




Sumari
 COCENTAINA dia a dia 2

      Articles d’opinió 3

Emissari Reial  4

Cavalcada Reis Mags  6

Betlem al Montcabrer     10

Home de les orelles 11

Comerç i Nadal  12 

 Corriola  13 

Pla director Palau 14

Passarel·la  15

 Ray Montava    16

 Mateo Blasco  18

Concurs Fira 19

Medi Ambient 20

          Ateneu Musical       21

 Teló Teatre 22

 U.M.C. 23

 La Paloma  24 

 Centres educatius  25

 Un conte per a cada mes 28

 Casa Joventut 30

 Benestar social 31

 Esports 33

 HERBORISTERIA 36

 PSICÒLOGA 37

 NUTRICIÓ 38

 NATUROPATIA  39

 INFORMACIÓ d’interés 40

Sumari

Redacció: C/ Sant Josep - Edifici Escoles

Tel. 96 654 45 12 

E-mail: revistaelcomtat@cocentaina.org

Web: www.radiococentaina.com/Revista El Comtat

Edició: Radio Cocentaina, La Veu del Comtat, S.L.

Consell Administració: Ajuntament de Cocentaina

Redacció: Revista El Comtat (Mari Nieves Pascual)

 Ràdio Cocentaina. La Veu del Comtat

Maquetació: Revista El Comtat (Mari Nieves Pascual)

Col·laboracions: Miguel Ángel Raigal

         Mateo Barrachina Vidal

Publicitat: publi.radiococentaina@cocentaina.org

Assessorament lingüístic: Vicent Santamaria

 Ompli Ajuntament de Cocentaina

Fotografies: Fotos Fletxa

 Revista El Comtat

 Silvia Botella. Fotografia

 Ull de peix. Fotografia

 Paco Sempere

Depòsit Legal: A-606/1987

La revista Cocentaina, El Comtat no és 

responsabilitza de les opinions dels seus   col.

laboradors, ni s’identifica necessàriament 

amb els treballs publicats amb les firmes 

dels seus autors.

Portada: Foto Reis Mags. Paco Sempere 

Imprimeix: Gráficas Agulló

La revista Cocentaina, El Comtat publicarà aquelles 

cartes que ens envien els lectors sempre que, amb 

independència dels aspectes crítics que hi continguen, 

siguen respectuoses amb les persones i les institucions. 

Els originals hauran d’enviar-se firmats per l’autor/a, amb 

indicació del DNI, el nom, l’adreça i el telèfon. Les cartes 

necessàriament hauran d’estar mecanografiades amb 

un màxim de 400 paraules. L’edició es tanca el dia 20 

de cada mes. No es mantindrà correspondència sobre 

treballs no sol.licitats.

Amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

R e v i s t a  d e  C o c e n t a i n a  i  C o m a r c a

!

4

12

14

16



2 Revista El Comtat gener 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!

Nova pavimentació al carrer Penàguila i plaça alcalde Reig

Millora de l’entorn i construcció d’un nou refugi a la Caseta 

Molina (zona Huit Piletes)

Col·locació passarel·la metàl·lica en el barranc Fondo (zona 

Gormaig)

Donen inici les obres de millora i condicionament de l’antic 

institut en centre de formació

Segueixen les obres de millora de la cafeteria del poliesortiu
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Em preocupa

E
l passat mes de desembre la nostra Constitució complí 

quaranta anys. Fou aprovada de forma majoritària un 

sis de Desembre de 1978. Com hom podia esperar, 

tots els mitjans de comunicació tant escrits com audiovisuals 

cantaven meravelles de les meravelles d’aquesta Constitució, 

de la importància de la mateixa i de la seua duració, però que 

no fou tant com digueren i que el pas del temps demostrà 

el poc compliment dels articles que beneficien a la majoria 

de la població.

Al cap de quaranta anys sabem molt poc del rerefons 

que hi havia darrere d’aquesta constitució, feta després 

de quaranta anys de dictadura ferotge que les noves 

generacions ni coneixen i ni es creurien tot el que va 

passar durant eixos temps tenebrosos i negres en el que 

el poble espanyol estigué dominat per una classe social 

minoritària que feia el que volia sense donar paréixer a ningú 

aconseguint el que s’havien proposat: fer un poble sotmés, 

silenciós, aporegat, analfabet i que tinguera por a la llibertat.

Em preocupa la poca informació que tenim del nostre 

passat i de la nostra història.

Em preocupa que després de quaranta anys de dictadura, 

hi hagué una transició cap a una democràcia, era l’única 

eixida que tenia el sistema dictatorial, el dictador va morir al 

seu llit i no podia seguir un govern autoritari com el franquista 

a causa de la gran crisi econòmica dels anys setanta del 

segle passat que feia inviable eixe sistema en una Europa 

de les llibertats i la democràcia.

Em preocupa que aquesta constitució s'emporte tant poc 

a la pràctica mentre se'ls ompli la boca a uns partits polítics 

autoanomenats “constitucionalistas” que tan poc posen 

en pràctica la base d’aquesta constitució perquè beneficie 

a la majoria dels espanyols i no a eixa minoria, l’1% de la 

població que fa el que vol.

Em preocupa que ni tan sols compleixen el preàmbul 

en alguns dels seus apartats com per exemple: garantir la 

convivència democràtica… de conformitat amb un ordre 

econòmic i social just. El nostre sistema econòmic és tan 

social i just que beneficia a tothom?

Consolidar un Estat de Dret que assegura l’imperi de la 

llei… Tots som iguals davant la llei?

Promoure el progrés de la cultura i de l’economia per 

tal d’assegurar a tothom una qualitat de vida digna? Amb 

contractes brossa es pot viure? Amb pensions de mala mort 

es pot viure? On està eixa qualitat de vida que proposa la 

constitució?

Em preocupa eixa hipocresia dels mal anomenats partits 

“ constitucionalistas”, que sols els interessa el poder, per 

defendre els interessos dels quals es financen, d’eixa 

minoria que és l’1% de la societat i no a les capes socials 

més necessitades, que són la majoria.

Paco Fuster
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Tirorí, tirorí senyo rei estic ací......

C
om fem tots els anys, la primera revista d’aquest 2019, 

havia de començar també fent una ullada a la que ha 

sigut la nit més màgica de l’any. Podem definir-la com 

la nit de la il·lusió, de l’emoció, la nit de la fantasia, la nit on 

tots ens tornem xiquets... la revista Cocentaina el Comtat 

enceta l’any 2019 de la ma del Contestano i rememorant el 

que ha sigut la Cavalcada dels Reis Mags, perquè Melcior, 

Gaspar i Baltasar van vindre al nostre poble, van entrar als 

nostres cors i a les nostres cases i ens van dur eixe moment 

de record, tendresa...Els Reis no es van oblidar de nosaltres 

i com ho feren fa 2019 anys, van seguir l’estel que els portà 

als peus del Jesuset, deixant en totes les cases regals per a 

grans i xiqutes, algun que altre tros de carbó..però sobretot 

la màgia que sols aquest dia fa que la nit es torne llum.

Tots els anys hi ha una entitat del poble que sol·licita 

a l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Tradicions, 

poder ser els portadors i organitzadors d’aquesta vinguda 

tan esperada. Enguany, la missiva va recauré sobre el 

Contestano CF, que en aquest 2019 celebrarà els 100 anys 

de la seua fundació

Però anirem per passos, perquè el 2019 va rebre la 

visita de l’emissari real. Puntual, la comitiva encapçalava 

el Passeig: els emissaris venien a arreplegar les cartes dels 

xiquets i xiquetes per fer-les arribar a ses Majestats d’Orient 

que estaven ja prop de Cocentaina.

Moisés Sellés va ser l’encarregat de pregonar allò que 

els Reis volien que tots sentirem, ell va ser qui va escriure 

el bàndol que anava llegint, mentre els “pajes” donaven 

caramels i arreplegaven les cartes que els xiquets i xiquetes 

dipositaven en les bústies o en els cabassos de les burretes.

Redacció. Fotos: Paco Sempere. Facebook Contestano

Els emissaris tenien 4 dies per davant per deixar-ho tot 

llest per a la vinguda de Melcior, Gaspar i Baltasar.

De fet, van fer arribar les cartes al Reis i aquests van 

contestar a tots els xiquets, advertint-los de la seua arribada.

A continuació trascrivim el ban reial que de la ma de 

Moisés Sellés ens ha arribat a aquesta casa.
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BAN REIAL 2019
Xiquets i xiquetes de Cocentaina, 

soles quatre dies falten ja, 

perquè els Reis Mags d’Orient arriben a la Vila Comtal.

Saben que som un poble de tradició, honrat i treballador, 

encara que podríem ser un poquet millors.

Estos dies de Nadal són de reunir-se en família, amb cosins i germans, 

però no hem d’oblidar de portar-se bé i en harmonia tota la resta de l’any. 

A la taula no ens ha faltat de res, hem cantat i hem menjat, 

però tenim de pensar en la gent que passa fam i 

hem de ser més solidaris en este món tan desigual. 

Rodejat per les muntanyes que circumden un Comtat, 

enclavat es troba un poble que de tots és admirat, 

i d’això Melcior Gaspar i Baltasar ja estan assabentats, 

i tinc l’encàrrec com a ambaixador reial 

de dir-vos a tots vosaltres que venen a Cocentaina 

carregats d’il·lusions i de regals.

També ens diuen que les estreles brillaran més que mai, 

celebrant 100 anys d’història que el Contestano compleix enguany.

Xiquets i xiquetes de Cocentaina, 

escrigau bé la carta com ve sent tradicional, 

i deixeu-vos de facebooks i whatapps que a l’Orient no aplega el senyal. 

Venim a arreplegar-les amb tot l’amor del mon, 

es per això que vos diem que poseu bé el nom i l’adreça

 i no que us oblideu de la població. 

Passaran per la Vila i el Raval, 

per tots el barris del poble i les pedanies també visitaran.

Venen de travessar mars serres i deserts, 

han passat per l’Aitana i pel Benicadell, per la Mariola i pel Montcabrer, 

i ara ja estan mirant-nos des de dalt del Castell.

Per això vos demane que en finestres i balcons deixeu aigua i menjar 

perquè vindran molt cansats.

La màgica nit del dia 5 ja està ací. 

Esperen els Reis amb il·lusió, molta alegria i molt d’amor.

I cantem la cançó que a ells els agrada molt, 

que es tan socarrada i única en el món.  

TIRORÍ, TIRORÍ, SENYOR REI JA ESTIC ACÍ, 

TIREN PANSES I AVELLANES I LA PALLA PER AL ROSSÍ. 

      Moisés Sellés Pérez
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...tirem panses i avellanes i la palla per al rossí

L
’emissari reial va complir la seua paraula i Melcior, 

Gaspar i Baltasar van contestar les cartes dels xiquets 

i xiquetes  que amb nervis i il·lusió esperaven tan 

ansiosa arribada.

La veritat és són els quatre dies més llargs de l’any, tal 

volta els que més lentament passen per eixa espera i també 

són els dies en que millor es porten tots els menuts, ja que 

com ens van dir al ban reial, el reis ja estaven prop del 

Castell vigilant-nos.

Mentrestant, el Contestano ultimava els detalls per a que 

ses majestats ho tingueren tot a punt. Octavio Cerdá estava 

en continu contacte amb Melcior, per a que no li s’oblidara 

l’or, símbol que ens recorda que Jesús és Rei;  Mateo Moltó 

preparava el cofre de l’encens de Gaspar, símbol del caràcter 

diví del Rei dels jueus i Sergio Oltra amania la mirra de 

Baltasar, simbolitzant així que Déu es va fer home naixent 

del ventre de Maria en un humil pessebre.

Per fi va amaneixer el dia més esperat del recent encetat 

2019, el dia dels Reis. De bon mati tota la comitiva 

organitzadora del Contestano ja es posava les piles per no 

deixar escapar cap de tall i que els xiquets i xiquetes de 

Cocentaina pogueren rebre la  visita de Melcior Gaspar i 

Baltasar.

A les tres del migdia, els trons alertaven que des del Pla de 

la Font i carrer Nou cap a munt un emissari real anticipava 

la arribada de ses majestats. Havien tingut un llarg viatge i 

estaven descansant per això, Adrian Palací, acompanyava 

a dit “paje” que a lloms d’un cavall va recórrer els carrers 

de la Vila, acompanyat pel so tradicional de la dolçaina i 

el tabal del Mal Passet. El seu recorregut va finalitzat en 

la porta de l’Església de Santa Maria on va rebre a tots els 

xiquets que li besaren la ma. L’emissari els preguntava com 

s’havien portat i tot i que alguns acatxaven el cap...tots el 

miraven amb il·lusió.

Com que els reis tenen tant emissaris, també a Fraga, al 

barri dels Llauradors i a la plaça de Sant Miquel hi hagueren 

diferents “pajes” per poder atendre així a tots els xiquets.

I és que aquesta visita de migdia és el preàmbul de la 

cavalcada i sols ací a Cocentaina, els emissaris deixen 

bandeja de dolços a tots els xiquets. Prèviament, i com ja ens 

va dir l’emissari en el ban reial, els xiquets havien de deixar 

aigua i algo de menjar en els balcons per a saciar la fam i 

la set dels “pajes” que eixe 5 de gener tenien molta feina.

Les campanes de Santa Maria van anunciar que Melcior, 

Gaspar i Baltasar ja havien arribat a la Vila Comtal. Els tres 

Reis van entrar a l’Església, per fer l’adoració del Jesuset 

i rebre de mans dels xiquets de la parròquia, les claus del 

poble per a que pogueren entrar a totes les cases i deixar 

els regals.

Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia/ Paco Sempere/ Facebook
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Tot seguit, ses majestats anaren al Palau, residència on 

passarien la nit i allí tres cotxes antics els esperaven. La 

policia local obria camí Passeig amunt, mentre els reis 

saludaven a tots els xiquets. Ja en la part alta del Passeig els 

camells els esperaven i començava així la cavalcada 2019.

Més de 200 persones van prendre part de la desfilada, 

en la que no van faltar els pastorets (amb xiquets del 

Contestano), les panaderes (amb el ballet de Mónica Talens), 

les llavanderes (amb el ballet d’Alicia Montava), el forn, 

la posada (amb la gran col·laboració dels júniors de les 

dues parròquies, filà Gentils, filà Contestans, filà Creuats, 

filà Maseros i Patronat), les cabretes, el rei Herodes pujat 

a una quadriga, La Mare de Déu i sant Josep, l’estel que 

guia als reis....

...i com no, Melcior, Gaspar i Baltasar que pujats als 

camells saludaven i donaven a besar la ma a tots els xiquets 

i xiquetes que els esperaven amb il·lusió. Molta feina van 

fer també els “pajes” que acompanyaven als Reis pujant i 

baixant als xiquets.
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La desfilada va comptar amb la participació també de la 

colla Mal Passet i les dues bandes de música de Cocentaina, 

així com la vestiments de tratges al-Azraq, la quadra Peluca, 

carrozas el LLombo i carrozas Nayar i la gran col·laboració 

de la regidora de tradicions amb Susana Reig i Quelo Raigal, 

així com la implicació de Eduardo Rengel de la parròquia 

de Santa Maria.

Una carrossa que regalava ensers tancava aquesta 

cavalcada.

Arribats al Pla, una gran catifa verda, (com si de gespa 

artificial es tractara) esperava als Reis. Els participants en 

la cavalcada asseguts al costat veien com Melcior, Gaspar i 

Baltasar passaven pel mig, saludant a tothom i als peus del 

pessebre feren l’ofrena de l’or, incens i mirra.
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L’Al·leluia de Handel culminava aquesta cavalcada i els 

Resi s’acomiadaven de tots i es retiraven al Palau, encara 

quedava molta feina per fer i molts regals per repartir. 

Abans de partir, ses majestats van voler deixar les seues 

corones als peus de l’Infant  “....que los reyes de Tarsis y de 

las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y Arabia le 

ofrezcan sus dones; que se postren ante él todos los reyes, 

y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante tí Señor 

todos los pueblos de la tierra.”

Els Reis van complir la seua missió, i amb el sentiment 

roget del Contestano van dur la màgia i la il·lusió a tot el poble 

de Cocentaina. Simplement ens resta donar-los les gràcies 

per tot el que ens han dut, per tota eixa gent que no es veu 

i va estar implicada i treballant de valent. Acomiadar-los de 

la millor manera i amb la promesa que ens portarem bé per 

a que a l’any que ve tornen al nostre poble.

Ben orgullós pot estar el Contestano de començar el 

centenari de la seua fundació amb aquesta Cavalcada dels 

Reis Mags.

Gràcies Melcior, Gaspar i Baltasar!!! Bon viatge de tornada

La nit més màgica de l’any...gràcies Contestano 
per dur la il·lusió dels Reis Mags 

al poble de Cocentaina
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El Betlem al cim del Montcabrer
Redacció. Fotos: Facebook

E
l Montcabrer, amb els seus 1.390 metres sobre el nivell 

del mar, és un dels més preuats símbols de la Mariola. 

Encara situat en terme contestà, és patrimoni de tots 

els pobles que envolten la serra i des de fa 11 anys abans 

de Nadal acull la instal·lació de l'emblemàtic Betlem, fet ja 

arrelat que aquest any ha pres connotacions diferents per 

l’aportació i participació de gent arribada dels diferents pobles.

La idea, la iniciativa va arrencar a Cocentaina, en concret 

per Ferran Hipòlit Vilaplana Pascual i alguns membres del 

Centre Excursionista Contestà, que cada any, arribat el mes 

de desembre i abans de l'inici de les Nadal, instal·la un 

xicotet naixement a la part alta de la muntanya, i on també es 

va sumar el que fou retor del Raval Ramon Micó,  implicant 

a més,  a la resta dels pobles de la Mariola. D’aquesta 

manera, el primer dissabte desprès de la Puríssima es puja 

per col·locar el Betlem 

Un nodrit grup d’excursionistes van participar en aquesta 

activitat celebrada el 15 de desembre de 2018.

En aquesta ocasió van prendre part en l’excursió veïns de 

poblacions com Cocentaina, Banyeres de Mariola, Bocairent, 

L’Orxa i Adzeneta d’Albaida al mateix temps que es van 

sumar caminants procedents d’altres localitats com Muro, 

Alcoi, Agres, Villena, Elx o Alfafara. La pujada al Montcabrer 

va començar al voltant de les 7’30h del matí a diferents 

punts propers als municipis que es van suma a l’activitat, en 

Cocentaina des de la Font de la Boronà, per després confluir 

tots els assistents en el mateix camí d’ascens al cim. Allà es 

va procedir a col·locar diverses coves de fusta amb escenes 

del naixement de Jesús i es va oficiar una missa a càrrec del 

rector de Santa Maria de Banyeres, mossèn Ramon Micó 

Colomer  en record també dels difunts que al seu dia van 

vetllar per la preservació de la Serra de Mariola. La jornada 

va finalitzar amb un dinar de germanor en un entorn que 

en aquesta ocasió estava cobert per la neu caiguda a la 

matinada de dijous a divendres.

Cal indicar que el Betlem va romandre a la part alta del 

Montcabrer durant totes les festes de Nadal i es retira quan 

aquestes finalitzen.

Concurs de Betlems
Redacció

E
l 4 de gener es feia públic el veredicte del jurat 

respecte al que ha sigut la 37 edició del Concurs de 

Betlems, organitzat per la parròquia del Salvador (amb 

les confraries de la Dolorosa i la Mare de Déu del Carme 

i els júniors Sol Sortit). La inscripció per poder participar 

va concloure abans de Nadal. El jurat va anar visitant tots 

els betlems que havien optat a concursar. Menció a part 

mereixen els betlems infantils, una categoria que sempre té 

molta participació i on, un any més, els xiquets han realitzat 

un gran esforç per poder presentar el seu betlem, en aquest 

cas, el jurat el formaven un grup de xiquets i xiquetes dels 

júniors del Raval.

Aquest concurs no seria possible sense la col·laboració 

d’una gran quantitat de xicotet comerç i empreses del nostre 

poble, la col·laboració de la regidoria de Tradicions i la feina 

desinteressada  de les confraries de la Dolorosa i la Mare 

de Déu del Carme i els júniors Sol Sortit. Cal ressenyar que 

aquest, és el Concurs de Betlems més antic de la província 

d’Alacant.

En la secció primera el primer premi va recaure en la 

família Payá Valls i el segon premi va ser per al Betlem del 

Convent dels Pares Franciscans. 

En la segona secció, el primer premi fou per a la família 

Jordà Boyero, el segon premi per a la família León Gilabert 

i el tercer premi per a la família Garcia Yeste. 

Pel que es fa a la secció infantil, el guanyador del primer 

premi fou Hugo Blasco Peñalver. 

Des de l’organització del concurs, animen a la gent a 

participar d’aquest concurs i com no, a visitar els Betlems 

guanyadors.
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Té  més orelles que dies li queden a l’any....
Redacció

S
eguim parlant de costums locals. Cocentaina va 

celebrar amb gran èxit de públic i de participació la 

festa de l'Home de les Orelles, una tradició pròpia en 

la qual els xiquets i les xiquetes tenen per costum acostar-se 

a l'Hostalet el 31 de desembre per a buscar un que té més 

orelles que dies queden de l'any. De nou, la Regidoria de 

Promoció del Valencià, l'Agència AVIVA i la Coordinadora 

pel Valencià van unir esforços per impulsar aquest acte. 

Amb un cartell anunciador, inspirat en una caricatura de 

l'il·lustrador Riccardo Ricartes, i una campanya en Ràdio 

Cocentaina, es va aconseguir reunir un bon nombre de 

persones, la majoria públic infantil que des de les 11h 

del matí esperava amb impaciència el començament de 

l'activitat al Pla de la Font.

No obstant això, la festa va començar mitja hora abans 

amb una cercavila a càrrec de la Colla de Dolçaines i Tabals 

El Mal Passet que va arrancar des de la part alta del passeig 

del Comtat interpretant una peça escrita per a l'ocasió i que 

porta per títol "L'home de les orelles. Tocata de Cocentaina", 

obra del mestre Hipòlit Agulló. 

Durant el trajecte fins al Pla de la Font, un pregoner va 

anar anunciant la festa amb la lectura d'un poema creat a 

cosa feta per l'escriptor Víctor Labrado. En arribar al Pla de 

la Font, es va dur a terme la recerca de l’Home de les orelles. 

En definitiva, un matí de diversió amb música, animació i 

sorpreses, una activitat que es repeteix l'últim dia de cada any. 

En aquesta edició el colofó final el varem tindre amb una 

actuació de Dani Miquel. 

Si no l’hem vist ens haurem d’esperar a l’últim dia 

d’aquest any que acaba de començar perquè de segur, 

que l’home de les orelles tornarà a l’Hostalet a passar la nit.
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El Nadal al comerç contestà

E
l divendres 7 de desembre, va tindre lloc l’inici de 

la campanya nadalenca del comerç contestà amb 

l’encesa de les llums de Nadal, els xiquets i les xiquetes 

varen participar en un passacarrer que va començar a la 

part alta del Passeig junt a la colla de dolçaines i tabals 

Mal Passet per baixar tots junts pel Passeig a ritme de 

típiques nadaletes valencianes anunciant que ja estem a les 

portes del Nadal. En arribar al Pla va tindre lloc l’encesa de 

l’enllumenat del Naixement que presideix el Pla durant les 

dates nadalenques i seguidament hi va haver un berenar: 

una xocolatada, preparada per l'Associació de les Mestresses 

de Casa. També, els més menuts van gaudir dels jocs i tallers 

preparats pels Júniors Generació Oberta i Sol Sortit. 

Però a més, en aquest any que comença i part del que 

acabava, cal destacar que en el Passeig, en el conegut 

com 'solar de les contestanes', es va instal·lar un arbre de 

Nadal de 8 metres d’alçada, i allí hi van haver tallers i jocs 

per als més menuts durant els caps de setmana del 22 i 23 

de desembre, 29 i 30 de desembre i 4 i 5 de gener. L’espai 

va comptar  amb servei de ludoteca, per tal que els pares 

puguen fer les compres de Nadal tranquil·lament mentre 

cuiden dels seus fills. 

Tanmateix, des de l’Associació de Comerç i Serveis van 

posar en marxa la seua campanya nadalenca i totes aquelles 

persones que feren compres a qualsevol dels comerços 

i hostaleria associats se’ls feia entrega d’un tiquet per a 

participar al sorteig d’un xec de 300 € i set xecs de 100€. 

El sorteig es va dur a terme el divendres 28 de desembre 

i els guanyadors tenen de temps per a gastar els seus xecs, 

a qualsevol de les tendes associades, fins el 31 de gener. 

Ela agraciats han sigut:

Del xec de 300€: Susana Juan. Premi donat per Tonertin 

& Dynos.

Dels xecs de 100 €:Mari Torró premi donat pel pub Dallas; 

Joanet Castelló; Óscar Huerta premi donat per Kedem cafè; 

Francisca Ferrer premi donat per Lima Limón; Carmela 

Sirvent premi donat també per Lima Limón; Mariola Peris 

premi donat per papeleria Laupe i Marc Moltó premi donat 

per El racó de la pizza.

Des de la regidoria de Promoció Econòmica i  Comerç que 

encapçala la regidora Mariona Carbonell es va voler apostar 

per aquest espai i es van organitzar diferents activitats 

musicals, amb la participació de Pep Botifarra. 

També es va convocar el concurs fotografia “Retrats 

de Nadal” amb l’ambientació d’un gran photocall amb 

una bonica imatge de Cocentaina on qualsevol persona 

interessada podia personalitzar les seues fotografies per a 

participar en el concurs. Des d’aquesta revista podem donar 

fe de l’èxit del photocall i d’aquest racó de Nadal, ja que ha 

estat molt ben rebut i les xarxes socials es van omplir de 

fotos familiars, amb amics, fotos musicals...i totes ells amb 

aquest racó de Nadal de fons.

Redacció
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La corriola contestana

P
er tancar l’apartat de tradicions, ho farem amb la 

primera que vam tindre al mes de desembre, la 

tradicional corriola contestana.

Cocentaina va tornar a complir, com cada vuit de 

desembre, amb la singular costum de 'La Corriola' i 

centenars de contestans van pujar al paratge de Santa 

Bàrbara per degustar el pa redó en forma de corriola i 

la llonganissa roja de 'volteta' que dóna nom a aquesta 

arrelada festa.

Redacció. fotos Juani Ruiz/ Diari Información

La campana de l’ermita, que es va escoltar des de tota la 

població durant gran part del matí, va advertir a primera hora 

del dia de l'inici d’aquesta jornada al costat de la música 

tradicional de la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet a 

una cercavila que va recórrer els carrers de la Vila des de 

la plaça del Pla fins a Santa Bàrbara on anaven unint-se els 

Juniors de les dos parròquies i la gent que hi participava 

d’aquesta romeria. 

Una vegada al paratge moltes famílies van aprofitar l’hora 

d’esmorzar per menjar-se la corriola al mateix temps que van 

repetir el ritual de fer voltejar la campana de l’ermita, una 

acció de la qual van gaudir especialment els més menuts i 

que com ja també es tradició va acabar trencant-se la corda. 

A més els Juniors de les dues parròquies van preparar 

diversos jocs infantils amb la col·laboració de la regidoria 

de Tradicions de l’Ajuntament de Cocentaina. 

A més, els presents van poder gaudir de les diferents 

muixerangues del grup local Penyeta Blanca de Cocentaina. 

A migdia, mossèn Javier i mossèn Eduardo van celebrar 

la Missa de Campanya. 

Va ser un dia redó, com el pa típic de la jornada, perquè 

l’oratge també va acompanyar a tota la gent que decidí 

passar una bona estona al paratge de Santa Bárbara.

Tradicions úniques i exclusives de Cocentaina que 

no s’han de perdre i que ens diferencien de la resta de 

poblacions. Ara toca ja preparar-se per a l’altra tradició 

contestana com són els Nanos (enguany el 27 de març), 

però d’eixa ja en parlarem.
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Les propostes dels Pressupostos Participatius 2019 en estudi
NP Ajuntament de Cocentaina

E
n aquesta edició un total de 9 persones i entitats van 

enregistrar les seues idees per al poble de Cocentaina. 

Una sèrie de propostes molt variades entre les quals 

podem trobar la instal·lació d’un parc biosaludable o de 

cal·listènia, la posada en marxa d’un festival de cultura 

contemporània o la il·luminació dels campanars de les 

esglésies, per exemple.

En aquestos moments els tècnics de l’ajuntament 

de Cocentaina treballen per valorar tècnicament i 

econòmicament si són viables o no i, per tant, si posteriorment 

la ciutadania les podrà votar. Està previst que a principis 

d’any es comunique la viabilitat perquè les persones i entitats 

puguen defendre-la en l’exposició que tindrà lloc el 12 de 

febrer en el centre social Real Blanc, a partir d’eixe moment 

s’iniciarà el temps de campanya per a les propostes i el 

moment de votar-les online o presencialment.

Totes aquestes idees i els seus respectius informes de 

viabilitats es penjaran pròximament a la web de Participació 

Ciutadana: www.cocentainaparticipa.com perquè totes les 

persones puguen consultar-les i anar pensant a quina o 

quines destinaran el seu vot.

La regidora de Participació Ciutadana es mostra molt 

satisfeta amb l’interés de la població per aportar les seues 

idees i comenta «la implicació de les persones del poble en 

aquest procés és important perquè són els veïns i veïnes 

directament qui decidixen en què invertir una part del 

pressupost municipal. A més, a través dels Pressupostos 

Participatius, el que aconseguim és que la ciutadania ens 

faça saber a qui governem què volen per a Cocentaina». 

Un altre punt a destacar, segons l’alcaldessa, és la gran 

varietat de persones o entitats que han presentat la seua 

proposta: «persones particulars, associacions contestanes 

i del món de l’esport han aportat idees molt distintes per al 

poble, una mostra més de la diversitat que tenim i una gran 

oportunitat per a aprofitar-la en el disseny d’una Cocentaina 

per a tots i totes».

Diputació i Ajuntament revisen el plec del Pla Director del Palau
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’entitat municipal i la provincial treballen juntes 

en aquest important projecte per a Cocentaina, 

l’ajuntament aportarà 20.000€ i la diputació altres 

30.000€, a més d’encarregar-se de tota la licitació.

A la reunió mantinguda es va revisar l’esborrany del plec 

que regirà les condicions que han de complir les empreses 

i els criteris de puntuació que atorgaran la redacció del Pla 

a l’empresa més preparada. Aquest plec revisat ara passarà 

al departament de contractació de diputació i des d’allí es 

realitzarà la licitació.

Durant la reunió Mireia Estepa va proposar que una 

de les millores que poden oferir les empreses en la seua 

oferta de licitació siga un avantprojecte sobre la millora de 

l’entorn del Palau. Específicament la de la plaça del Pla i 

la del Mercat, mantenint el seu ús actual d’aparcament 

però amb una imatge que estiga més acord amb el Palau. 

Segons l’alcaldessa: «aquest avantprojecte ens servirà en 

un futur per donar a l’entorn del Palau la imatge que aquest 

monument mereix i fer que els seus voltants li donen un 

atractiu afegit».

Recordem que el Pla Director del Palau és el document 

que contindrà un estudi del monument i del seu entorn, 

els documents de planificació arqueològica, arquitectònica, 

de restauració i conservació, els usos i el tipus de gestió 

del Palau i l’entorn. Per aquests motius és un document 

altament necessari per a garantir la conservació d’aquesta 

joia arquitectònica de Cocentaina.

Les tècniques i l’alcaldessa van quedar molt satisfetes 

amb la reunió i comenten: «esperem que diputació faça la 

licitació ràpidament per poder començar a elaborar el Pla 

Director com més prompte millor».

Per altra banda, la regidora de Patrimoni remarcava la 

importància que tindran les conclusions de la comissió del 

Palau dins del Pla i que són l'aportació del consell municipal 

de Cultura a aquest document: «hem caminat paset a passet 

per fer realitat aquest projecte tan i ho hem fet de la millor forma 

possible, de la mà de la Diputació que ens garanteix el resultat 

final que volíem i que Cocentaina i el seu Palau mereixen."
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Instal·lada la passarel·la de vianants entre Alcoi i 
Cocentaina
NP

C
ocentaina i Alcoi ja estan unides per una passarel·la 

des del 10 de desembre. La plataforma, de 38 metres 

de longitud i 28 tones de ferro, ha estat traslladada en 

un tràiler i col·locada en l’emplaçament previst, al costat de 

la carretera N-340, amb l’ajuda de grues de gran tonatge. 

Dues grans grues van instal·lar la passarel·la, que salva el 

Barranc del Fondo, que ofereix per fi un pas segur per a 

vianants i bicicletes, en una zona on hi ha tant moviment 

residencial com industrial. 

Aquesta, era una reivindicació antiga que ha suposat un 

treball de tres anys de negociacions i acords entre els dos 

consistoris per a tirar endavant un projecte que els afectava 

els dos municipis. Ara per fi ja s’ha instal·lat la passarel·la 

que permetrà als vianants i els ciclistes creuar  de Cocentaina 

a Alcoi (o viceversa) sense haver de passar pel pont, com 

es feia fins ara, sense cap vorera i al costat dels vehicles.

Aquesta actuació, ha suposat una inversió de 110.000 

euros entre els dos Ajuntaments, el 70% a càrrec d’Alcoi i el 

30% a càrrec de Cocentaina i les obres han durat dos mesos. 

A la instal·lació van acudir representants dels dos 

Ajuntaments, que es mostraren  molt satisfets pel resultat. 

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa,  recordava que 

havía suposat "moltes negociacions" i que ara es podrà 

transitar "amb total seguretat" per aquest tram, "un tram 

que és molt menut, però que quan passem per ell es fa 

més llarg del que pareix". Per la seua banda el regidor 

alcoià Jordi Martínez explica que la passarel·la tindrà un ús 

combinat, "és un pas, ni és un carril bici ni una via exclusiva 

de vianants", i confia que "tots els que circulen tinguen el 

respecte suficient. És una passarel·la que no ha de tindre 

cap problema de trànsit perquè és ampla i segura". 

Cocentaina posa en marxa el programa EMCORD i EMCORP 
per a la contractació d’aturats

A 
través del programa “Avalem Experiència” l'Ajuntament 

de Cocentaina dona-rà l'oportunitat de treballar a 

dos aturats del municipi, duent a terme labors de 

manteniment, jardineria i adequació de les zones verdes 

del municipi.

La contractació es realitzarà abans que finalitze l'any. Amb 

un contracte  de mig any que finalitzarà a la fi de juny del 2019.

El Servef ha concedit una ajuda de 27.533, 90€ per a dur 

a terme el programa de foment d'ocupació que suposarà la 

contractació de dues persones. Una d'elles amb el programa 

NP Ajuntament de Cocentaina

EMCORD pel qual s'ha donat una ajuda de 13766,95€ i que 

contractarà a un aturat que porte més d'un any en l'atur i 

que haja realitzat l'itinerari de formació del Servef. Per al 

programa EMCORP  també s'han concedit 13766,95€ amb 

el qual es contractarà a un aturat d'almenys 30 anys.

La Regidora de Promoció Econòmica, Mariona Carbonell, 

ha explicat que el consistori està buscant totes les ajudes 

que siga possible rebre per part d'altres administracions 

per a «facilitar l'accés a la vida laboral de les persones 

deso-cupades».
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Cs de Cocentaina pone en duda las medidas tomadas en la 
avenida de Benilloba para impedir el exceso de velocidad
NP Grupo Municipal de Ciudadanos de Cocentaina

E
l concejal de Ciudadanos (Cs) en Cocentaina, José Luis 

Vicedo, ha criticado las medidas tomadas en la avenida 

Benilloba para solucionar los problemas de exceso de 

velocidad “porque no se ajustan a las necesidades reales 

de la población”. El edil ha cuestionado la colocación de 

las señales “que advierten de la necesidad de reducir la 

velocidad cuando ya se ha superado el badén, en lugar de 

hacerlo unos metros antes”, según Vicedo.

Además, “la colocación de los badenes no es la adecuada, 

ya que están demasiado cerca del paso de cebra. Esto hace 

que el peligro sigue estando presente para los transeúntes, y 

no solo aquí, sino en otros lugares de la ciudad”, ha alertado.

El concejal ha remarcado que "estas no eran las medidas 

que esperábamos tras las denuncias realizadas por 

Ciudadanos por el peligro que suponía el exceso de velocidad 

de los vehículos en esta importante arteria de la ciudad” y ha 

adelantado que “seguiremos de cerca este tema para que 

se garantice la seguridad de los peatones. Vamos a realizar 

las consultas necesarias para asegurarnos de que todo se ha 

realizado correctamente según la normativa en vigor y, en caso 

contrario, exigiremos al Gobierno municipal que rectifique”.

Ray Montava, candidat a l’alcaldia per Cocentaina: “la 
gent ha de sentir que hi ha una oportunitat per al canvi”

NP Partit Popular Cocentaina

L’actual president local dels populars (2017) també serà el cap de llista 
en els propers comicis municipals.

E
l Partit Popular presenta a Ray Montava per a encapçalar 

la llista de les properes eleccions municipals de 2019. 

Amb el suport del comité executiu local i del 100% de 

l'organització a escala provincial, a 5 mesos dels comicis els 

populars ja saben qui representarà el seu projecte.

Ray treballa com a creatiu en diferents empreses. A més, 

ja va ser elegit president local de la formació per unanimitat, 

sent el més jove de tota província. 

Assegura que “és necessari comptar amb tots per a 

fer créixer un projecte positiu per a Cocentaina”. També 

afirma que “el més important és escoltar de primera mà 

les necessitats de la nostra localitat i donar resposta als 

problemes dels contestans. Hi ha que oferir solucions, parlar 

del poble, la gent ha de sentir que hi ha una oportunitat per 

al canvi a Cocentaina”.
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El concurs Retrats de Fira 2018 ja té guanyadors
NP Departament de Fira

E
l 19 de desembre, els membres del consell de Fira i 

dos experts en fotografia de l’Associació fotogràfica de 

Cocentaina, van deliberar els guanyadors del concurs 

“Retrats de Fira”.

El guanyador del primer premi, valorat en un cap de 

setmana per a dues persones és Juan José Giménez Ibañéz 

de Gandia. Victor Pascual Molins de Cocentaina, guanyador 

del segon premi, que consisteix en un xec regal de 75€ 

per a gastar en un establiment de l’associació de comerç. 

I el tercer premiat, Paco Sempere Faus de Cocentaina, 

que guanya un sopar o dinar per a dues persones en un 

establiment d’hostaleria de l’associació de comerç i serveis

40 han sigut els participants, que amb un màxim de 3 

imatges per persona, ens han deixat amb un total de 115 

imatges que reflecteixen els diferents punts de vista que 

els visitants tenen de la Fira de Tots Sants. Una vista de tot 

arreu, ja que els participants del concurs, encara que la gran 

majoria són de Cocentaina i pobles veïns de les comarques 

de l’Alcoià i el Comtat ,i també de municipis  de la Comunitat 

més allunyats com Castelló de la Plana, Elx, Santa Pola, 

Catarroja, Algemesí…

Unes imatges que ens permeten veure una visió de la 

Fira que varia en cada un dels visitants, i on podem veure 

diferents moments de la Fira de Tots Sants.

En gener es celebrarà el judici per la mort de Juanvi en 
la Plantà del xop de Planes

E
l judici per la mort del jove contestà Juanvi  Cardona en 

la festa de la planta del xop de Planes en l’any 2012 ja 

ha estat fixat per als dies 21,22 i 23 de gener en el Jutjat 

de lo Penal número 4 d’Alacant. L’alcalde i vicepresident de 

la Diputació, Javier Sendra i l’ex regidor de festes Vicente 

Català s’enfronten a penes de presó. El fiscal demana una 

pena d’un any pel presumpte delicte d’homicidi i els tres 

mesos pel de lesions per imprudència greu.

L’acusació pública entén que tots dos varen autoritzar la 

plantà amb omissió de les normes de cura tal com la prevenció 

d’ambulàncies, presència policial o de seguretat civil i amb 

Redacció

la vulneració de les disposicions en matèria d’espectacle.

L’acusació particular exercida pels familiars, eleven 

la petició de presó a dos anys i cinc mesos pel delicte 

d’homicidi i a quatre pel delicte de lesions, el que suposaria 

dos anys i nou mesos en cas de ser acceptada pel tribunal.

La família simplement demana justícia, Bienve Sanchis, 

mare de Juanvi agraia“el recolzament que durant tots estos 
anys i tota esta lluita he tingut per part de la gent del poble. 
Estem molt agraïts perquè s’han preocupat de nosaltres, 
s’han interessat i recorden amb molt de carinyo al meu fill.”.

Ara sols resta esperar l’execució i resolució del judici.
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El contestà Mateo Blasco Pastor ,inclòs en la llista dels 
millors advocats d’Espanya
Redacció

B
est Lawyers és el directori internacional més antic 

i respectat, en el camp dels advocats, del món. El 

que un despatx figure en el seu rànquing és un gran 

honor, especialment perquè, a diferència d’uns altres, en 

Best Lawyers no es permet que els advocats paguen una 

quota per a participar en el mateix i veure’s inclòs en el seu 

directori. La prestigiosa publicació nord-americana reconeix 

l’acompliment dels juristes en funció de la valoració dels 

propis companys de professió, els qui voten als candidats 

que consideren mereixedors d’aparèixer en la llista anual 

d’aquest important directori internacional. Únicament 

tenen l’opció de votar aquells professionals que han sigut 

seleccionats en edicions anteriors pel que el reconeixement 

és, si cap, encara major.

El contestà Mateo Blasco ha aconseguit colar-se 

enguany en e l  rànqu ing de ls  mi l lo r  va lo ra ts . 

Mateo Blasco, que ha sigut triat per Best Lawyers en 

l’àrea de ‘Litigation’, disposa d’una àmplia experiència en 

la pràctica contenciosa civil i mercantil sustentada sobretot 

en els molts anys de dedicació a l’assessorament litigiós 

d’empreses, moltes d’elles de reconeguda reputació. 

Llicenciat en Dret per la Universitat d’Alacant, diploma 

en especialització en Arbitratge i màster en Tributació i 

Assessoria Fiscal, Mateo Blasco ha desenvolupat la seua 

carrera professional, entre altres despatxos, en la prestigiosa 

signatura Cuatrecasas i, des de 2016, forma part del bufet 

multidisciplinari Neos Abogados.

Especialitzat en empreses, particulars i administracions 

públiques, tant en operacions i conflictes d’àmbit nacional 

com a internacional. Es tracta d’un despatx integrat per un 

jove equip de professionals, per la qual cosa destaca encara 

més el mèrit de pertànyer a la selecta llista de Best Lawyers. 

Mare de Déu 2019, noms propis i portagonistes de la festa

H
em encetat el clanedari i ja podem dir que tenim 

tots els noms desvetllats dels qui seran els grans 

protagonistes de la trilogia mariana en un any molt 

especial, perquè el 22 d’abril de 2019 començarà l’any Sant 

de la Mare de Déu del Miracle per tal de preparar-nos per 

a la celebració del V centenari del prodigi de les llàgrimes.

Si mal no recorden (així ho vam publicar en la revista 

Cocentaina. El Comtat de novembre 2018), la persona 

que dirà la súplica és Rubén Cervera, i els xiquests que 

representaran, els papers de Comte, Comtessa i Mossèn 

són Álvaro León, Lucía Català y Lucas Miró, respectivament. 

Doncs bé, ara ja podem informar-los de la resta de 

protagonistes de les festes de 2019. L’autora del cartell serà 

la dissenyadora contestana Pepa Vañó Valls (el cartell es 

presentarà el dissabte 23 de març al monestir de la Mare de 

Déu). Pepa Vañó és llicenciada en Belles Arts i va realitzar 

el cartell de la Setmana Santa contestana en 2017.

Pepa posarà la imatge i Gabri Francès Reig serà la veu que 

pregone la festa del Miracle el 6 d’abril. Gabri és professor 

al Convent, i tot i viure a Muro, te una part contestana i una 

altra agrera. Membre del Mal Passet a Cocentaina, és també 

dels pastors de Agres, on ha representat a Gaspar no sols el 

dia del teatre de l’Aparició sinó també el dia de la Vinguda, 

fent emocionar a tots els agrers i agreres.

L’homenatge als majors el rebrà el matrimoni format per 

Ernesto Ferrándiz Pérez i Paqui Briva Tomás. Tots dos han 

estat vinculats a la vida cristiana contestana des de diferents 

àmbits. Han estat en les confraries de la Dolorosa (Ernesto 

ha sigut president) i el Carmen al Salvador, de l’arxiconfraria 

del Santíssim Sagrament a Santa Maria, del Patronat, han 

format part de la Pia Unió (Paqui va ser presidenta)... Senzills 

i treballadors, sempre han estat al servici de l’Església, sent a 

més, el matrimoni de cuiners del campament de Santa Maria 

més veterans (han estat més de 40 anys cuinant i servint en 

els campaments i acampades del júniors Generació Oberta). 

Tots dos són interparroquials i fidels devots de la Mare de 

Déu del Miracle, fe que han sabut transmetre als seus 4 fills 

i als seus 7 nets. L’homenatge el rebran ja en la serenata 

del dia de les fogueres i en el dia gran de la Mare de Déu, 

després de la Missa major a Santa Maria.

Ara, simplement ens resta saber qui serà el predicador del 

tridu marià i que iniciarà l’Any Sant a Cocentaina.

Redacció
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La Unió Musical de Bocairent, ‘El Gamell’ d’Albaida i 
‘L’Avanç’ del Campello competiran en el I Certamen de 
Música Festera
NP Junta de Festes

E
l Cercle Musical Primitiva d'Albaida 'El Gamell', la Unió 

Musical de Bocairent i l'Associació Musical l'Avanç del 

Campello seran les tres bandes que competiran en el 

I Certamen d'Interpretació de Música Festera que acollirà 

Cocentaina el pròxim 1 de maig de 2019. Les tres formacions 

musicals van ser escollides en la vesprada del passat 

divendres 7 de desembre, dia de l' 'Olleta de la Puríssima', 

en el transcurs de la reunió que va dur a terme el jurat a la 

Casa del Fester i davant la presència d'algunes de les bandes 

que havien decidit optar a aquest concurs. Cal indicar que 

les esmentades tres bandes van ser triades d'entre un total 

de nou formacions musicals de les províncies d'Alacant i 

València que van presentar la seua sol·licitud per participar 

en aquesta important cita que persegueix fer valdre el gran 

patrimoni de música festera que posseeix la Vila Comtal. 

De fet Cocentaina compta amb un dels arxius musicals 

més importants de la Comunitat Valenciana i ha estat, i 

continua sent, bressol de gran quantitat de compositors que 

han portat la seua música i el nom del municipi pel territori 

autonòmic, nacional i internacional.

El Certamen es portarà a terme 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 

composada 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.

El 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.

Constitució del Fòrum per la Memòria Històrica i 
Democràtica a Cocentaina
NP Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica

E
l dijous 29 de novembre va tindre lloc l’assemblea 

constituent del Fòrum per la Memòria Històrica i 

Democràtica a Cocentaina. 

En la reunió, celebrada al Centre Social Real Blanc, es van 

aprovar els estatuts i es va triar la primera junta directiva. 

Aquesta la conformen Sara Agulló Martí, presidenta; Francesc 

Jover Domínguez, vicepresident; Bernardo Reig Pérez, 

secretari; Ayelén Sempere Delgado, vicesecretària; Josep 

Lluís Sellés Pérez, tresorer; i Alejandro Barber Miró, Joan 

Jordà Juan, Emili Blanes Guillem i Paco Fuster Llorens, vocals. 

El Fòrum, al que poden adherir-se persones a títol 

individual, naix amb la intenció d’investigar, recuperar, 

conservar i difondre la història recent de la zona, més 

concretament durant els períodes de la Segona República, 

Guerra Civil, Dictadura Franquista i Transició. 

Durant 2018 ja han dut a terme diverses activitats que, 

una vegada constituïts formalment com a associació, 

preveuen seguir realitzant i anar ampliant progressivament.

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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Regidora de Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL

Que hem fet?

- Caseta Molina. En els dos últims mesos de l'any es van 

escometre les obres de rehabilitació i adequació de la Caseta 

Molina, actuacions per a poder disposar d'un lloc on poder 

aixoplugar-se de la pluja o fer un alt en el camí a la Mariola.

- Punts de càrrega de vehicles elèctrics a Cocentaina. Són 

dos punts de càrrega públics i gratuïts situats a l'Avinguda 

País Valencià i la seua instal·lació ha sigut possible gràcies 

a l´ajuda de l´Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

(GVA IVACE) dins del programa Estalvi i Eficiència Energètica 

en el Transport. És un carregador semi ràpid amb dos endolls 

Tipus II de 22Kb cadascun

-Programa d'Horts Urbans L´Alcavonet. S'ha signat dos 

acords de cessió, i ja tenim 23 parcel·les ocupades. 

Continua rebent visites d'escolars i ara s'aquesta cultivant 

productes d'hivern i preparant les parcel·les per als cultius 

de primavera. Els participants es mostren molt satisfets amb 

els resultats i la coordinació per part de Gabriel Martinez.

REPTES PER 2019. Tota acció compta.

La comunitat internacional ha aconseguit en Katowice 

(Polònia) establir les bases perquè l'Acord de París de lluita 

contra el canvi climàtic estiga plenament operatiu en 2020 

amb unes regles de joc clarament definides.

La plena operativitat de l'Acord de París a partir de 2020 

donarà continuïtat al Protocol de Kyoto que ha regit la lluita 

contra el canvi climàtic a escala mundial des de 2005.

El text consensuat en Katowice reconeix la necessitat 

que els països augmenten la seua ambició climàtica i facen 

majors esforços per a reduir les emissions més nocives, però 

no inclou un compromís ferm ni vinculant en aquest sentit.

Així mateix l'Agenda 2030 per al desenvolupament 

sostenible té en compte aquest context i integra objectius 

estretament relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic

Per quart any consecutiu, des de la Regidoria de Medi 

Ambient  es posa en marxa la campanya 12 mesos 12 

gestos, compromís local per a anar afermant la nostra 

implicació diària posat que el canvi climàtic és un dels 

exemples més clars i contundents de fenòmens globals que 

tenen repercussions en l'àmbit local i viceversa.

És moment de major implicació i responsabilitat per part nostra, 

cada canvi i cada gest suma per a derrotar el canvi climàtic.

Ja estem tardant!!!

Cocentaina cap a la sostenibilitat, perquè tota acció 

compta per menuda que siga.
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L’Escola de música José Insa Martínez tanca el primer 
trimestre amb nadales
Societat Ateneu Musical

L
’Escola de Música José Insa Martinez va celebrar el 

passat 21 de desembre la tradicional Audició de Nadal 

que tanca el primer trimestre del curs acadèmic. La cita 

musical va tindre lloc a les 19.30h  a la Sala d’assajos de la 

seu de l’Ateneu i, per les dates en les quals se celebra, va 

tindre un caràcter d’allò més nadalenc. Música tradicional, 

cançons populars i nadales de tot tipus van ser les peces 

elegides per donar per finalitzada la primera etapa i desitjar 

a tots els assistents un Bon Nadal i Feliç Any Nou.

A l’audició van participar en primer lloc els alumnes d’ 

IEM Fasolet en tres grups que van fer gaudir als assistents 

amb la seua música i el seu encant natural. Després va 

ser el torn dels alumnes de percussió i seguidament, l’aula 

de flauta. L’audició va continuar amb els alumnes d’oboè, 

guitarra clàssica, saxòfon, clarinet i trompeta sent la delícia 

de les mares, pares i demés familiars que assistiren. Per 

finalitzar, el grup de cambra de la Banda Jove va posar el 

punt i final més nadalenc amb peces com A snowy Christmas 

day, The Christmas Song, Christmas on Parade i A Good 

King’s Christmas. 

En definitiva, l’audició de Nadal de l’Escola de Música 

José Insa Martinez va fer que l’esperit nadalenc estiguera 

present en l’ambient i que els familiars assistents estigueren 

ben orgullosos d’allò que els més menuts han aprés i han 

evolucionat en aquest primer trimestre. També va servir 

per acomiadar-se dels companys en aquestes vacances de 

Nadal i per desitjar a tots i a totes unes bones festes.

L’Aguinaldo més tradicional 

Els esdeveniments nadalencs que l’Escola de Música 

José Insa Martinez de l’Ateneu Musical de Cocentaina 

van continuar amb el tradicional Aguinaldo. El dia 24 

de desembre de vesprada, la Banda Jove de l’Ateneu 

va passejar la seua música de tradicionals nadales pels 

comerços de Cocentaina situats al Passeig del Comtat. Els 

més joves, amb tot tipus de complements nadalencs, van 

omplir de música els carrers i van desitjar a tots els vianants 

i veïns i veïnes de Cocentaina unes bones festes de Nadal 

i un Feliç i pròsper Any Nou.
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Després de 50 anys, Teló  Teatre fa possible que torne  
a Cocentaina “La dama del alba”  de Alejandro Casona
Paco Insa

E
n aquest mes de gener, Teló Teatre estem costera 

amunt ultimant els assajos d’una de les obres  més 

bona i popular de l’autor asturià Alejandro Casona, 

“La dama del alba”.

Alguns de vosaltres es preguntareu del  “com i per què” 

he decidit, com a director, muntar-la per a la propera Mostra 

de Teatre Amateur “Vila de Cocentaina” a celebrar, com és 

habitual, en febrer de 2019.

No és baladí el portar-la a l’escenari del Centre Cultural el 

Teular en aquest any, ja que, si en 2017 Teló Teatre vàrem 

celebrar el nostre 50 Aniversari (1967/2017) enguany, 

aquesta obra fa 50 anys que va xafar escenari contestà. 

“La dama del alba” forma part de la quatrilogia Casoniana 

que Teló Teatre en aquestos 50  anys ha posat en escena 

com son “La Barca sin pescador”(1967) amb direcció de 

Federico Ferrando;  en 1969, vaig dirigir la meua primera 

obra de Alejandro Casona, “La dama del alba”, i un any 

després vaig muntar “Nuestra Natacha” i ja en 2003 “La 

Tercera palabra”.

Totes elles han sigut per a mi un orgull, i per a Teló Teatre 

també ha estat molt significatiu que aquestos títols formen 

part del seu repertori. 

També us recordaré que després d’haver estar vint 

anys fora ( Barcelona), al tornar en 1990 vaig agafar la 

responsabilitat de la direcció  del grup que aleshores 

s’anomenava “Catarsis  GAT”. Entre altres obres en 1994 

vaig tornar a muntar “La Dama del alba” ja com a Teló Teatre, 

per a celebrar els seus 25 anys.

Per tant aquest és el motiu de que en aquest 2019, per 

tercera vegada  haja volgut veure-la en escena, ja que per 

a mi, es un motiu de satisfacció el culminar la meua tasca 

de direcció amb  una de les obres contemporànies més 

representada - sobretot entre els anys 40 i 60- del gran autor 

asturià Alejandro Casona .

Es tracta doncs, d’un drama romàntic, a més d’una obra 

coral amb un gran repertori per la qual cosa, es bastant 

dificultosa de dirigir, però que espere que siga ben rebuda 

pel públic.

L’actual equip actoral i tècnic de Teló Teatre, sabran estar 

a l’altura que vostès, el nostre fidel públic, es mereix.

Us esperem, doncs, el dia 16 de febrer, de 2019 en la 

tercera setmana de la Mostra, i poder  celebrar junts el seu 

50 Aniversari.

Per a poder reservar les seues entrades poden telefonar 

als 686909662- 965592385 -620727289.
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Unión Musical Contestana: Santa Cecilia 2018
José Luis Muñoz Huércano.Vicepresidente U.M.C.

L
os actos programados por la Unión Musical Contestana 

para conmemorar Santa Cecilia comenzaron el sábado 

24 de noviembre con el tradicional partido de futbito 

entre la caña y el metal, III Torneo Nadal Cortés Orts, y 

seguidamente con el almuerzo de hermandad celebrado 

en la Bocatería el Passatemps.

Al día siguiente, a las once de la mañana se celebró la 

Eucaristía en Honor a Santa Cecilia en la Iglesia del Convento 

de los Padres Franciscanos, seguida de un pasacalles por 

las calles de Cocentaina y un vino de honor en la Sede de 

la Unión Musical. El miércoles día 28 de noviembre, tuvo 

lugar una audición protagonizada por los alumnos de la 

Escuela de Música.

El plato fuerte de los actos organizados con ocasión de 

la festividad de Santa Cecilia tuvo lu-gar el sábado 1 de 

diciembre y comenzaron con un pasacalle por las diferentes 

calles de Cocentaina a cargo de la Banda Jove. A las siete de 

la tarde se inició el Gran Concierto de Santa Cecilia dividido 

en dos partes. La primera estuvo a cargo de la Banda Jove. 

Antes de iniciar su intervención, se presentaron al público 

los tres nuevos músicos de la Banda Jove, Laura Martínez 

Pascual, saxo tenor; Pau Martínez Pascual y Joan Montalbán 

Picó, trombón; Diego Pascual Carbonell, fagot; Lucía Pérez 

González, clarinete; Pablo Reig Reig, percusión y Nerea 

Mocó Fernández, saxo alto.

A continuación la Banda Jove bajo la dirección de su 

director Fernando Sanchis Gandía, interpretó Pastorale 

de Provence, de Franco Cesarini, obra divivida en cuatro 

partes, La Villageoise (Rondó), Le Petit Berger (Musette), La 

Princesse (Pavana) y Le Lutin (Farandole). A continuación la 

banda Jove interpretó Robinson Crusoe, de Bert Appermont, 

obra también dividida en cuatro partes, The Sailor (El Barco), 

Shipweck (El naufragio), The Island (la isla) y Cannibals 

and Home (Caníbales y llegada a casa). Para finalizar su 

intervención la Banda Jove interpretó La Princesa Valenta, 

de Carlos Ferri Reig, obra ganadora del Segundo Premio del 

V Concurso Internacional de Composición “Música Jove”, 

en la que la banda contó con la colaboración del grupo de 

teatro Mediterranean Acting.

Tras un breve receso se inició la segunda parte del 

Concierto que estuvo a cargo de la Banda principal de 

la Unión Musical Contestana. Antes de que la Banda 

comenzara la interpretación de la primera pieza del 

programa, se presentaron al público los nuevos músicos 

de la Banda. Roger Moll Seguí, Violonchelo; Laura Ruiz 

Martínez, saxo alto; Aleix Torró Abad, percusión; Dario 

Cloquell Ribera, trompeta.

Sin más preámbulos, la banda bajo la direc-ción de su 

director titular Saül Gómez i Soler comenzó su intervención 

con la interpretación de una única pieza, The Seven Wonders 

of the Ancient World, de Alex Poelman, obra ambientada en 

las siete maravillas de la antigüedad y que está dividida en 

siete partes correspondiéndose cada una de ellas a cada una 

de dichas siete maravillas: The Temple of Artemis, The Great 

Pyramid of Cheops; The Statue of Zeus, The Mausoleum 

at Halicarnassus, The Hanging Gardens of Babylon, The 

Lighthouse of Alexanria y The Collosus of Rhodos. 

Tras el Concierto los músicos y amigos de la Unión Musical 

Contestana pudieron disfrutar de la Cena de Hermandad en 

la que se rindió homenaje a Antonio Moltó Sanchis por su 

jubilación como músico y a Rafael Agulló Blasco por sus 

cincuenta años como músico de la Unión Musical Contestana.
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“La Paloma” honra a la seua patrona Santa Cecília
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 15 de desembre l’Orquestra de Pols i Plectre 

“La Paloma” i al Monestir de la Mare de Déu del 

Miracle, va realitzar un extraordinari concert com ja és 

tradicional per aquestes dates; el qual va estar dedicat per 

a commemorar la festivitat de Santa Cecília, patrona de la 

Música i de tots els músics.

Com no podia ser d’altra manera, “La Paloma” va honrar 

a la seua Patrona amb el que ells més saben fer, és a dir, 

interpretar música, i de quina manera la van interpretar, com 

així ho va saber reconèixer tot el públic assistent, en eixe marc 

incomparable com és el Santuari de la nostra Patrona amb 

apassionats aplaudiments plens d’entusiasme i d’admiració.

El concert amb una programació força atractiva, va constar 

de dues parts, on s’interpretaren una variada mostra de 

música clàssica i també nostra: just encetaren el concert 

interpretant en primer lloc el pasdoble “Amics de la Música”, 

d’Antonio Ferrándiz Montava; (Toniquet) persona molt 

volguda per tots els músics, i que va ser tot un referent i un 

emblema dins de “La Paloma”. Continuant amb l’obertura 

de l’òpera “La Italiana en Argel”; del compositor italià 

Gioacchino Rossini. A continuació escoltàrem una selecció 

de la cèlebre opereta “La Viuda Alegre”, del compositor 

hongarès, Franz Lehár. Tancaren la primera part amb 

una selecció de ”La del Manojo de Rosas”, del mestre i 

compositor basc Pablo Sorozábal.

Després d’un recés, començaren la segona part amb el 

preludi de la sarsuela, “El Anillo de Hierro” del compositor 

mallorquí, Pedro Miguel Marqués. Del compositor anglès, 

George Posford interpretaren “En la Balalaica”; obra 

estrenada en el teatre “Adelfi” de Londres en 1936. 

Continuant amb una selecció de la pel·lícula “West Side 

Histori”; escrita pel músic i compositor nord-americà, 

Leonard Berstein; l’obra es desenvolupa en continues 

lluites d’amors, d’enveges i gelosies a causa de la pobresa 

i la marginació social. Tancaren la programació en honor a 

Santa Cecília interpretant una polca, de Johann Strauss (fill) 

“Trítsts Tratsch; música que habitualment s’interpreta en els 

concerts de Nadal i Cap d’Any.

Finalitzaren el concert i en atenció a tot el públic present 

i als seus calorosos aplaudiments, ficant-se ja dins de la 

música nadalenca, interpretaren una selecció de la banda 

sonora composada per Glen Ballard i Alan Silvestri per a la 

pel·lícula de dibuixos animats “The Polar Express”.

Felicitar i donar l’enhorabona a l’Orquestra de Pols i Plectre 

“La Paloma”, per aquest magnífic concert, i encoratjar-los 

a que continuen regalant-nos actuacions com aquesta de 

bona música.

Queda desert el II Concurs d’Art Urbà

D
intre d’aquest espai dedicat a la cultura, ens fem ressò 

del II Concurs d’Art Urbà 2018 a Cocentaina. Les 

propostes presentades varen ser 4 i el jurat  va decidir 

que es quedara desert perquè les idees presentades no 

s’adequaven als llocs oferts, amb tot, es va decidir aprofitar 

la partida i es va encarregar un mural a l’artista Toni Espina. 

El muraliste (autor del cartell del Certamen Coral) va 

presentar un esborrany de la idea que li se va donar i 

presentat el projecte i li se va donar el vist i plau. Un treball 

que es troba a l’av País Valencia en l’antiga fusteria. La 

temàtica que li se va donar fou el tren al seu pas per la zona 

de Fraga i els ponts que ahi hi havia. 

L’obra ha cridat l’atenció de tots, fins i tot d’un 

“graffiter” que es creu “artista” al deixar plasmada la seua 

firma i no s’adona que amb aquestos gestos, el que fa és 

menysprear l’art del grafitti. 

Redacció
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Ja és Nadal al Real Blanc
CEIP Real Blanc

U
n any més, hem celebrat el Nadal al Real Blanc. 

L´alumnat ha decorat i engalanat els corredors de 

l´escola, amb les manualitats que van fer amb la 

col·laboració de les seus famílies i amb les seues postals 

nadalenques. Els més menuts, van demanar l´asguinaldo 

a l´ajuntament i a algunes aules del centre i ens deleitaren 

amb un teatre nadalenc al centre social. L´alumnat de 1r 

i 2n, com ja és tradició, visitaren el Betlem del Patronat.

Tots i totes, han estat preparant amb molta il·lusió, l´arribada 

del dia 21 de desembre, amb l´ajuda dels seus tutors i 

tutores, dels especialistes respectius i de les monitores de 

dansa, per mostrar-nos en el Festival de Nadal, les diferents 

actuacions que havien treballat a la classe i en extraescolars.

Arribat el gran dia, i en un escenari lluidor i vestit per a l´ocasió, 

uns darreres d´altres, van omplir el matí amb cançonetes 

molt divertides i dinàmiques ,reconduït per la representació 

teatral que ens van oferir els més majors de l´escola.

El mustafà Ben-Vingut i els seus patges, des dels seus 

seients reials no van perdre detall de la programació 

nadalenca d´aquest dia , i en acabar, van fer entrega de 

diferents regalets a l´alumnat del centre.

El sol ens va acompanyar bona cosa al llarg de la matí, el dia 

va ser molt especial, amb un gran festival digne d´aplaudir, 

gràcies a la col·laboració de la comunitat educativa. 
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Nadal al Convent
El Claustre del Col·legi Sant Francesc d’Assis

A
quest any al nostre cole hem fet un muntó de coses, 

des de que vam començar l´Advent hem fet treballs 

a classe per a que els xiquets i xiquetes entenguen la 

seua  importància. Després vam començar a preparar tot 

el que anàvem a realitzar al Nadal, treballets, nadaletes, 

representacions, celebracions…

I ací esta tot el que vam fer:

Els dies 3, 4, 5, I 10 de desembre, vam rebre unes 

xarrades molt interessants per part dels voluntaris de Càritas.

El dia 5, els més menuts van realitzar  les tradicionals 

Corrioles, estaven boníssimes!

El dia 12, com a novetat este any, vam realitzar un mercat 

solidari per poder ajudar a Càritas en la seua llavor amb els 

més necessitats.

El divendres 14, el d´infantil van amar a veure els Betlems 

del Salvador i El Patronat.

El dilluns 17 de desembre, vam encetar els actes del 

Nadal amb l´arribada del patges de ses majestats els reis 

mags d´orient, van vindre fins i tot les burretes reials per 

arreplegar les cartes i objectes que vam preparar.

El dijous 20 de desembre del matí, els alumnes de 3r de 

primària felicitaren als amics del RESPIR. Per la vesprada, 

els més menuts del cole, els d´educació infantil, realitzaren 

la ja tradicional representació del Betlem.

El divendres 21 de desembre, els cursos d´infantil, primer, 

segon i tercer de primària, baixaren al monestir de la Mare 

de Déu, per felicitar el Nadal a les Germanes clarisses. El 

mateix dia per la nit el cor del cole ens va oferir un esplèndid 

concert on vam gaudir de les tradicionals nadaletes i també 

vam veure, a la capella del l´església, totes les felicitacions 

de Nadal que han realitzat el alumnes.
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Per al nostre cole el Nadal és una de les èpoques més 

meravelloses que hi ha. Els mestres i professors del Convent 

volem agrair a tots els qui han col·laborat en fer gran esta 

gran festa, familiars, entitats i com no, als pares franciscans.

Finalment, sols ens queda donar la enhorabona a tres 

mestres que este any s´han jubilat, moltes gràcies Francis, 

Sefa i Rosa, el cole no seria el que és sense vosaltres.

Pau i bé
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“Un conte per a cada mes”, nova secció de la revista 
Cocentaina. El Comtat

A
mb l’any noy, la revista Cocentaina. El Comtat estrena una nova secció de la ma del professor contestà Mateo Barrachina 

Vidal: “Un conte per a cada mes”.

Aquestprojecte té com a objectiu principal donar cabuda a tots els xiquets i xiquetes del nostre poble. Dins d’aquesta 

secció de la revista trobarem un conte al mes on, per mitjà de la lectura i per tal de treballar diferents valors que ens ajuden 

a créixer com a persones, coneixerem noves històries i aventures. Els contes, que seran de creació pròpia, estaran ubicats 

a les zones del nostre poble i utilitzarem les nostres festivitats locals, tradicionals i culturals per tal de donar-li sentit al conte 

i fer-lo més proper i real per als lectors.

Cada un dels contes es centrarà en un valor amb un final que acompanye a la reflexió sobre la nostra vida diària (amistat, 

respecte, estima, família…).

Any nou, seccions noves…esperem que gaudisquen d’aquestes lectures i que fagen partícips als xiquets i xiquetes de Cocentaina. 

Des d’aquesta línies agrair-li a Mateo Barrachina la seua implicació i la seua dedicació perquè coneixent la seua passió 

per la docència i la música, sabem de debò, que tindrem molts contes originals i plens de missatges. La lectura és una 

aventura i ara en la revista Cocentaina. El Comtat podreu participar d’ella. A més, tots els contes comptaran amb les 

il·lustracions de Magda Bonastre.

Endavant amb el primer conte……

EL DESIG DE JÚLIA
Com cada any per aquestes dates, la petita Júlia, una 

xiqueta alta, amb el pèl ros i els ulls marrons com la terra de 

les nostres muntanyes, esperava emocionada l'arribada dels 

Reis Mags d'Orient. Ella, sabedora durant tot l'any de que 

era observada per Melcior, Gaspar i Baltasar, era un exemple 

en tots els seus quefers: treballava molt a l'escola, realitzava 

les tasques de casa junt als seus pares i fins i tot ajudava 

el seu germà major Francesc en allò que fóra necessari.

Aquest any era especial, acabava de complir la primera desena 

d'anys i, tot i que a casa era molt feliç, no acabava d'entendre 

per què des de feia unes setmanes, la seua àvia havia d'anar 

a viure allí i, el que és més greu, a dormir a la seua habitació!

- L'àvia té sa casa i té el seu llit! - cridava mentre rentava 

els plats junt al seu pare.

- Si, tens raó, l'àvia té sa casa i el seu llit, però necessita 

companyia. Qui va ajudar-la si no ho fem nosaltres? - 

explicava el pare intentant calmar la seua filla.

Quan Júlia volia companyia, passava temps amb les seues 

amigues, anava al parc o passejava la seua gossa Carapapa, 

però l'àvia no feia res d'això, ni tan sols eixia de les quatre 

parets de casa. Aquell any ja sabia el que anava a demanar 

als Reis Mags, tenia clar que demanaria una amiga per a 

la seua àvia i així podria fer-li companyia i viure a sa casa.

No hi havia temps a perdre, a les 19.00h baixaria pel 

passeig de Cocentaina el Patge Reial i la seua carta estava 

per acabar, així que sense dir res a ningú, va agafar el bolígraf 

i es va posar a escriure:

“Estimats Reis Mags,
Aquest any he segut una bona xiqueta, així que voldria 

demanar-vos un patinet elèctric, una videoconsola, una 
guitarra i el més important de tot: una amiga per a la meua 
àvia, així podrà tornar a viure a sa casa i jo podré dormir 
tranquil·la a la meua habitació.”

Ja per la vesprada, el so de la dolçaina i el tabal avisaven 

que pocs metres després baixava el Patge Reial acompanyat 

dels seus ajudants agafant totes i cada una de les cartes 

dels xiquets i xiquetes del poble. Una vegada deixada la 

carta dins del bagul, sols quedava esperar 4 dies per a que 

el seu desig fóra realitat.

Els tres dies següents passaren molt lents. Júlia passava 

tots els matins avorrint-se amb la seua àvia sense deixar 

passar un minut mirant la televisió mentre els pares arribaven 

a hora de dinar després del treball i Francesc preparava una 

amanida per a tota la família. Ja per la vesprada, després 

de passejar a Carapapa pel parc del Ferrocarril, anava a la 

tenda de llepolies amb el seu grup d'amics i amigues.

Restava l'última nit abans d'obrir els regals que havia 

demanat, però abans, calia posar llet als camells i una 

mica de pa per als patges. Com era tradició, si no passava 

res estrany, el mateix cinc de gener de bon matí, els patges 

passaven per la seua casa per veure si tot estava com calia; 

el betlem muntat amb les seues espardenyes just davall i 

l'arbre de Nadal ben decorat. Si hi havia sort, inclús deixaven 

alguna que altra sorpresa.
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I així va ser! quan es va alçar i va aconseguir llevar-se les 

lleganyes dels ulls, va eixir de la seua

habitació de randes per no despertar la seua àvia i va 

veure que el patge li havia deixat un paquet! Era un llibre! 

Un llibre ple de cançons!

- Què vol dir açò? Que Ses Majestats no saben que a mi 

m'agrada la guitarra i no cantar? - li va dir a sa mare mentre 

fullejava aquell estrany llibre.

El que anava a ser la primera sorpresa del dia es va 

convertir en el primer bolet, cosa que no va desanimar 

Júlia i la seua esperança per obrir els regals aquella nit en 

acabar la cavalcada.

A la mateixa hora que el primer dia de l'any, la cavalcada 

baixava repartint alegria al nostre poble. Tots els xiquets eren 

feliços, els pares els apropaven fins els camells per besar-li 

la mà a Melcior, Gaspar i Baltasar, qui li va guinyar un ull i 

li va somriure! Això devia ser alguna senyal. Els seus regals 

estaven en camí i per la cara que li havia fet Baltasar, el seu 

somni anava a fer-se realitat!

Des d'aquell moment, la cavalcada va semblar la més 

llarga de tot el món, pareixia que els camells estaven cansats, 

no caminaven ni avant ni arrere i els regals estaven esperant 

ser oberts. Sols arribar a casa, el pare va obrir la porta i Júlia, 

sortejant sa mare, Francesc i la cadira on anava asseguda 

la seua àvia, va arribar al menjador on tots els anys Ses 

Majestats deixaven tots els regals. Tot estava ple de paquets 

i en quatre d'ells posava el seu nom, just el nombre de coses 

que havia demanat!

Júlia va obrir el primer de tots:

- Una guitarra! Quina alegria, ja puc començar a tocar el 

meu instrument preferit! - va dir la xiqueta molt contenta.

El segon:

- Un puzle? Qui ha demanat açò? I de 1000 peces? Jo açò 

no ho vull! - va cridar enfadada.

El tercer regal:

- Una pel·lícula? I no és de dibuixos animats? Açò deu ser una 

broma! - va exclamar pujant cada vegada més el to de la seua veu.

Anava a obrir l'últim regal i era el més gran de tots. Júlia 

esperava trobar una amiga per a la seua àvia dins d'aquell 

gran embolcall i després de més de 5 minuts llevant paper...

- Aquesta caixa està buida! Quins Reis Mags són aquests? 

- preguntà la xiqueta indignada amb el que acabava de 

viure. - porte tot l'any portant-me bé, estudiant i fent tot el 

que és menester. Els Reis

Mags ho saben i no m'han fet cap regal que m'agrade, 

no vull tornar a saber res d'aquesta nit! Tot i el gran disgust, 

va decidir obrir la caixa i dins va trobar una nota que deia:

“Estimada Júlia,
Sabem que aquest any has segut una bona xiqueta. Eres 

intel·ligent i molt responsable, així que hem decidit fer-te els 

millors regals de tots: un llibre amb cançons, una guitarra, un 
puzle, una pel·lícula i aquesta caixa. La teua àvia necessita 
una amiga i hem pensat que la millor amiga per a ella eres 
tu. Quan eres menuda, ella et portava a l'escola i passava 
molt de temps jugant al teu costat. Ara és moment de 
continuar aquesta bonica relació i seguir jugant com abans 
fèieu. Estem segurs que ho passareu d'allò més bé muntant 
puzles, cantant cançons mentre tu acompanyes amb la teua 
nova guitarra i veient pel·lícules mentre compartiu un bol 
de roses amb sucre.

Ah! aquesta caixa no està buida, està plena de besades. 
Cada vegada que faces qualsevol cosa amb la teua àvia, no 
oblides regalar-li'n un, veuràs que contenta es posa!

Atentament: Melcior, Gaspar i Baltasar”

En aquell moment, Júlia va comprendre el que acabava de 

passar i la seua tristor es va convertir en l'alegria més gran 

de la seua vida. Des d'aquell dia, passa més temps que mai 

amb la seua àvia. Ja no sols és la seua néta, també la seua 

amiga i una persona amb qui divertir-se i aprendre 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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Comencem l’any recordant algunes de les activitats d’aquest Nadal Jove i 
informant-vos ja de les següents cites previstes.

El II Campionat de la Fallera Calavera va repartir 

nombrosos premis entre els participants i finalistes del 

torneig: cartes extraordinàries (DJ Ximo i Ausiàs March), 

camisetes, novel·la...

Una segona edició del “Escape Room” on per aquesta 

ocasió els joves participants hagueren de resoldre un crim. 

El temps marcava un límit per endevinar qui era el culpable 

dels assassinats.

Un any mes els més menudets i menudetes gaudiren de 

les vesprades amb tallers de la Casa de la Joventut: xapes, 

Hama Beads...

Enguany vam acompanyar amb bus als joves de 

Cocentaina al festival Festivern per a tancar l’any amb 

música i molta festa.

I recordeu que comencem l’any amb més activitats: el 

Fòrum Jove o el Curs de Fotografia al que encara et pots 

apuntar.
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Desembre: mes de tradicions i música

G
ràcies a la col·laboració de Roberto Faus i el seu equip, el passat 5 de desembre va tindre lloc, al Centre de Respir, el 

taller d'elaboració de «la Corriola». Aquesta activitat té l'objectiu de contribuir a mantindre la il·lusió per les tradicions. 

Vam passar una jornada molt divertida i amena, en la qual usuaris i usuàries van gaudir d'aquesta tradició tan antiga.

Al llarg de l’any es realitzen diverses 

activitats musicals al Centre de Respir. Per 

a continuar gaudint del Nadal, el passat 18 

de desembre vam assistir a l’actuació del 

Cor i Rondalla de la UDP «L’Amistat», que 

van cantar nadales i van alegrar als usuaris 

i a les usuàries del Respir i AFAMA. Des 

d’ací desitjar-los a tots un Bon Nadal i un 

any ple de salut, il·lusió i felicitat.

Il·lusiona´t per al suport de persones amb diversitat funcional

E
l passat dissabte 15 de desembre l'associació 

il·lusiona´t va acudir a una nova cita al Llar Sant 

Josep -Germanes Ancians Desamparats d´Alcoi, 

a més, l´espectacle va comptar amb la presència de la 

nostra Betsy i el incombustible grup Cuarentuna. Tots ells 

és van encarregar d´amenitzar la vesprada amb aquesta 

representació solidària, compartint felicitat amb els residents 

de la Llar. Els nostres majors ens han tornat a donar una lliçó 

d'agraïment i amor. Aquestes experiències fan que florisca 

una part de nosaltres que està dormida i que hauríem de 

reviure més a sovint per a valorar d'on venim i com acabem.

El proper dissabte 26 de gener de 2019 organitzem una 

gala benèfica - No podem voler als demés si no ens volem 

a nosaltres mateixos - en el centre cultural El Teular de 

Cocentaina a les 20.00 hores, amb un donatiu de 5€. Podran 

veure una representació de tots els grups que s'uneixen 

al projecte solidari Il·lusiona´t amb animació i imaginació, 

esperant passen bons moments amb nosaltres.
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El contestà Xavier Vicent Navarro inicia l’any als Estats 
Units amb una beca esportiva

E
l jove contestà Xavier Vicent Navarro inicia l’any viatjant 

als Estats Units gràcies a una beca esportiva. Des dels 

12 anys, aquesta jove promesa del tennis tenia com 

a un dels seus principals objectius poder estudiar i jugar al 

tennis als Estats Units. Els somnis es fan realitat amb molt 

de sacrifici i molta constància.

Xavi du jugant a tennis des dels 8 anys on va començar 

a jugar en el club de tenis Muro. A rel d’ací comença una 

llarga trajectòria dintre d’aquest esport farcit amb nombrosos 

reconeixements i premis. En 2014 va fitxar pel Club de tenis 

Xàbia; en 2016 va obtindre una beca per a poder entrenar 

en la acadèmia de tenis Ferrer i estudiar en el col·legi Lope 

de Vega de Benidorm. Recordem també que en 2015 va 

obtindre el guardó de millor promesa de Cocentaina.

Xavi ha sigut varies voltes campió de la Comunitat Valenciana 

per equips i de la província d’Alacant així com diversos 

campionats nacionals. De fet, des dels 16 als 18 anys ha estat 

jugant tornejos ITF Junior per diversos països com Argèlia, 

Dinamarca, Abu Dhabi, etc i ja en 2018, va començar a jugar 

ITF Futures aconseguint guanyar alguna ronda de prèvies.

En aquest mes de gener, Xavi partirà als Estats Units, 

concretament a la Universitat 

Lindsey Wilson College, en Columbia, en l’estat de 

Kentucky. Allí es cursen 44 Carreres universitàries, es 

practiquen 14 esports competitius i el complexe compta 

amb instal·lacions amb 6 pistes de tennis outdoor i indoor. 

Xavi formarà part de l’equip de tennis Blue Raiders que 

competeix en 1a divisió Naia. En el rànking nacional Naia 

és Top 3 de EEUU. El Blue Raiders ha guanyant  13 anys de 

14 la conferencia Mid-South Conference, campionat que els 

classifica directament als play-off finals per a poder obtindre 

el campionat nacional. En aquesta temporada s’han marcat 

l’objectiu de guanyar conferència i poder guanyar els play-off 

finals sent campions de EEUU. Aquest equip té jugadors amb 

punts ATP i compta amb esportistes de diferents nacionalitats 

com Espanya, Colòmbia, Veneçuela, Portugal i EEUU. 

MVC Sports Management amb la col·laboració de Miguel 

Valor i Mª José Valor és l’empresa que li ha gestionat a 

Xavi aquesta beca i que ha fet possible que el somni 

d’aquest contestà es faja realitat. Sens dubte serà una  

grata experiència  que a més, li deixarà continuar amb la 

seua carrera tennística i al temps, estudiar una carrera 

universitària com  Enginyeria Robòtica.

I Copa autonòmica i torneig solidari

P
reparant ja l’any del centenari, el Cd Contestano va 

organitzar el I Torneig Autonòmic- Copa solidaria. Va 

ser els últims dies de desembre i va comptar amb 

l participació de vora 900 xiquets de totes les edats. Els 

diferents equips van començar els partits el divendres 28, 

i l’esdeveniment va seguir fins diumenge 30, dia en que es 

van jugar els quarts de finals, semifinals i finals.

La llàstima va ser l’oratge ja que el fred, la humitat i la 

dèbil pluja van deslluir el torneig, així com els canvis d’horari 

d’últim hora a causa de la baixa d’equips participants.

El quadre de campions va quedar de la següent manera: 

Categoria Querubí: Muro CF; categoria Prebenjamí: Malilla 

CD; categoria Benjamí: CD Alcoyano; categoria Aleví: SCD 

Intango d’Elx CF; categoria Infantil: Elx CF i categoria cadete: 

CD Alcoyano.

Amb aquest torneig el Contestano arrancava motors per 

encetar aquest 2019 que serà recordat no sols per l’any del 

centenari sinó per haver dut la màgia a Cocentaina. Per cent anys més compartint sentiment roget!!!
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Penya Madridista “El Comtat” - Cocentaina

E
l passat dissabte 1 de desembre, vam reprende els 

viatges de germanor al Santiago Bernabeu. Membres 

i simpatitzants de la Penya vam assistir a presenciar  el 

partit front al València CF, aquesta vegada amb un quants 

amics i aficionats xes. Visca la Germanor !!!

En el camp vam poder saludar al famós periodista 

Tomàs Roncero, que posteriorment es va fer ressò de la 

nostra presència en un article al diari esportiu AS, i com 

no, esmentant  també a Cocentaina (el poble on es va 

compondre Paquito el Chocolatero).
Penya Madridista El Comtat.

Estem també al Facebook.

E
l joven jugador de tenis Alex Cantó Reig de once años 

que actualmente entrena  en el Club de Tenis y Padel  

de Onteniente a quedado subcampeon del Circuito 

Provincial de Valencia,torneo  donde se median raquetas 

de toda la Comunidad .Dicho torneo es el primero que 

se realiza en la provincia de Valencia con el soporte de la 

Real Federación de Tenis de la Comunidad y de los clubs  

participantes.

Alex que actualmente entrena cuatro dias a la semana  

espera en 2019 continuar con la misma fuerza e ilusion 

de este 2018.

Álex Cantó Reig, subcampeón 
en el circuito provincial de 
Valencia

Trofeo del Titot

E
l pasado sábado 22 de Diciembre, con motivo de las 

fistas navideñas, se disputó una nueva edición del 

Trofeo del Titot, reservado solo para los socios.

Los resultados fueron los siguientes:

Dupleta campeona: PEP MOLTÓ Y TONI NAVARRO

2º  Dupleta : PEDRO OLIVER Y CARLOS LLOPIS

3º  Dupleta : SANTI APARISI Y MIGUEL VALOR

4º  Dupleta : MANOLO GARCIA Y MIGUEL OLIVER

5º  Dupleta : PEP PELLICER Y PEP PELLICER

En el grupo de la consolación

1º dupleta : TONI CORTÉS Y ENRIQUE SOLER

2º dupleta : SERGIO CORTÉS Y JOSÉ RODRIGUEZ

3º dupleta : PEP JORDÁ Y ROBERT DOMENECH

4º dupleta : PEPA PASCUAL Y BALTASAR GARCIA
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Radioaficionados en la élite mundial

L
ejos de estar en declive  la radioafición en España y 

sobre todo en la Comunidad Valenciana, está más viva 

que nunca.

Dentro de la radioafición existe la una faceta llamada RADIO 

DEPORTIVA y que constituye probablemente la expresión 

más extrema de esa pasión por la radio y la técnica.

Tanto es así que 4 radioaficionados valencianos, entre 

ellos uno Contestano, Salva Moreno, formaron  uno de 

los equipos de la selección Española que ganaron el 

Concurso Internacional de la IARU en el 2017 (Asociación 

Internacional de Radio Amateur), la institución que aglutina 

a todas las asociaciones de radioaficionados del mundo, y 

que este año 2018 lo van a volver a hacer.

Ellos son ( De izquierda a derecha) Sonia Prieto (EA5HUS) 

de Bellreguard, Luis del Castillo (EA5KY) de Ontinyent , 

Javier Gómez (EA5AER) de Denia y Salva Moreno (EA5BB) 

de Cocentaina, que junto al resto del equipo español de 

la URE (Unión de Radioaficionados Españoles) lograron 

ganar en 2017 lo que podría equipararse, en términos 

del radioaficionado, a un mundial de fútbol. Y, además, lo 

consiguieron en dos modalidades: fonía y telegrafía, es decir, 

con voz y en código Morse.

Sonia EA5HUS, Luis EA5KY, Javi EA5AER, Salva EA5BB

El concurso se celebra todos los años y, con este pasado 

del 2017 son ya tres los que la ´selección española´ se 

hace con el máximo galardón, ya que también lo ganó en 

los años 2008 y 2011, pero con estaciones ubicadas en las 

Canarias, donde las condiciones para realizar conexiones 

son más fáciles. 

El pasado  año tuvo lugar los días 8 y 9 de julio 2017, 

pero los resultados se dieron a conocer sobre enero 2018, 

tras un exhaustivo y minucioso recuento de las listas y los 

contactos realizados.

Desde la última vez que ganó, la URE (Unión de 

Radioaficionados Españoles)  estaba participando y 

obteniendo buenos resultados, quedando siempre en 

segunda o tercera posición. Este año pasado 2017, ha 

logrado un total de 19.650.618 puntos. En segundo y tercer 

lugar han quedado Alemania y Francia respectivamente.

Este año 2018 ha tenido lugar los días 14-15 de Julio, y 

de nuevo este grupo de operadores a estado seleccionado 

para participar con el equipo Español, y lo hicieron en modo 

telegrafía (código Morse)

Salva EA5BB

La selección Española de URE (Union de Radioaficionados 

Españoles)  ha contado en esta ocasión con un experimentado 

equipo de más de 50 radioaficionados con diversas 

instalaciones montadas estratégicamente en toda España, 

dos  de estas estaciones están ubicadas en la Comunidad 

Valenciana, una cerca de Elx y la otra en Ontinyent, que es 

desde donde estos 4 radioaficionados han dado su grano 

de arena para que este equipo nacional vuelva a revalidar 

el título de CAMPEON MUNDIAL.

La dinámica del concurso consiste en realizar el 

mayor número de ´contactos´ posibles en 24 horas con 

otros radioaficionados de todo el mundo que también 

estén participando en esta competición, con casi 5000 

participantes de todo el mundo en este año 2018.

Por cada contacto, que se clasifican según la distancia 

y el país de destino, se van sumando dichos puntos. Toda 

la organización del concurso conlleva mucho tiempo de 

preparativos, ya que desde varios meses antes se trabaja en la 

configuración del equipo para elegir a las mejores instalaciones.

Una vez definido el grupo, cada propietario de su estación 

debe de adecuarse para las bandas de frecuencias en las 

que tenga que trabajar, debiendo instalar las antenas más 

óptimas en aras de obtener los mejores resultados.

Ahora hay que esperar de nuevo unos meses para que la 

organización haga la recopilación de todos los listados de 

contactos de todas las estaciones participantes, y determine 

los ganadores de cada categoría.
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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.

GORDOLOBO (Verbascum Thapsus)
(Guardalobo, Trepó, Candelera)

Floració durant el mes de juny. Es recol·lecta 

durant els mesos d'estiu, encara que les tiges amb 

les flors belles i grogues s'arrepleguen en els mesos 

de juny i juliol, abans que marcisquen.

Les principals virtuts són les de combatre els 

problemes respiratoris i pulmonars per la seua 

acció expectorant, com els catarros, la tos, la 

faringitis, i la bronquitis. Per a açò s'utilitzen les 

infusions amb la tija i les flors del gordolobo.

En una de les excursions realitzades amb el 

meu oncle Juanito del 19, ens acostem al mas de 

l'Eixar a poca distància de la font Freda al terme 

de Bocairent, i ens trobem a una persona bohèmia 

que feia temps que estava realitzant meditació i a 

més pintava. Ens va preguntar si anàvem cercant 

alguna herba medicinal, nosaltres li vam dir que 

anàvem fent alguna volta per a veure com estava 

el terreny, i de pas, veure si podíem trobar alguna 

planta que ens resultara interessant. El bon 

home ens va donar una recepta molt bona per a 

la bronquitis que era de la seua àvia: es barreja 

tussílag (pota de cavall), flor de gordolobo, flor de 

malva, pulmonària i regalèssia, un trosset de pell 

de llima, un altre de taronja i una figa seca. Tota 

la infusió es fa ben colada i se li afig una cullerada 

de mel de romer o de timó.

Encara que la virtut més important és la que 

hem descrit anteriorment, també s'utilitzen les 

fulles, cuites o en oli per desinfectar i cicatritzar, 

per al rentatge de ferides, hemorroides, cremades, 

úlceres, nafres i per a rebaixar els floroncos.

REMEI CASOLÀ:

El meu sogre Fernando Carabassa, moltes vegades 

em deia que li arreplegara les fulles de gordolobo per 

a bullir-les amb llet i poder fer compreses a les mans 

i a les orelles, per a desinflamar els prunyons que 

es feien durant l’hivern pels canvis de temperatura.
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La meua mare Remedios el 19, realitzava un oli de flors de 

gordolobo, on agafava un grapat de flors de la planta i els 

posava en un pot de cristall, afegia oli d’oliva fins a cobrir-

les, les deixava a sol i serena durant 30 dies, ho colava i ho 

guardava en potets xicotets de cristall i els utilitzava per a 

guarir les úlceres anteriorment descrites.
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MATERIALIZA TUS DESEOS

¿
Te has planteado alguna vez cuál es el primer 
paso para conseguir lo que quieres? ¿Sabes 
que hacer para que tus deseos se hagan 

realidad?. Lo primero a tener en cuenta para 
que algo se cumpla es tener una intención, un 
propósito, un objetivo. Lo segundo, encaminar 
tus pasos hacia ello y no rendirte ante el primer 
obstáculo que aparezca.

Así pues, la intención es lo que quieres, tu meta, 
tu finalidad. La intención, bien formulada, tiene 
el poder de llevarte a tu objetivo.  ¿Que debemos 
hacer para conseguir acercarnos a esa meta o 
deseo?

* En primer lugar, que esté perfectamente 
definida. Es decir, no debe haber ninguna duda de 
lo que pides, de lo que quieres, de lo que formulas.

* En segundo lugar, que sea concisa. Concisa 
es, por ejemplo, una frase, no más.

* En tercer lugar, que sea clara. Esto supone: 
por un lado, que se entienda a la perfección  y 
por otro, que no sea contradictoria.

* En cuarto lugar, que sea unidireccional. Esto 
quiere decir que apunte a una sola dirección, lo 
cual supone no dar ni ofrecer alternativas. No 
puedes pedir un coche, aunque si no fuera posible 
también te vendría bien una moto.

* Además, debes formularla en voz alta para 
que tu cuerpo se entere bien de lo que quieres. 
Tu cuerpo debe ser consciente de lo que desea 
tu mente. Las células de tu cuerpo deben resonar 
con esa vibración en su totalidad. Habla de ello.

* Y por último, debes ser consciente de que lo 
que quieres ya existe en el campo general. Eso 
significa que, en realidad, lo único que tienes que 
hacer es ir a recoger tu pedido.

No deberías en este punto, por tanto, comenzar 
a pensar entre lo que sería posible y lo que no, 

por la sencilla razón de que lo imposible no 
existe. Lo imposible es un concepto mental, un 
estado limitativo de tu mente que se empeña en 
compartimentar la realidad, en hacer distinciones 
donde no las hay.

Cuando estamos seguros de algo, las dudas no 
tienen cabida. Si estamos en un tren y sabemos 
que ese tren tiene un destino específico, no nos 
preocupamos en cada estación  si el tren  llegará 
con toda seguridad al lugar a donde voy.

Algo así debe pasar cuando realmente deseamos 
algo, debemos olvidarnos de lo que nos haga 
dudar, debemos vaciarnos de cualquier creencia 
limitante, debemos enfocarnos en lo que deseamos 
y confiar.

Desea, confía, permítete y espera con 
paciencia, que una vez que levantes 
esas barreras que normalmente creas, lo 
manifestarás sin mayor complicación.

Recuerda que tienes derecho a pedir, a 
desear, que la vida es plena y abundante y todo 
cuanto deseas está ahí.

Para ampliar más sobre el tema te recomiendo 
el libro del Dr. Wayne W. Dyer  títulado 
precisamente El poder de la intención, el cual  
nos habla de “la fuerza del universo que nos 
permite llevar a cabo el acto de crear”, y es uno 
de los libros más completos que existen sobre la 
materia.

Te deseo lo mejor y muchos éxitos en el nuevo 
año.
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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

Nuevo año, ¿Qué te propones mejorar?

I
niciamos un nuevo año lleno de prosperidad y nuevos 
propósitos para alcanzar la mejor versión en cada uno 
de nuestros roles. Mejorar en el trabajo, ser mejor 

padre/madre, mejorar nuestro bienestar,... y muchos 
más propósitos que la mayoría nos marcamos en cada 
verano o cada año nuevo.

¿Qué te propones este año? ¿qué necesitas mejorar 
en tu vida?

Para mejorar en nuestra vida la primera acción que 
tenemos que ejecutar es salir de nuestro sillón del 
confort. Para cada acción que se quiera llevar a cabo se 
requiere de energía. Esa energía necesaria para crear el 
movimiento y la ejecución. Así que anímate y manos a 
la obra.

Nuestra alimentación es la base de nuestra salud junto 
a la actividad física y a la hidratación. Espero que uno 
de tus propósitos sea restablecer tu alimentación, ya 
que en estas fiestas se ha visto un poco comprometida, 
para volver a  la sensación de bienestar y dejar atrás las 
digestiones pesadas. Si te preguntas, ¿qué debo hacer 
para iniciar una buena alimentación? y más importante 
aún, ¿cómo puedo mantenerla?, sigue estos consejos:

Empieza a trabajar tus hábitos alimentarios. No es 
cuestión de seguir una dieta, restablecer el peso y vuelta 
a los hábitos anteriores que te ayudan a incrementar tu 
peso y tu malestar. Mastica concienzudamente, saborea 
los alimentos, planifícate para comprar todo lo que 
necesitas para llevar una alimentación más saludable, 
activa el movimiento... Párate a pensar por un momento 
que hábitos te hacen sentir malestar y poco a poco ves 
restableciéndolos. Un pequeño cambio nos avanza hacia 
grandes cambios.

Planifica el menú semanal. El cuidar nuestra alimentación 
debe ser fácil, no debe ser algo impuesto o que nos cueste 
realizar ya que comemos un mínimo de tres veces al 
día y si es un sobreesfuerzo para nosotros realizar las 
comidas al final vamos a desistir en el intento. Al planificar 
el menú semanal será más fácil llevarlo a la práctica 
porque cada día sabrás que vas a comer y a la hora de 
realizar la compra sabrás que comprar y no compraras 

cosas insanas. 
Realiza una vez por semana la compra semanal. Una vez 

planificada la semana será más fácil, más rápida y más 
económica realizar la compra. De esta manera no estarás 
todos los días comprando lo que necesitas, tendrás todos 
los alimentos en casa y ganarás tiempo. 

Elabora comidas de temporada. El invierno pide de 
caliente y en verano, platos fríos. En invierno se nos 
facilita la tarea de cocinar. Preparar platos de caliente 
como guisados, legumbres, caldos, purés...

Elabora tu comida rápida y saludable. Dedica una 
hora a la semana a cocinar. Alíate al menaje más 
moderno. Utiliza la olla rápida, el horno o temporaliza la 
vitrocerámica y cocina varias raciones para dos comidas 
a la semana o para la siguiente semana.

 Prepara tres o cuatro platos de caliente como 
legumbres, caldo, la salsa para la pasta, algún guisado, 
puré... y guárdalo en la nevera o congelador para esos 
días que llegues a casa y tenga que ser calentar y listo. 

Compra el mejor alimento. No le damos la importancia 
que requiere a nuestra alimentación. Antes valoramos 
las prestaciones de nuestro móvil que analizamos lo que 
compramos. Intenta comprar producto de temporada, de 
proximidad y a poder ser de cultivo ecológico. Evita los 
productos embasados, mantén una compra sostenible y 
de comercio cercano.

Mantén tus hábitos alimentarios saludables. El éxito de 
mantener el peso corporal y tu bienestar está dado por 
tu comportamiento. Si comes más de la cuenta, masticas 
muy rápido, tienes impulsos por el dulce, te alimentas 
compulsivamente,... antes de llevar a cabo estos hábitos 
sé consciente y piensa en los efectos secundarios, ¿vale 
la pena un momento de placer para después estar mal 
y arrepentid@?

Actúa y no dejes que un año más tus buenos propósitos 
se queden en el intento. Empezar es el primer paso y en el 
tiempo se consciente de los beneficios que te proporciona 
cuidarte, mejorar tu alimentación, realizar deporte y 
mantener unos hábitos saludables de vida.

Feliz año nuevo. 
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CocentainaCARMEN GARCÍA GALIANA / Naturópata- Flores de Bach / carmens151811@gmail.com

LA GASTRITIS ……..

¿
Quién no ha sufrido las molestias de una gastritis? Yo 

creo que muchos de ustedes porque es una patología 

que es fácil de padecer, y sobre todo se puede sufrir  

después de estas fiestas Navideñas donde hay exceso de 

comida y bebida en el cuerpo.  

La gastritis se puede decir que es “la inflamación de la 

mucosa gástrica que reviste, por dentro, al estomago para 

protegerlo de los jugos gástricos”. El estómago es uno de 

los órganos más importantes del tubo digestivo, el cual 

tiene millones de células secretoras que producen los 

jugos gástricos, aproximadamente 2 litros por día y algunas 

hormonas. Los jugos gástricos se conforman de agua, 

ácido clorhídrico, enzimas (peptina, renina gástrica, lipasa 

gástrica) y mucus protector de las paredes del estomago.  

El ácido clorhídrico crea un ambiente fuertemente ácido 

(PH aproximado de 1 o 2) necesario para la activación de 

las enzimas que digieren las proteínas. La acidez estomacal  

también cumple la importante función de destruir bacterias, 

hongos, virus y otros microorganismos que ingresan junto 

con los alimentos al estómago. El mucus que también 

secretan las células de la pared estomacal, se encarga 

de proteger al estomago de la acidez. Pero cuando hay 

una disfunción en el proceso de producción de los jugos 

gástricos es cuando aparece la gastritis.

Se diferencia entre gastritis aguda que es la que se 

presenta de forma repentina y pasajera, y gastritis crónica 

que es la que perdura a lo largo del tiempo.

Los síntomas que ocasiona la gastritis varían de unas 

personas a otras, pero las más comunes  son: sensación de 

dolor y/o ardor en el abdomen, nauseas, vómitos, digestiones 

pesadas, pérdida de apetito, inflamación abdominal, 

distensión abdominal, intolerancia a algunos medicamentos 

y pueden presentarse vomito con sangre y heces con sangre 

(de color negro).

Las causas de una gastritis pueden ser varias desde comer 

rápido, ingerir alimentos en mal estado, consumo de alcohol, 

ingestión de sustancias corrosivas, ingestión de ciertos 

medicamentos (aspirina, corticoides, antiinflamatorios), 

reflujo de bilis al estómago, estrés intenso que aumenta 

la secreción ácida, infección por la bacteria Helicobacter 

Pylori, o de origen autoinmune asociada a anemia perniciosa 

(el estomago carece de factor intrínseco, una sustancia 

necesaria para la absorción de la vitamina B12).

Cabe recalcar que según el tipo de gastritis que se 

presente en una persona se tratara de una forma, así por 

ejemplo una gastritis aguda que es puntual y pasajera que 

puede ser por la ingestión de un alimento en mal estado 

no se tratara igual que una gastritis crónica provocada por 

un estrés continuo que padece el cuerpo  que le provoca 

exceso de secreción ácida.

Primero voy a detallar las medidas que hay que tomar 

cuando se padece una GASTRITIS AGUDA :

-Primero y muy importante buscar la causa y una vez ya 

descubierta tomar las medidas oportunas.

-Infusiones de manzanilla, hinojo o anís verde, malvavisco, 

Mª Luisa y  Melisa.

-Hacer uso de Prebióticos y Probióticos.

-Tomar  caldo solamente de arroz hervido.

-Hacer consumo de unos días de Papaya.

-Seguir durante unos días una dieta blanda y suave 

(sémola, puré de patata y carlota, arroz cocido o  pescado 

blanco hervido o a la plancha).

-Suprimir por unos días irritantes como tabaco, café o alcohol.

-Si la gastritis aguda se hubiera producido por un disgusto, 

en este caso ya el sistema nervioso estará involucrado 

entonces también habría que tratarlo.

Y si se padece una GASTRITIS CRÓNICA:

-Primero y tal como he mencionado en la gastritis aguda 

buscar la causa, y cuando la persona sea sabedora, tomar 

las medidas oportunas.

-Seguir una dieta saludable y equilibrada, de fácil digestión 

evitando alimentos muy grasos, condimentados y fritos.

-Suprimir cualquier tipo de irritantes: especias, picantes, 

comidas copiosas, comidas muy calientes o muy frías, 

bebidas gaseosas, alcohol, café, té, embutidos, ahumados, 

salazones, escabechados, etc

-Evitar los derivados del tomate (salsas, zumos) y el zumo 

de cítricos ya que pueden causar molestias según la persona.

-Comer lentamente, masticando y ensalivando bien los 

alimentos.

-Se aconseja hacer comidas poco abundantes y frecuentes 

(4 o 5 comidas al día).

-Tomar en ayunas zumo de patata, carlota y aloe vera.

-Consumir papaya y piña.

-Tomar prebióticos y probióticos.

-Después de cada comida es aconsejable de tomar 

una infusión digestiva de manzanilla, hinojo o anís verde, 

malvavisco, MªLuisa y Melisa.

-Evitar el estrés, aprender a relajarse y tener un ritmo 

de vida más sano. En caso de que el estrés fuera la causa 

principal de la gastritis se trataría también el sistema nervioso.

-En muchas gastritis también hay un componente 

emocional como causa, también se podría utilizar las Flores 

de Bach, la flor más adecuada sería  Star of Betlehem.

Y ya para terminar el artículo de este mes, tan solo decir 

que espero que lo dicho en este artículo pueda ayudar a 

mucho de vosotros, aunque sea un poquito.

“Busca paz para la mente y 
  obtendras salud para tu cuerpo”
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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- 5- 8- 13- 14- 18- 24- 30 

Dies:  1- 7- 11- 17- 23- 26- 27- 29 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina GENER 

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 3- 6- 9- 12- 15- 21- 25- 31

Dies: 4- 10- 16- 19- 20- 22- 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



EXTREMAR LA 
PRECAUCIÓ 
PER EVITAR INCENDIS

DESCONNECTAR 
TOTS ELS APARELLS 
ELECTRÒNICS QUAN
NO S’UTILITZEN I 
APAGAR ELS LLUMS 
QUE NO CALEN

30 de març. Hora del 
         planeta. 

UTILITZAR ELS 
CONTENIDORS 
URBANS PER 
RECICLAR PAPER, 
VIDRE, PLÀSTIC, OLI I 
MATÈRIA ORGÀNICA

PROTEGIR LA 
BIODIVERSITAT I 
PRESERVAR LES 
ESPÈCIES EN PERILL 
D’EXTINCIÓ

 22 de maig. Dia Mundial de 
   la Biodiversitat. 

CONSUMIR MÉS 
PRODUCTES DE 
TEMPORADA I DE 
QUILÒMETRE ZERO 

5 de juny. Dia Mundial 
Medi Ambient. 

  PROMOURE UN ÚS 
  RAONABLE DE L’AIGUA

REBAIXAR EL 
CONSUM DE GOTS DE
PLÀSTIC I TOVALLONS
D’UN SOL ÚS

DEIXAR EL COTXE I
  PRIORITZAR EL
TRANSPORT PÚBLIC

  I LA BICICLETA

29 de setembre. Dia sense cotxe. 
30 de setembre. Amb bici per la 
via verda.

FOMENT DEL 
VOLUNTARIAT 
AMBIENTAL

   AÏLLAR FINESTRES I 
   PORTES PER 
   ESTALVIAR ENERGIA 
   I AJUSTAR LA 
   TEMPERATURA DE 
   LA CALEFACCIÓ

REBUTJAR BOSSES DE 
PLÀSTIC A L’HORA 
D’ANAR A COMPRAR

MESOS
GESTOS

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

 PLANTAR ARBRES 

31 de gener. Dia de l’arbre. 

#CanviClimàtic 
12

COCENTAINA 2019

Objectiu Desenvolupament 
Sostenible




