van dir les antigues 

mestres: «ella no era la cuinera, era una més de l’equip 

perquè ajudava en tot». Moltes van ser les persones que li 

van dedicar paraules d’estima pel seu temps a «la guarde», 

una escola que conserva la seua essència tot i que en 2018 

s’ha invertit una bona quantitat de diners per tal de renovar 

el mobiliari de les aules, que aquest curs han augmentat 

el seu número.

L’encarregada d’organitzar la festa va ser la seua filla, 

Mayka, que va aconseguir reunir a totes les persones i que 

tot es mantinguera en secret per què la sorpresa de Maruja 

fóra màxima. Ella va esclatar a plorar quan va veure que el 

pati estava ple de persones amb les quals havia treballat i 

a les que «he ensenyat a menjar». Els antics alumnes de 

l’escola li recordaven els purés i els deliciosos macarrons que 

preparava la cuinera i els iogurts que donava d’amagades 

quan algun xiquet no volia dinar.

Va ser un matí molt agradable on l’emoció, els bons 

records i  les anècdotes van estar ben presents.
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Miguel Ángel Pardo Bayona, l’art de transformar en 
playmòbil la realitat
Redacció

E
l playmòbil és joguet intergeneracional. Des de que va 

eixir al carrer allà pel 1974, els clics han format part de 

la infància de tots els xiquets. A més, és una joguina 

que entreté tant als menuts com als majors i sinó, que li ho 

pregunten al protagonista d’aquest reportatge.

Miguel Ángel Pardo Bayona és un gran apassionat dels 

playmòbils. De menut jugava amb ells i ara, de major els 

transforma, personalitza i els adapta a qualsevol situació, 

persona o moment.

Com una formigueta, va anar col·leccionat playmòbils, 

accessoris i amb una visió diferent a la de qualsevol persona, 

sap aprofitar el cap d’un playmòbil, el cos d’un clic vestit de 

flamenc i els pantalons d’un corsari per crear un bandoler 

de terres del Comtat. És una visió al detall, un coneixement 

magnífic de cada peça i cada part que composa un playmòbil.

El seu hobbi va creixent, i Miguel Ángel busca per internet, 

s’informa de cada nova col·lecció de playmòbil i s’endinsa tant 

en aquest món que fins i tot es soci oficial del club playmòbil, 

està subscrit a la revista playmòbil, participa en foros i grups 

on comparteix passió, i al temps és nodreix de noves idees.

Aquesta faceta de Miguel Ángel es va fer pública per al 

poble a l’any 2006, quan en l’antiga casa de la joventut 

decideix muntar un Betlem de playmòbil. Anys després 

seguia muntant aquest Betlem a la Biblioteca i va anar 

ampliant-lo, fent les delícies de pares i fills.

Animat per la gent que l’envolta, Miguel Ángel decideix 

anar més enllà i en la festa de la Mare de Déu del Miracle, 

va muntar en un dels altarets de l’Església de Santa 

Maria una recreació del miracle de la Mare de Déu: amb 

els comtes, mossèn i la mateixa Icona de la Mareta, 

tots ells al Palau Comtal. Un any després incloïa també 

periodistes, contestanes i majorales 

i al propi consistori amb l’alcaldessa 

participant de la festa mariana de 

Cocentaina. La veritat és que les 

contestanes han sigut tot un èxit!!! 

Miguel Ángel és socarrat de cap 

a peus i és per això que li agrada 

poder expressar amb els playmòbils 

les tradicions contestanes. En el seu 

haver, trobem també una recreació 

de la penyeta blanca Cocentaina, 

el jove grup de muixerangues fent 

un castellet; ha adaptat el bandoler 

de Benimassot del llibre de Paco 

Pascual, ha fet clauers per encàrrec 

i fins i tot en Fira, ens va ensenyar el 

gran muntatge del grup Perversió, 

sense faltar-li cap detall...fins i tot 

pujats a l’escenari i amb llum!!!

Un art i unes mans d'or, pinzellades amb una gran 

paciència i un gran coneixement del món del playmòbil.

Seguin en la seua dinàmica de promocionar Cocentaina 

a través dels seus playmòbils, Miguel Ángel te entre mas i 

al cap una idea que li ronda de fa temps: el poder recrear 

la Fira, tota la Fira en el món del playmòbil, un gran repte 

que de segur aconseguirà gràcies a eixa dedicació callada, 

eixa gràcia i saber combinar peces i sobretot eixa passió tan 

ferma cap al que és el seu hobbie.

Miguel Ángel ens deia que el seu únic vici és aquest: crear 

amb els playmòbils, construir amb ells, idear....encàrrecs 

la veritat, no li’n falten: de filaes, de bandes...i cadascun 

d’aquest encàrrecs es converteixen en un nou repte per a 

Miguel Ángel qui no deixa de sorprendre’ns amb la seua 

ma i el seu art de plasmar la realitat a través d’una joguina.

La destresa i bon fer de Miguel Ángel, han fet que haja 

estat requerit en diferents pobles per mostrar i ajudar 

a muntar diferents encàrrecs, de fet en desembre era 

requerit a Castalla per muntar el museu del Ratoncito Pérez, 

circumstàncies personals van impossibilitar aquest fet, que 

no és ni el primer ni el últim perquè a Miguel Ángel li mou 

la imaginació i el saber veure una acció, una situació, una 

festa, un fet o una persona a través del playmòbil.

Moltes de les peces utilitzades, Miguel Ángel les demana 

a la casa alemanya del playmòbil, 

perquè si bé és cert, hi ha peces 

molt limitades i el playmòbil original 

no admet rèpliques ni imitacions, 

ni copies i Miguel Ángel sols utilitza 

peces de playmòbil original per 

a cada nova creació...un hobbi 

car??? Potser per a aquells que no 

entenguen el que fa, però en el fons 

és una inversió, ja que aquesta passió 

de Miguel Ángel està molt ben mirada 

i cuidada pels grans col·leccionistes.

La seua dona Raquel i el seu fill 

admiren la destresa i paciència 

de Miguel Ángel i tot i que no 

comparteixen l’afició, aporten també 

el seu granet de sorra a l’hora de 

muntar o de crear nous personatges.

Tots hem tingut playmòbils i de vegades, desestimem les 

peces xicotetes o els arrimem perquè estan vellets...no els 

tirem!!!! perquè Miguel Ángel els pot reciclar per a la seua 

pròxima construcció, el que per a nosaltres és un no res, en les 

seues mans és una part fonamental per a una nova creació.

No és una joguina, és un hobbie...és l’art de transformar 

en playmòbil la realitat.
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Regidora Medi Ambient
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Febrer ens du una nova Mostra de teatre amateur de la 
ma de Teló teatre
Redacció

E
stem a punt d’iniciar ja la XX Mostra de Teatre 

Amateur ”Vila de Cocentaina” de 2019. Cal destacar 

que per arribar a la selecció de les dos obres que 

acompanyaran al grup amfitrió en aquesta mostra s’ha fet 

un gran treball de selecció de les 32 obres presentades 

d’arreu del País Valencià. Enguany, la nova Junta, presidida 

per Saúl Santonja, ha volgut que aquesta elecció fora més 

participativa, per a la qual cosa es van fixar 4 dies, a la seu 

de Teló Teatre, per a visionar totes les obres i es va convidar 

a tota la fitxa artística i tècnica a que, per mitjà de puntuació, 

s’elegiren les que finalment anaven a participar en aquesta 

edició. Com a nou president de Teló Teatre, la revista 

Cocentaina. El Comtat manteníem una entrevista amb ell.

Saúl Santonja Miralles fa 10 anys que forma part del 

planter d’actors i actrius de Teló Teatre. Descobreix el grup 

de la ma dels seus amics Aitor i Ainhoa. Tots dos sentien 

vertadera il·lusió pel mon del teatre i ell va decidir provar 

i tant li va agradar que ja es va quedar. La seua primera 

aparició en públic va ser en “L’albarder de Cocentaina” i 

amb el grup de joves del Teló Teatre. Va ser una experiència 

“ molt xula perquè estava rodejat dels meus amics. I a partir 

d’ahi ja he estat sempre vinculat al grup, participant en tots 

els papers que m’han donat”

Saúl Santonja ens ha rebut al seu taller, al carrer Major 

(ell és dissenyador i  atelier de moda) i hem pogut parlar del 

grup i sobretot de la Mostra que al mes de febrer i des de 

fa 20 anys, ompli Cocentaina de teatre del bo.

-Saúl és pregunta obligada, per què decideixes presidir 

Teló Teatre?

-Doncs, perquè pense que els joves també hem de remar 

i aportar coses al grup. Teló Teatre és un grup consolidat i 

reconegut a nivell provincial. Jo em trobe molt a gust i els 

joves hem de seguir transmetent i compartint el legat que 

els majors ens han deixat. Teló Teatre ja ha celebrat els 50 

anys, tenim molta història i ens toca als joves treballar per 

a que no es perga. Tot i que siga un tòpic perquè pense 

que ho han dit tots els presidents, Teló Teatre és com una 

segona família on els pares fundadors van fent-se majors i 

son els fills qui prenen el relleu amb la saviesa i sàvia nova 

per a que el grup seguisca al nivell que està.

-Et va costar formar la junta? Com t’has sentit al grup?

-La veritat és que no. Ja et dic, he tingut la sort de contar 

amb un bon grup de gent treballadora i quan vaig proposar 

la meua candidatura tots es van bolcar en mi. Em senc 

com un més de la gran família de Teló teatre. Tinc una 

junta molt faenera i amb moltes idees i també la gent que 

ha passat per ací i que està al grup, ens dona consells i ens 

aporta directrius a seguir. No és fàcil gestionar un grup tan 

consolidat com Teló teatre, però la veritat és que aquest 

grup t’ajuda a créixer com a persona i amb un valors que 

després formaran part del teu dia a dia

-Com veus a Teló Teatre? Sí que és cert, que ara els joves 

sou un grup nodrit, i ahi està la gent gran o la veterana, és 

fàcil contentar a tots?

-Teló teatre lo bo que te és que la gent que hi ha és gran 

i te potencial per actuar, dirigir, treballar...Sí que al ser de 

quintes diferents hi ha idees dispars però el més important 

i el nexe que ens fa anar tots a una és la il·lusió i la passió 

per fer teatre i muntar a un escenari. Teló teatre te molta 

cultura teatral gràcies a directors com Paco, José Miguel 

o Ángel i crec que hem sabut ensenyar tota esta varietat 

teatral al nostre públic, no sols al de Cocentaina sinó als llocs 

on hem actuat.  Som un grup amb les nostres diferències, 

però compacte.

-La mostra de Teatre és el primer gran repte que afrontes 

com a president....

-Així és i menudo repte!!! Fins ara havia viscut la Mostra 

des de fora, com a aposentador de la gent a la sala, o com 

actor...però enguany ahi estem en primer fila per organitzar-

ho tot. Sí que és cert que hem fet unes variacions a nivell 

internes per a organitzar la Mostra. La junta pensàvem que 
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les obres a participar en la Mostra havien d’estar 

decidides i consensuades per tots i vam estar 4 

dies visualitzant-les i després per votacions es van 

decidir els grups que formarien aquesta Mostra 

de 2019. La veritat és que com a president, una 

de les gratificacions més grans va estar avisar als 

grups elegits de que havien estat seleccionats 

per participar en la Mostra. Per a qualsevol grup 

amateur que et trien per formar part de la Mostra 

contestana és una gran alegria i un gran luxe

-Quin són els criteris que vos fan descartar 

grups, perquè la veritat és que enguany hi va haver 

una alta participació de sol·licituds

- Si, 32 obres en son moltes i demostren que 

el teatre segueix fent-se. Els criteris que hem 

valorat son en primer lloc el ritme de l’obra, 

depenent de ritme ja comencem a diversificar 

grups; després el tema de l’escenografia, si és 

una escenografia que va acord amb l’obra o està un poc 

deixada o poc cuidada i tercer la temàtica. Des de Teló teatre 

sempre hem buscat oferir gran varietat al públic per a que 

coneguen el tipus de teatre que està fent-se a altres llocs. 

A la fi el calendari d’aquesta Mostra quedarà de la següent 

manera: dia 2 de febrer a les 20:30h “24 F” de Diego Juan 

i Dani Mayor, pel grup Almadraba Teatro de Campello; Dia 

9 de febrer a les 20:30h “De la sort i de la mort” de Sonia 

Cabrera, pel grup Pla i Revés d’Altea i dia 23 de febrer a les 

20:30h “La dama del alba”, d’Alejandro Casona, per Teló 

teatre.  A més, a l’igual que l’any passat hi haurà una obra 

per a xiquets i xiquetes, que tancarà la Mostra 2019, serà 

el diumenge  24 de febrer a les 12:00h, amb  Clowndestino 

Teatre i  “Miau, miarramiau” i amb entrada lliure. Aquest 

teatre per als xiquets ens ve a la Mostra gràcies a la Seu 

Universitària.

-Com esperes viure la Mostra des del teu lloc com a 

president?

-Doncs si et dic la veritat, estic molt nerviós perquè fins 

que no estàs en primera línia, no comprens el que suposa 

organitzar la Mostra. Hi ha moltes coses que no es veuen 

però que son necessàries, moltes decisions que s’han 

de prendre, moltes reunions...però també et dic, que de 

moment està sent una experiència molt gratificant gràcies 

a la junta que tinc i que com et deia abans, està treballant 

i molt per aquesta Mostra.

-Però el curs de Teló teatre no acaba en la Mostra, perquè 

açò pràcticament és l’inici de l’any

-Sí, és cert perquè tenim moltes actuacions anotades ja al 

nostre calendari. A banda de les fixes, com és el dia Mundial 

de teatre al mes de març, l’obra d’estiu o el teatre als col·legis 

que és una gran llavor que Teló teatre fa per a difondre l’art 

de Thalia entre els més menuts i que no s’acabe la cantera 

d’actor i actrius, enguany Teló Teatre també es suma a la 

celebració del V centenari del Miracle de la Mare de Déu amb 

un obra que s’estrenarà i que està escrivint  per a l’ocasió 

Pablo León i també, dintre d’aquestos actes, recolzarem al 

ballet d’Alicia Montava en una altra representació al voltant 

d’aquesta festa que Cocentaina celebrarà durant un any. 

De moment no podem avançar dates, però ahi estarem, 

recolzant tot el que envolte a Cocentaina i les seues festes 

i tradicions.

-Saúl com a president, quin va a ser el principal objectiu 

teu i de la teua junta?

-El principal objectiu és mantindré el nivell que tenim i 

aconseguir que Teló teatre cresca, que pugem consolidar-

nos més fora de casa i tindre l’oportunitat de presentar-nos a 

mostres, concursos. Ens agradaria tornar a la carretera, com 

és sol dir i que la gent siga sabedora de que no tanquem la 

porta a ningú i que tothom és ben rebut a la nostra casa. Fer 

teatre no és qualsevol cosa i fer bon teatre encara menys. Sí 

que és cert que pertànyer al grup suposa un gran sacrifici 

perquè muntem una mitja de 4 obres per any sobre escena, 

però no voldríem que la gent es saturara i sobretot mantindre 

viva la flama de la il·lusió.

-Una última coseta Saúl. Què els diries als nostres lectors 

per a que disfruten de la Mostra?

-Crec que ací tots els anys, els diferents presidents et diem 

el mateix... ens agradaria que el públic de Cocentaina i la 

comarca no sols recolzara a Teló teatre, sinó que fora partícip 

de tota la Mostra perquè no van a quedar-se decebuts. 

Teló teatre està molt agraït pel recolzament que te del seu 

públic fidel, eixe mai falla, però ens agradaria que també 

ens acompanyaren en aquestes setmanes on els oferim 

la possibilitat de nodrir-se de cultura teatral i passar una 

bona estona. Si bé és cert que la fórmula per aconseguir 

açò encara no la tenim, seguirem treballant per trobar-la i 

per mostrar-li al públic eixa diversitat de teatre que hi ha. 

Teló teatre no organitza una mostra pensant en ells, sinó 

que l’organitza pensant en l’espectador de Cocentaina i 

comarca. Recordar que els bonos i les entrades es poden 

adquirir en l’oficina “Per tu” ubicada en el cantó del Pla i que 

les reserves es poden fer al telèfon 620727289, preguntant 

per Aitor que és l’encarregat de la venta. I no volia acabar 

aquesta entrevista sense donar gràcies a totes aquelles 

entitats que fan possible la Mostra de  Teatre Amateur com 

és l’Ajuntament de Cocentaina, a través de la regidoria de 

Cultura, la Seu Universitària de Cocentaina de la Universitat 

d’Alacant. I destacar també, la col·laboració de la Federació 

Valenciana de Teatre Amateur, Gràfiques Agulló i Ràdio 

Cocentaina. Entre tots omplim de bon teatre a Cocentaina 

al mes de febrer.

-Gràcies Saúl per rebre’ns al teu taller, et deixem entre 

costures i entre bambolines. 

-Gràcies a vosaltres, vos esperem a tots en la Mostra de 

Teatre amateur Vila de Cocentaina que organitza Teló teatre.
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“La dama del alba” torna 25 anys després
Redacció

F
a 50 anys, “La dama del alba” va xafar per primera 

vegada l’escenari de Cocentaina de la ma de Paco Insa, 

fa 25 anys va tornar a pujar l’escenari aquesta obra de 

Alejandro Casona i enguany, la Mostra de teatre conclourà 

de nou amb Teló Teatre i per tercera vegada amb “La dama 

del alba”. Tres representacions, totes elles amb un significat 

especial i totes elles diferents.

Dintre d’aquest apartat cultural que la revista dedica a la 

Mostra de Teatre, hem parlat també amb Paco Insa director 

de l’obra de Teló teatre.

-Paco, perquè decideixes què, per tercera vegada, “La dama 

del alba” torne a Cocentaina?

 -Per dos qüestions fonamentals, primera perquè 

m’entusiasma pensar que puc concloure la meua tasca 

com a director de Teló teatre amb la primera obra que vaig 

dirigir fa ara 50 anys. Va ser en el club cultural recreatiu, jo 

estava acabat d’arribar de Barcelona i va ser un gran repte 

i la segona qüestió perquè “La dama del alba” és una de les 

obres més importants del teatre contemporani d’Espanya. 

Va ser una de les més representades allà pels anys 50 i 60 i 

pense que el públic actual te dret a veure de nou, “La dama 

del alba” en la versió de 2019

-Versió de 2019, això que vol dir Paco?

-T’ho explique de seguida. Malgrat no perdre la textura ni la 

síntesis ni fil de l’obra, sempre m’agrada incloure una novetat 

o algo que la distinguisca de la resta de representacions...és 

com el meu toc personal. Quan la vam fer en el Patronat fa 

ara 50 anys, ja vam revolucionar el tema escenogràfic perquè 

vam canviar el clàssic decorat pintat per la cambra negra que 

era el que es duia allà pels anys 60-70. La segona vegada 

que la vam representar, fa ara 25 anys, en 1994, la vam fer 

al Pati d’Armes del Palau, aleshores no teníem teatre, i la 

vam muntar com un decorat cinematogràfic. Tot en fusta, 

representat una casa solariega de la muntanya asturiana, 

però per darrere no hi havia res, era sols fatxada. Açò va 

ser un disseny del company Rafael N. Escalante i Ernesto 

Reyes va ser el fuster que va executar tan gran creació. 

I en aquesta versió de 2019, trobarem una escenografia 

molt minimalista: un fons amb ciclorama, una passarel·la 

i com a únic mobiliari: una taula amb 6 cadires, 2 cadires 

baixes i una poltrona al costat de la xemeneia que açò sí, 

és la mateixa que vam utilitzar fa 25 anys. També enguany, 

la gent veurà que hem fet un spoiler de l’obra en el pròleg. 

Aquest pròleg compta amb 5 veïnes i és una manera també 

d’incloure més protagonistes a l’obra.

-Paco, les teues obres se’ns dubte es caracteritzen per ser 

obres corals, és a dir obres amb molt de personatges

-Sí, així és, en aquesta “dama del alba” trobarem a 28 o 30 

actors i actrius. No sé,  tal volta esta costum meua d’incloure 

molts personatges en les meues obres ve precisament per 

aquesta primera obra que vaig dirigir i que incloïa un cert 

nombre de personatges i fa 50 anys no va eixir mal, aquesta és 

un obra fetitxe per a mi, és màgica i va ser com entrar al món 

de la direcció per la porta gran i sent capaç de donar cabuda 

als teloteatrers i teloteatreres. D’aleshores ençà sempre he 

cregut que les obres  havien de tindre molt de moviment, 

un gran planter d’actors...fa 50 anys va ser un gran èxit, fa 

25 anys també i esperem que enguany també tinga l’èxit 

que va tindre en la seua estrena i re-estrena a Cocentaina.

-Paco, de fa 25 anys, algú repeteix com a actor?

-Sí, però en papers diferents. Per exemple Marga 

Reche era una Sanjuanera fa 25 anys i en aquesta ocasió 

representarà el paper de Telva; el seu germà Luis, fa 25 anys 

va representar el paper de mozo 1, que casualment havia 

interpretat son pare feia 25 anys, i enguany ja te un paper 

més principal; Mariola i Laia fa 25 anys feien de xiquetes 

i ara tenen les dos també papers importants i principals i 

Dolo, fa 25 anys tenia un paper important però enguany 

serà “la dama del alba”.

-Paco abans m’has dit que volies dirigir aquesta obra per 

acabar com vas començar, és açò un adéu als escenaris?

-No és un adéu exactament, mai puc tancar la porta a algo 

que durant la meua vida ha estat tan gratificant i tantes coses 

bones m’ha aportat. Aquesta versió m’ha costat més que 

altres voltes, ens fem majors i hi ha que donar pas a noves 

generacions. Va ser en “Bodas de sangre” quan vaig acabar 

com a director titular de Teló Teatre. Ara el grup compta amb 

un equip de directors que de segur tenen molt per oferir-li al 

públic de Cocentaina i jo ja puc anar més relaxat, buscant 

obres en temps per poder-les dirigir en tranquil·litat i no 

cada any. Per això et dic que no és un adéu, és un by pass.

-Paco estic mirant-te la sudadera que dus i la veritat, trobe 

gent molt coneguda...

-Doncs si, i me l’he posada a posta per a aquesta entrevista 

perquè és un record molt valuós. Va ser un regal del grup 

jove. Quan vam acabar la representació de “penalty a la 

juventud” escrita i dirigida per mi mateix, el grup de joves de 

l’institut que dúiem me la van regalar. Jo la duc amb molt de 

carinyo i molta estima perquè pense que van ser uns anys 

molts bons i vam donar l’oportunitat als joves de conèixer 

el teatre i el més important endinsar-se en ell.

-Paco gràcies per a aquesta entrevista, ara comencem el comte 

enrere per a la seua estrena, per tercera vegada, a Cocentaina, 

què els diries als lectors de la revista Cocentaina. El Comtat

-Doncs els diria que van a veure una de les obres referent 

del teatre i una lectura obligada dels anys 70-80. S’emmarca 

dintre del gènere dramàtic-romàntic, envolta un cant a la 

vida i sobretot a l’amor, malgrat que per mig estiga esta 

“dama del alba”.
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Darrere l’escenari, les actrius que entre bambolines tenen 
cura de que tot estiga a punt
Redacció

P
ujar a l’escenari és cert que no és cosa fàcil i també 

és cert, que no tots servim per al mateix, però per a 

que un grup cresca, avance i funcione correctament 

es necessita d’eixa gent que als ulls del públic és invisible o 

anònima, però que són la clau per a que una representació 

tinga l’èxit garantit.

Milagro Carbonell Pascual i Mari Carmen Seguí García són 

dos d’eixes claus que garanteixen la seguretat dels actors 

i per tant l’èxit sobre l’escenari. Ambdues tenen el paper 

principal d’apuntadores, eixa veu necessària per no perdre 

el fil de l’obra i poder dir tot el que el paper et reclama i eixa 

veu, que quan et quedes en blanc sona com a glòria beneïda 

per l’actor o actriu que ha tingut un lapsus.

Teló Teatre ha volgut en aquest any 2019, posar-les en 

primera fila, que no estiguen darrere, on ningú les veu, sinó 

que ocupen els primer papers d’aquesta història que fa més 

de 50 anys està escrivint Teló Teatre.

Milagro Carbonell, Mitos per a aquells que la coneixen, 

és una de les primeres dones del grup. Quan es va fundar, 

ella i les amigues van decidir entrar a formar part d’un grup 

de teatre, eren pioneres i tal volta, un poc revolucionaries 

per a l’època, però el desig de demostrar que les dones 

podien fer de tot i la inquietud per fer coses noves, feren 

que el grup d’amigues entraren a formar part d’eixe grup 

recreativo cultural. De primer hora, Mitos tenia clar que lo 

seu no era xafar escenaris, de fet, mai l’hem vist actuar tot 

i que gràcia i desparpajo no li’n falten. Ella ha sigut, com és 

sol dir “una xica para todo”, igual ha estat d’apuntadora que 

d’atrezzo, encarregada de vestuari...sempre a punt per pegar 

un traspunt, per a que els actors i actrius ho tinguen tot a 

punt. Igual et buscava el necessari per amoblar l’escenari 

que carregava i descarregava el camió. Ella sempre ha estat 

ahi, i està perquè si no està entre bambolines organitzant 

coses o llevant agulles o apuntant, està sentà en el pati de 

butaques veient els assajos i participant de la vida activa 

de Teló teatre.

Mari Carmen Seguí va entrar a formar part de Teló Teatre 

allà per 1982, de la ma de la seua amiga Milagro en la 

posada en escena de  “Guadaña al resucitado” i tenint clar 

que la seua vocació no era estar damunt de l’escenari. Amb 

tot, Mari Carmen sí que ha tastat el gustet de ser actriu, en 

papers molt xicotets i sense casi text, però l’hem vist actuar 

en quatre vegades: primer va fer d’angelet en l’obra “Hem 

perdut el paradís”; després de plorona en “La casa de 

Bernard a Alba”; de alta en “Yerma” i concloent la trilogia 

lorquina en “Bodas de sangre”, també en un paper sense 

diàleg. Amb tot, Mari Carmen va entrar a formar part de 

la junta en l’any 92 i ja no ha deixat de ser part d’ella com 

a tresorera, secretaria o tresorera-secretaria. Però a Mari 

Carmen també  la tenim com a escriptora, de fet, ha escrit 

5 obres per al teatre de les escoles, amb tota la dificultat 

que això suposa: crear una obra amb molts personatges per 

a que tots els xiquets tinguen cabuda.

Però les dos han tingut un paper destacat en cada obra que 

Teló teatre ha fet: les dos han sigut apuntadores. Està clar 

que els actors i actrius de Teló teatre tenen qualitats, aptituds 
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i capacitat per memoritzar una 

obra, però tant Mari Carmen com 

Mitos són el mirall de tranquil·litat 

per als personatges de cada obra. 

No és fàcil ser apuntador, perquè 

mentre que cada actor o actriu 

s’ensenya el seu paper, elles han 

de saber-se el llibret complet per 

donar text i salvar les dificultats 

que puguen sorgir com ara saltar-

se algun paràgraf, tornar enrere, 

seguir endavant, saber quan hi ha 

un buit de paraules o és un blanc 

on tenen que donar text.... Les dos 

em comentaven que “per a ser 

un bon apuntador has de conèixer als actors i avançar-te 

a ells per a que no perguen el fil, per a que no es queden 

en blanc. La veritat és que som unes privilegiades perquè 

nosaltres tenim el nostre espai i els actors i actrius de Teló 

teatre sempre conten amb nosaltres i ens fan ser part de 

l’obra”. La faena d’apuntadora comença pràcticament en 

l’últim mes “és important que una vegada es retiren els 

llibrets, nosaltres ja estigam ahi, per conèixer bé l’obra i 

saber dels moviments de la mateixa”.

Durant tots estos anys, tant Mari Carmen com Mitos 

han tingut el seu paper en totes les obres, elles són les 

protagonistes que no es veuen, però que any rere any 

repeteixen a l’escenari. Anècdotes en tenen moltes i com 

a apuntadores també han passat algun que altre esglai, 

d’aquest que de sobte te se para el cor i no saps per on va 

la cosa, les dos entre risses, recordaven l’actuació de “Los 

huevos del avestruz”  en Planes on entre bambolines, van 

decidir acurtar l’obra i “es van saltar mig llibret i nosaltres 

no sabíem res, doncs es podeu imaginar el sufoco al veure 

que l’obra corria massa i no hi havia manera ni de tornar-la 

enrere i ni de reconduir-la, clar els actors ho sabien però 

nosaltres no...vam passar un bon apuro”. “També recorde”, 

ens deia Mari Carmen, “en el Palau i en “revolta de bruixes” 

que hi va haver un barull damunt de l’escenari perquè els 

actors es van quedar en blanc (el públic no ho va notar 

perquè tenim un gran planter d’artistes), però a mi també 

em va entrar el pànic, em vaig bloquejar i no podia donar-los 

lletra, és un gran sufoco, son segons, però en eixe moment 

és una eternitat”. “La veritat és que hem tingut molt bons 

moments”, assenyalava Mitos, “nosaltres no estem davant 

però som de les que anem on siga. Que en Barcelona li 

donen un premi al grup per la projecció, allà que anem 

nosaltres també en l’autobús, que ens atorguen el premi 

Taules, nosaltres a rebre’l també. Mai, per ser apuntadores 

o estar darrere, ens han deixat de banda perquè si no hi ha 

gent que ho prepara, l’obra no ix per molt que es sapient 

el paper, és necessita el conjunt i l’aportació de tots”. “En 

eixe aspecte”, diu Mari Carmen, “sí que és cert que la 

Federació ens veu com un grup atípic, perquè quan anem 

a alguna reunió, o a veure alguna obra som molta gent. No 

tres o quatre. En aquest cas, nosaltres som la claca i en les 

actuacions o en les eixides que hem fet sempre som entre 

30 o 35 persones”.

Si bé és cert que Mari Carmen ha xafat escenari en papers 

molts secundaris i molts xicotets, sense a penes text, li 

preguntaven si alguna vegada s’havia plantejat dirigir alguna 

obra, com hem dit abans, du escrites 5 obres per al teatre 

de les escoles i ens deia “que és una cosa que no descarte, 

tampoc m’ho he plantejat seriosament, però és un paper 

que no desestime”. Jo seguisc insistint-li a Mitos si algun 

dia la veurem damunt d’un escenari, però la seua resposta 

és un no rotund (risses).

Les dos tenen un gran vincle en Teló teatre i en cap 

moment es plantegen deixar el grup. Les dos han viscut el 

creixement de l’entitat, com deia Mitos “hem passar de fer 

una o dos obres a l’any a fer-ne tres i organitzar una Mostra, 

avui en dia el grup te 4 generacions...què bonic poder formar 

part d’aquesta família!!”.

Mitos i Mari Carmen són eixa veu que ressona dins de cada 

actor, eixa ombra que vigila cada minut de l’obra i sobretot, 

eixes persones que són necessàries  per a que cada vegada 

que s’alce el teló, l’èxit estiga garantit.

La veritat és que vam passar una molt bona estona i em van 

contar anècdotes i molts records que no he pogut plasmar, 

perquè formen part del moment de l’entrevista i del somriure 

i la risa que ens va agarrar,  però que sens dubte son part 

de la llarga trajectòria de Teló teatre i de la seua gent, en 

aquest cas de Mitos, Mari Carmen i Maruja que va voler 

acompanyar-nos també en aquesta xarreta. Una vespraeta 

molt bona, gràcies!!!

Enhorabona a les dos per aquesta tasca callada, la que 

heu fet i la que vos tocarà seguir realitzant perquè sou les 

actrius invisibles que més papers han declamat.
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48 aniversari del Centre d’estudis contestans

E
l Centre d’Estudis Contestans va celebrar el seu 48 

aniversari amb dues activitats realitzades els dies 18 

i 20 del passat mes de gener, coincidint amb els 20 

anys de la declaració com a Patrimoni Mundial, per part de 

la UNESCO, de l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani. 

El divendres dia 18, a la Casa de la Joventut, Mauro 

S. Hernández Pérez, catedràtic emèrit de Prehistòria de 

la Universitat d’Alacant, va donar una conferència que, 

sota el títol “L’aportació del Centre d’Estudis Contestans al 

coneixement de l’Art Rupestre Prehistòric”, ens va apropar 

a la llavor duta a terme al respecte, així com també es va 

referir a altres aspectes de les investigacions realitzades en 

el camp de l’etnologia, arqueologia i història durant els 48 

anys de vida del C.E.C.

Centre d’estudis contestans

En el mateix acte,  Virginia Barciela, professora ajudant 

de l’àrea de Prehistòria de la mateixa universitat, ens va 

fer una introducció al que havíem de veure el diumenge 

següent a la Vall de Gallinera, concretament, sobre els abrics 

d’art rupestre Benirrama I i IV del barranc del Racó de les 

Basses. Aquesta excursió va comptar amb la col·laboració 

de membres de la Unió Cultural d’Amics de la Vall de 

Gallinera i es va fer seguint el sender recentment habilitat 

el qual comunica els dos abrics amb un recorregut còmode 

i gaudint de l’observació d’elements etnològics al llarg del 

seu trajecte.
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L’Ateneu enceta l’any fent música en homenatge als seus socis

L
a Societat Ateneu Musical de Cocentaina va celebrar 

el passat diumenge dia 6 de gener de 2019 a les 12h 

en el Centre Cultural El Teular el XXIXé Concert de Cap 

d’any Homenatge al soci, un concert en el que l’Ateneu ret 

homenatge al seus socis fent música, una forma diferent 

d’agraïr-los tota la tasca que fan durant l’any per donar suport 

a la societat musical. La cita musical va comptar amb un 

programa amb dues parts ben diferenciades, la primera 

d’un caràcter més cerimonial i festiu i la segona amb valsos, 

polques i marxes característiques del Concert que ofereix 

l’Orquestra Filharmònica de Viena cada 1 de gener.

El concert va començar amb les melodies aràbigues de 

la Danza Oriental del compositor valencià Josep Manuel 

Izquierdo. Seguidament va ser el torn de Divertimento d’ Oliver 

Waespi, una peça amb quatre moviments que va transportar 

a tots els assistents als carrers de Nova Orleans amb el ritme 

de blues, jazz i ambient music hall. Per acabar la primera 

part, l’Ateneu va interpretar Marines Heritatge del compositor 

holandés Jef Penders que narra les maniobres dutes a 

terme per la marina nord-americana en aigües holandeses.

A la segona part del concert, els valsos, les polques i les 

Societat Ateneu Musical

marxes van adquirir el protagonisme. Marcha Persa de 

Johan Strauss fill va ser la primera peça que es va poder 

escoltar. Seguidament va ser el torn de Cuentos de los 

bosques de Viena del mateix compositor, un compendi 

de valsos inspirats per les melodies populars de les zones 

rurals dels voltants de la capital austríaca. Després l’Ateneu 

va interpretar Attila del compositor bohemi Julius Fucik una 

marxa triomfal plena de fanfàrries fent referència a les grans 

invasions centreeuropees. 

Per acabar la segona part, un clàssic: El bello Danubio 

Azul, un dels valsos més famosos de tota la dinastia Strauss 

on les seues melodies van ser una delícia per a les oïdes 

de tots els assistents. Com ve sent tradicional, el concert va 

acabar amb la interpretació de la Marcha Radetzsky fent 

partícip a tot el públic d’aquesta peça amb l’acompanyament 

de palmes.

En definitiva un concert per encarar un any ple de nous 

reptes amb il·lusió i per retre homenatge a un col·lectiu molt 

important en aquesta societat: els seus socis. La música va 

ser el millor regal per desitjar a tot el públic assistent un 

feliç any nou.

Ignacio García-Vidal dirigirà de nou a l’Orquestra 
Simfònica d’RTV

E
l director d'orquestra contestà Ignacio García-Vidal 

tornarà a dirigir a l'Orquestra Simfònica d'RTVE després 

de la seua primera aparició amb la simfònica de la 

ràdio televisió pública espanyola en 2012. En aquella ocasió 

el concert s'emmarcava dins del cicle “Joves músics”. 

Actualment García-Vidal arriba al podi de la OSRTVE sent 

un dels mestres espanyols més consolidats, amb una gran 

agenda i projecció. En programa, un original repertori que 

ofereix composicions poc habituals de Dukas, Elgar i*Bizet, 

i l'estrena a Espanya de “The Sneetches”, poema simfònic 

per a narrador i orquestra del prestigiós compositor espanyol 

establit a Berlín, Lorenzo Palomo. El concert serà emés 

per Ràdio Clàssica de Ràdio Nacional d'Espanya i per la 2 

de Televisió Espanyola. L'Orquestra Simfònica de la Ràdio 

Televisió Espanyola és considerada la millor orquestra 

professional d'Espanya. 

La temporada 2019 del mestre contestà de 39 anys es 

desenvoluparà principalment entre Espanya i l'Argentina. A 

Espanya dirigirà a l'Orquestra Simfònica de Tenerife (Auditori 

de Tenerife al gener i maig), a l'Orquestra Simfònica de 

Navarra (Baluard de Pamplona al febrer), o en el Teatre 

Real de Madrid amb la JORCAM (huit representacions al 

costat de l'actor Luis Piedrahita entre abril i juny). A l'altre 

costat de l'oceà, Ignacio García-Vidal dirigirà a l'Orquestra 

Simfònica de Rosario (abril), tres setmanes amb l'Orquestra 

Simfònica Nacional Argentina amb dos programes en el CCK 

de Buenos Aires (al setembre i octubre) i a la Simfònica de 

Montevideo (en el Teatre Solís uruguaià al novembre).

 La personal carrera desenvolupada per Ignacio García-

Vidal durant 20 anys dirigint amb èxit a orquestres 

simfòniques de tres continents s'assentisca en pilars 

d'exigència i progressió equilibrada, amb una tendència 

vocacional cap a la pedagogia i la divulgació de la música 

a tots els públics. No en va García-Vidal està en possessió 

del títol de Doctor Cum laude per la seua tesi doctoral sobre 

la didàctica de la Direcció d'Orquestra, i recorre el món 

fent arribar la música a llocs de difícil accés, com a regions 

humils de l'Equador o Viles misèria de l'Argentina.
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L’Amistat va celebrar les festes de Nadal amb música
Joan Jover i Domínguez

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

Pensionistes de Cocentaina va festejar i celebrar les festes 

del Nadal com ells saben fer-ho, és a dir, interpretant 

música i cançons típicament nadalenques, tant de les nostres 

comarques com de la resta de l’Estat espanyol. En aquestes 

actuacions, també van comptar amb la col·laboració 

dels músics veterans del Comtat i d’altres comarques.

El dia 18 de desembre i al Centre Social Real Blanc 

van oferir un concert dedicat a tots els usuaris del centre, 

concert que organitzaren juntament amb la Rondalla i Coral 

la UDP local, AFAMA, el Centre de Respir i per descomptat, 

la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de 

Cocentaina; això sí, amb la implicació de tots els treballadors 

i treballadores d’aquest centre, igual que tot el voluntariat; 

tots junts, amb el seu treball, la seua implicació i el seu 

entusiasme, van fer realitat aquest acte.

Tots els components de la Rondalla i Coral, sota la direcció 

del mestre Rafael Cantó, van interpretar una programació 

molt acurada, de música i cançons tradicionals del Nadal, 

on tot el públic present s’ho va passar d’allò més bé, sobretot 

els usuaris del centre, unes persones que es mereixen tota 

la nostra estima.

També el dissabte a les 19 hores del dia 22 de desembre i 

al Centre Cultural el Teular, realitzaren el concert extraordinari 

de Nadal, amb una programació de música i cançons 

nadalenques, tradicionals de les nostres comarques, moltes 

de les quals han estat recopilades en el cançoner musical de 

la província d’Alacant pel gran músic castellonenc Salvador 

Seguí Pérez.

En el concert, com hem dit abans, ens endinsaren en les 

nostres comarques per a interpretar cançons del seu popular 

folklore nadalenc, igual que escoltàrem nadales tradicionals 

de diferents regions d’Espanya. El públic assistent els va 

acompanyar taral·lejant algunes d’aquestes populars nadales, 

premiant aquesta actuació amb calorosos aplaudiments.

Igualment el dia 28 de desembre acomiadaren l’any 

amb més música, en aquest cas van actuar a la residència 

“Domus” d’Alcoi, on van oferir també un concert nadalenc, 

dedicat a tots els seus residents i treballadors de dita 

residència, com també als seus familiars, aportant alegria i 

il·lusió; solidaritzant-se amb totes aquestes persones majors.

El 2 de gener ja del 2019, no podíem començar millor 

l’any que encetant-lo igual que el van acabar, amb més 

música nadalenca; en aquest cas a Cocentaina a la 

residència “Domus”, (antic Novaire), on realitzaren, igual 

que les anteriors, un altra actuació típicament de Nadal 

per a passar un matí alegre i divertit en companyia de tots 

els seus residents.

També el dia 3 de gener, l’agrupació musical “AMUVE” 

Músics Veterans del Comtat i Comarques, actuaren al 

Centre Social Real Blanc, en un acte organitzat per AFAMA 

Cocentaina; per a solemnitzar l’arribada dels Reis Mags a 

aquest centre, els quals repartiren regals a tots els usuaris 

de l’associació. Així mateix, hi van haver regals per a tots els 

xiquets presents en l’acte, tots ells admirats i emocionats de 

rebre els regals de la mà dels propis reis.

Des d’ací donar l’enhorabona i encoratjar a aquestes 

agrupacions musicals que malgrat haver passat a la 

“reserva”, la seua música i les seues cançons continuen 

alegrant la vida d’unes persones, moltes de les quals ja 

no saben qui són; però nosaltres sí que sabem qui són i el 

que han sigut. 

El grup de Danses de Cocentaina grup invitat al XXXVI 
Aplec de danses de la Fireta de Sant Antoni de Muro

E
l diumenge 20 de gener, va tenir lloc a la veïna localitat 

de Muro el XXXVI Aplec de Danses que el Grup de 

Danses “El Baladre” de Muro organitza cada any dintre 

de la programació d’activitats de la Fireta de Sant Antoni 

del seu poble. 

En la seua 36na edició el grup de danses invitat va ser el 

de Cocentaina, i com no, les balladores i balladors del nostre 

poble van anar a fer gala d’alguns dels balls que tenen al 

seu repertori. Van ballar: el Fandango de Cocentaina, el 

Bolero de Castelló, la Ibillenera, el Fandango de tres i la 

Jota de Banyeres. 

Tot i que el temps no va acompanyar gaire, ja que finalment 

no es va poder dur a terme a la plaça del Matzem on estava 

programat, els mureros i mureres i visitants de la fireta, 

van respondre com cal i van acudir al Centre Polivalent on 

finalment es va ballar.

Però aquesta no ha sigut l’única actuació que ha tingut 

recentment el grup de Danses de Cocentaina, també van 

ser convidats pel Grup de Danses “Carrascal” d’Alcoi al II 

Aplec de Santa Sicília al Cercle Industrial d’Alcoi que va 

tindre lloc el diumenge 2 de desembre.

Clar està que a les nostres poblacions veïnes també hi 

ha molta estima per les danses. A ballar! 
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A
quest mes volem recordar-vos que Aula Mentor continua millorant i actualitzant la seua oferta formativa online. A 

continuació trobareu tots els cursos disponibles i la seua durada en hores (que seran les que es certifiquen per part 

del Ministeri d’Educació al finalitzar el curs). Recordeu que la matrícula està oberta tot l’any excepte el mes d’agost 

i que el preu de matrícula inicial és sols de 48 € (dona dret a 60 dies de curs i a la realització de l’examen final). Tots els 

tràmits presencials (matrícula i examen) es realitzen a l’Aula Mentor de Cocentaina a la Casa de la Joventut i el curs el 

podreu seguir online a la plataforma de formació (on disposareu d’un tutor/a i de tots els materials i recursos per seguir 

el curs). T’animes?
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Llegim història, llegim “La plaça del Diamant”

L
a plaça del Diamant de Mercè Rodoreda és la novel·la 

que hem llegit durant el primer trimestre del curs en 

l’assignatura d’Història d’Espanya, en 2n-B de Batxillerat 

de l’IES Pare Arques de Cocentaina. Està ambientada en la 

Barcelona de la primera meitat del segle XX. Amb Natàlia, 

la «Colometa», veurem l’arribada de la Segona República, la 

Guerra Civil i la difícil postguerra, però des de la visió íntima 

i silenciosa d’una dona treballadora.

Cinthia Alvado, Elena Carbonell i Carla Palací, alumnes de 2n de BAT, 

i Roderic Ortiz, professor d’història de l’IES Pare Arques, Cocentaina.

Però, per què llegim literatura en classe d’història? Fàcil, 

perquè són històries, i li posen emoció i carn al relat de 

vegades tan àrid del passat. També, evidentment, perquè 

amplien la visió d’aquest passat i del nostre present.

Mercè Rodoreda (1908-1983) “juntava paraules” i ens 

va deixar moltes històries. La plaça del Diamant potser siga 

la seua novel·la més popular. Hem llegit aquest llibre no 

perquè siga fàcil, sinó perquè és difícil per als alumnes de 

16-17 anys. Aprendre també és això, estirar el fil, incomodar, 

i a voltes trobem la recompensa. Valia la pena intentar-ho 

en classe.

Tot seguit les impressions de Cinthia, Elena i Carla. Com 

a professor els done les gràcies per continuar estirant el fil.

Cinthia Alvado

Aquesta novel·la retrata la societat de l’època, la qual, 

degut a la guerra, patia molta fam i molt de patiment. Però 

el que més destaca és la concepció masclista que es tenia. 

Es pot observar l’actitud masclista i egoista que Quimet té 

amb la seua dona, anul·lant-la tant com a dona i com a 

Mercè Rodoreda en un homenatge a la plaça del Diamant, al barri 

de Gràcia de Barcelona, 1980

persona. En aquell temps aquest tipus de comportaments 

eren més visibles, però actualment, encara que es vegen 

menys, segueixen existint. Per sort hi ha molta gent que lluita 

per un canvi en eixe aspecte, i se seguirà aquesta lluita fins 

que es veja un progrés. Llibres així ens fan reflexionar sobre 

aquests temes i poder recapacitar sobre aquests actes.

Elena Carbonell

La plaça del Diamant és un d’aquests llibres que cada 

vegada que dius que l’estàs llegint et contesten que és un 

clàssic de la literatura valenciana, i per altra part que tal 

vegada et coste un poc de llegir i d’entendre. Si coneixes 

algun llibre de Mercè Rodoreda sabràs que escriu una 

narrativa poc habitual, en la qual els sentiments es mostren 

de manera molt superficial. Però clar, aquest no és el meu 

cas, jo no coneixia cap obra de Mercè, i quan vaig començar 

a llegir-lo em va semblar un llibre estrany i vaig tindre moltes 

dificultats per seguir la història.

És especial, perquè no és el típic llibre que et mostra a un 

protagonista que sofreix totes les etapes d’un fet històric, sinó 

que et mostra eixes etapes quasi de manera desapercebuda. 

A mi aquest fet em va agradar, perquè és altra manera 

d’entendre el període de la postguerra.

Potser la característica de Mercè Rodoreda de tractar 

els sentiments de forma distant només siga una forma 

d’expressar la seua tristesa davant la vida que li va tocar 

viure, i que curiós que aquesta és, precisament, la 

característica que fa única la seua obra.

Carla Palací

El que més m’ha impactat d’aquesta novel·la és la forma 

d’escriure de Rodoreda. Sense fer ús dels sentiments i les 

emocions, l’escriptora et fa sentir tota l’angoixa que sofreixen 

els personatges i et fa simpatitzar fins al punt de posar-te les 

mans al cap. La denúncia que realitza quan defén la condició 

de les dones i la psicologia tan complexa que estructura a la 

protagonista també és vertaderament fascinant: el patiment 

d’una mare, que malgrat unes condicions pèssimes, lluita 

per mantenir els seus fills en vida. Personalment, trobe a 

faltar el diàleg o alguna mena d’interacció, però el que de 

veritat et fa endinsar-te en la novel·la és el fil narratiu que 

capta la teua atenció als pocs capítols. L’emotivitat que et 

produeix la lectura de La plaça del Diamant fa que tot el teu 

interior tremole. Vos recomane esta novel·la si voleu viure 

emocions mitjançant la lectura.

De esquerra a dreta: Cinthia Alvado, Carla Palací i Elena Carbonell, 

alumnes de 2n de BAT de l’IES Pare Arques (Cocentaina)
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El col·legi Sant Francesc d´Assís celebra en 2019 els 200 
anys de docència franciscana als xiquets de Cocentaina

E
l Col·legi Sant Francesc d´Assís de Cocentaina està 

preparant un programa d´actes per commemorar el 200 

aniversari de docència a alumnes veïns del poble per 

part dels Pares Franciscans. Va ser el 17 de desembre de 

1819 quan es va constituir com una Escola de Caritat, segons 

la Reial Ordre de Ferran VII. A partir d´aquell moment, els 

franciscans van impartir docència no solament als membres 

de la comunitat franciscana que residien al Convent (Noviciat 

i Coristat), sinó també als xiquets de Cocentaina, donant així 

un servici educatiu per disminuir l´alta taxa d´analfabetisme 

del moment. Aquesta llarga trajectòria educativa al llarg 

de dos segles ha anat acompanyant a milers d´escolars de 

Cocentaina i altres poblacions del Comtat i comarques veïnes.

Per recordar aquesta efemèride,  el Col·legi Sant Francesc 

d´Assís, hereu d´aquesta llarga tasca educativa, està 

preparant una sèrie d´actes que es desenvoluparan al llarg 

de tot l´any, entre els quals destaquen un concert teatralitzat 

el 17 de maig, visites guiades per a antics alumnes i  

una exposició a la Fira de Tots Sants de 2019. Els actes  

finalitzaran al Concert de Nadal del mateix 2019, quan es 

compliran exactament els 200 anys de docència als xiquets 

Col·legi Sant Francesc d’Assís

de Cocentaina i voltants.

Des del Col·legi Sant Francesc d´Assís convidem als antics 

alumnes a aportar documentació gràfica per a l´ocasió. 

El centre anirà informant de totes les activitats que es 

realitzaran, per tal que puguen participar el major número 

d´antics alumnes.

I com deia Sant Francesc,

Pau i Bé.

El 9 de gener ens va visitar la nostra exalumna Núria abans 

de tornar als EEUU. Ha estat un goig vore-la novament al 

seu col·legi de sempre. 

Ens va contar com és la seua vida a Austin, les seues 

classes, vivències i viatges amb la seua família.

La maduresa i templança amb que ho conta ens ha 

sorprés. 

Com de devanits estem d´ella i dels seus germans!

En 6 mesos ens retrobarem!!!

Que tingueu sort!!!

El passat 17 de gener vam celebrar la festa de Sant Antoni 

amb la benedicció dels animals  a la placeta, va ser un acte 

meravellós.
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CONFECCIONS DE MONES
Conte: Mateo Barrachina

Il·lustracions: Magda Bonastre

J
oan no era un alumne qualsevol, tot el col·legi el coneixia, 

tots sabien el seu nom, tots jugaven amb ell si era 

necessari, ningú el renyia. Bé, tots no, la seua mestra 

Elena, qui li feia un marcatge de ben prop en cada activitat i 

no el deixava jugar al pati fins que no acabara el seu entrepà 

i un suc de xocolate si. 

Ell, pel seu compte, sols buscava divertir-se com feien el 

seus companys d’escola, però contava amb un impediment: 

no sabia com comunicar què volia en cada moment. Sovint 

Joan es sentia trist, era un enamorat dels automòbils i les 

carreres, bé siguen a peu, en bicicleta o amb el seu cotxe 

preferit; un Ferrari roig com el color dels seus cabells. 

Pràcticament totes les setmanes acudia a qualsevol carrera 

per veure el seu pare participar i, si cabia la possibilitat, ser 

part de la carrera infantil.

Però a l’escola era diferent, dins d’aquelles quatre 

parets d’obra, que juntes formaven un rectangle ben 

menut, passaven els dies asseguts a unes cadires verdes 

perfectament conjuntades amb una taula del mateix color 

per a cada alumne. Allí passaven les hores enmig de 

multiplicacions, sumes, restes, sinònims, verbs i predicats 

sense donar cabuda al que més li agradava a Joan. A més a 

més, ja era pel mes de febrer i prompte arribaria el moment 

de disfressar-se per baixar pel passeig de Cocentaina amb 

la resta d’amics i amigues dels altres col·legis del poble.

Disfressar-se. Això si li agradava a Joan! Possiblement 

perquè ja no seria diferent, qui sap, però era on més a gust 

estava. Aquell any la temàtica de l’escola eren els esports i 

la seua classe havia decidit dedicar-lo als cotxes de carreres. 

Joan no podia estar més content, dues setmanes abans, a la 

classe, confeccionaven totes les disfresses, però, una vegada 

més i com era habitual, Joan no podia ser partícip de tot el 

procés perquè les seues mans no l’ajudaven a tallar massa 

recte aquell tros de tela que, una vegada tallat i cosit, seria 

una mona de pilot.

Enmig d’aquella tristor de Joan i del silenci de la classe 

mentre dissenyaven cada mona es va sentir:

-Mestra, per què Joan no es fa la seua disfressa i l’hem 

de fer nosaltres? – era Carme, la seua companya de classe 

i de grup de treball dins de l’aula.

-Ell no pot fer tot açò, Carme, les seues manetes no li 

permeten fer tot el que estem fent ara a classe – contestà 

Elena intentant que Joan no escoltara la resposta.

-És veritat – continuà el seu company Miquel – ell sols 

juga amb la tableta, fa alguna que altra fitxa i poc més...

-Això és mentida! – digué enfadada Carme – Joan fa 

moltíssimes coses més, està aprenent a contar i cada dia 

agafa millor el llapis, per a tu pot semblar fàcil, però ell lluita 

cada dia per fer-ho millor. Tu pots dir el mateix?

El silenci va tapar totes i cada una de les boques de la 

classe. Ningú sabia què dir ni què pensar sobre el que 

acabava de passar.

-I què proposes, Carme? – va preguntar la mestra.

-Per què no treballem com un equip? Si ens separem 

podem fer les mones per parts. Uns retallen, altres cusen i 

els altres, decoren. Joan podria fer-ho molt bé! A ell li agraden 

molt els cotxes, seria el pilot ideal si poguérem construir un 
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cotxe de cartró.

Aquella proposta va ser com un got d’aigua enmig d’un 

desert, sobretot per a Joan, qui entenia tot el que estava 

parlant-se i amb el seu cos, tens per la situació, expressava 

que aquella proposta era la solució a la seua tristor. Per una 

vegada, anava a formar part, com un més, de les activitats 

de la classe. Tots van estar d’acord amb Carme, la primera 

de totes la mestra Elena, qui, una vegada més, va veure com 

els seus alumnes tenen tant i tant per dir.

Sense perdre més temps tots es posaren a treballar com 

si d’un taller de confecció es tractara. Van dividir l’aula en 

zones i dins de cada una els alumnes feien la seua feina 

buscant el millor resultat final.

Finalment, aquell divendres del mes de febrer, tots els 

alumnes de Cocentaina baixaren passeig avall acompanyats 

d’alegre música, els somriures de tots els assistents i la 

satisfacció de Joan, qui anava amb el seu equipatge de pilot i 

un cotxe de color roig, el Ferrari més bonic que havia vist mai.

Des d’aquell moment tots canviaren la seua manera d’anar 

a l’escola: Joan era reconegut i partícip de les tasques 

diàries, Carme va descobrir que allí podia ser escoltada, 

Miquel que tots som iguals a la vegada que diferents i que 

tots podem sumar i Elena... Elena va aprendre a mirar a les 

persones per qui són i no pel que tenen. 

Des d’aquell dia, la seua aula ja no són sols quatre parets 

on sumar i restar, és un lloc on compartir, conviure i créixer, 

una mica més, cada dia.

I conte contat, conte acabat.

I qui no llija el conte del mes que ve...

tindrà en el cul vuitanta mil forats!
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L’orientació laboral en Serveis Socials

L
a situació actual dels col·lectius en risc d'exclusió social 

a Cocentaina està caracteritzada per un conjunt de 

factors que constitueixen elements clau per explicar 

aquesta situació: es tracta de la falta o dificultat d'accés a 

l'ocupació, l'educació, la formació i l'habitatge. De fet, es 

pot afirmar que la gran majoria d'exclosos joves, adults, 

dones o minories ètniques, arriben a aquesta situació 

precisament a causa de la conjunció d'aquests elements. 

A més dels factors anteriors, hi ha el fet de no disposar de 

prou nivell de renda per a atendre les necessitats mínimes. 

Aquest fenomen afecta una determinada proporció dels 

ciutadans de Cocentaina que pertanyen als diferents 

col·lectius comentats. L'àmbit familiar i les relacions socials 

constitueixen també un element important de suport en 

l'àmbit de l'exclusió. La seua carència (com succeeix en 

casos de famílies desestructurades, problemes de violència 

domèstica o ruptures familiars) pot constituir un factor 

intensificador en les situacions d'exclusió social. Com a 

factor transversal, no podem oblidar la intensitat més gran 

dels fenòmens de pobresa i d’exclusió social entre les 

dones (feminització de la pobresa). L'absència d'ingressos 

econòmics és, des d'una perspectiva objectiva i quantitativa, 

el paràmetre més important de generació d'exclusió social, 

especialment en els trams més desfavorits.

Davant d’aquesta situació, des del Departament de 

Benestar Social de l’Ajuntament de Cocentaina, es va posar 

en funcionament una sèrie d’accions individuals i grupals 

d’Orientació i Inserció Laboral, desenvolupades per dos 

Orientadores Laborals i realitzades en la seua gran majoria 

a la Seu Universitària de Cocentaina.

La finalitat dels Tallers d’Orientació Laboral han estat 

encaminats a millorar la situació laboral de les persones 

beneficiàries eliminant les problemàtiques de discriminació 

que obstaculitzen el seu accés efectiu al mercat de treball 

mitjançant, principalment, la mobilització i l’estímul per a 

la recerca d’ocupació.

Des de la primera acció individual es va comprovar l’estat 

de bloqueig i desànim que hi havia davant del món laboral, 

la recerca d’ocupació i formació. Aquest fet és degut, 

principalment, a la manca de recursos i la dificultat en 

l’adaptació de les persones usuàries a les noves formes de 

buscar feina i formació.

Durant la realització de les accions s’ha observat un canvi 

d’actitud respecte al món laboral i l´efectivitat de l’orientació 

laboral com a instrument de millora de la seua autonomia i 

possibilitats d’ocupació. L’interès de les persones usuàries, 

en la seua majoria, s’ha incrementat durant les accions 

i, en finalitzar el projecte, alguns d’elles estan treballant, 

altres tenen previst treballar en el període festiu de Nadal o 

incorporar-se a un lloc de treball a l’inici de 2019. També hi 

ha persones usuàries que han iniciat algun curs de formació 

i la resta estan preparades per a continuar la recerca de 

manera autònoma.

Les Orientadores Laborals som conscients de les dificultats 

a les quals s’enfronten les persones usuàries en la seua vida 

quotidiana (no disposar de rendes, no disposar de vehicle, 

falta d’adaptació a les noves tecnologies, conciliació de la 

vida laboral i familiar, entre altres), incrementant-se aquesta 

dificultat en la recerca d’ocupació i de formació. A més a 

més, en aquest període de temps, s’ha evidenciat l’escassa 

oferta formativa i d’ocupació al municipi, retroalimentant 

d’aquesta manera l’estigma que hi ha cap al col·lectiu de 

persones en risc d’exclusió social.

Tenint en compte aquestes circumstàncies i el període 

de desànim que han pogut tenir les persones usuàries, els 

felicitem, a tots i totes, per la seua resiliència, definida com 

la capacitat d’adaptar-se positivament a situacions adverses.

A pesar del curt temps dels tallers, animem les persones 

usuàries a continuar activament en la recerca d’ocupació 

i de formació, ja que disposeu de les capacitats i de les 

ferramentes per afrontar aquest fet circumstancial de les 

vostres vides, que no hem d’oblidar que sempre és temporal.  

Esperem que recordeu allò que “TOT ÉS POSSIBLE” o 

“ALGUNA COSA MILLOR”, i que aquestes frases estiguen 

presents per sempre en els vostres objectius de vida.

A MÉS A MÉS......

El departament de Benestar Social informa:
Les persones usuàries en situació de dependència que estiguen ocupant una plaça privada no 

concertada en serveis acreditats per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives com a SERVEIS 
DE PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE L’AUTONOMÍA PERSONAL (AFAs), poden sol.licitar una PRESTACIÓ 
VINCULADA a l’esmentat servei. Per ampliar esta informació poden dirigir.se al  departament de 
Benestar Social de l’ajuntament.
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Afama acaba i enceta l’any amb bones notícies

E
l passat mes de desembre i el primer mes de l’any 

2019, va ser per AFAMA Cocentaina un mes molt 

positiu per a l’entitat a tots els nivells.

Per una banda i en primer lloc, l’Associació de Veïns 

de Cocentaina, va pensar en AFAMA per fer entrega dels 

beneficis adquirits del Rastre Solidari que van organitzar 

el passat 19 de desembre. Va ser el dijous 27 quan els 

membres de la Junta directiva de l’Associació de Veïns i 

d’AFAMA Cocentaina es van reunir per fer entrega dels 

beneficis recaptats. Amb aquestes línies volem agrair la 

seva predisposició i compromís amb les entitats del poble i 

especialment amb AFAMA.

En segon lloc, l’Associació de Familiars i Amics de Malalts 

d’Alzheimer, va rebre de l’entitat bancaria CAIXA BANC 

una ajuda econòmica amb l’objectiu de col·laborar amb 

la consecució dels principals objectius d’AFAMA. Aquesta 

ajuda, l’entat la destina a sufragar les despeses ocasionades 

de les activitats extraordinàries amb caràcter festiu que es 

duen a terme al llarg de l’any, entre elles; la visita dels reis 

mags d’orient, la festa de carnestoltes, la festivitat de Sant 

Josep i de la Mare de Déu, entre d’altres.

Per últim no podem acabar aquestes línies sense nombrar 

les dues festes que AFAMA va organitzar per celebrar les 

Festes de Nadal. 

En primer lloc, i es va dur a terme el 18 de desembre 

i conjuntament amb el Centre de Respir Municipal, va 

ser el Concert de Nadal de la Rondalla i Coral “L’Amistat” 

de l’Associaicó de Jubilats de Cocentaina. Un magnífic 

concert, que ja s’ha convertit en visita indispensable per a 

tots nosaltres. 

I en segona instancia; l’esperada visita del Reis Mags, 

que aquest any va tindre lloc el passat 3 de Gener. De la 

mà del grup de músics veterans i amb la col·laboració de 

Joan Jover i de Manolo Pitxoc, AFAMA (persones usuàries, 

familiars, equip de treball, junta directiva i amics i amigues) 

va gaudir d'una jornada de festa i molta il·lusió!

Afama Cocentaina
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Rosario Rives, nova coordinadora de les Platafoformes 
en defensa de la Llei de la Dependència del País Valencià

L
es Plataformes en defensa de la Llei 39/2006 de 

promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les 

persones en situació de Dependència ens hem reunit 

avui a Xàtiva, entre altres, per nomenar nou/a Coordinador/a 

de País Valencià. Rosario Rives, de la Plataforma d’Elx, 

substituirà a Antonio Llàcer, de la Plataforma de València, qui 

ha vingut fent aquesta tasca des de març de 2018. L’elecció 

s'ha produït per unanimitat de tots i totes els/les assistents. 

Les Plataformes volem agrair a Antonio Llàcer l’esforç i la 

dedicació en aquest temps al front de la coordinació del 

País Valencià.

A la reunió també hem valorat de manera conjunta l’acte 

de commemoració del XIIé aniversari de l’aprovació de 

la LAPAD celebrat a Ibi el diumenge 16 de desembre de 

2018, felicitant a la Plataforma de L’Alcoià-El Comtat per 

l’organització del mateix, tant per l’assistència de gent com 

per la presència institucional de la Secretària Autonòmica.

 Les Plataformes de PV ens mostrem esperançades amb 

la nova instrucció de la figura de l’Assistent Personal que 

vam conèixer a la reunió celebrada el passat dimecres 16 

de gener a la Conselleria de Polítiques Inclusives i esperem 

la seua aprovació perquè forme part del catàleg de serveis 

a disposició de les persones en situació de Dependència i 

en breu siga una realitat.

 La Coordinadora de Plataformes de PV ens manifestem 

d’acord en que siguen les persones en diversitat funcional 

qui contracten el seu Assistent Personal malgrat que no 

tinguen cap tipus de formació. També considerem que seria 

convenient que els ajuntaments tingueren bosses de treball 

amb gent formada i preparada per facilitar la contractació a 

aquelles persones que puguen necessitar-ho. 

Malgrat que les Plataformes no som entitats prestadores 

de serveis de formació, traslladarem a la Conselleria el 

desig de formar part del grup de treball que dissenye 

tant el requeriment de formació com els criteris i el 

contingut específic de dita formació ja que les Plataformes 

representem a les persones en situació de dependència i 

les seues famílies i ningú millor que nosaltres per conèixer 

la seua realitat i necessitats. La nostra visió aportaria un 

caire més social que no assistencial com el d’altres entitats. 

Totes les entitats assistents hem deixat de palès el nostre 

compromís de seguir treballant conjuntament per construir 

un futur millor per a les persones en situació de Dependència.

Il·lusiona´t  per al suport de persones amb diversitat funcional

H
em buscat  una persona 

qualificada, en aquest cas 

logopeda i educador, amb un 

contracte per hores, per a la millora 

d'un component de l'associació: 

ALAN FCO SANJUÁNMONCHO amb 

síndrome de Down.

En la visió global les persones amb 

aquesta patologia presenten lentitud, 

que no significa que no progressen, 

cal donar-li temps suficient perquè 

comprenga, processe, elabore la seua 

resposta i la mostre. També cal ajudar 

el seu estat de salut i controlar la seua 

tendència al sobrepès. 

A poc a poc anar progressant en el 

seu nivell d'atenció adquirint major 

capacitat, el seu interès personal, que es troben utilitat 

immediata i pròxima, analitzant el context en el qual es 

mouen. Compartir jocs que els ajude a augmentar els seus 

períodes d'atenció, mantindre la lectura, perfeccionant la 

seua pronunciació, també l'escriptura millorant la cal·ligrafia 

i avançant en el càlcul.

Tenen capacitat per a estar motivades, mostren signes i 

conductes, com qualsevol altra persona davant estímuls que 

els motiva, els agrada o els atrau, per 

a fer-los generar respostes profitoses. 

Proposar tasques assequibles, 

oferint ajuda en el que es puga. 

L'aprenentatge ha de ser detallat 

pas a pas des de les situacions més 

simples fins a les més elaborades. 

Davant  e l ls  perseverar  una 

actitud semblant en tots els àmbits 

en els quals es mou, perquè 

existisca una coherencia habitual. 

Amb tot això volem aconseguir que 

ALAN progresse en la seua vida amb 

resultats que li beneficie a ell i a les 

persones amb les quals conviu.
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Un reto para una causa 2
Associació Comarcal Somriures 

L
’Associació Comarcal Somriures iniciem el 2019 amb un 

bon grapat de col·laboracions de persones i entitats de 

tota la comarca que es volen sumar a la nostra lluita, per 

construir un Projecte de connexió vital digne, just i solidari 

per als nostres fills i les nostres filles. 

De entre totes elles volem destacar el repte solidari “Un 

reto para una causa 2” que portaran endavant sis esportistes 

amateurs que amb la seua participació en vàries carreres 

esportives pretenen recórrer, durant tot l'any, un total de 

4700 km per poder obtenir 1 € per km, import que donaran 

íntegrament a la nostra associació. Ells són: Saúl Ramírez, 

José Rico, Zeus López, Julio Abad, Jaume Belda i Rubén 

Colomina.

 Aquelles persones, entitats, empreses, que vulguen 

col·laborar amb ells per “apadrinar kilòmetres” trobaran tota 

la informació i dades de contacte al document adjunt. Vostès 

apadrinen kms, ells posen el seu cos, el seu temps i les seus 

energies per córrer eixos kms i tot lo recaptat anirà destinat 

a la nostra associació i el nostre projecte. Però han de saber 

que la seua ajuda no sols serà econòmica, també ens ajuden 

a visibilitzar-nos per xarxes i mitjans de comunicació. 

Estos sis joves són una mostra que la societat és sabedora 

que els nostres fills i les nostres filles mereixen algo millor 

que quedar-se relegats a la llar familiar quan complisquen 

els 21 anys i deixen l’escola perquè a la nostra comarca 

no hi ha recursos inclusius suficients per a ells i elles. 

Apadrinar kms del repte solidari es apadrinar als joves de 

SOMRIURES, possibilitar que tinguen al seu abast espais 

que els permeten tenir una vida autònoma i independent, 

una oportunitat en el mon laboral, unes teràpies adequades, 

una formació continua, etc. 

Fa uns dies passàrem un matí junts per conèixer-nos i 

donar inici al repte. A hores d’ara ja han travessat el port 

de Gandia, han corregut la mitja marató de Santa Pola i el 

Trail de Barxeta. Pròximament estaran a Carrícola sumant 

kms per a Somriures. I més que en vindran, perquè no estan 

disposats a aturar-se fins aconseguir el repte.

Cocentaina seu de la primera trobada nacional d’eslàlom 
en cadira de rodes

I 
a cavall entre les pàgines de benestar social i l’afà de 

superació amb l’esport de les persones dependents, 

els presente el que va ser la primera trobada nacional 

d’eslàlom en cadira de rodes.

Superació i esport es van unir el dissabte 26 de gener en 

la I Trobada Nacional d'Eslàlom en cadira de rodes realitzat 

a Cocentaina. En total, més de 35 participants de tota la 

Comunitat Valenciana, Madrid i Murcia van participar en 

aquesta cita esportiva que ha tingut com a objectiu practicar 

aquesta disciplina i fomentar la convivència entre esportistes 

de diferents equips.

La competició, estructurada en tres proves, permetia 

als jugadors mostrar la seua habilitat de forma individual 

i per equips. Tal com indicava la tècnic esportiva, Mireia 

Pascual, «durant la trobada hem practicat sobretot la prova 

de relleus per equips que és la que s'ha inclòs de forma 

nova en la competició». Explicava que «és complicat ajuntar 

a tots els esportistes que practiquen aquest esport encara 

que s'intenta que una vegada al mes es reunisquen en un 

punt de la Comunitat Valenciana». Puntualitzava que «no 

importa l'edat, en aquesta jornada tenim jugadors de 14 fins 

a 40 anys, el principal és la retribució que els aporta». La 

trobada, a més de tècnica esportiva, ha ofert als participants 

l'oportunitat de fomentar les relacions personals i forjar la 

seua unió.
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Gala de l’esport contestà

Aquest jove club naix en l’estiu de 2016 de la mà de Jose 

Albaladejo, director tècnic de l’escola i de l’entitat del Judo 

Club Cocentaina.

En poc més de 2 anys, l’escola s’ha triplicat en alumnes, i 

a més, no sols ha crescut en número si no també, ha crescut 

en projectes i competicions.

Durant la seua primera temporada 2016-2017, l’escola 

va participar a la lliga de nivells d’Alacant de caràcter 

provincial, primera presa de contacte amb la competició. 

També durant aquesta primera temporada participen als 

primers campionats autonòmics per a l’escola.

Durant l’estiu de 2017 el club organitza i treballa la seua 

primera escola d’estiu. D’aquest treball s’inicia una nova 

temporada 2017-2018, que arranca amb la primera edició 

del campionat Interregional de Judo Vila de Cocentaina, amb 

un total de 6 clubs participants i 67 esportistes.

Aquesta passada temporada 2017-2018, l’escola participa 

a nombroses competicions, tornà a participar als campionats 

autonòmics, s’inscriu als jocs esportius de conselleria, 

participa als jocs escolars de Formentera del Segura, a la 

lliga escolar de Castalla, participen també als seus primers 

campionats internacionals en novembre de 2017 a San 

Cipriano, França, i a més, nombren a Jose Albaladejo, com 

a seleccionador regional per la federació valenciana en 

categoria cadet i infantil.

Com mèrits esportius de l’escola, aconsegueixen en la 

tercera jornada dels jocs esportius en Alacant fer-se amb 

6 medalles d’or en diferents categories. A Formentera 

del Segura queden campions com a millor escola. Als 

campionats internacionals de San Cipriano, el judoka Luis 

Aracil aconsegueix quedar tercer i Carlos Agulló aconsegueix 

un meritori cinquè lloc. A la lliga de Castalla queden primers 

MILLOR ESCOLA ESPORTIVA: JUDO CLUB COCENTAINA

U
n any més, el Centre de Cultura el Teular va albergar la gala de l’esport de Cocentaina. Aquesta 18a edició, ha reunit 

damunt l’escenari als millors esportistes, entitats i col·laboradors de l’esport de la temporada 2017-2018. Els valors 

més marcats de l’esport, l’esforç per superar-se i el sacrifici per arribar lluny són alguns exemples del que s’han vist 

en els audiovisuals projectats i molt ben muntats per Raúl Romero i Ivan González.

La gala presentada per Gabri Pascual i Mari Nieves Pascual va comptar amb diferents vídeos on es demostrava la 

gran activitat esportiva que totes les setmanes hi ha al poliesportiu, la quantitat de clubs i entitats que Cocentaina te i les 

instal·lacions que s’han adaptat i millorat en el pas dels anys. Tanmateix la gala va comptar amb la participació dels xiquets 

de les diferents disciplines esportives que dirigien missatges als adults per a que gaudisquen de l’esport i sobretot respecte, 

aprenguen, aplaudisquen l’esforç i dedicació de cada xiquet o xiqueta que practica un esport. A continuació els detallem 

els guardons i les mencions d’aquesta gala de l’esport de Cocentaina.
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Als seus 76 anys d’edat, Joan encara es l’esportista que 

sempre ha sigut. Pareix que els anys no passen per ell, i 

es manté del més actiu tant fora com dins del poliesportiu 

de Cocentaina.

Des del 1957 que Joan és membre del Centre Excursionista 

Contestà, i ja a l’edat de 18 anys va estar federat a 

muntanyisme, participant a totes les activitats del centre 

fins l’any 1962, i a més, involucrant-se i formant part de la 

junta directiva del club.   

A partir de 1970 descobreix el tenis, esport que des de 

sempre l’ha tingut molta estima, i que s’ha encarregat de 

fomentar a Cocentaina i comarca.

Joan es un històric del món del tennis, però un històric que 

continua en actiu, i això amb 76 anys té un grandíssim merit 

esportiu. Tant sols ell té un rècord difícilment superable, Joan 

va participar de les primeres 24 hores esportives de tennis 

realitzades a Cocentaina allà per l’any 1977, i des d’aquell 

moment, ha participat en totes i cadascuna de les diferents 

edicions que s’han celebrat fins aquest 2018, en les que ja 

en suma 42 edicions seguides.

El nostre protagonista ha jugat en totes i cadascuna de les 

pistes que han hagut i que hi han a Cocentaina, inaugurant 

junt al seu inseparable amic Jose Luis, la nova pista de gespa 

del poliesportiu.

Ha participat en 24 hores de Muro, d’Alcoi... en diferents 

torneigs com el d’Ontinyent, el de Bocairent... i ha organitzat 

i col·laborat en totes les edicions de 13 i 24 hores de tenis 

de Cocentaina, destacant de totes elles les 24 hores que va 

guanyar en 1993.

Tant es la seua passió i dedicació, que junt a altres grans 

amants del tennis, varen inaugurar en 2014 una exposició 

dedicada al tenis i als 50 anys de tenis en Cocentaina i 

comarca.

En l’actualitat, Joan encara es assidu al poliesportiu 

municipal de Cocentaina. Totes les setmanes juga a tennis, 

i a banda, tots els altres dies que no munta a les pistes, sí 

MILLOR ESPORTISTA VETERÀ: JOAN JOVER DOMINGUEZ

Eliseo es conegut per tots al món de l’hoquei, ha estat 

durant 39 anys ininterromputs com a entrenador d’hoquei 

(des de la temporada 1979/1980 fins la 2017/2018), i 

d’aquests quasi 40 anys d’hoquei, els 10 últims anys els ha 

passat a l’hoquei contestà.

Ha estat sense dubte, un dels principals valedors de 

l’hoquei patins valencià, durant anys de molta dificultat, on 

han desaparegut molts Clubs, i on ha vist com la lliga cada 

vegada anava fent-se més i més menuda.

La seua dedicació a la formació i a la pedrera, ha permès 

que primer a Alcoi i  després a Cocentaina, hagen aparegut 

grans jugadors, que han militat o encara militen a divisió 

d’honor, o inclús a altres lligues europees com la lliga 

francesa o la lliga italiana.

Si fem menció dels mèrits esportius del nostre protagonista 

podem destacar, les 3 temporades com entrenador del 

Alcodiam en 1a Divisió. Ser Seleccionador de la Comunitat 

Valenciana. Haver sigut àrbitre de segona divisió d’hoquei. 

Haver estat 39 anys com a formador, entrenador i 

coordinador d’hoquei patins a la Comunitat Valenciana. I que 

durant els últims 10 anys ha sigut el coordinador esportiu i 

entrenador de l’Hoquei Club Cocentaina.

Si tenim en compte més enllà dels mèrits purament 

esportius, trobem una persona implicada al cent per cent 

amb els xiquets, un formador incansable, treballador a peu 

de pista als poliesportius, als col·legis de Cocentaina, a les 

graderies, i on siga necessari, per tal de transmetre la seua 

devoció per aquest esport, incapaç “literalment“ d’estar un 

minut sense pensar amb l’hoquei.

A l’Hoquei Club Cocentaina ha realitzat una tasca de 

formació i consolidació de la pedrera de l’Hoquei Club 

Cocentaina impagable. Ja que aquest club va començar 

els seus primers passos al món de l’hoquei sense saber 

on arribarien, i hui per hui son un club de referència a la 

Comunitat Valenciana i fora d’ella. Bona part d’aquest merit 

ha estat fruit de la bona tasca de Eliseo Sánchez.

És per tota una vida dedicada a l’hoquei, que li se va 

atorgar el guardó a Millor Col·laborador Esportiu a Eliseo 

Sanchez Jimenez.

MILLOR COL·lABORADOR ESPORTIU: ELISEO SANCHEZ JIMENEZ

a totes les categories en les que participen.

A banda, a la segona edició del campionat Interregional 

de Judo Vila de Cocentaina, celebrat el passat octubre de 

2018, s’incrementa l’assistència respecte de l’edició anterior, 

aquesta última amb 9 clubs representats i un total de 83 

participants, aconseguint els alumnes de l’escola un total 

de 5 tercers llocs, 2 segons llocs i 3 primers llocs.

Tant ha sigut la millora i el treball que s’ha fet en aquest 

temps, que la iniciativa de créixer i plantejar nous projectes 

i nous campionats va en augment, i de segur que l’escola 

continuarà donant futures alegries al poble de Cocentaina.

Gràcies al bon moment de l’escola del club, com a 

conseqüència de la tasca realitzada durant aquests últims 

anys, se li va atorgar el guardó a la millor escola esportiva 

al Judo Club Cocentaina.
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José Solbes Jordà va nàixer el 17 de desembre de 1999, i 

a la seua encara curta trajectòria, sempre se’l ha relacionat 

amb el futbol, esport que ha practicat des de ben menut.

El protagonista d’aquest guardó, ha anat amb el temps 

formant-se i fiançant-se en la posició de central. A les 

diferents categories de benjamí, aleví, infantil i cadet ha 

format part del Club Deportivo Alcoyano.

Durant la seua última temporada al club Alcoià, la 

2015/2016, i ja com a Juvenil de primer any, va disputar 

tant la categoria de divisió d’honor amb el juvenil A, com la 

categoria de 1ª regional amb el juvenil B, on va jugar 27 dels 

30 partits disputats a divisió d’honor. Durant aquest curs va 

realitzar un total de 6 gols amb els dos equips.

Durant la temporada 2016/2017, va repetir a la categoria 

de divisió d’honor però aquesta vegada jugant al Hércules CF 

amb el juvenil A, i jugant de nou 27 dels 30 partits disputats, 

on va poder realitzar 3 gols. A més, va jugar 3 partits amb 

l’equip amateur del Hércules en categoria preferent, i de 

nou va realitzar 2 gols.

A destacar durant aquesta temporada 16-17, va estar 

la convocatòria per als tres partits del primer equip de la 

categoria 2ªB, front al Lleida, Prat i Alcoyano.

 En aquesta última temporada 2017/2018, Jose ha sigut 

clau al seu equip, ha disputat 29 dels 30 partits del juvenil 

A de divisió d’honor, i de nou marcant 5 gols. A més, va 

poder jugar 8 partits al Hércules B de categoria preferent, i 

on també va poder fer 1 gol.

Als seus 3 anys de juvenil de Divisió d’Honor, Solbes ha sigut 

molt regular i ha jugat 83 dels 90 partits disputats, sent titular 

en 80 ocasions, i a més, cal destacar per la seua demarcació 

de central, que Jose haja marcat un total de 17 gols.

No podem passar per alt les diferents ocasions que ha 

estat convocat per la selecció valenciana sub 17 i sub 20 

en les seues últimes temporades.

En l’últim estiu Jose va realitzar la pretemporada al primer 

equip del Hércules, jugant partits amistosos de preparació, 

i debutant al trofeu Ciutat d’Alacant on finalment varen 

guanyar front al Múrcia en la final.

Degut als seus èxits esportius i al gran futur que l’espera 

en el món del futbol, li se va atorgar el guardó al millor 

esportista promesa a Jose Solbes Jordà.

MILLOR ESPORTISTA PROMESA: JOSE SOLBES JORDÀ

El següent guardó ha estat compartit per a dos equips 

filials del Club Deportivo Contestano, l’equip Cadet i l’equip 

Juvenil de la temporada 2017-2018.

L’equip juvenil del C.D. Contestano, va realitzar una 

magnifica temporada 17-18, i encara que quedant 

enquadrat en un grup difícil de 1° regional, l’equip va 

aconseguir de nou la seua plaça d’ascens a la categoria de 

preferent, quedant en aquesta temporada 17/18 en tercer 

lloc de la classificació.

A la temporada 16-17 varen perdre la categoria i l’equip 

es va reposar i amb tant sols una temporada els ha sobrat 

per a poder recuperar la categoria de preferent.

Amb aquesta actual temporada 18/19, per a l’equip juvenil 

del C.D. Contestano serà la tercera participació en aquesta 

nova categoria de preferent, que des de que es va instaurar 

farà 4 temporades, el juvenil ha participat en 3 d’elles.

Per la seua part, l’equip cadet del club, venia de dos 

temporades anteriors que veia l’ascens a 1ª regional ven 

prop, i per fi en aquesta última temporada 17-18 el va poder 

aconseguir com ha millor segon classificat de tots els grups 

de segon regional.

L’equip cadet va realitzar una boníssima temporada, cedint 

tant sols dos derrotes i tres empats al llarg de tot el curs. Pels 

números aconseguits, varen ser clars mereixedors d’aquest 

ascens que tant complicat es d’aconseguir. Sols pugen 

els primers classificats de cada grup, més el millor segon 

classificat de tots els grups que hi participen en la categoria.

A més, aquest fet ha provocat un fet històric, ja que l’equip 

cadet del C.D. Contestano durant aquesta temporada 18/19 

jugarà per primera volta en la seua història en la categoria 

MILLOR CLUB: CADET I JUVENIL, CD CONTESTANO

 o sí, ix amb la seua bicicleta. A més, forma part del centre 

excursionista contestà, i en moltes ocasions participa de les 

seues activitats realitzant les diferents eixides i excursions 

que es plantegen.

Joan és tot un exemple de constància i superació, 

i de segur que continuarà ampliant el seu rècord de 

participacions a les 24 hores de tenis per molts anys més.     

És per tota una vida d’estima a l’esport, que li se va atorgar  

el guardó a Millor Esportista Veterà a Joan Jover Dominguez.

de 1ª regional.

Gràcies a la gran tasca del club i dels grans resultats 

obtinguts dels dos equips durant aquesta temporada 

2017/2018, se’ls va atorgar el guardó a Millor Club Esportiu, 

als equips Cadet i Juvenil del Club Deportivo Contestano.
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L’amistat, el companyerisme i la passió per l’esport i en 

especial pel futbol sala, va fer fa ja 20 anys, que un grup 

d’amics aconseguiren iniciar el camí i pogueren crear el 

club Ye Faky futbol sala.

20 anys d’històries, d’anècdotes, d’infinitat de partits jugats, 

però sobre tot de records. Molts records i vivencies en tots 

aquests anys, que son i sempre seran part d’aquesta entitat.

Va ser en l’any 1998 quan s’inicia aquesta aventura. Un 

jove grup d’amics que encara anaven i jugaven a l’institut 

de Cocentaina, decideix pas a pas sense aturar-se créixer i 

créixer fins arribar a ser el club consolidat que son a dia de hui.

Primerament amb tant sols un equip disputant les lligues 

locals de muro i Cocentaina, i jugant multituds de 13 i 24 

hores per totes les localitats de la comarca i voltants. I poc a 

poc al llarg dels any i amb constància i dedicació, ampliant 

d’un sol equip sènior, a tindre equips femenins i masculins 

en totes les categories.

Un club com el Ye faky, al llarg d’aquests 20 anys, ha 

pogut gaudir de moltes alegries pels èxits aconseguits, 

que a banda dels esportius, que hi son molts, el Ye faky va 

estar guardonat en la Gala de l’Esport de 2005 com millor 

entitat esportiva, i a l’edició de 2011 va ser guardonat com 

millor escola esportiva, sense oblidar, el guardó a millor 

col·laborador esportiu que va rebre Juan Santacreu en 

2016, per la seua incansable tasca estant sempre present 

des dels inicis del club.     

Amb 20 anys a les esquenes, també han hagut moments 

durs al nucli de l’entitat, la memòria de Juanvi Cardona 

perdurarà per sempre entre nosaltres i part d’aquesta 

menció que es fa hui al Ye Faky va per ell.  

Hui en dia el Ye Faky es un referent a la comunitat 

valenciana, i a més, el treball constant amb la pedrera, 

està formant a més i més xiquetes i xiquets de Cocentaina i 

voltants, sent una de les pedreres més nombroses del poble.

Tot açò i la continuació del projecte que es va iniciar a l’any 

98, ens fa augurar que aquest club tindrà molts i molts anys 

més de vida i podrem celebrar molts més aniversaris amb ells.

MENCIÓ ESPECIAL: YE FAKY FUTBOL SALA 20 ANIVERSARI

A Eusebio Pascual sempre l’hem pogut veure muntat a una 

bicicleta pels carrers de Cocentaina des de ben menut. Amb 

23 anys d’edat, el millor esportista socarrat d’aquest 2018 

ha signat una sensacional temporada al món del ciclisme, 

aconseguint uns magnífics resultats a la mà de molts pocs.

Aquests fruits que està podent recollir Eusebio, els ha anat 

forjant durant la seua trajectòria esportiva, on ja sent juvenil 

de segon any va aconseguir guanyar 4 curses ciclistes durant 

la temporada 2013, i on a més, es va fer amb dos premis 

de la muntanya. Sense oblidar el seu tercer lloc al podi de 

l’autonòmic disputat a València.

Després de pegar el salt a la difícil categoria de sub-23 per 

tota la geografia espanyola, el nostre protagonista va poder 

repetir diferents podis a la temporada 2014, com els que 

aconseguira en Galícia.

A l’any següent en 2015, a banda d’aconseguir de nou 

diferents podis en proves de prestigi al calendari ciclista, 

Eusebio va guanyar la General de la Muntanya de la 

Challenge de la Comunitat Valenciana, on ja va fiançar la 

seua condició d’escalador.

Durant l’any 2016 va tornar a repetir guanyant la General 

de la Muntanya de la Challenge de la Comunitat Valenciana, 

i a banda, va poder muntar al més alt del podi en dos 

ocasions, a les proves de Castelló i Higueruela.

Al seu últim any en la categoria de sub-23, el ciclista 

contestà es va fer amb la seua primera volta per etapes, va 

ser a Jaén, on a més, va poder guanyar una de les etapes 

d’aquesta volta. Aquest any va finalitzar molt exitós per a 

Eusebio, ja que a la fi de la temporada 2017 es feia amb la 

General Final de la Muntanya de la Copa d’Espanya.     

Fora de notar el canvi de categoria de sub-23 a categoria 

Elit, aquest any 2018 ha sigut el seu millor any sense cap 

tipus de dubte. Eusebio ha guanyat ni més ni menys que 

tres curses per etapes: la Volta a Segovia, la Volta a Zamora i 

la Volta a  l’Illa de Tenerife, a més, guanyant la quarta etapa 

d’aquesta última volta. A banda, es va quedar a les portes 

d’una quarta victòria a la Volta a Guadalentín (Murcia), on 

va aconseguir la segona posició a la classificació general.

A part de les proves per etapes, també ha sigut guanyador 

de la prestigiosa Clàssica de Aitzondo, pertanyent a la Copa 

d’Espanya. I aquestes victòries es completen amb altres 

grans resultats, com el 2n lloc a l’Autonòmic d’Andalusia, 

el 3r lloc a la general de la Volta Internacional de Lleida, el 

4rt lloc a la Clàssica de Torredonjimeno (Jaén), o la victòria 

en la tercera etapa de la Volta a Salamanca.

Tots aquests resultats li han valgut a Eusebio per a ocupar 

la 2a posició al rànquing de la categoria Elit de la Federació 

Espanyola en aquesta temporada 2018. Aquest fet i els bons 

resultats, no s’han passat per alt en els diferents equips 

de primer nivell, i a partir d’aquest 2019 passarà a formar 

part de l’equip filial del Caja Rural-Seguros RGA, equip 

professional de categoria Profesional-Continental, i on lluitarà 

per fer-se un lloc al difícil món del ciclisme.

Es per tot açò i degut als seus èxits esportius, que li se va atorgar 

el guardó al millor esportista, a Eusebio Pascual Bonhome.

MILLOR ESPORTISTA: EUSEBIO PASCUAL BONHOME  
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Les paraules del regidor d’esport, agraint tota la confiança 

dels esportistes durant els anys que ha estat al capdavant 

de la regidoria en aquestes legislatures i assenyalant que 

“el més bonic de l’esport és el partit que encara no has 

jugat”  i amb les paraules de l’alcaldessa de Cocentaina, 

Mireia Estepa, que assenyalà entre d’altres que “el triomf no 

està sempre en la victòria sinó en no rendir-se” i va agrair 

el treball que el seu compamy Saúl ha fet en pro de l’esport 

contestà durant tots aquestos anys, van posar el punt i final 

a aquesta gala de l’esport contestà.

Si parlem de futbol a Cocentaina, totes les veïnes i veïns del 

poble, identifiquem a un Club, un club que podem dir ben 

clar i ben alt que està més que consolidat, un club que des 

dels seus inicis a treballat constantment per créixer i millorar, 

un club que ni més ni menys aquest any compleix 100 ANYS!!   

 Era l’any 1919 quan la passió pel futbol d’un grup 

de valents, va fer possible la creació del Club Esportiu 

Contestano. Fa 100 anys sí, quan aconseguiren iniciar aquest 

llarg camí. En aquell temps, que la gran majoria de nosaltres 

no varem conèixer, les condicions d’aquell futbol eren molt 

diferents a les actuals, i els pocs que encara ho recorden, 

envegen les millores del futbol actual, enyorant amb un 

gran somriure les seues històries i anècdotes del passat.

Tantes i tantes històries i anècdotes en aquests 100 anys 

no podem recollir en aquesta gala, però si recordar i fer 

menció de la gran trajectòria de l’entitat, dels molts viatges 

que s’han realitzat, per tota la comunitat i per tota la geografia 

espanyola, com els interminables viatges amb autobús del 

famós juvenil de primera divisió dels anys 70.

El Club Esportiu Contestano ha tingut l’oportunitat de 

jugar amb els més grans del territori nacional, front equips 

com l’Hèrcules, Getafe, Rayo Vallecano, Mallorca, Betis, 

Sevilla, València, inclús front el Barça... històrics de la lliga 

espanyola, com ho es d'històrica l’entitat socarrada.

Cal recordar un dia com el de hui, el gran ambient de 

futbol que s’ha viscut al llarg dels 100 anys a Cocentaina, 

i en especial al camp de La Morera, camp emblemàtic per 

al Contestano, que fa poc temps, comparteix protagonisme 

a l’actualitat amb el nou camp de la Via.

Hui en dia el C.D Contestano te la pedrera més nombrosa 

de Cocentaina, tenint equips en totes i cadascuna de les 

diferents categories que hi ha a l’actualitat, inclús duplicant 

i triplicant equips en alguna d’elles.

A més, com entitat, el Contestano es tot un referent del 

futbol de la Comunitat Valenciana, molts son els camps i 

poliesportius pels que els diferents equips han passat, i 

molts, son els bons jugadors que s’han format al club, i han 

pogut pegar un pas més enllà en el món del futbol, arribant 

a ser alguns d’ells futbolistes d’elit.

Tot açò i la continuació del projecte que es va iniciar ara 

fa ja 100 anys, ens fa pensar que aquest club ens donarà 

moltes alegries en el futur, i que de segur celebrarem molts 

més aniversaris amb ells.

Es pel seu 100 aniversari des del naixement d’aquesta 

entitat esportiva, que li se va atorgar una menció d’honor 

al C.D. Contestano.

MENCIÓ ESPECIAL: C.D. CONTESTANO 100 ANIVERSARI       

Es pel seu XX aniversari des del naixement d’aquesta 

entitat esportiva, que li se va atorgar una menció d’honor al 

Ye Faky futbol sala.

A 
penes iniciàvem el 2019, ens assabentàvem, a través 

de la pàgina de facebook del Ye Faky, que la Federació 

de Fútbol de la Comunitat Valenciana en l’Assemblea 

General Ordinària i en l’apartat referent als premis anuals 

corresponents a la Temporada 2017/18, ha decidit concedir 

la ‘PLACA DE DIRECTIVO’ a Juan Santacreu, per la seua 

tasca com a delegat del Ye Faky.

Un reconeixement que al club i a tots els qui coneixen a 

Juan saben que està molt ben atorgat i que és merescut. 

Sens dubte, els 20 anys del Ye Faky no hagueren sigut 

possible sense la presència incansable de Juan Santacreu, 

de fet en la gala contestana, Juan va rebre en el seu dia, el 

guardó com a millor col·laborador.

Enhorabona!!!

Juan Santacreu, el millor delegat de 2018
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Eusebio Pascual llueix a Xàbia el nou mallot del Caixa 
Rural amateur

E
usebio Pascual ja ha tingut el seu primer contacte amb 

l'equip amateur del Team Caixa Rural-Segurs RGA. El 

contestà s'ha concentrat durant una setmana a Xàbia 

amb els seus nous companys i ja ha pogut lluir el seu mallot 

verd, que vestirà durant 2019 amb la mirada posada en 

el camp professional. Pascual també va tindre el privilegi 

de treballar una jornada amb membres de l'esquadra 

professional i va pedalar al costat del javiense Antonio 

Molina, veterà en el conjunt navarrés. "M'han acollit molt bé 

tant els directors com els nous companys. Pense que puc 

aprendre molt d'aquesta experiència", afirma el contestà 

abans de confirmar que el seu debut es produirà en terres 

franceses, en la denominada Essor Basca, que es disputa 

els dies 2, 3, 8, 9 i 10 de febrer.

Eusebio Pascual ha competit en els últims anys en el 

Mútua Llevant alacantí i ha demostrat que pot alternar-se 

amb l'elit d'aquest esport. De fet, pretén fer el salt a meitat 

de temporada després dels excel·lents resultats obtinguts 

en 2018. No cal oblidar que va concloure en segona posició 

en el rànquing de la RFEC i va sumar sis triomfs importants.

Pascual va sumar el seu primer èxit de la campanya en 

la Aiztondo Klasika, una de les puntuables més exigents 

de la Copa d'Espanya. Després de concloure segon en 

Guadalentín i tercer a Lleida, va sumar a Segòvia la seua 

primera ronda per etapes de 2018. Dues setmanes després, 

a mitjan juliol, s'apuntava la Volta a Zamora.

Pascual va mantindre aquest alt nivell fins a final de curs, 

aconseguint un triomf d'etapa en la Volta a Salamanca (sisé 

en la general) i tancant l'any vencent en l'última jornada i 

la general de la muntanyenca Volta a Tenerife. En total, sis 

triomfs de categoria i infinitat de llocs d'honor des de febrer 

fins a setembre. "Sóc conscient que no puc baixar el pistó 

i treball dur perquè m'arribe la meua oportunitat. Vull fer 

el meu somni realitat, córrer amb els millors", conclou el 

corredor de Cocentaina, que ja està a casa treballant per a 

adquirir la forma òptima de cara a una campanya que "es 

presenta il·lusionant".

La volta ciclista a Espanya xafarà terres contestanes

L
a 74 edició de la Volta Ciclista a Espanya en les seues 

tres primeres etapes, recorrerà més de 60 municipis i 

prop de 400 quilòmetres de la geografia alacantina. La 

Volta 2019 començarà a rodar el dissabte 24 d'agost des de 

les Salines de Torrevella amb una contrarellotge per equips 

de 18 quilòmetres. 

Un dia més tard, el diumenge 25 d'agost, els ciclistes 

mostraran les seues qualitats i resistència en una jornada 

de mitja muntanya eminentment costanera. Benidorm, 

ciutat turística per excel·lència, constituirà el punt de partida 

d'aquesta etapa que discorrerà també per les localitats de 

La Nucia, Polop, Callosa d'en Sarrià, el Castell de Guadalest, 

Benimantell, Benifato, Confrides, Benasau, Benilloba, Alcoi, 

Cocentaina, Muro, L'Alqueria d'Asnar, Benimarfull, Planes, 

Almudaina, Benillup, Milleneta, Gorga, Quatretondeta, 

Fageca, Famorca, Castell de Castells,Benigembla, Alcalalí, 

Xaló, Llíber, Parcent, Senija, Benissa, El Poble Nou de 

Benitatxell i Teulada-Moraira.

En total, 193 quilòmetres d'espectacle i emoció que 

inclouen tres ports de muntanya -Port de Confrides, Alt de 

Benilloba i Alt de Puig Llorença- i un final apoteòsic a Calp. 

La tercera de les etapes que es desenvoluparan a 

la província tindrà també una eixida inèdita. La ciutat 

joguetera d'Ibi serà el punt de partida d'aquesta prova de 

186 quilòmetres que se celebrarà el dilluns 26 d'agost. Els 

municipis d'Agost, Montfort, Asp, Novelda,Monòver, Petrer, 

Elda, Saix, Villena, la Canyada, Biar, Onil, Castalla, Tibi, 

Xixona, Busot, El Campello, Mutxamel i Sant Joan d'Alacant 

seran també protagonistes d'aquest trajecte, eminentment 

pla, que culminarà a la ciutat d'Alacant, abrigallada pel mar 

Mediterrani com a espectador d'excepció.

Per tant, anotem ja la data en el calendari perquè el 25 

d'agost, la Volta ciclista passarà per Cocentaina i per tota la 

comarca del Comtat.



ESPORTS38 Revista El Comtat febrer 2019

Tercera prueba liga local BMX Alcoy

E
l sábado 12 de Enero se celebró en Alcoy la tercera prueba BMX puntuable para la liga local de Alcoy, los corredores 

contestanos volvieron a subir a lo más alto del podium. Kike Santonja Moya fué tercero en la categoría querubín. 

En la categoría prebenjamín Xavi Cherro Belda fué segundo, Paula Santonja Moya tercera y primera femina. Y en la 

categoría alevín Gorka López Seguí fué primero.

XXIII Trofeo de Navidad Santa Lucia-Memorial Eduardo 
Latorre 

E
l domingo, 16 de diciembre, celebramos en el 

polideportivo municipal de Alcoy, Francisco Laporta, 

el XXIII Trofeo de Navidad Santa Lucia -  Memorial 

Eduardo Latorre  y 4ª tirada de la liga de sala de la 

Comunidad Valencia al que acudieron un total de 100 

arqueros.  El trofeo fue mixto.

Del Club Deportivo Santa Lucia de Alcoy acudieron 11 

integrantes, tres de los cuales consiguieron hacer podio:

ARCO RECURVO – ESTANDAR – Javier Sanjuan – 1º 

clasificado  

ARCO COMPUESTO – SENIOR – Adan Sanjuan – 2º 

clasificado 

ARCO RECURVO -  ARDILLA – Juan Serrano  -  mención 

especial 

Viu l’esport a través de 
les ones de Ràdio Cocentaina: 

cada dia als nostres serveis informatius i 
cada dimarts a les 12h del migdia, 

en el protagonista del dia.
Ràdio Cocentaina amb l’esport contestà
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Linguaviaje - Acadèmia d’anglès

Avd. Ferrocarril, 17 - Cocentaina  666 36 17 50

Formació i educació
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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.

NYESTO (Rhamnus Alaternus)
(Aladern, Palo mesto)

Floració a principis de la primavera i més 
endavant en els llocs d’altura, els fruits rojos 
o negres maduren a finals de la primavera 
i durant tot l’estiu. Es recol·lecta tota la 
planta durant tot l’any. La principal virtut és 
la Hipotensora.

Un dia esmorzant a la font de Prats, després 
d’haver realitzat el recorregut des de la font 
de Mariola, em va dir Paco Campaneta: 
“Nandet, aquesta planta és molt bona per 
a rebaixar la tensió arterial, però cal anar 
amb compte i no prendre moltes infusions 
diàries, perquè no te la baixe de colp. Si te la 
barreges amb una mica de coronela, també 
va molt bé per a la circulació de la sang”.

REMEI CASOLÀ:

Una vegada, ma mare, Remedios “del 19”, 
tenía la tensió alta i li van dir que prenguera 
una tasseta a la setmana de nyesto, i ella va 
entendre malament la recepta, i em deia: 
“Fernandet, estic una miqueta marejada, 
m’ha agafat un baixó molt gran...” I li vaig 
preguntar: “Mare, moltes tasses de nyesto 
t’has pres aquesta setmana?”, i em va 
contestar: “una cada dia”, i jo li vaig dir: 
“Però, dona, que tens la tensió per terra”.
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FILOFOBIA

A
llá donde pueda llegar nuestra imaginación, puede 
llegar a existir una fobia. Son muchos los tipos 
de fobias que pueden existir, pero la Filofobia es 

un ejemplo curioso de miedo irracional por el simple 
hecho de anticipar un sentimiento como puede ser el 
enamorarse de otra persona.

Nuestros miedos más irracionales no tienen por qué 
estar vinculados siempre a animales, objetos o entornos 
concretos, sino que pueden despertar a partir de la 
posibilidad de sentir ciertas emociones. ¿Y cuántas 
emociones existen que sean más intensas que el amor?. 
Algo que hace de la Filofobia algo muy problemático 
es la imposibilidad de "aislar" la fuente del miedo, tal y 
como se podría hacer por ejemplo en el caso de la fobia 
a las arañas. En la Filofobia cualquier situación que se 
presienta que puede desencadenar  la consolidación de 
unos lazos afectivos de enamoramiento es rechazada 
totalmente de forma anticipada.

El filofóbico tiene miedo al amor, a estar enamorado, por 
tanto, evitará posibles amores e incluso puede dejar de 
relacionarse con compañeros de trabajo, amigos, vecinos, 
etc. Poco a poco se irá aislando de las relaciones sociales 
por el temor que le produce la posibilidad de establecer 
lazos emocionales demasiado intensos.

La Filofobia es un trastorno de ansiedad que tiene 
un gran impacto en la vida social y afectiva de quien 
lo padece. Puede llegar a ser altamente incapacitante 
llevando al aislamiento social y generar otros problemas 
emocionales asociados.

Las personas con Filofobia rechazan el enamoramiento 
por un lado, pero por otro, desean volver a poder 
experimentarlo sin miedo. Esta dicotomía predispone 
no sólo al aislamiento, sino también, a la soledad, a la 
tristeza, a los hábitos de vida poco saludables y por tanto, 
a una menor esperanza de vida.

Los síntomas más frecuentes de la Filofobia suelen ser 
temor a enamorarse, a establecer relaciones afectivas 
personales intensas, estrés emocional y físico, ansiedad, 
sensación de malestar, insomnio, tristeza, pérdida del 
apetito, ataques de pánico, palpitaciones, y aislamiento 
social.

Este tipo de personas solamente viven relaciones que 
no impliquen compromiso, suelen hablar poco de sí 
mismos, no se muestran como son, se sienten vulnerables 

y en ocasiones, suelen establecer relaciones simultáneas 
debido al miedo que tienen a ser abandonadas, 
convirtiéndose sus relaciones personales en auténticas 
montañas rusas con constantes subidas y bajadas 
emocionales.

Hay diversas teorias sobre el origen de este trastorno, 
pero parece ser que es desencadenado por un 
sentimiento intenso de fracaso en una relación pasada y 
que actualmente no ha superado. Pueden haber quedado 
secuelas después de un proceso de divorcio o de ruptura 
amorosa que hace que ahora se evite cualquier situación 
potencial de ser herido de nuevo si se vuelve a enamorar. 
En la misma base también está el miedo intenso a ser 
rechazado.

Hay mucha más gente de la que se cree que padece 
este trastorno, y para ellos van estos cuatro consejos:

1- La mejor manera de vencer el miedo es exponerse a 
él. Por tanto, evitar las relaciones personales empeorará 
el problema al convertirse en una huida y no enfrentarlo. 
Lo más adecuado es no negarse a vivir una relación por 
temor a sufrir.

2- Vive el presente, el dia a dia y deja atrás pensamientos 
irracionales creados por malas experiencias del pasado. 
Cada persona y cada situación es distinta. No te niegues 
la oportunidad de vivir una nueva relación en el momento 
presente, sin más implicaciones futuras. El Mindfulness o 
atención plena y la meditación pueden ser de gran ayuda 
para centrar y vivir el dia a dia.

3- Expresa tus miedos, habla de lo que te preocupa y 
la tensión emocional se reducirá.

4- Concédete el tiempo necesario para sanar las heridas 
del pasado y superar los conflictos emocionales que 
haya dejado. Se necesita tiempo para volver a enfocar la 
vida,  pero si se sale de la zona de confort y se afronta 
el problema, se resuelve. No te quedes en las buenas 
intenciones y pasa a la acción.

Cuando uno no es suficiente para poder salir del 
problema, lo mejor es buscar ayuda profesional para 
entender que ha provocado el miedo irracional y aprender 
técnicas para superarlo definitivamente.  Saber detectar 
este problema y decidirse por abordarlo a través de la 
psicoterapia es el primer paso para mitigar sus síntomas 
y volver a abrazar una forma de vida capaz de generar 
felicidad.
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Mª NIEVES CARRICONDO ALCARAZ
Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111
Diplomada en Nutrición y Dietética. Coach Nutricional y Personal

El vigor de Popeye

E
l pasado mes de enero celebro su noventa 
aniversario el mítico marinero, Popeye. Su 
primera aparición en los años veinte fue como 

protagonista secundario en el "Thimble Theater", la 
protagonista principal era Olivia. Este personaje, tan 
recordado por los niños y, sobre todo, nombrado a la 
hora de las comidas, hasta los años treinta no disfrutó 
de su fama concedida por su características principal, 
el consumo de espinacas como grial de su fuerza. Así 
que, buenas no lo sé, pero que, gracias al consumo de 
espinacas Popeye consiguió su esplendor, sí.

Por lo que, de la mano de Popeye, nos quedamos 
con su comida más preciada, las espinacas.

Cada temporada, según las características medio 
ambientales de cada estación, es más propicio para 
el desarrollo de cada planta. En esta época invernal, 
podemos obtener en su esplendor nutricional, las 
espinacas, las acelgas, las alcachofas y su planta 
(cardos y pencas), todas las crucíferas (col lisa o 
rizada, coliflor, col lombarda, repollo, coles de bruselas, 
brécol, romanesco, nabo, col kale, colinabo, pak choi, 
grelos, nabo, rábano, rúcula,...), lechuga de invierno, 
calabaza, habas tiernas, zanahoria, setas...

Aunque en este artículo sólo se hable de las 
características nutricionales de las espinacas, no 
olvides el consumo del resto de verduras de temporada 
ya que te aportarán nutrientes importantes y sobre todo, 
lo que te organismo necesita en esta época del año.

Esas hojas verdes, que cambian la expresión facial de 
niños y algunos adulto, no son consumidas en España 
hasta que en el siglo onceavo d.C. el pueblo musulmán 
las llevaran a al-Andalus.

El valor nutricional de las espinacas, las reinas 
del hierro, radican en su contenido en vitaminas y 
minerales. Este alimento es fuente de folatos, que 
contribuyen a la formación normal de las células 
sanguíneas, de vitamina C y E, potentes antioxidantes 
que protegen a las células frente al daño oxidativo 
y vitamina A, que contribuye al mantenimiento 
de la mucosa, la piel y la visión en condiciones 
normales. También es interesante su aportación 
en carotenoides, antioxidantes que además de 

proporcionarle el característico color nos ayudan a 
prevenir la degeneración ocular previniendo la ceguera 
en la edad avanzada como es el beta-caroteno, la 
luteína y la zeaxantina.

Así que, fuerte fuerte, no lo sé, pero que Popeye a 
sus noventa años disfrutará de buena visión, Sí.

Su aporte mineral, como ya he nombrado, es 
importante sobre todo por el aporte de hierro y calcio. 
Tenemos que tener en cuanta, que el hierro que nos 
proporciona las espinacas están en su versión No 
Hemo, lo que se dificulta su absorción (en la carne 
encontramos la versión Hemo que es más fácil de 
absorber). Para facilitar la absorción del hierro, 
consumir las espinacas con otra fuente de vitamina C 
(pimiento rojo, cítricos, fresas, frutos rojos, brécol...).

También nos proporciona una apreciada cantidad 
de fibra tanto soluble como insoluble que contribuye 
en la mejora de nuestra salud intestinal.

Este alimento es favorable en personas que padecen 
algún tipo de anemia y en mujeres embarazadas por 
su aporte en hierro. No se recomienda su consumo en 
personas con litiasis, daño o disfunción renal ya que 
su aporte en ácido oxálico se une a sus minerales para 
formar oxalatos, cristales que agravan la formación de 
cálculos renales, o en personas con altos contenidos 
en ferritina en sangre.

En nuestra cultura mediterránea se elaboran platos 
típicos con esta verdura. Encontramos la típica borreta 
(guisado con espinacas, bacalao, huevo, patata, 
pimiento seco y/o tomate seco, ajos secos y aceite de 
oliva) y potajes de garbanzos con espinacas. Platos 
muy adecuados para estos días de frío que son 
perfectos para acompañar una dieta saludable.

Para los más modernos y prácticos, las espinacas se 
pueden versionar muy elegantemente, por ejemplo, 
salteadas con ajos laminados y gambitas peladas; 
salteadas con láminas de patata, ajos, piñones y 
pasas; salteadas simplemente con ajo laminado y 
piñones; incluso para amenizar elegantes ensaladas, 
tortillas, tortitas mejicanas, creps salados y cualquier 
versión personalizada que se te acurra en el momento. 
Simplemente, imaginación al poder.
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¿QUE ES EL COLON IRRITABLE O SINDROME 
DEL INTESTINO IRRITABLE?

E
l colon irritable, cuya denominación más exacta es 
“Síndrome del Intestino Irritable (SII)”, se engloba 
dentro de un grupo de patologías que son los trastornos 

funcionales digestivos. “Se define por la presencia de dolor 
abdominal recidivante, con periodos sintomáticos y otros 
sin síntomas, asociado a alteraciones en el ritmo intestinal 
ocurriendo periodos de diarrea, estreñimiento o ambos, sin 
causas infecciosas que lo justifiquen, pudiendo asociarse a 
hinchazón y distensión abdominal”.

Esta afectación produce una serie de reacciones 
digestivas dolorosas o molestas, especialmente después 
de las comidas y en momentos cuando la persona se halla 
nerviosa o estresada. El cerebro y el intestino están muy 
relacionados, por ello el estado de ánimo de una persona 
influye directamente en las secreciones intestinales, por 
dicha relación muchas veces si la persona está pasando 
por una época de miedos, enfados, disgustos, ansiedad, 
stress o depresión, su intestino puede experimentar un 
desequilibrio y sufrir una patología, ya sea la que dedico en 
este mes el artículo que es el colon irritable, como cualquier 
otra patología que pueda afectar al intestino.

El SII afecta a un gran número de personas siendo el doble 
de proporción de mujeres que de hombres que lo padecen. 
En la mayoría de los casos, comienza a manifestarse a partir 
de la adolescencia y antes que la persona cumpla los 35 
años, aunque también es posible que se diagnostique a los 
50 años. Muchos pacientes lo padecen en silencio sin estar 
diagnosticados o sin haber visitado el médico.

 En algunos casos, los análisis no revelan ninguna 
anomalía, por lo que la dicha patología debe diagnosticarse 
a través de sus síntomas, los principales son:

-Dolor o molestia abdominal que mejora con la defecación.
-Alteración en el hábito deposicional: diarrea, estreñimiento 

o alternancia.
-Necesidad urgente de defecar.
-Defecación con mucosidades blandas.
-Sensación de evacuación incompleta.
-Flatulencia o gases. 
-Hinchazón abdominal (vientre hinchado).
-Intolerancias alimentarias como al gluten, a la lactosa, 

que a la vez puede ser un síntoma como una de las causas 
que influya en el desarrollo de la enfermedad.

        Hasta hoy, no se conoce ningún mecanismo único que 
explique por qué las personas que padecen   colon irritable 
sufren estos síntomas de forma crónica y recidivante. Desde 
un punto de vista general, lo más aceptado y demostrado es 
que existen alteraciones de la motilidad y/o de la sensibilidad 
digestiva, influenciadas por factores psicológicos. También 
en muchos casos influirá el estilo de vida de la persona, la 
alimentación y la genética heredada. 

Una persona que padece el síndrome del intestino 
irritable, ante todo primero tiene que detectar los factores 
desencadenantes y enfrentarse a ellos, y si es necesario 
recurrir a un profesional. 

Para mejorar los síntomas a continuación detallare una 
serie de medidas:

-Primero y ante todo hay que seguir una alimentación 
adecuada. Se aconseja que las comidas sean pobres en 
grasas, ya que estimula la motilidad intestinal, y ricas en 
proteínas de calidad. Ingerir hidratos de carbono de calidad 
como pan y pasta  de espel ta o kamut, mijo, quinoa, etc. 
Evitar bollería y comida precocinada, y todos aquellos 
alimentos que sean picantes y  excitantes, así como también 
las bebidas gaseosas y el alcohol.

-Las frutas, en general, aportan fibra soluble como la 
pectina y los mucilagos que protegen la mucosa intestinal. 
La manzana, la pera, el caqui, la papaya y los dátiles son 
algunas de las más recomendables. 

-La alimentación será rica en fibra si hay estreñimiento, 
pero no es aconsejable si hay diarrea. Es adecuada tanto 
la fibra soluble como la insoluble. Ante una época de 
estreñimiento se recomienda las semillas de lino o chia, 
salvado de avena mejor que el de trigo.

-Se recomienda la toma de alimentos ricos en vitamina 
B, magnesio, omega 3 y fosfolípidos , o tomar suplementos 
de todos ellos.

-El agua también es muy importante ayuda a rebajar la 
irritación, se recomienda beber entre un  litro y medio y 
dos litros al día, ya que además previene el estreñimiento y 
facilita el movimiento del bolo alimenticio.

-Muy importante tomar prebióticos y probióticos para la 
flora intestinal.

-Tomar suplementos de enzimas digestivas.
-Se recomienda hierbas digestivas y relajantes como 

la manzanilla, melisa, pasiflora y MªLuisa, también 
mucilaginosas como el malvavisco y el gordolobo.

-Hacer ejercicio de forma regular también es recomendable, 
al producir una mejora de la movilidad intestinal.

-No olvides de reducir el estrés, para ello es recomendable la 
práctica de yoga, tai-chi, chikun, o realizar cualquier deporte 
que la persona experimente relajación y desaparezca la tensión.

-En flores de Bach yo la flor que recomendaría en general  
sería Star of Betlehem, y para complementar dicha flor  
según la emoción a tratar  se recomendaría varias flores más.

Y para terminar recalcar que en este artículo se ha 
mencionado unas medidas generales , después según 
la fase que la persona esté sufriendo, se tomaran unas 
medidas específicas, en fase de estreñimiento se tomaran 
unas medidas,y en fase de diarrea otras. 

“Elige para tu vida solo aquello 
que te hace bien, esto incluye 
alimentos y personas”
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 2- 3- 5- 11- 15- 21- 27 

Dies:  4- 8- 14- 20- 23- 24- 26 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina FEBRER

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 6- 9- 10- 12- 18- 22- 28

Dies: 1- 7- 13- 16- 17- 19- 28

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dijous de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol

El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des del 15 de novembre fins l’1 d’abril.

Nucli urbà: a partir de les 18:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 16:00 h i fins les 24:00 h

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            Tlf. 96 533 52 04
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10h a 13 h.

Dimarts: de 16h a 19h. Dijous: Tancat

      
cres d

HORARI D’AUTOBUSOS
COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,;servei cada hora fins les 21:15. 

Dissabtes: 8:15, 10:15, 12:15,14:15, 17:15, 

19:15, 21:15

Diumenges i Festius 8:15, 10:15, 12:15, 

13:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 21:15

COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, fins 14:45  servei  cada hora.   

16:15, 18:15, 20:15 i 21:15

Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 18:15, 

20:15, 21:45 

Diumenges i Festius 9:15, 11:15, 12:45, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15, 20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 7:40, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h 

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables:  10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

    ALCOI-ALACANT
     Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00,                          

19:00, 21:00

  Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 

15:00, 18:00, 21:00

     Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT






