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2 Revista El Comtat juliol 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!

Està portant-se a terme la cimentació dels pilars de suport de la passarel·la de la Via verda

S’ha realitzat la poda especialitzada de totes les palmeres 

del poble

Posat el paviment entre la pista coberta de hoquei patins i 

la pista central del poliesportiu municipal

S’ha dut a terme el desbrossament de solars i vies públiques
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Em preocupa

J
a s'han acabat les eleccions, entre abril i maig hem hagut 

de votar cinc vegades. Ara haurem de descansar d’eixes 

campanyes electorals de pocs continguts i sense parlar 

dels problemes que realment interessen a les persones. 

Però el que realment ens preocupa és la manera que estan 

repartint-se els ajuntaments i els governs autonòmics. Però 

no creuen que els ciutadans prenem en compte el que 

estan fent?

Anem a Cocentaina. Com tots vostés ja sabran les 

eleccions municipals no ens han deixat cap sorpresa. El 

PSOE les ha guanyat amb un regidor més degut a l’alta 

abstenció que hem tingut. CIUDADANOS tenia un regidor i 

n'ha guanyat altre, ara en tindrà dos. Han baixat un regidor 

tant el PP com el Col.lectiu 03820 – Compromís, de quatre 

que en tenien s’han quedat en tres i UNIDAS PODEMOS – 

ESQUERRA UNIDA s’ha quedat com estava però ha tingut 

una forta davallada de votants. I ara què?

Els partits que han tingut menys votants hauran de fer una 

anàlisi molt profund per a saber en què han fallat i canviar 

moltes estratègies.

El que em preocupa és l'abstenció que s’ha produït. Què 

un 32% de ciutadans contestans no han complit amb la 

seua obligació d’escollir als seus representants en aquestes 

eleccions és massa preocupant. Per què no han anat a votar? 

No els interessa la política local? No saben que amb eixa 

decisió de no anar a votar han estat fent política? No sabem 

que per a conviure una societat, hem establert unes regles 

i escollit a unes persones per a què les porten endavant?

Em preocupa el tipus de societat que estem fent entre tots. 

La societat de la comoditat. Tot són drets, tinc dret a tenir 

açò, allò i a tot el que tenen els meus veïns encara que no ens 

faça falta. Ens hem transformat en uns ximples consumistes, 

sols estem contents quan anem amb els nostres cotxes i 

mudats com a margallons als centres comercials a deixar-

se els diners.

En qualsevol societat, la ciutadania no sols té drets, també 

té obligacions i una de les obligacions bàsiques de qualsevol 

societat, encara que siga la més primitiva, és participar 

activament per a escollir als nostres representants que 

intentaran fer-nos la vida més fàcil, còmoda i harmoniosa, 

controlant i augmentat eixos serveis bàsics per a tothom com 

tenir aigua a les nostres aixetes, bones clavegueres per a 

treure les nostres deixalles, carrers amb bones condicions, 

escoles per a tota la xicalla, metges perquè tinguen cura de 

la nostra salut, tenir tota una sèrie d’activitats culturals per 

al nostre entreteniment i per augmentar la nostra cultura, 

una biblioteca per a poder llegir i aprendre molt, etc., etc.

Em preocupa que davant del treball dels nostres polítics, 

vostés que fan? 

Paco Fuster
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Mireia Estepa Olcina inicia la seva segona legislatura com 
a alcaldessa de Cocentaina
Redacció

E
l Saló de Plens de L’Ajuntament de Cocentaina, ple 

de veïnes i de veïns, va ser l’escenari de la sessió de 

constitució del nou consistori després dels resultats de 

les Eleccions Municipals del passat 26 de maig. 

L’acte retransmès en directe per  Ràdio Cocentaina i a 

través de les xarxes socials d’aquesta casa es va dur a terme 

el dissabte 15 de juny a les 10h del mati.

En aquesta ocasió la sessió plenària va començar amb 

la formació de la Mesa d'Edat presidida per Jordi Pla i 

Paco Payà, tots dos de Col·lectiu 03820-Compromís ( com 

a membre més jove i més major de l’actual Corporació 

Municipal), i després d’aquest tràmit es va passar al 

nomenament dels 17 regidors electes perquè prengueren 

possessió del lloc que ocuparan en aquests propers quatre 

anys en el saló de plens. 

A continuació es va efectuar públicament l’elecció de 

l’alcalde o alcaldessa, a la qual concorrien tots els caps de 

llista, i en la qual totes les formacions presents a la corporació 

municipal van votar als seus respectius alcaldables. 

D’aquesta manera Mireia Estepa, del PSOE, es va convertir 

de nou en l’alcaldessa d’aquesta Vila Comtal en rosar la 

majoria absoluta amb vuit regidors “agafe aquesta legislatura 

amb més experiència i amb un regidor més.”

Cal assenyalar que tots els regidors van jurar o van 

prometre el seu càrrec, sent aquesta última la fórmula més 

utilitzada, a la vegada que van rebre una insígnia amb l’escut 

de l’ajuntament que els acredita com edils per a la legislatura 

2019-2023. Recordar també que els socialistes governaran 

en minoria mentre que Col·lectiu 03820-Compromís, amb 

Jordi Pla al capdavant, liderarà l’oposició. També estan 

en aquesta oposició el PP encapçalats per Ray Montava, 

Ciutadans amb Juan José Moncunill com a líder i Unides 

Podem-Esquerra Unida tenint com a portaveu a Eli Aleix. 

L’acte va seguir amb les paraules dels propis portaveus.

De Unides Podem-Esquerra Unida, Eli Aleix va dir  que 

“ens hem votat perquè considerem que era el més honest. 

No volíem votar altra candidatura ni per suposat abstindre’s. 

Estarem a l’oposició i la farem amb responsabilitat, honestitat 

constructiva i amb molta il·lusió. Anem a treballar de valent 

perquè el municipi de Cocentaina tinga el que mereix, i com 

be deixa Vicent Andrés Estellés: assumiràs la veu d’un poble 

i seràs la veu del teu poble, i seràs per a sempre poble. I 

nosaltres estem ací per a treballar per Cocentaina Moltes 

gràcies a tots i a totes.”

Prenia la paraula després  Juan José Moncunill de 

Ciutadans, “el nostre vot ha estat un vot d’agraïment al suport 

donat al projecte de Ciutadans en Cocentaina. Un projecte 

que va avançant any rere any, amb pas ferm, i que anem 

a demostrar en els pròxims quatre anys que és un projecte 

seriós i de futur. Gràcies Cocentaina.”.

Seguint l’ordre d’intervenció, establert aquest pel número 

de votants, era el portaveu popular Raimundo Montava qui 

es dirigia als presents dient que “hui comencen quatre 

anys, comença una nova legislatura. Jo espere que siga una 

legislatura on tots pugam combatre per coses positives per al 

nostre poble. Nosaltres treballarem amb lleialtat, treballarem 

amb moltíssima força, i amb moltíssimes ganes i il·lusió 

perquè Cocentaina puga avançar, i perquè Cocentaina puga 

ser d’ací quatre anys un lloc un poquet millor on viure del 

que és hui. Moltes gràcies a tots i gràcies a Cocentaina pel 

suport”.

Jordi Pla, del Col·lectiu-compromís 03820 en la seua 

intervenció felicitava a la Sra. Alcaldessa i a la resta de la 

Corporació Municipal “ perquè creiem que actuant junts 

tenim que superar els reptes que ens afronten durant els 

propers anys i durant els següents anys. Hem de pensar 

més enllà d’aquests quatre anys i planificar, i actuar i 

concretar quina Cocentaina volem d’ací 30 i 40 anys. I 

per això necessitem grans consens entre totes les forces 

polítiques, entre tots els regidors que estem ací i sobre tot 

que ens deixem el carnet del partit en casa i que actuem 

sempre pensant en Cocentaina. També veig per ací algun 

exalcalde, molts ex regidors i aquesta presa de possessió 

que fem hui, la solemnitat d’obrir un nou curs polític, una 

nova sessió investidura, és sobretot dignificar la figura del 

regidor, en el sentit que els 17 que estem ací cada vegada 

que entrem a l’Ajuntament per anar a fer les nostres coses, 

assistir als plenaris, per a treballar pel nostre poble en 

definitiva, hauríem de pensar que és l’última volta que 

entrem, perquè d’eixa forma treballarem de la manera més 

racional, de la manera més humil i sobre tot mirant els 

interessos del nostre poble. Moltes gràcies a tots per haver-

nos donat la seua confiança i a treballar tots junts per fer 

una Cocentaina millor no sols estos pròxims 4 anys, si no 
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durant els pròxims 30 anys.”

Tancava el torn de paraula la pròpia alcaldessa, Mireia 

Estepa qui tenia en primer lloc paraules d’agraïment per 

a totes les persones que diumenge 26 de maig van acudir 

a les urnes “per a posar en les mans dels 17 que estem 

ací la responsabilitat de fer de Cocentaina un poble millor, 

demostrant que la democràcia segueix molt viva. 2466 

gràcies a eixe 42,4% dels votants que van dir que volien altre 

govern socialista, revalidant els nostres 40 anys al capdavant 

de l’ajuntament. 40 anys que són fruit, única i exclusivament, 

de la voluntat democràtica dels contestans i les contestanes. 

40 anys de treball amb la ciutadania, amb les portes obertes, 

amb proximitat, amb honradesa i amb molt de trellat; 

eixes han sigut i continuaran sent les nostres ferramentes 

de treball. En segon lloc, done les gràcies als companys i 

companyes de l’anterior corporació pels projectes que hem 

sigut capaços de consensuar. Especialment done les gràcies 

a Marcos, Saúl, Marcela i Susana, que des de les seues 

delegacions han sigut capaços de compaginar la seua vida 

laboral amb la gestió voluntària de les seues àrees. Trobarem 

a faltar els consells d’alguns i la llibreta taronja plena de 

projectes d’altres. Haveu sigut uns bons mestres. I acabe 

amb els agraïments fent menció de 3 pilars fonamentals 

que han facilitat que hui siga l’alcaldessa de totes i tots: en 

primer lloc, el PSPV-PSOE de Cocentaina, gràcies pel vostre 

recolzament i dedicació. En segon lloc, gràcies a la llista 

que m’acompanya, a estes 7 persones que formen l’equip 

i que tenen sobrada il·lusió, ganes i disposició per traure el 

projecte contestà avant; són uns valents perquè a la política 

es ve a servir i el sacrifici que ens espera és ingent. I per 

últim, done les infinites gràcies a la meua família i amics. 

Els meus pares i la meua parella que respecten els meus 

silencis, el meu espai i la meua distància, que són capaços 

de fer-me la vida més fàcil i amable quan més complicada 

em resulta. Gràcies per respectar les meues decisions i 

estar sempre. Ara ha arribat el moment de que cares noves 

i altres més experimentades, agafem les regnes d’este gran 

municipi per a fer d’ell el poble que totes les contestanes 

i contestans mereixen. Una Cocentaina que respecte la 

valuosa natura que ens envolta, una Cocentaina que siga 

bandera d’igualtat d’oportunitats, per a dones i homes, per 

als que tenen recursos i els que no, per als emprenedors que 

volen obrir-se pas, per als joves, per a les persones majors 

que es senten soles, per als parats i els dependents. Eixa 

igualtat és la que fa gran a un poble i no imagine un repte 

més apassionant que lluitar per fer-ho possible. Cada any 

d’experiència dels socialistes al front d’aquest ajuntament 

ha augmentat més i més la responsabilitat titànica que 

sentim a les nostres mans. La ciutadania cada 4 anys ens 

posa el llistó més alt i els socialistes entenem que quanta 

més confiança posen els socarrats en nosaltres, més vots, 

més regidors, més responsabilitat tenim els que governem 

de no decepcionar-vos, d’estar a l’altura i de respondre 

amb sacrifici, treball i resultats a la confiança que ens 

haveu donat. Els votants van deixar clar a les urnes que 

no els agrada la crispació, a cadascú de nosaltres ens han 

escollit per a mirar pel bé comú, som una corporació plural 

i desitge, pel bé del poble, que sigam una corporació de 

consensos, una corporació on brille el trellat i la passió per 

Cocentaina. Demane a tots els partits que sigam capaços 

de respondre amb educació, sense personalismes i amb 

exemplaritat. Venim a servir a Cocentaina, venim a sumar 

per a fer poble fent comuns els bons projectes, vinguen 

del partit que vinguen. És un honor que els veïns i veïnes 

hajau depositat en estes mans la vostra confiança, sent una 

responsabilitat enorme i em compromet a estar al vostre 

costat, a ser justa i sacrificar-me per cadascuna de les 

11.636 persones que viviu al poble, esforçant-me perquè 

l’ajuntament garantisca una convivència harmoniosa, una 

Cocentaina que vos oferisca tot el que necessiteu per a viure 

bé i sentir-se orgullosos de ser contestanes i contestans. Hui 

iniciem amb una gran felicitat i una responsabilitat gegant 

un nou govern. Moltes gràcies!”

La investidura va finalitzar amb una foto de família de 

la nova corporació municipal a la qual arriben deu nous 

regidors repetint set del anterior legislatura. 

La foto la tenen  més gran a la portada i des d’aquestes 

línies agraïm la predisposició de tots els regidors a l’hora de 

fer la foto i facilitar-nos la feina.
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Regidories i delegacions

1-. Mireia Estepa Olcina
alcaldessa

2-.Mariona Carbonell 
Pascual

3-.MªEugenia Miguel 
Anduix

4-.Octavio Cerdá Bernabeu

L
’alcaldessa de Cocentaina ha preparat ja el decret on consten totes les delegacions  que tindran els 8 regidors i regidores 

que integren el govern del PSPV-PSOE per al poble de Cocentaina.

El govern socialista treballarà, de moment, sense pactes però no tanca les portes a futurs acords que siguen 

beneficiosos per al poble.

L’edil Estepa explica que «s’ha buscat que cada regidoria la porte la persona més preparada a professionalment o amb 

més habilitat i capacitat, per a garantir que oferim a la ciutadania la gestió que mereix.»

Benestar social, 
educació

Hisenda, indústria, 
obres i serveis, Fira 

(2019)
2n tinent d’alcaldia

Med i  amb ient  i 
s o s t e n i b i l i t a t , 
urbanisme, 
Fira (2020-2023)
3r tinent d’alcaldia

Esports i Festes
5t tinent d’alcaldia
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5-. Antonio A. 
Hernández Molina

MªTeresa Valls Jover

Francisca Ruiz Molina
Ivan Jover Peris

Cementiri, pedanies, 
personal, seguretat 
ciutadana, ocupació
4rt tinent d’alcaldia

Sanitat, participació 
ciutadana, joventut, 

innovació i transparència, 
Ràdio Cocentaina.

Tradicions, neteja 
viària i RSU, comerç 
local
6é tinent d’alcaldia

Cultura, patrimoni, turisme, 
promoció lingüística
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Finalitzades les obres l’antic Institut per convertir-lo en 
Centre de Formació

Redacció

L’actuació ha està pressupostada en 179.419 euros, una quantitat que 
assumeix íntegrament la Diputació Provincial d’Alacant

L
'Ajuntament de Cocentaina va iniciar a principis 

d'aquest any 2019 les obres de condicionament de 

l'antic Institut Pare Arques, situat a la part alta de 

l'Avinguda del País Valencià i al costat del Poliesportiu, per 

convertir-lo en un Centre de Formació Municipal.

L'actuació ha tingut un termini d'execució d'uns quatre 

mesos i està pressupostada en 179.419 euros, una quantitat 

que assumeix íntegrament la Diputació Provincial d'Alacant 

a través d'una subvenció concedida al Consistori contestà. 

El projecte ja esta finalitzat i consisteix en l'adequació de la 

planta superior de l'Institut, que fins ara feia les funcions 

d'alberg municipal, per a ser reconvertida en un espai 

destinat l'activitat docent. 

Recordar que a l'antic Institut Pare Arques ja es 

desenvolupen funcions educatives ja que en les plantes 

inferiors se situen les instal·lacions de la Formació de 

Persones Adultes FPA

Aquest Centre de Formació compta amb tots els serveis 

necessaris per acollir d'aquí a poc als alumnes del Col·legi 

Sant Joan Bosco II quan comencin les obres d'unificació 

del mateix a través del Pla 'Edificant' del Consell "d'aquesta 

manera s'evitarà que els estudiants estiguin en barracons i 

es garantirà que els mateixos puguin desenvolupar les seves 

classes amb total normalitat mentre s'estigui construint el 

nou edifici. És un projecte necessari que ja venia treballant 

el Govern Municipal des de fa mesos de cara a aquesta 

unificació del Bosco ", detalla el regidor d'Obres i Serveis 

en l'Ajuntament de Cocentaina; Marcos Castelló.

Dons be ara ja esta com hem dit finalitzada l’obra sols 

queda que passe les revisions de la Conselleria.

La regidoria de Benestar Social garantix l’aprenentatge 
i l’oci de xiquets i xiquetes en risc d’exclusió social

L
a regidoria de Benestar Social subvenciona a 8 xiquets i 

xiquetes per a assistir a l’escola d’estiu de permanència 

municipal que té lloc entre el 25 de juny i el 31 de 

juliol, en horari  de 8:30h a 14:30h de dilluns a divendres 

al poliesportiu.

Aquestos menors provenen de famílies que per motius 

socials i/o econòmics tenen alguna dificultat, motiu pel qual, 

la regidoria es fa càrrec del 50% del cost de la matrícula, 

a més de comptar amb un 30% de descompte addicional 

pel 2n germà/na.

Segons explica l’alcaldessa, Mireia Estepa, «amb aquesta 

ajuda garantim que xiquets i xiquetes puguen tindre 

educació i oci també durant una part de les seues vacances i, 

així, gaudir i aprendre, amb igualtat de condicions respecte a 

altres menuts. Cap xiquet s’hauria de veure privat d’aquesta 

possibilitat, per això des de fa anys treballem amb aquest 

propòsit».

Aquesta escola permet a l’alumnat estar tot el matí 

realitzant diverses activitats: treball manuals, psicomotricitat, 

natació, jocs, esports, repàs dels deures, lectura, aventura, 

etc. L’esport es pot elegir en funció de l’edat i l’oferta segons 

les escoles esportives d’estiu, així s’adapta l’activitat a les 

preferències de cada xiqueta i xiquet.

NP Ajuntament de Cocentaina
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La Fira de Tots Sants celebra que ja és Festa d’Interès 
Turístic Internacional
Redacció

L
’Ajuntament de Cocentaina va coler compartir amb 

tot el poble el nou títol que la nostra Fira, la millor Fira 

del món ha obtingut recentment. Va ser el diumenge 

2 de juny quan es va realitzar un gran esdeveniment per 

a celebrar que la Fira ha sigut nomenada d’Interès Turístic 

Internacional. L’activitat es va dur a terme al Pla de la Font, 

punt d’inici i origen de la Fira. 

Des de les 9h del matí i fins a les 14h es van recrear els 

sectors més tradicionals de la Fira de Tots Sants. A mb la 

gran col·laboració de les mestres de casa es va celebrar el 

típic esmorzar de l’1 de novembre i es va comptar amb la 

col·laboració del grup de Danses Cocentaina i la Colla Mal 

Passet. També hi va haver  una xicoteta representació d’una 

de les arrels de la Fira: la Fira cavallar i espai per a la Fira 

dels més menuts de casa amb animacions i jocs.

Des de l’Ajuntament de Cocentaina s’assenyalava que era 

important celebrar aquest dia “perquè és un nomenament 

històric, som l’única Fira d’aquest tipus de tota Espanya amb 

declaració d’Interès Turístic Internacional i volem celebrar-

ho amb totes les persones del poble que fan que cada any 

Cocentaina siga capital de comerç, cultura, tradició i oci. 

És un reconeixement que arriba després de molt de treball i 

pensem que cal celebrar la declaració amb el poble perquè 

és fruit del seu esforç.”

Va ser un mati de juny que ens va transportar a l’1 de 

novembre. Destacar també que al costat del llavador, el 

Club Pilota Cocentaina va jugar una partida de raspall, amb 

la possibilitat de que  participaren tots aquells que vulguen. 

A les 11 del mati, periodista contestana Carolina Ferre ens 

introduïa en les “Histories de Fira”.  Al centre del Pla de la 

Font, ens traslladà a les edicions passades de la Fira on van 

presentar històries úniques i genuïnes del món de la Fira 

de Tots Sants. Històries de tota la vida, i altres més recents, 

tenint l’oportunitat de conèixer a personatges importants 

per diversos motius en la història recent de la Fira de Tots 

Sants.  Van ser vora de dues hores plenes d’emocions, 

reconeixements, secrets i diversió per a tots els presents. 

Amb la Fira cavallar i la recreació de paradetes típiques de 

la Fira amb gaiatos, artesania i torró, el mati va ser d’allò més 

complet ja que també es comptava amb una zona infantil 

ubicada en la replaça de la Biblioteca i Casa de la joventut.

Per arrodonir aquesta jornada, també el Pla de la Font va 

comptar amb l’encontre de Boixeteres que organitzen les 

Mestresses de casa i que enguany arribava a la seua 19 edició.

La festa va concloure amb un gran actuació musical amb 

els cantautors contestans  que van versionar, al seu estil 

musical, cançons tradicionals de Cocentaina i de la comarca.
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Gran èxit de les Jornades Gastronòmiques Fira de Tots 
Sants de Cocentaina

C
ocentaina va tornar a viure una intensa programació 

entre maig i juny per posar en valor la riquesa de la 

nostra gastronomia així com les particularitats dels 

nostres productes típics.

Estem parlant de les Jornades Gastronòmiques Fira de 

Tots Sants que varen arribar puntuals a la seva cita una 

primavera més. En l'esdeveniment s’han dut a terme quatre 

rutes repartides en cada un dels caps de setmana d’aquest 

període, és l’esperat Cocentaina de Tapes o El quinto i Tapa. 

A aquesta oferta s’ha sumat  una proposta nocturna, a 

càrrec dels pubs locals, però a més a més s’ha de recalcar 

la recuperació del menú de migdia en diferents establiments 

hostalers tal com es feia en els inicis d’aquestes Jornades 

Gastronòmiques i la música en directe que ha acompanyat 

a aquests jornades. 

La regidora de Fira i Promoció Econòmica, Mariona 

Carbonell, es mostrava satisfeta d’aquesta celebració i a més 

ens deia que les jornades compten amb una gran acceptació 

a Cocentaina i fet que demostra el gran interès que tenen 

els bars, restaurants i pubs per participar en una iniciativa 

com aquesta. Ara toca treballar perquè aquesta participació 
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s'incremente de cara als propers anys.

Per la seva banda Andrés Pascual, representant de 

l'Associació de Comerciants i Hostaleria, també es mostrava 

molt satisfet de la resposta de la gent de cara a les jornades 

recordant-nos també que s’han repartit una gran quantitat 

de premis. “Ara -ens deia- toca fer una valoració de les 

mateixes i intentar millorar per a l’any que ve”. 

La IV marató solidària de donació de sang augmenta les 
expectatives esperades

C
ocentaina va acollir el dissabte 1 de juny la IV marató 

solidària de donació de sang. La cita fou al Centre 

Cultural El Teular. Un dels objectius d’aquesta 

campanya és contribuir a mantenir les reserves en el nivell 

òptim actual. Ara el Centre de Transfusió processa tota la 

sang donada per a la posterior distribució als hospitals. Les 

necessitats de sang en els centres sanitaris són constants: 

per a intervencions quirúrgiques, trasplantaments, com a 

suport en tractaments de quimioteràpia i radioteràpia, com a 

prevenció de sagnat en algunes malalties, en complicacions 

hemorràgiques, parts, situacions d’urgència (accidents, 

cremats) ... 

El procés que es segueix es el següent: una vegada feta la 

donació  es separa en els seus tres components principals 

(plasma, plaquetes i glòbuls vermells) que es destinen als 

pacients en funció de les seves necessitats.

Cal dir que ací a Cocentaina i en aquesta edició, varen 

participar 54 donants i 4 d’ells s’han fet nous donants, la 
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qual cosa ha sigut molt positiva . 

Al centre de salut del nostre poble cada mes es fan 

donacions de sang on solen participar entre 30-35 persones. 

Va ser un mati molt solidari on a més,  l'Associació de 

mestresses de casa es va sumar a aquesta marató preparant 

diversos productes com coques dolces i salades que varen 

servir d’avituallament per a tots aquells que van participar. 

També donar sang tenia el seu premi es va fer un sorteig 

entre els regals que varen aportar diferents col·laboradors.

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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La firma Crea 360 s’adhereix a la xarxa europea de 
consultores “Aliança d’Afers Europeus”

A 
finals de maig, la firma Crea 360, amb seu a 

Cocentaina, es va convertir en la primera empresa 

espanyola a formar part de la xarxa d'empreses 

consultores "Aliança d’Afers Europeus".

En una trobada a Budapest, es va celebrar la constitució de 

la xarxa d’empreses consultores, al costat de firmes d’altres 

sis països. Crea 360 se situa com a empresa de referència 

en sol·licitud i gestió de fons europeus en ajuntaments i 

empreses d'Espanya i Portugal. 

L’adhesió a aquesta xarxa europea va arribar, segons afirma 

Rafa Montaner, gerent de la firma, després de quatre anys de 

treball en el sector i després d’aconseguir projectes que sumen 

més de 15 milions d’euros per a ajuntaments de la província.

El 2013 va néixer la feina d’aquesta firma de Cocentaina,

La firma ofereix la possibilitat de captar fons i planificant 

estratègicament, tenint en compte les necessitats dels 

municipis i aconsellant a través de quines línies podrien 

obtenir finançament, depenent de la idiosincràsia de cada 

pla i el que poden oferir els programes europeus.

La xarxa "Aliança d’Afers Europeus"està basada en 

l’excel·lència en l’àmbit dels projectes europeus i la 

planificació estratègica, i compta entre els seus membres 

amb empreses expertes en la matèria, entre els quals 

destaca la seva especialització en el Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional (Feder), el Fons Social Europeu, 

la iniciativa Urban Innovative Actions i programes de 
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cooperació europea com Erasmus +.

En la trobada d’adhesió que va introduir a Crea360 a 

la xarxa de consultores, es van donar cita set empreses 

representants de sis països diferents; Hongria, Itàlia, 

Espanya, Països Baixos, Eslovàquia i Eslovènia. D’aquesta 

manera, les empreses integrades a la xarxa treballaran de 

manera conjunta i coordinada en els propers anys. D’aquesta 

manera, Crea 360 serà la representant d’aquesta aliança 

estratègica per a l’àrea d'Espanya i Portugal. Així, es reconeix 

la seva important tasca en els últims anys, assessorant a 

xicotetes i mitjanes ciutats espanyoles i portugueses en la 

captació i gestió de fons europeus. 

Dolo Martí, rep el premi a la millor actriu

L
’actriu contestana Dolo Martí Jover obté  el Premi a la 

Millor Actriu en XIV Concurs "Una primavera de teatre".

És el segon que obté per la seua interpretació de Phyllis 

Riggs en l'obra Central Park West de Woody Allen.

L’acte es va dur a terme el dissabte 22 de juny, a l'Auditori 

Municipal de Quartell, on es va celebrar la Gala de Cloenda 

corresponent al XIV Concurs "Una primavera de teatre" 

que organitza l'Ajuntament de Quartell, i on Teatre circ va 

obtindre dos premis: segon Premi per a Central Park West, 

a la millor obra del certamen. I Primer Premi a la millor 

actriu a Dolo Martí per la seua interpretació del personatge 

de Phyllips Riggs.

La trajectòria de Dolo Martí és de sobra reconeguda per 

tots. Formada a Teló Teatre, segueix desllumbrant cada 

vegada que puja a un escenari, on l’escena li se queda 
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menuda per la força que te i desprèn amb qualsevol 

personatge que interprete. Enhorabona, un premi més a la 

que aferma el bon camí de la teua carrera d’actriu!!!!
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Romu Agulló torna a embelsar Cocentaina amb la seua 
música en versió simfònica
Redacció

E
l divendres 28 de juny, el compositor contestà Romu 

Agulló  va aconseguir un ple absolut al pati d’armes 

del Palau Comtal amb l’orquestra simfònica de Diània 

sota la direcció de Ramón García i soler en el que va ser el 

concert “Romu Agulló Simfònic II.

L’orquestra Simfònica de Diana amb més de setanta músics 

dalt de l’escenari,i Romu amb la seua guitarra interpretaren 

les peces més emblemàtiques de l’artista chillout. 

Aquest és el resultat de dos anys de treball, un nou 

projecte creat des de la il·lusió, amb l’objectiu de dotar 

amb més qualitat i força algunes de les composicions més 

emblemàtiques de l’artista. Sota la direcció del compositor 

Ramón García i Soler, el concert va comptar amb la 

participació i el talent de més de setanta músics professionals 

provinents de les comarques properes. Molts d’ells, repartits 

laboralment “al llarg i ample” del món, són solistes que 

compten amb un gran reconeixement internacional.

El concert va estar format per 14 peces, amb tot, la primera 

d’elles va ser una fanfàrria “Azenet 1238” de Ramon García 

i Soler, i la resta ja de Romu, entre elles 5 noves estrenes. 

Ramon García i Soler junt amb altres prestigiosos 

compositors com ara el músic madrileny Iván Palomares i 

l’alemany Robin Hoffan, han estat els encarregats d’arranjar 

els les peces per a ser interpretades per la formació simfònica.

Somni Mediterrani, Música per a un capità, Atardecer en 

el Mediterráneo, Flores de Mariola, Notas de esperanza, 

Sueños, i moltes altres com la estrena Caricias, La Bailarina, 

Pensando en ti i Show Business van conformar dit programa 

i vanfer que el públic es deixara embriagar per la mestria 

de Romu Agulló i aquest projecte de dur la seua música 

al màxim esplendor. Un concert que va ser un luxe, amb 

molta qualitat i molt de nivell damunt de l’escenari, idoni per 

encetar l’estiu cultural del Palau de Cocentaina. 

Enhorabona Romu!!!

I les nits d’art en majúscules al Pati del Palau que ha 

encetat Romu, continuaran en aquest estiu 2019. Si bé 

amb Romu vam aconseguir tocar el cel, de segur que amb 

l’altre compositor que està recorrent tot el País Valencià 

amb la seua música també arribem desconnectar del mon 

i deixar-se dur per la música. El divendres 12 de juliol serà 

el torn d’Andreu Valor que ens presenta el seu nou treball  

“Poemitza’t”  en gran format i carregat de sorpreses. Andreu 

Valor estarà envoltat de grans músics, amb les noves 

propostes de futur i el mateix missatge de sempre cap a 

la vida i la humanitat. Es tracta d’un format elèctric de 10 

músics i un equipament de so/llums diferent.

Les entrades es poden aconseguir en: La Casa de la joventut 

de Cocentaina; la Llibreria Papiro de Muro i reservant-

la al 965592795 o en contractacio@andreuvalor.com

Dintre de la seua dilatada agenda, Poemitza’t aterrarà al 

Palau Comtal, al poble que l’ha vist nàixer i créixer i forma 

part d’una gira que va començar el 15 de juny a València i 

conclourà el  23 d’agost en Alcàntera del Xúquer. 
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Conformada la Junta de la Confraria de Jesús de l’Hort

B
lai Agulló Carbonell i Carmen Ines Moncho Oltra, nous 

presidents de la Confraria de Jesús de l’Hort,  ja han 

conformat la seua Junta, on hi ha 14 persones: 7 

homes i 7 dones, un grup de gent que molts d’ells no han 

estat en altres juntes i que ja s’han reunit per a conèixer i 

començar a treballar no tan sols en les activitats pròpies de 

la Setmana Santa sino en altres activitats que volen dur a 

terme al llarg de l’any. La junta esta conformada per: José 

Luis Botella Richart, Fidel Juan Cominches Torró, David 

García Lloret, Borja Jornet Molina, Claudio Enrique Llorens 

Domínguez, Jacob Motos Micó, Juan Sánchez Carbonell, 

Carla Ferrándiz Fenollar, Cristian Giner Insa, Carina Juan 

Reig, Mónica Martí Gisbert, Maria José Payá Copel, Araceli 

Pérez González i Cristian Román Albors.

Serà al mes de setembre quan es procedisca a la pressa 

de possessió de la nova junta.

Cáritas Cocentaina constata que sigue creciendo la 
desigualdad entre las personas más vulnerables en su 
territorio

C
áritas Cocentaina ha presentado su Memoria anual 

en la que ha informado de que un total de 328 

personas fueron beneficiarias de su acción en 2018, 

con un descenso de 71 personas menos con respecto al 

año anterior. El 47 por ciento de las mismas han acudido a 

Cáritas por primera vez este año. 

En cuanto al perfil de las personas beneficiarias, las 

que más demandan el apoyo de Cáritas son las personas 

inmigrantes en situación administrativa irregular, las familias 

alojadas en viviendas precarias y parejas jóvenes con hijos. 

La mayoría de las personas que acuden a Cáritas son mujeres 

(81 %) y se incrementa la presencia de personas extranjeras 

(55 %). Los menores de edad, representan el 45 por ciento 

de las personas beneficiarias de la acción de Cáritas.

Los proyectos que desarrollan las Cáritas parroquiales 

son espacios donde “se acompaña a las personas en 

el reconocimiento y la defensa de sus derechos”. En 

este sentido, en Cocentaina las Cáritas gestionan un 

economato, para cubrir las necesidades básicas en materia 

de alimentación e higiene de las familias acompañadas. 

Durante 2018, fueron 293 las personas beneficiarias de 

este proyecto.

En el año 2018, Cáritas contó en Cocentaina con el trabajo 

desinteresado de 37 personas voluntarias, la mayor parte 

de ellas (67 %) mujeres. Además, invirtió un total de 5260 

euros en atención primaria para cubrir necesidades básicas 

de alimentación, educación, vivienda (fundamentalmente 

suministros y alquileres) y medicamentos, entre otras 

ayudas. Asimismo, el 68 por cien del total de los recursos 

con los que cuenta la entidad provienen de fondos propios 

a través de donativos, colectas y acciones de sensibilización. 

NP Cáritas Cocentaina

Propuestas para el cambio 

Cáritas Valencia propone crear una “cultura del encuentro” 

ya que, como afirma el papa Francisco, se trata de «una 

cultura en la que todos tienen algo bueno que aportar y 

todos pueden recibir algo bueno a cambio: el otro siempre 

tiene algo que darme cuando sabemos acercarnos a él con 

actitud abierta y disponible, sin prejuicio». Por ello, entre 

otras cosas, propone: “fomentar la creación de espacios 

de convivencia y buena vecindad que tejan redes de 

solidaridad”. 

Cáritas Valencia se propone seguir acompañando a las 

personas en la defensa de sus derechos, al tiempo que 

animan a la sociedad a involucrarse en su reclamo y a 

las Administraciones a generar las condiciones que los 

posibiliten. Así, junto a “impulsar políticas de acceso a 

la vivienda”, desde Cáritas han reclamado “consolidar la 

garantía de rentas mínimas con la Renta Valenciana de 

Inclusión”, y “promover políticas de protección”. Del mismo 

modo, han insistido en la necesidad de “fomentar un empleo 

digno que saque a las personas de las zonas de pobreza y 

vulnerabilidad. 
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José Francisco Prats i Bea Boyero, noms protagonistes de 
la festa de la Verge del Carme

E
l dissabte 22 de juny es van s’iniciar els actes al voltant 

de la festa de la Mare de Deu del Carme, la guia de les 

ànimes i l’estel dels mariners.  

La confraria presidida per Rafa Valls i MªLuisa conclou 

enguany el trienni al capdavant de la mateixa per seguir 

fomentant aquesta devoció mariana que es troba a la 

parròquia de el Salvador. Doncs bé, com els dèiem el 

dissabte 22 es va presentar la Revista-Programa de les 

festes de 2019, un espai tots els grups parroquials fan els 

seus articles, deixant constància del que ha sigut el curs 

parroquial. Tanmateix, l’acte va servir per a donar a conèixer 

el cartell anunciador d’aquest any, realitzat per Francisco 

Prats. El cartell ens mostra com un retaule de taulellets amb 

la imatge central de la Mare de déu del Carmen, fet amb pa 

d’or, Francisco va voler que a simple vista es sapiera quina 

festa anuncia. El cartell va ser del gust de tots els presents.

El pròxim acte que la confraria ha preparat ens deixa en 

el dissabte 4 de juliol, una vegada finalitzada l’Eucaristia 

es farà el trasllat processional de la imatge de la Verge des 

de la Capella de la Comunió fins l’Altar Major de l’Església 

de El Salvador per a que presidisca els dies de la novena. 

A l’endemà divendres, s’imposaran els escapularis als 

majorals i majorales. Tot seguit, serà el pregó de la festivitats. 

La paraula ens la durà Bea Boyero Botella, qui va ser 

presidenta de la Dolorosa i des de fa setze anys, és mestra 

de religió. Actualment pertany a la junta del Patronat. Ja des 

del diumenge 7 de juliol fins el 15, es celebrarà la novena i el 

dimarts 16 de juliol, es commemorarà la festivitat del Carmen 

amb un processó on participen de manera especial els 

xiquets i xiquetes que en aquest any han pres la 1º Comunió.

Cocentaina va viure la festivitat del Corpus

L
a comunitat cristiana de Cocentaina es va preparar 

per viure la festivitat del corpus Cristi, que en aquest 

2019, va viure el dia gran el diumenge 23 de juny. 

L’Arxiconfraria del Santíssim Sacrament és l’encarregada 

d’organitzar aqusta festa. Després del tridu que finalitzava 

el dissabte, la plaça de la Vila va albergar les fogueres del 

Corpus amenitzades per les dansades tradicionals amb el 

grup de danses Cocentaina i els castellets de la muixeranga 

Penyeta blanca, tots ells acompanyats per la colla de 

dolçaines i tabals Mal Passet.

Ja a l’endemà, i amb el sol fora, va tindre lloc l’Eucaristia 

interparroquial amb un especial protagonisme dels xiquets 

i xiquetes que enguany han pres la 1ª Comunió. Després 

de la Missa, oficiada per d. Javier Sánchez, va tindre lloc 

la processó recorrent els carres de costum i fen aprada en 

els diferents altarets (al Pla, davant el monestir de la Mare 

de Déu del Miracle, la plaça del mercat, l’ajuntament i el 

Pla de la Font), on els xiquets de primera Comunió tiraren 

pètals al pas de la Custodia del nostre Senyor.
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El Patronat Sagrat cor de Jesús celebra la seua festa a 
Cocentaina

U
na vegada passat el Corpus, Cocentaina es prepara 

per celebrar la festa del Sagrat Cor de Jesús, la festa 

del Patronat.

Des que mossèn Eugenio Raduan iniciara aquesta devoció 

al poble Comtal, l’edifici del Patronat s’ha convertit en una 

seu on totes les setmanes hi ha activitat: els bonsais, la Pia 

Unió, el Cor de cambra Discantus, els júniors Generació 

Oberta… el Patronat és una seu d’encontre cristià i amb 

el pas del temps, s’ha mantingut aquesta dedicació per a 

grans, joves i menuts.

Tant és així, que tots els dissabtes, el Patronat obri 

les seues portes per a que els més menuts juguen a 

futbol, aprenent això sí, els valors de l’esport i sense cap 

competitivitat. Com que la demanada de xiques era gran, 

fa poc ha començat a formar-se un grup de xiquetes de 

handbol amb l’entrenament d’algunes de les jugadores del 

club handbol de Muro. (veure pàgines esport).
Tot l’any hi ha activitat al Patronat, però durant la setmana 

de la festa, es te molt present al percussor del Patronat 

gràcies a la festivitat del Sagrat Cor de Jesús.

Un any més, la junta directiva presidida per Jordi Boyero 

va preparar una intensa setmana plena d’actes per a tots 

els públics, perquè el Patronat, quan obri les portes ho fa 

per a tots, sense distinció d’edat.

Una vegada enramat el lloc, va tindre lloc el partit de 

veterans i dilluns 24, els xiquets van omplir les instal·lacions 

del Patronat amb diferents tallers. Dimarts va ser el torn 

del la música amb la rondalla i coral l’Amistat que dirigida 

per Rafael Cantó, van oferir un concert al pati del Patronat, 

dimecres cinefòrum i dijous, el grup de teatre el Patronat 

va fer gaudir a grans i menuts amb la representació de “El 

cortijo de la copla”.

Foto: Grup teatre el Patronat

El dia gran va ser, sens dubte, el divendres 28, amb 

la participació dels xiquets i xiquetes que han pres la 1ª 

Comunió en aquest 2019. Després de l’Eucaristia es va 

dur a terme la processó on els portadors del Sagrat Cor de 

Jesús foren els propis comuniants i comuniantes. Finalitzada 

la processó es va procedir a l’entrega de trofeus de les 

competicions, la dansada per part del grup de dansetes del 

Patronat i l’homenatge a Ernesto Ferrándiz i Pep Jordà, per 

tots els anys de perntanyença al Patronat i al Contestano 

CD pels seus 100 anys d’història. En definitiva una festa del 

poble, per al poble i amb els fons del Sagrat Cor de Jesús, 

el Patronat que en 2022 complirà 100 anys de servici als 

contestans i contestanes.
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

Finalitza la Mostra solidaria d’artistes locals al voltant 
de la nostra Mareta

E
l diumenge 19 de maig i dintre dels actes organitzats 

per al V Centenari del Miracle de les llàgrimes, artistes 

locals van organitzar una Mostra solidaria on a través 

de les seues pintures plasmaran tot el que envolta a la festa 

mariana de Cocentaina.

Es tractava d’una exposició situada a la sala d’armes del 

Palau Comtal i que va tancar les seues portes el passat 

divendres 7 de juny. A més, aquesta mosta tenia caràcter 

solidari, ja que les obres exposades estaven a la venta i el 

recaptat  es va destinar al projecte de caritat del V Centenari.

Hem pogut gaudir 34 obres de 21 artistes. Mª Luz Morant 

comissaria de l’exposició valorava positivament aquesta 

iniciativa ja que s’han venut quadres i lamines tot destinat al 

projecte de caritat del V Centenari. Tanmateix, Mª Luz agraïa 

la participació dels artistes i de la gent que ha adquirit les 

obres i també les lamines que s’han realitzat, sense oblidar 

als voluntaris que han estat tots els dies obrint l’exposició. 

Les làmines que han quedat estan a la venda en el convent 

de les clarisses.

Recorden en aquesta pàgina del V Centenari que s’han 

fet uns rodabalcons especials per a que el poble engalane 

les seues façanes i anuncie als peregrins que Cocentaina fa 

500 anys que te a la Mare de Déu del Miracle com a Patrona. 

El rodabalcons es poden adquirir al Monestir de la Mare 

de Déu amb l’horari d’atenció de les monges clarisses, de 

9:00h a 12:00h i de 16:00h a 18:00h. Aquest rodabalcons 

ja es pot veure en moltes façanes de Cocentaina i és que tots 

els dissabtes el monestir de la Mare de Déu acull la Missa 

de peregrins i són molts els grups que aprofiten per a més, 

visitar el lloc on la Mare de Déu va plorar.

I un últim apunt, el diumenge 14 de juliol, els Equips 

de Nuestra Senyora (equips de matrimonis) celebraran el 

fi de curs del sector ací a Cocentaina, donant a conèixer 

l’advocació del Miracle i la devoció que tots li tenim a la 

Mareta. S’aprofitarà per mostrar-los el Palau Comtal on es 

troba la capella de Sant Antoni, lloc d’origen de la nostra fe 

i devoció i també podran veure l’acta del Miracle que es pot 

visitar al Saló d’ambaixadors.



FESTES MOROS I CRISTIANS20 Revista El Comtat juliol 2019

Publicació de Festes 2019
Redacció. Fotos: Silvia Bot. Fotografia 

C
ocentaina va anunciar el dissabte 29 de 

juny l’arribada de les Festes de Moros i 

Cristians del 2019 en honor a Sant Hipòlit 

Màrtir i ho va fer amb l’ esperada Publicació. 

L’acte va començar a les set de la vesprada 

en la Plaça de la Vila, lloc cèntric del nostre 

poble al que, des de les 18:24 anaren arribant 

els Publicadors i les Publicadores de les setze 

filaes contestanes. 

El pregó anunciador de la Festa va arrancar 

amb el res de l’Àngelus a càrrec de Mossèn 

Eduardo Rengel, rector de la parròquia de 

Santa Maria i Assessor Religiós de la Junta 

de Festes de Moros i Cristians, mentre 

que després el President d’aquesta última, 

Hipòlit Borràs, va demanar permís simbòlic 

a l’ alcaldessa, Mireia Estepa per tal de que 

l’entitat puga organitzar les pròximes Festes 

del mes d’agost. Seguidament la Unió Musical 

Contestana va interpretar l’Himne de Festes, amb música de 

José Insa Martínez i lletra de Gerard Mur i Pérez, al mateix 

temps que va fer sonar el pasdoble ‘Turégano’ de Saül 

Gómez i Soler.  D’igual forma la Colla de Dolçaines i Tabals 

‘Mal Passet’ va obrir la desfilada fent sonar la peça ‘T’ho 

mereixes’ de Francisco Valor Llorens. Després va ser el torn 

de l’arrancà de la Publicació i en primer lloc, com és habitual, 

va desfilar el bàndol cristià, guiat per la formadora de la 

Filà Contestanos Milagro Barrachina Agulló al ser aquesta 

formació la que assumeix enguany el càrrec de Capità en les 

forces de la creu. L’Ateneu Musical Contestà va interpretar 

per a l’ocasió el pasdoble ‘El Berebere’ de Gustavo Pascual 

Falcó. A continuació arribaren els Publicadors del bàndol 

moro i en aquest cas Paco Pascual Soler va ser el formador 

dels Bereberes ‘Els Borts’ amb motiu del càrrec de capitania 

mora que ostenta aquesta  Filà en 2019. A les tropes de 

la mitja lluna els acompanyà la Unió Musical Contestana 

interpretant ‘Bohemios del 29’ de José Pérez Vilaplana.  

Finalment les notes del internacional pasdoble ‘Paquito El 

Chocolatero’, de Gustavo Pascual Falcó i interpretades per 

la Unió Musical de Llutxent, guiaren als Publicadors Infantils 

dels dos bàndols baix les ordres d’Olimpia Cerdà Barrachina 

(Formadora de la Filà Contestanos) i Paco Pascual Carbonell 

(Formador de la Filà Bereberes ‘Els Borts’). Després de la 

coneguda ‘arrancà’ els Publicadors majors van recorrerer 

els carrers de la Vila i El Raval (en volta de diana) mentre 

que els menuts, 2019 acudiren al monument de Sant Hipòlit 

ubicat a la Plaça Alcalde Reig per a realitzar una ofrena 

al Patró. Després, i en el marc de l’Any Sant concedit a 

Cocentaina pel Vaticà amb motiu del V Centenari del Miracle 

de les llàgrimes de la Mareta, els Publicadors Infantils es 

van dirigir al Monestir de les Clarisses per visitar a la Mare 

de Déu del Miracle i realitzar-li també una ofrena floral, un 

homenatge especial de la Festa cap a la Patrona de tots els 

contestans que es completà amb la girada de les esquadres 

de la Publicació al citat Monestir quan la desfilada passava 

per la Plaça del Pla. 

Tant els Publicadors adults com els Infantils confluiren al 

Passeig del Comtat i aproximadament cap a les 20:30h, des 

de la part alta de l’Avinguda, desfilaren de forma conjunta 

fins al monument de Sant Hipòlit situat en la Plaça Alcalde 

Reig. Assenyalar que en aquest tram de l’acte el Mal Passet 

va tocar ‘Tito Dolçainer’ de Pablo J. Verdú, la Unió Musical de 

Llutxent seguia acompanyant als Publicadors infantils amb 

‘Paquito El Chocolatero’ de Gustavo Pascual Falcó, el Ateneu 

Musical va interpretar ‘Athenaeum’ de Enrique Alborch 

amb els Publicadors Cristians i la Unió Musical Contestana 

va fer sonar ‘Borts 1.939’ de Francisco Valor. Per últim 

a les 23:00h eixien les primeres ‘Voltetes’ del cicle fester 

d’enguany a intervals de deu minuts amb el següent ordre: 

Guardia Jalifiana ‘Sahorins’, Kabilenyos, Muladís, Cavallers 

de LLúria, Contestanos, Maseros, Almogàvers, Gentils, 

Creuats, Contrabandistes, Cavalleria Ministerial, Bereberes 

‘Els Borts’, Manta Roja, Bequeteros, Llana i Mudèjars. 

D’aquesta manera, comença el compte enrere per a les 

festes de 2019. En la revista del mes d’agost tindrem un 

especial de les festes de Moros i Cristians de Cocentaina, 

amb els seus protagonistes i altres activitats relacionades 

amb la festa, sense oblidar la presentació de càrrecs  

(dissabte 6 de juliol)i la presentació del programa revista 

de festes (19 de juliol). Com veuen, en un tres i no res ja 

tenim les festes ací.
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Bàndol cristià
FORMADORA: Milagro Barrachina Agulló
CONTESTANOS: Anna Aguilar Botija
CONTRABANDISTES: Aaron Cerver Pardo
CAVALLERIA MINISTERIAL: Samuel Moltó García
MASEROS: Rafa Ferri Calatayud
CREUATS: Javier Soler Andrés
ALMOGÀVERS: Clàudia Domínguez Vicedo
GENTILS: Mónica Morillo Castellá
CAVALLERS DE LLÚRIA: Bea Vañó Valls

Societat Ateneu Musical de Cocentaina: “El 
Berebere” pd Gustavo Pascual i “Athênaeum” 
pd Enrique Albors Tarrasó

Bàndol moro
FORMADOR: Paco Pascual Soler
BEREBERES-BORTS:José Vicente Pascual Ivars
BEQUETEROS: Gema Sanchis Oltra
LLANA : Mª José Redrado Calavia
MULADÍS: José Luis Molina Sirera
MANTA ROJA : Francisco Javier Sancho Agulló
MUDÈJARS: Vicent Ferri Galera
GUARDIA JALIFIANA: Franjo Reig Insa
KABILEÑOS: José Moltó Llorens

Unió Musical Contestana: “Bohemios del 29” 
pd José Pérez Vilaplana i “Borts 1939 ” pd 
Francisco Valor Llorens

Publicadors infantils
BANDOL CRISTIÀ
FORMADORA: Olimpia Cerdá Barrachina
CONTESTANOS: Elisa Ferrer Aguilar 
CONTRABANDISTES: Ainoa Cerver Díaz
CAVALLERIA MINISTERIAL: Gorka López Seguí
MASEROS: María Ferri Cortell
CREUATS: Carla Soler Ferrando
ALMOGÀVERS: Aitana Domínguez Navarro
GENTILS: Rafa Vilaplana Morillo 
CAVALLERS DE LLÚRIA: Julia Pellicer Vañó

BÀNDOL MORO
FORMADOR: Paco Pascual Carbonell
BEREBERES-BORTS: Mar Pascual Jordá
BEQUETEROS:Marc Moltó Sanchis
LLANA : Alba Giner Castelló
MULADÍS: Pablo Molina Barrachina
MANTA ROJA: Marc Forcadell Sancho
MUDÈJARS: Irene Ferri Albors
GUARDIA JALIFIANA: Franjo Reig Seguí
KABILEÑOS: Daniella García Moltó
 
Unió Musical de Llutxent: “Paquito el chocolatero” 
pd Gustavo Pascual
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La Junta de Festes de Moros i Cristians convoca el 1er 
Concurs “d’Herberet”

L
a Junta de Festes de Moros i Cristians ha presentat les 

bases del 1er Concurs “d’Herberet”. En ells podran 

participar festers i no festers que siguen majors d’edat. 

Els participants hauran de presentar l’herbero en botelles de 

mig litre o tres quarts de litre a la manera tradicional, es a dir, 

amb les plantes aromàtiques o medicinals dintre de la botella. 

Cal dir que la presentació dels herberos serà el dia 29 

de novembre a la taula del jurat que estarà ubicada a la 

Filà Maseros que enguany organitza el concurs des de les 

18’30h a les 20’30h.

El jurat que estarà format per 5 persones que designe la junta i la 

decisió es donarà a conèixer un dia desprès el 30 de novembre.

El fet de que es presenten tant prompte les bases és per 

què ara és el moment de recollir les herbes per a fer l’herbero.

La idea d’organitzar aquest concurs naix del fester masero 

Ferran Albors que a més, és també col·laborador d’aquesta 

casa (programa L’embruix de la Mariola a ràdio Cocentaina 

i pàgina d’herboristeria en aquesta mateixa revista). 

Cocentaina és un poble ric en cultura d’herberos i la diana 

contestana és un bon exemple d’açò, amb tot, també és un 

beguda que en la seua bona mesura, és digestiva i bona per 

a després de dinar. N’hi ha de més dolços, més secs, més 

forts....el veredicte es sabrà el 30 de novembre. S’espera 

una bona participació i que aquest concurs es consolide i 

vaja rodant de filà en filà. Tanmateix l’associació de comerç 

i hostaleria ha apostat fort per aquest concurs i son molts 

els premis que hi ha, més endavant, en acostar-se la data 

estimada, donarem més detalls d’aquest concurs d’herbero.

Redacció

La filà Cavalleria Ministerial ens mostra la cara solidaria 
de la festa

L
a festa contestana, te sens 

dubte la seua vessant solidària. 

Ho comprovem any rere any en 

les diferents filaes que organitzen 

actes per commemorar algun any 

de càrrec i destinen els beneficis a 

entitats o associacions que de manera 

dessinteressada treballen en pro de 

les persones més necessitades. Les 

nostres filaes han muntat sainets, 

espectacles, retretes i concerts a favor 

d’aquestes causes i no oblidem a la 

colla Mal Passet que realitza el seu 

concert de festes del Palau a benefici 

d’alguna entitat local o comarcal.

Doncs bé, aquest any, la solidaritat 

ens arriba en forma de volteta i de 

la filà Cavalleria Ministerial. Tot es 

va gestar en una actuació al teatre 

Calderón d’Alcoi on alguns membres 

de la filà van acudir . Aquesta era a benefici de l’ONG Acovifa 

(associació contra la violència de gènere i familiar a Alcoi i 

comarca) i es van preguntar com podien ells col·laborar en 

dita entitat, aleshores se’ls va ocòrrer el realitzar una volteta 

solidària, perquè com a festers i festeres, la millor explossió 

que tenim de mostrar el que fem és al carrer i al capdavant 

d’una banda de música.

L’engranagte de la filà de seguida es va posar en  marxa 

i la resta de membres van acceptar la idea de molt bon 

gust, posant-se tots al servici de l’organització de manera 

dessinteressada. Van decidir fer-la divendres per tal de no 

molestar a la resta de filaes en un dissabte de voltetes i 

Redacció

que puguen així compartir aquesta 

volteta amb ells.

La resposta de la gent no es va 

fer d’esperar i de seguida la noticia 

s’ha escampat a través de whatssap 

i xarxes socials. La volteta està 

oberta a tots, no sols al món fester, 

sinó a tot aquell o aquella que vullga 

col·laborar per una bona causa, de 

fet s’ha obert una fila zero per a 

que ningú es veja en el compromís 

d’eixir a una volteta.

El preu és de 30 euros (inclou 

sopar en la filà, samarreta i volteta), 

20 euros per als menors de 20 

anys i 5 euros per col·laborar en 

l’esmentada zona 0.

La filà es mostra molt contenta 

de les col·laboracions que estan 

reben, son molts els patrocinadors 

que han volgut sumar-se a aquesta causa solidaria i fins i 

tot les dues bandes contestanes han acceptat de bon gust 

la iniciativa i han volgut col·laborar, tenint que fer la fià un 

sorteig per veure quina de les dues bandes acompanyarà 

la volteta solidaria. Serà la Unió Musical Contestana, amb 

la idea de seguir amb aquesta iniciativa i que l’any que ve 

siga l’Ateneu qui li pose música a la solidaritat festera de 

la filà del Canut.

Sent com son de la filà Cavalleria Ministerial, arrancaran 

amb la marxa militar que du el seu nom. La volteta serà el 

19 de juliol i encara estan a temps de poder sumar-se a 

aquesta volteta solidaria.



MEDI ambient 23Revista El Comtat juliol 2019

Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

PROJECTE AGROCOMPOSTATGE

El agrocompostatge es presenta com una activitat que 

uneix i soluciona diverses necessitats del sector agrari, que 

produeix grans quantitats de subproductes orgànics que 

han de ser tractats per a reduir el seu impacte ambiental. 

Per a l'aplicació d'aquestes mesures i accions concretes, la 

Conselleria ha creat un grup d'experts en agrocompostatge 

que reuneix tècnics del Servei de Producció Ecològica 

(l'estació experimental de Carcaixent), l'Institut Valencià 

d'Investigacions Agràries (IVIA) i la Universitat Miguel 

Hernández per a abordar de forma conjunta l'experimentació, 

l'assessorament i la divulgació.

De manera recent, el projecte d'horts urbans l ´Alcavonet 

ha entrat a formar part d'aquest projecte pilot, es tracta 

d'utilitzar els residus dels xicotets ramaders (en el nostre 

cas residus de bestiar oví), residus d'herbes aromàtiques i 

residus hortícoles i elaborar compostatge.

Amb aquesta experiència pilot es pretén que els residus no 

viatgen o en alguns casos no es cremen o no s'amunteguen, 

sinó més aviat que es tracten en orige i que siguen els 

mateixos agricultors dels horts els protagonistes de la gestió, 

del tractament i del seu ús, generant una economia circular 

d'escala local.

Per part de la Universitat Miguel Hernández, s'está duent 

a terme l'assessorament i seguiment dels diversos tipus de 

compostatge que es puga produir en aquest procés que 

tindrà una duració de quatre mesos fins que s'obtinga el 

compostatge que després s'aplicarà a les parcel·les de l'hort 

L´Alcavonet.

A Juliol

Consells per a l'estiu:

L'aigua un recurs fonamental per a la vida tal com la 

coneixem: dues terceres parts de la Terra són aigua, i el 70 

% dels nostres cossos és aigua. No obstant això, és el recurs 

més amenaçat en el món. Et presentem uns consells per a 

estalviar aigua en activitats diàries. Recorda que un xicotet 

canvi per a tu suposa un gran benefici per al planeta.

Pots començar ara mateix. No importa si ho fas a casa, 

en el treball o durant les vacances. Com?

1. No utilitzes llavadores ni rentavaixelles a mitja càrrega. Si 

estàs pensant a comprar algun d'aquests electrodomèstics, 

assegura't que tinguen l'etiqueta d'eficiència A, que és la que 

garanteix un 50 % de l'estalvi d'aigua i electricitat.

2. Usa aixetes monocomandament. El degoteig de les 

aixetes és un dels enemics més habituals de l'estalvi d'aigua. 

Controla-ho amb aixetes monocomandament o amb aquells 

dissenyats especialment per a tal fi. Un problema de les 

aixetes monocomandament és que si s'obrin a la meitat, 

entre la calenta i la freda, gasten aigua calenta, encara que 

no arribe a eixir calenta.

3. La dutxa abans que el bany. Si segueixes aquesta 

recomanació, al final de l'any pots estalviar fins a 30.000 

litres d'aigua. A més, en dutxar-te pots usar capçals de baix 

consum; altres persones són partidàries de posar un llibrell 

per a recollir l'aigua mentre aquesta es calfa.

4. Si tens plantes, procura que siguen autòctones. Les 

plantes que ja estan habituades al mitjà no necessiten ser 

regades amb assiduïtat. A més, rega-les a primera hora del 

matí o a última de la vesprada.

5. No llaves el cotxe a casa; porta-ho a un rentador de 

cotxes. Aquests llocs estan condicionats per a l'estalvi de 

l'aigua. En cas que no pugues, adapta les teues mànegues 

perquè dosen la quantitat d'aigua.

6. Instal·la cisternes amb doble descàrrega. Es calcula 

que es poden estalviar almenys 6 litres d'aigua en cada 

descàrrega. Si no pots instal·lar-ho, introdueix una botella 

de plàstic en la cisterna; el volum que ocupa la botella serà 

la quantitat d'aigua que estalvies en cada descàrrega.

7. Compra només productes indispensables. Tingues en 

compte que en comprar més articles estàs impulsant la 

fabricació de nous, alguna cosa que per a les empreses 

suposa, entre altres coses, consum d'aigua i energia. En 

canvi, si optes per un consum responsable, contribuiràs a 

frenar la superproducció.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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El Mal Passet participa en la XVI Campanya d’Intercanvis 
Musicals de Castelló

L
a colla contestana Mal Passet va participar el dissabte 

8 de juny  en la XVI Campanya d’Intercanvis Musicals 

de la FSMCV  (Federació de Societats Musicals de la 

Comunitat Valenciana) al Grau de Castelló. Aquest concert 

va estar organitzat per l’ Agrupació Musical Xarançaina.

Si mal no recorden, la colla Xarançaina de Castelló va estar 

convidada pel Mal Passet a participar en el XV Festival de 

Colles que es va celebrar el dissabte 16 de març de 2019 

i ara, van ser els socarrats els qui varen tornar. Entre el 

repertori triat per la colla, podíem escoltar peces molt nostres 

com Paquito el Chocolatero, Marxa Comtal, Rebombori i 

Cancri i per a finalitzar, tal com varen fer al nostre poble, 

les dos colles interpretaren Enxarxats.

Tanmateix, el dijous 13 de juny, l’escola de Mal Passet va 

celebrar l’audició de final de curs i ho va fer al pati d’armes 

del Palau Comtal, després d’una gran cercavila pel poble. 

Una audició esperada on és veu que la cantera malpassetera 

està assegurada. Com a novetat enguany, l’escola va 

introduir el flabiol per a que els xiquets s’endinsen també en 

el món de la dolçaina ja que percussionistes n’hi ha molts. 

Redacció

Però la colla no acaba el curs, perquè ha estat present 

també en l’aplec de danses, en les danses i muixerangues 

del Corpus, en la processó del Corpus, en la del Cor de Jesús 

del Patronat, estarà també en les festes de l’Alcúdia, en la 

processó de la Mare de Déu del Carmen, sense oblidar la 

seua participació en les festes de Cocentaina, primer en la 

Publicació, encetant la setmana festera amb el seu concert 

i acompanyant les filaes en les seues xarangues i voltetes, 

sense oblidar que son ells qui obrin tant l’entrada cristiana 

com la mora. 

Un sense parar de bona música, de música tradicional 

de la que ací a Cocentaina gaudim gràcies a la colla de 

dolçaines i tabals Mal Passet.
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La Rondalla l’Amistat: 50 anys interpretant música
Joan Jover i Domínguez

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

de Jubilats i Pensionistes de Cocentaina, 

enguany compleix 50 anys de la seua creació; 

ja queda llunyà aquell maig de 1969, quan una 

colla de músics que havien passat a la reserva 

(entre cometes), tant de la Unió Musical com de 

“La Paloma” li demanaren a l’alcalde d’aleshores, 

Joaquín Ibáñez, un local on poder assajar i així 

poder continuar la seua passió per la música. 

L’Ajuntament, fent-se ressò d’aquesta petició, 

els va facilitar un local a l’antic Asil, naixen així 

aquesta entitat musical, que sota la direcció de Vicent Genis, 

persona amb una gran vitalitat i experiència musical que va 

desenvolupar així una gran activitat concertista fins arribar 

a l’actualitat on continua plena de vida, dirigida per un altre 

gran entusiasta de la música: Rafael Cantó Almería.

L’Amistat va celebrar aquesta efemèride, com no podia 

ser d’una altra manera interpretant música, i ho feren 

dins de la Setmana Cultural organitzada per l’Associació 

de Jubilats i Pensionistes de Cocentaina, del 13 al 19 de 

maig. El dimarts dia 14, celebraren un concert al Centre 

Social Real Blanc dedicat a tots els malalts del centre, amb 

l’estimable col·laboració de tot el personal i voluntariat, tant 

del Centre de Respir com d’AFAMA. Concert que per a 

tots els components d’aquesta agrupació musical sempre 

resulta molt emotiu per la classe de públic a qui va dirigit: 

persones amb mobilitat reduïda i que depenen dels altres, 

unes persones que mereixen tota la nostra atenció i estima.

Així mateix, el dimecres dia 15 i al monestir de la Mare de 

Déu del Miracle, solemnitzaren l’Eucaristia que es celebra 

en memòria de tots els difunts de l’Associació, com també 

per a retre-li un homenatge a un soci o sòcia per la seua 

vinculació amb l’Associació; en aquest cas, van ser a dues 

sòcies: les germanes Lidia i Maria Anduix Blanes. A més a 

més, aquesta celebració va tindre un motiu molt especial, 

ja que començaren la celebració a la capella de Sant Antoni 

del Palau, sent així els primers en encetar l’Any Sant Jubilar, 

que el Vaticà ha declarat a l’església contestana amb motiu 

de celebrar el 500 aniversari del Miracle de les llàgrimes de 

la Mare de Déu; per la qual cosa, va ser tot un esdeveniment 

per a tots els assistents.

Igualment el dissabte dia 18, i al Centre Cultural el Teular, 

celebraren un concert extraordinari que s’emmarcava, 

com hem dit abans, dins dels actes programats per la 

Junta Directiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes el 

Comtat. Així mateix, el concert juntament amb l’Associació 

de Familiars i Malalts d’Alzheimer, van voler que fora un 

concert solidari, perquè amb la seua música i l’aportació de 

tots els assistents, poder contribuir a una causa tan justa, 

solidària i humanitària, com la que ve realitzant “AFAMA”.

El concert va estar format per una variada mostra 

musical, en la qual interpretaren cançons de les que diem 

de tota la vida, on s’incloïen, boleros, pasdobles, valsos, 

havaneres, etc. Tots els components de l’Amistat, amb la 

valuosa col·laboració dels músics veterans del Comtat, i 

sota la direcció del mestre, Rafael Cantó Almería, van estar 

preparant i assajant aquest concert, tan emotiu, amb molta 

estima i il·lusió.

Des d’aquestes pàgines del Comtat volem felicitar i donar 

l’enhorabona a la Rondalla i Coral l’Amistat, per aquests 50 

anys interpretant música, així com també encoratjar-los perquè 

continuen fent-nos gaudir per molts anys més de bona música.

Cocentaina va acollir la XXI Trobada de Balls Populars 
D’escoles de Danses d’Adults

C
ocentaina va festejar  la XXI edició de la trobada de balls 

populars d’escoles de danses d’adults que organitza el 

grup de danses del Convent. 21 anys que consoliden 

aquest encontre on participaren en aquesta edició, l’escola 

de danses el Romeral d’Alcoi; escola de danses La Dulzura 

d’Ibi, l’Escola de danses Les comarques; Escola Taller 

Danses Casal Joventut de Banyeres; Escola de danses Amics 

de les Muntanyes d’Ibi; Escola de Danses de la Fpa Sant 

Carles d’Ontinyent, Escola de Danses La Vall d’Albaida i el 

grup amfitrió, Escola de Danses El Convent de Cocentaina. 

Cada grup participant va oferir dos balls populars, però a 

més tots ells ballaren junts.

L’acte va començar a les 19’30h des del Paquito el 

Chocolatero, i van realitzar un passacarrer acompanyats 

pel Mal Passet fins arribar de nou a la plaça de Paquito 
el Chocolatero on es va dur a terme la mostra de balls 

tradicionals. 



CULTURA26 Revista El Comtat juliol 2019

El Centre d’Estudis Contestans rep el Premi Valor

L
a Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià i el Comtat 

ha concedit el Premi Valor de Promoció del Valencià 

al Centre d'Estudis Contestans, per la seua llarga i 

fructífera trajectòria en defensa de la llengua i la cultura.

El guardó va ser lliurat als responsables del Centre 

d'Estudis Contestans en un acte públic el divendres 28 de 

juny, a la Casa de la Joventut de Cocentaina.

El Premi Valor és una iniciativa de la Coordinadora pel 

Valencià per reconéixer la trajectòria de persones i entitats. 

En edicions anteriors es va concedir a: Ricard Blasco i Célia 

Ibáñez, fundadors de la llibreria 7imig d'Alacant; al Patronat 

del Tractat d'Almisrà; al projecte educatiu Com Sona l'ESO; 

i al Centre Cultural Castellut.

Vicent Santamaria i Picó. Tècnic lingüístic

Extraordinari concert de l’Orfeó Just Sansalvador
Joan Jover i Domínguez

E
l passat dissabte dia 15 de juny, l’Orfeó 

Contestà Just Sansalvador va realitzar 

el seu concert d’estiu, que tots els anys 

per aquestes dates organitza aquesta entitat 

coral, sota el patrocini, de la Regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina, a qui 

l’Orfeó vol expressar el més sincer agraïment 

pel suport que sempre ens ha demostrat. Així 

com també a Ràdio Cocentaina, la veu del 

Comtat, per la seua col·laboració.

El ja tradicional concert de primavera-

estiu que l’Orfeó Just Sansalvador celebra 

any rere any, sempre és molt especial per a tots els seus 

components, tots ells sota la direcció d’Enric Peidro i Baldó, 

un concert que preparem amb molta cura i il·lusió, la qual 

volem compartir amb tot el públic present a l’auditori del 

Centre Cultural el Teular. Fou, per tant, un concert que no 

va decebre a ningú dels presents.

El programa constava de dues parts ben diferenciades 

l’una de l’altra: en la primera, interpretaren una barreja de 

cançons populars que marcaren una època, podem dir més 

romàntica, quan els xics rondaven les xiques en aquelles 

nits de ronda. Obriren el concert amb, “Alma, Corazón i 

Vida”, d’Adrian Flores. Tot seguit, d’Agustín Lara, escoltàrem 

“Noche de Ronda”, amb uns arranjaments de José Luis 

Blasco, al qual li va seguir, “Piel Canela”, de Bobby Capo. 

De Manuel Moreno Buendía interpretaren una popular i 

nostàlgica havanera, “Por el Mar”. Continuaren amb un 

bolero, “El Reloj”, de Roberto Cantoral. Finalitzaren la 

primera part amb un altre bolero, el qual va popularitzar el 

grup Mocedades, “Eres tu”, amb uns arranjaments d’Enric 

Peidro.

Després d’un xicotet descans, començaren la segona part. 

Si en la primera escoltàrem una variada mostra de cançons, 

amb un toc romàntic, en la segona continuàrem gaudint d’un 

romanticisme més castís i popular, com és la sarsuela, una 

música tan nostra i tan espanyola.

En primer lloc, interpretaren el xotis “Eliseo Madrileño”, 

de la sarsuela “La Gran Via”, dels compositors Chueca i 

Valverde, que recull l’ambient de burlesca que es va muntar 

amb la inauguració d’aquesta gran artèria madrilenya. De la 

sarsuela “Las Leandras”, escoltàrem, “Llévame a la Verbena 

de San Antonio”, amb música de Francisco Alonso, basat 

en un llibret d’Emilio González i José Muñoz. De Sautullo i 

Vert, interpretaren ”Ronda de Enamorados”, de la sarsuela 

“La del Soto del Parral”. De la sarsuela “Agua, Azucarillos y 

Aguardiente”, escoltàrem “El Coro de Niñeras” de Federico 

Chueca. Tancaren el concert amb la sarsuela “Gigantes 

y Cabezudos, de Manuel Fernández Caballero de la qual 

interpretaren “Si las Mujeres Mandasen”, que vol ser com 

un cant a la bravura i el caràcter de la dona aragonesa; 

finalitzant amb una pregària plena de sentiment i religiositat 

dedicada a la Verge del Pilar: “La Salve”.

En el concert l’Orfeó va comptar amb l’estimable 

col·laboració de la soprano Charo Martos Vidal, a qui des 

d’ací volem felicitar i donar-li l’enhorabona pel seu magistral 

recital que va interpretar al Conservatori Professional 

Municipal d’Albaida el passat 23 de maig, com a cloenda 

dels seus brillants estudis de cant. Recital que ens va deixar 

bocabadats a tots els que vam tindre el plaer d’assistir a 

l’acte. Reiterar-li la nostra més sincera felicitació i encoratjar-

la a continuar els seus estudis superiors de cant en el difícil 

món del Bel Cant.

Igualment, felicitar a l’Orfeó Contestà Just Sansalvador i 

al seu director, Enric Peidro i Baldó, pel magnífic concert 

que tinguérem el plaer d’escoltar.
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Gran èxit de la XXIX Mostra de Teatre en Valencià a les Escoles

E
l Centre de Cultura el Teular va acollir el divendres 7 de 

juny la XXIX Mostra de Teatre en Valencià a les Escoles, 

una bona ocasió per a veure el treball que els xiquets 

i xiquetes dels tres col·legis contestans, Real Blanc, Sant 

Joan Bosco i Sant Francesc d’Assís, han estat treballant 

durant aquest curs escolar sota la docència dels actors i 

actrius de Teló Teatre. Per a posar el punt final, van escollir 

la representació de l’obra “3 musicals de somni”. En escena 

vam poder veure a més de 50 xiquets disfrutant de l’art de 

Thalia, qui sap, nova cantera per al grup local que dedica 

tot l’any a formar a xiquets en les activitats extraescolars.

Saúl Santonja, president de Teló Teatre valorava molt 

positivament la Mostra d’aquest any i també ens avançava 

als mitjans locals que el grup ja esta treballant en l’obra 

d’estiu i programant el que durant endavant la pròxima 

temporada on participaran també en el V Centenari del 

Miracle de les llàgrimes.

Redacció. Fotos: José Pascual Doménech
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El grup d’àmbits del 1r d’ESO de l’IES Pare Arques de 
Cocentaina ha estat guardonat amb el premi a la millor 
coreografia del IV Certamen escolar de teatre grecollatí 
de la Universitat d’Alacant

E
ste premi és un reconeixement al treball d'un grup 

d'alumnes i professors innovadors que apostaren al 

setembre de 2017 per canviar la manera d'impartir 

les seues classes a l'institut.

L'obra guardonada és el fruit d’un projecte interdisciplinar 

a 1r d’ESO del curs 2017-18 en el qual han col·laborat 

diversos departaments del nostre centre l’IES Pare Arques de 

Cocentaina: Valencià, Tecnologia Música, Educació Plàstica 

i Cultura Clàssica.

Aquest projecte s’ha pogut dur a terme gràcies a què 

s’ha treballat en agrupaments d’àrees per àmbits de 

coneixements, dins del Pla de Transició de Cocentaina 

(2017-18). Això implica treballar amb el mateix alumnat 

moltes hores a l'aula amb els seus professors de referència 

i no tan sols  3h com marca cadascuna de les assignatures 

que s’imparteixen en el grup.

Han tingut 2 professors de referència, ja que el professor 

de tecnologia també els ha impartit biologia i matemàtiques, 

a l'igual que ha passat amb la professora de valencià que 

també els va impartir castellà i geografia i història, la qual 

cosa dona com a resultat estar al llarg de la setmana 19h 

entre els dos professors amb el mateix alumnat, una cosa 

més o menys com la que ocorre a primària. Açò fa que 

les hores s'allarguen i siguen més flexibles les classes, i 

així hem pogut desenvolupar aquest i molts més projectes 

d'investigació, encara que aquest ha sigut el que més ens 

ha durat i més interdiciplinarietat comportava. 

Ha sigut un esforç gran, tant per part dels alumnes com 

de tot el professorat implicat, però ha sigut molt enriquidor 

i ens ha  ajudat a conèixer-nos més, a compartir i a gaudir, 

tant dels continguts curriculars que s’han treballat des de les 

diverses àrees, com de les nostres relacions interpersonals.

També cal agrair la col·laboració de les mares i pares 

d’alumnes que sempre els hem tingut al nostre costat 

ajudant-nos i recolzant-nos quan els hem necessitat.

Hem triat la novel.la  Maleïda poma , d’Anna Ballester 

Marco que els propis alumnes han adaptat i han allargat per 

tal que s'adaptara al nombre total del nostre grup, encara 

que també vam necessitar 3 alumnes voluntaris d'altres 

grups perquè ens faltaven actors d'un segon plànol.

El tema de l’obra constitueix el primer esglaó per a introduir 

els continguts curriculars de Cultura Clàssica en un curs 

inicial.

 És una mirada divertida que ens presenta els principals 

déus  del panteó greco-romà amb els seus problemes 

quotidians i la història d’amor que fou el motiu literari que 

va desencadenar la famosa guerra de Troia; i que com tots 

sabem, està narrada èpicament a La Ilíada , que és ni més 

ni menys que el punt d’inici de la literatura occidental, i la 

font del cicle troià del qual beurà la gran aportació literària 

que constitueix la tragèdia grega de temàtica pròpia d’aquest 

cicle i continu referent clàssic al llarg de tota la història de 

la nostra cultura occidental.

Hem triat aquesta obra per tal de treballar els continguts 

curriculars de Cultura Clàssica a través de la nostra llengua 

valenciana. Des de l’àrea de Tecnologia s’han confeccionat 

els vestits i els atributs del déus. Des de Música s’han 

investigat diversos tipus de música i danses antigues adients 

per a l’època on s’insereix l’obra, així com la seua coreografia. 

Des de Plàstica s’han elaborat tots els elements necessaris 

per a l’escenografia, i la posta en escena dels elements que 

et fan viure com a l'Olimp.

Per concloure dir que, treballar  mitologia,  llengua, 

tecnologia, música i plàstica conjuntament ens ha permès  

treballar competencialment des de diferents àrees d’una 

manera divertida i coordinada entre professors amb alumnes 

comuns, als qual impartíem docència amb il·lusió renovada 

cada dia.

Cari sodales, magnum amplexum!
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El cor del Col·legi Sant Francesc d’Assís de Cocentaina, 
obté el primer premi del concurs nacional de joves talents 
organitzat per la província franciscana

E
l cor del Col·legi Sant Francesc d'Assís de Cocentaina 

ha sigut guardonat amb el primer premi en la final del 

Tau Talent, un concurs musical de talent franciscà 

l’objectiu del qual era donar l'oportunitat als col·legis 

d'expressar a través de la música la forma en què els valors 

franciscans són portats a la vida quotidiana.

El procés de selecció d’aquest concurs es va iniciar el 

novembre de l'any passat, amb la presentació dels temes 

musicals que cada col·legi va voler. Després de passar dos 

fases eliminatòries, on el nostre col·legi va obtindre una 

de les puntuacions més altes, passàrem a la gran final del 

concurs junt a  altres 4 col·legis franciscans d'Espanya. 

És per este motiu que el passat dissabte 25 de maig el 

cor, format per alumnes de Primària i Secundària i dirigit 

per Joaquín Palací, van viatjar a Madrid per a interpretar 

en directe la cançó “Si tienes Fe” i “Benedicat”. Finalment 

arribava la deliberació del jurat, format per membres de la 

titularitat, i en la que se'ns concedia el PRIMER PREMI. 

Des del col·legi estem molt contents i agraïts de tindre 

l'oportunitat de mostrar el que dia a dia fem a les aules.
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Ceip Real Blanc

J
a ha acabat el curs escolar sense adonar-se'n i en el Ceip 

Real Blanc ho hem fet com no podia ser d'altra manera, 

amb molta alegria i diversió. Després de 10 mesos de 

molta feina, d'aprendre un munt de coses, celebracions, 

itineraris didàctics, però, sobretot moments emotius i records 

inoblidables, hem celebrat les tan esperades jornades 

culturals, aquest any sobre l'esport i ens ho hem passat 

d'allò més bé. Els dies 18 i 19 de juny, l'alumnat ha gaudit 

amb una carrera escolar, la visita d'esportistes de diferents 

modalitats esportives amb qui entrena els nostres xiquets i 

xiquetes i d'un acte de cloenda amenitzat per Zebida Leal, 

entrenadora de gimnàstica rítmica i instructora d'aeròbic. 

Volem donar el nostre agraïment al futbol club contestano, 

club Ye-Faky, Iris contestà, club de patinatge Cocentaina, 

gimnàstica rítmica de les escoles esportives de Cocentaina, 

el club Pastoret de gimnàstica Artística d'Alcoi, club pati 

contestà, club d'escacs Cocentaina, acadèmia Mònica 

Taléns i acadèmia Alicia Montava, Jordi Raül Verdú i Vicent 

Belda, centre de ioga Quom i club de judo Cocentaina. Ens 

van fer disfrutar d'activitats d'allò més divertides i de quina 

millor manera que fent esport, veritat? A més, dijous 20 de 

juny professorat i alumnat  vam celebrar la festa de l'aigua 

amb inflables d'aigua que van ser el deleit de grans i menuts. 

Ara ja toca arreplegar resultats,  fer valoracions i posar-se per 

al curs que ve que, de segur serà tan especial com aquest. 

Ens acomiadem amb un “fins prompte” i només recomanar 

descansar bona cosa i gaudir de l'estiu, família i amics.
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El fil de l’amistat
Conte: Mateo Barrachina. Il·lustració: Magda Bonastre

J
oan i Pablo eren inseparables. Quan tocava jugar 

a futbol, ho feien al mateix equip, compartien 

classes d’anglès, natació i com no, seien junts 

a la mateixa classe de l’escola. 

Junts podien passar les 24 hores del dia i els 365 

dies que té l’any sense tindre cap problema. Eren 

tan amics que als patis de l’escola, per esmorzar, 

compartien els seus entrepans: Pablo partia el seu 

entrepà de xocolata amb oli i sal i Joan el seu suc 

de taronja i les seues galetes preferides, així tots dos 

podien menjar diferents coses cada dia. El temps 

passava i la seua amistat no parava de créixer; junts 

es van graduar al seu col·legi i junts van començar 

i acabar el seu camí a l’institut.

Com cada divendres de vesprada quan acabaven 

les classes i cada u dinava, eixien a tota pressa cap al 

poliesportiu del poble. Allí passaven hores amb una pilota i 

una porteria. Jugaven a veure qui li pegava al travesser, qui 

es feia més gols i qui més parades...

-Prompte agafarem diferents camins... – va dir trist Pablo 

mentre xutava la pilota.

-Per què? – va contestar Joan sorprès.

-Anem a complir 18 anys i el proper curs serem 

universitaris. Tu vols ser mestre i a mi m’agradaria dirigir 

una empresa. Viurem a diferents ciutats i no podrem passar 

tant de temps junts. – va sentenciar.

-Tens raó, prompte ens separarem, però no podem deixar 

que la distància puga en la nostra amistat! – va exclamar 

enfadat Joan.

Aquell divendres, Joan i Pablo tornaren a casa sense 

parlar. Els dos miraven al terra sense atrevir-se a dir cap 

paraula. Estaven fent-se majors i això no ho podia evitar 

ningú...

L’endemà no anaven a veure’s fins la nit, quan el poble 

gaudia de les tradicionals voltetes de les filaes abans de 

començar la trilogia festera en honor a Sant Hipòlit i, tot i que 

no eixien a la mateixa filà, ells s’encarregaven d’organitzar-se 

per a poder baixar passeig avall dues vegades.

Una vegada acabada la desfilada, els dos joves assegueren 

a un banc i sense poder evitar-ho, va tornar a eixir a la 

conversa el tema que cap dels dos volia parlar:

-On vas a viure l’any que ve Pablo? 

-Jo a València... I tu? – va preguntar Pablo amb la veu 

tremolosa.

-Alacant – va dir Joan en els ulls brillants.

La musica sonava amb força però per a ells tot era silenci. 

Tot el món somreia a la plaça del Palau Comtal de Cocentaina 

menys els dos amics. 

Joan portava un bonic sabre a les mans, amb la fulla 

lluent i amb unes boniques borles que penjaven del mànec 

de color marró.

-Tinc una idea! – va dir Pablo.

-Com no siga canviar d’estudis, no sé jo si serà una bona 

idea! – va contestar Joan cada vegada més trist.

-Ja ho tinc, agafem dos fils de la borla blanca, tu te’n poses 

un com a polsera i jo altre...

-I què va a canviar això? – va replicar Joan resignat.

-No podrem estar junts, però aquesta polsera serà la nostra 

manera de recordar-nos cada dia que la nostra amistat 

mai acabarà i ens tindrem l’un a l’altre sempre que ens 

necessitem, passe el que passe!

Hui, 20 anys després, Joan és mestre i Pablo té la seua 

pròpia empresa. La seua amistat continua com el primer 

dia: ja no van a natació i a classes d’anglès, però encara 

recorden aquelles vesprades quan eren menuts. Tampoc 

juguen a futbol, però queden a veure’l per la televisió. I 

el més important, encara llueixen la seua polsera blanca, 

perquè saben que l’amistat no és passar temps junts... és 

saber passar temps separats sense que res canvie. 

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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Estiu Jove 2019
Bus a DreamHack València

El divendres 5 de juliol et duem a València al festival digital d’esports electrònics més gran d’Espanya. Eixirem de Cocentaina 

a les 9 i tornarem al voltant de les 19 h. El bus és gratuït i tan sols has de comprar la teua entrada (allí mateix o prèviament 

per internet). Places limitades per ordre d’inscripció a la Casa de la Joventut. Des de 14 anys. 

Jornada d’Esports a la Mar

El dimarts 16 de juliol ens anem a la platja. Si tens entre 14 i 18 anys vine a gaudir d’esports a la mar: kayak, surf, sup, 

big-sup, windsurf i vela. Els participants realitzaran al llarg del matí 3 de les modalitats i ja a la vesprada tindrem un poc 

de temps lliure a la platja. No t’esperes massa, les places són limitades! Amb la col·laboració de la UPCCA Alcoià-Comtat

Cinema d’Estiu al Palau

Un any més, tornarà el cinema a la fresca amb dos pel·lícules per a passar unes nits de juliol a la fresca. Seran a les 22h, 

amb entrada gratuïta i els dies:  dimecres 17 de juliol amb “Campeones”. El següent dimecres, 24 de juliol continuarem 

amb “Hotel Transilvania 3”.

Vesprada de videoconsoles

Hem preparat tota una vesprada per a gaudir dels videojocs. El divendres 19 de juliol a la vesprada, ací a la Casa de 

la Joventut (que ho tindrem fresquet) tindrem un fum de videoconsoles i pantalla gegant per a participar en campionats, 

partides online... Ampliarem la informació a les xarxes socials. T’esperem! 

Bus de la Festa

Enguany torna com sempre aquest servei a distints pobles del Comtat. Per tan sols 4 € oblideu el cotxe o la moto i aneu 

de festa amb seguretat. Igual que l’any passat, cal tindre 16 anys (fets en 2019) per a adquirir els tiquets. Enguany tenim 

les eixides a (no farem a Benimarfull, ja que enguany coincideix amb el Dia dels Comptes a Cocentaina):

L’Orxa el 20 de juliol

Gaianes el 31 d’agost

Les eixides seran a les 23:30, 00:00 i 00:30 i les tornades a les 4:30, 5:30 i 6:30 h (poden variar depenent de la distància 

del poble). Recordeu que els menors d’edat han de dur una autorització que podeu obtindre en la web www.cocentaina.es

Espectacle d’acrobàcia aèria al Teular

I continuem el divendres 26 de juliol amb l’espectacle d’acrobàcia “Tocant el Cel”. Les acrobàcies aèries d’Ana “Nebbulah” 

ens faran passar una inoblidable nit de divendres al Teular (a les 20:30 h). Vine i gaudeix de l’espectacle!

Monitor/a de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil

Ja en setembre, tindreu la possibilitat de formar-vos com a monitors o monitores. Aquest curs (homologat per la Generalitat 

Valenciana) capacita per dinamitzar, organitzar i avaluar activitats amb joves i xiquets o xiquetes. El curs té una durada de 

310 hores (inclosa la part de pràctiques) i es realitzarà una part intensiva (de dilluns a divendres) a principis de setembre. 

La resta de la part teòrica s’organitzarà en caps de setmana. El preu d’inscripció és de 195 € i les places són limitades.

Estem estudiant la possibilitat d’oferir el curs de Director/a d’Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil, que correspon a 

una formació superior i amb més capacitació que la del curs de monitor/a. Si esteu interessats/des poseu-se en contacte 

amb nosaltres.

Recordeu, a més, que durant els mesos de juny, juliol i setembre s’obrin nombrosos procediments sobre els estudis: 

preinscripcions, matrícules, beques, renovacions carnets transport universitari... Com sempre, a les nostres xarxes socials 

(cocentainajove) podreu trobar tota la informació d’aquells més destacats i que a la Casa de la Joventut vos podem ajudar 

amb tots els tràmits i els dubtes. Especialment per a les beques d’estudis postobligatoris (batxillerat, formació professional, 

universitat, música...) podreu sol·licitar-nos cita per a fer la sol·licitud a la Casa de la Joventut. Aquesta tramitació es farà 

al mes de setembre, una vegada publicada la convocatòria del curs 2019/2020 (normalment es publica en el BOE al mes 

d’agost).

I recordeu que al mes d’agost tanquem per vacances!
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Pacte d’estat contra la violència de gènere: actuacions 
desenvolupades a Cocentaina en 2019

L
a Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 

l'Estat per a l'any 2018, recull una partida de 20 milions 

d'euros per a les noves o ampliades competències 

reservades als ajuntament dins del Pacte d'Estat.

La distribució dels fons als ajuntament s'ha realitzat 

mitjançant resolució de transferències de la Secretaria 

d'Estat d'Igualtat, de data 4 de desembre de 2018. En 

aquesta resolució es fixa la quantia que correspon a cada 

ajuntament i es concreten les condicions per a la seua 

execució: al nostre municipi se li ha destinada la quantitat 

de 18.847,11€.

Per al desenvolupament de les actuacions realitzades 

han aplicat els eixos del pacte d'Estat. La programació i 

seguiment s'ha realitzat en un treball conjunt i coordinat 

entre els departaments de Benestar Social, Educació, Policia 

Local i Agent d'Igualtat de la Mancomunitat El Comtat. 

S'han dut a terme els tallers, cursos i conferències que a 

continuació es detallen i cal destacar que hi han participat 

diferents col·lectius de la població.

1.Curs de formació per a professionals de diferents àmbits 

d'actuació: eines d'intervenció en Violència de Gènere.

El curs, amb un total de 25 hores, ha estat coordinat 

per la Seu Universitària de Cocentaina. La universitat 

d'Alacant, donant resposta a les necessitats i inquietuds 

de les persones assistents, han elaborat i impartit les 

diferents sessions, distribuïdes durant 7 dies a la sala de 

presentacions de la biblioteca municipal.

S'ha abordat la temàtica des de diferents perspectives per 

a aprofundir en el coneixement i en la intervenció d'aquesta 

problemàtica tractant-se entre altres les següents:

- Noves formes de violència a través de les xarxes socials 

i les TICS.

- Diferents expressions de desigualtat entre adolescents i 

joves. Conceptes com sexting i stalking.

- Estatut de la víctima.

- Primers auxilis psicològics per a professions d'emergència.

- Atenció i protecció de la víctima.

Les ponències i els debats han estat impartides per 

professionals de diferents àmbits com ara Jurídic, Social, 

Policial, Psicològic, etc.

2.«Minerva Educa»  Tallers ESO + batxillerat. S'ha treballat 

la formació, informació i prevenció sobre la violència de 

gènere, en els joves .

3.Curs de defensa personal per a dones. S’ha desenvolupat 

en 4 grups, amb  una participació de més de 100 dones.

4.Taller “Abraçant la teua Feminitat i la teua Masculinitat”. 

Taller dirigit a població de tots dos sexes, on desenvolupar i 

integrar les pròpies potencialitats, tot prescindint que siguen 

considerades masculines o femenines. S'han realitzat 4 

sessions amb un total de 10 hores, l'eix principal de les quals 

ha sigut la BIODANSA, per a induir a integrar a través de la 

música, el moviment i la trobada amb el grup.

5.Xarrada sobre sexualitat conscient i relacions sanes a 

l'IES Pare Arques.

7.Concurs als centres educatius, on l'alumnat ha participat 

en diferents manualitats tenint com a objectiu principal la 

sensibilització sobre la igualtat entre gèneres. Així mateix, 

s'ha realitzat una campanya publicitària i material divulgatiu 

per a recolzar en la conscienciació de TOLERÀNCIA 

ZERO davant la violència de gènere i qualsevol tipus de 

discriminació per raó de sexe.

NO ÉS NO!

OBRI ELS ULLS

A MES A MES…

TALLER MI VIDA OFF-LINE
- DIVENDRES: 19 de juliol amb el Centre Social Real Blanc

TALLER ART-URBÀ
- DIMARTS:  2, 9, 16, 23 i 30 de juliol de 17 a 18:30 h. en la Casa de la Joventut

TALLER CREAR VINCLES POSITIUS
- DIMARTS:   2 i 9 de juliol de 17 a 18:30 h. en el Centre Social Real Blanc



BENESTAR social 35Revista El Comtat juliol 2019

Activitats intergeneracionals al Centre de Respir municipal

E
n el programa de Respir disposem d’un calendari 

d’activitats anual en el qual l’alumnat dels centres 

educatius de la localitat hi participen.

Comencem el mes de juny amb trobades intergeneracionals. 

El passat 3 de juny ens va visitar l’alumnat d’infantil de 5 

anys. Es va compartir una jornada de convivència entre 

majors i xicotets cantant i ballant cançons populars. L’alegria 

inundava les instal·lacions del Centre de Respir i el somriure 

es dibuixava en el rostre de cada persona usuària. A l’eixida 

se li va obsequiar a cada xiquet i xiqueta amb un molí de 

vent de paper que es va elaborar en el taller de manualitats.

Per a acabar la setmana, el divendres 7 de juny vam 

celebrar el dia amb la visita que ens fa cada any l’alumnat 

de sisé de Primària del col·legi públic Sant Joan Bosco. 

Van interpretar diverses peces musicals acompanyats de 

diferents instruments. Posteriorment, es va preparar un 

xicotet aperitiu on no van faltar els somriures, el ball i la 

diversió.

Aquest tipus d’activitats promouen la relació entre 

persones de diferents edats, incrementen el vincle entre 

elles, a més de fomentar el respecte i la tolerància.

Des d’ací aprofitem l’ocasió per a donar les gràcies als 

centres educatius per la seua aportació amb les activitats 

intergeneracionals i desitjar-los un feliç estiu.
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Il·lusiona´t per al suport de persones amb diversitat funcional

A
graïm la vostra col·laboració en la recollida de taps 

solidaris i us animem a continuar deixant taps en els 

diferents punts de recol·lecció que tenim per tota la 

comarca.

Donem les gràcies a la família Ferri, per l'assistència 

que ens donen desinteressadament per una bona causa, 

sense demanar-nos res a canvi ; per deixar-nos aprofitar les 

instal·lacions de Transports Ferri, per a poder emmagatzemar 

tots els taps recollits i per facilitar-nos el trasllat amb els seus 

camions a l'empresa de recollida, per a aconseguir les 

possibles ajudes.

Recordar la competició de tennis taula per a persones 

amb discapacitat intel·lectual en la modalitat d'habilitats que 

vam realitzar dissabte passat 15 de juny, des de les 17:00h. 

fins a les 20:00h., en el gimnàs de la Fpa del poliesportiu 

municipal de Cocentaina; dins de les 24 Hores Esportives, 

en la seua - 41 edició.

El trofeu al primer classificat , li ho va portar en la 

disputa- Juan Sánchez, guanyador de la prova, el trofeu de 

subcampió el va aconseguir Luis Prats i els dos semifinalistes 

van ser Pablo Reig i Alan Sanjuan.

Esmentar que vam començar la competició amb un emotiu 

minut de silenci, per la trista mort el mateix dia, del nostre 

amic, col·laborador i gran persona, Enrique Catalá Vicent, 

que descanse en pau.

Múltiples esdeveniments  a benefici d ‘AFAMA Cocentaina

D
urant el mesos de maig i juny s’han donat lloc diversos 

esdeveniments a benefici de l’Associació d’Alzheimer 

de Cocentaina. Començant pel 19 de maig, vam poder 

gaudir d’un meravellós concert a càrrec de la Rondalla i 

Coral l’Amistat de l’Associació de Jubilats i Pensionistes. 

Sempre es un plaer contar amb aquesta estupenda coral, 

acompanyada de la seua inconfusible rondalla i dirigits per 

el seu magnífic director, que ens han fet disfrutar novament 

de la seua música en un any especial, el seu 50 aniversari. 

Seguidament, el 9 de juny el taller de teatre de la FPA 

Beniassent ens fa oferir la representació de dos sainets d’allò 

més divertits: El xoriço emmascarat i A qui li donem la raó. 

Des d’ací volem agrair la col·laboració al taller de teatre de 

Fpa Beniassent i a Jaume Llopis Carbonell per haver pensat 

amb nosaltres.
Per finalitzar, el passat 16 de juny, va tindre una gran 

acollida l’espectacle “Conjuro” del Mag Yunke, actuant en 

una doble sessió al Centre Cultural el Teular. Una completa 

posta en escena, acompanyada de diversos números 

arriscats, fou la nota predominant del seu emocionant 

espectacle. Ha sigut tot un èxit, i des d’AFAMA som totalment 

conscients que això ha estat així gràcies a la implicació i el 

suport de Paco Pascual Soler amb el seu projecte educatiu 

“Caminem junts” dut a terme amb els/les alumnes de cinquè 

de primària del Col·legi Sant Roc d’Alcoi, del qual ens ha 

fet partícips. Així com també, ens agradaria fer menció  

per la seua inestimable col·laboració a la filà Els Borts de 

Cocentaina.
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Finaliza con gran éxito la tercera edición del curso de 
defensa personal para mujeres

E
l jueves día 5 de junio, dio por finalizada la tercera 

edición del curso de defensa personal para mujeres 

organizada por el Ayuntamiento de Cocentaina. El 

curso ha constado de tres ediciones, la primera realizada 

en el mes de marzo, la segunda en mayo y la tercera en el 

mes de junio. Y tras comprobar el éxito que  ha tenido por 

el gran número de inscripciones que se han presentado, 

queda abierta la posibilidad de establecer nuevas fechas.

El curso forma parte de las acciones formativas que se han 

ido realizado en Cocentaina como parte del Pacto de Estado 

Contra la Violencia de Género, acciones subvencionadas por 

el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 

Igualdad del Gobierno de España.

Entre los objetivos del curso, se encuentran la mejora en 

la confianza y  seguridad de las participantes, el aumento 

de la autoestima, fomentar valores tan importantes como el 

compañerismo y el respeto, y el aprendizaje de medidas de 

autoprotección para saber cómo actuar ante determinados 

casos de violencia.

Cada edición ha constado de tres sesiones consecutivas 

y con una duración de dos horas y media cada una de 

ellas, impartidas por los profesores Ángel Contreras Teruel y 

Víctor Meseguer Rubio, quienes han destacado los grandes 

beneficios que posee la práctica habitual de la defensa 

personal. Los profesores han clausurado cada una de las 

ediciones con la entrega de los diplomas de asistencia a 

sus participantes, por el esfuerzo y dedicación que han ido 

mostrado a lo largo del curso.

Así mismo, destacar como entidades organizativas,  los 

Servicios Sociales de Cocentaina y el Grupo Minerva de 

la Policía Local de Cocentaina, y en especial agradecer al 

Colegio Real Blanc por la cesión de sus instalaciones.
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Rafa Valls segueix sent un dels millors del Movistar Team 

E
l contestà Rafa Valls (Movistar Team) va ser un dels 

corredors més destacats en la Route d’Occitanie, una 

prova en la qual Valls va acabar sent l'encarregat de 

realitzar la selecció definitiva en la jornada inaugural, dia 

del triomf d'Alejandro Valverde i autèntica clau en la victòria 

final del murcià. Per a Valls va ser un retrobament amb les 

millors sensacions.

“La temporada està anant bé. Vaig començar més a poc a 

poc del que sol ser habitual, però a la París-Niça em trobava 

amb un gran colp de pedal i molt motivat per a ajudar a 

Nairo Quintana. El problema va ser que un company de 

pelotó va trepitjar una pedra i va caure damunt de mi. Vaig 

acabar amb fractura de clavícula i el que és pitjor amb 

diverses costelles molt tocades. A partir d'ací em va tocar 

estrényer les dents i intentar recuperar-me al més prompte 

possible”, explica Valls.

Rafa Valls va tornar en Volta a Madrid: “Vaig estar treballant 

bé per a l'equip. No estava en un estat súper de forma, 

la veritat. Però el meu nivell era bo per a anar aportant 

treball. Així ha sigut també en les següents carreres: Aragó, 

Dauphiné… Amb el pas de les proves, he sentit que millorava 

i en Route d’Occitanie sí que em vaig tornar a trobar amb 

aqueix colp de pedal amb el qual gaudeixes de la bici i et 

sents important“.

Valls va fer les dues pujades al port del dia. I tan important 

va ser la primera com la segona. En la primera a penes van 

coronar una vintena de corredors mentre que quan es va 

despenjar en la segona només hi havia huit ciclistes en el 

grup capçaler. I Valverde va rematar: “Alejandro té un do 

molt especial i això fa que tots gaudim molt de treballar per a 

ell. Sincerament, tenim molts líders de qualitat i no tinc cap 

problema a treballar per a ells. Crec que en el ciclisme has 

d'assumir quin és el teu paper i fer-lo amb plaer i no solament 

amb professionalitat. Jo gaudisc treballant per a l'equip. He 

tingut altres temporades i altres equips on em demanaven 

més que disputara carreres i també gaudia d'aqueixa funció 

de líder. Però ja siga com a gregari o com a cap de files, 

l'important és sempre mantindre el somriure. En el meu cas, 

amb una ratxa tan llarga de malalties i caigudes, només tinc 

motius per a relaxar-me i gaudir de la bicicleta. I també per 

a agrair-li a Eusebio Unzue i a Movistar la confiança que 

sempre han depositat en mi”.

El calendari de Valls inclou una cita especial en el 

Campionat d'Espanya. A partir d'ací, el ventall està 

completament obert: “No m'agrada menjar-me el cap amb 

el calendari i els objectius. El normal és que em sent amb 

la gent de l'equip en els campionats i puguem planificar la 

segona part de l'any. Però em trobe bé i estic llest per als 

objectius que em vulguen posar. soc flexible i m'adapte al 

que em diguen”.

Bons resultats del Judo Club Cocentaina en el campionat 
regional de la federació de judo de la Comunitat Valenciana

E
l judo club Cocentaina segueix una línies ascendent 

des que es va constituir com a tal. A més, el club, de 

la ma de José Albaladejo ha aconseguit dur al nostre 

poble les primeres espases en un entrenament oficial 

celebrat en les 24 hores esportives i també ha aconseguit 

organitzar el Trofeu de Cocentaina on les judoques, a banda 

de competir, van compartir una agradable jornada. El trofeu 

va ser el 9 de juny.

Però tornant als judoques locals, destacar la seua actuació 

en el campionat regional de la FJCVYDA amb molt bon 

resultats:

En alevins: 1° Arnau Aracil - 38 Kg 

En benjamins: 1° Alex Cerdá -30 Kg; 3° Mohamed Jaghi 

-30 Kg i 

2° Martín Georgiev -26Kg 
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Nou triomf del ciclista contestà Eusebio Pascual

E
usebio Pascual (Caixa Rural-Segurs RGA) ha 

aconseguit fer-se amb la victòria del càntabre LVIII 

Gran Premi Sant Antoni-X Memorial Fernando Expósito, 

després d'aconseguir arribar en solitari a la línia de meta 

gràcies a un fort demarraje en la sempre decisiva pujada al 

Churi, aconseguint d'aquesta manera l'enèsima victòria del 

conjunt «verd» navarrés. 

La prova de 128 quilòmetres per un recorregut al voltant 

de la localitat de Renedo de Piélagos va ser un autèntic 

polvorí des del mateix inici, ja que poc després d'arrancar 

es formava una primera fugida de cinc homes amb molt 

de pedigrí, i és que ací es ficaven el xilé Elías Tello (Kuota-

Construccions Paulino), Josu Etxeberria i Eusebio Pascual 

(Caixa Rural-RGA), Marcos González (Diputació de Léon), i 

Anxo Lorenzo (Aluminis Cortizo-Anova), la qual cosa va fer 

que per darrere es posara ja un ritme infernal en el pelotó 

que va acabar provocant que la carrera es convertira en 

un autèntic rosari de xicotets grups perseguidors. Aquest 

moviment va ser aconseguit per un grup posterior restant 

encara més de 70 quilòmetres per a meta, i d'ací d'ara en 

avant el cap de carrera va anar canviant contínuament, ja 

que cap de les temptatives aconseguia obrir una bretxa que 

fora més enllà del mig minut.

Mancant 30 quilòmetres sí que forjava un tall interessant 

de set ciclistes on es ficaven alguns dels favorits al triomf 

com Tom Armstrong i Mario Junquera (Kuota-Construccions 

Paulino), Álvaro García (Telco’m), Javier Fernández 

(Aluminis Cortizo*Anova), Raúl Nicolas (La Tova-Assessoria 

de Almudevar), o de nou Marcos González i Eusebio Pascual. 

El treball dels dos Kuotas al capdavant es feia notar, i 

portaven a l'escapada a entrar en la decisiva pujada final 

al Churi, a 15 quilòmetres de meta, amb més d'un minut 

d'avantatge sobre el pelotó.

En les rampes més dures del Churi era Pascual el 

que es llançava a l'atac portant-se amb si en un primer 

moment a Armstrong, encara que poc abans de coronar 

amb un altre demarraje aconseguia anar-se en solitari. Els 

últims quilòmetres fins a l'arribada van ser una autèntica 

contrarellotge individual per al contestà, que en primer lloc 

mantenia un bonic pols amb el mateix Armstrong i González, 

i posteriorment amb el pelotó que absorbia a aquesta dupla, 

i es llançava pel cap de carrera tirat pels homes del Gomur-

Cantàbria.

Finalment, Eusebio Pascual aconseguia fer bona la renda 

aconseguida i arribava amb uns pocs de segons d'avantatge 

sobre el pelotó per a poder gaudir de la que és per a ell la 

tercera victòria d'aquesta temporada després de véncer 

a Durango i en la prova segoviana de les Pinedes. A 11” 

entrava el pelotó.  

Visites que alegren el dia

E
ls professionals Lucas Torró (futbol, Eintracht Fráncfort 

) i Montse Brotons (bàsquet, Oral Roberts University en 

la NCAA en l'estat d'Oklahoma) es troben aquestos dies 

per Cocentaina i no deixen perdre l’oportunitat d’acostar-se 

als seus inicis, a les seus arrels, fet que encara els fa ser 

més grans de cor i com a persones.

Així doncs, tant Lucas com Montse  van estar al col·legi 

Sant Francesc d’Assís  per compartir un matí amb l’alumnat 

de Secundària (text i fotos estret del facebook del col·legi).
Montse Brotons va estar amb l’alumnat de 4t d’ESO parlant 

de la seua experiència esportiva i universitària. Lucas Torró 

també va xarrar amb els de 4t i després va estar jugant a 

futbol amb l’alumnat de 1r i 3r d’ESO. 

Es tracta de compartir l’esport amb els de casa. Son unes 

visites molt productives, molt important per als nostres joves 

i sens dubte, son visites que alegren el dia.
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Juvenil Contestano

J
unio de 1978, el juvenil del Contestano 

consigue ascender por tercer año 

consecutivo, en esta ocasión a lo más 

alto en su categoría, la hoy denominada 

división de honor, donde nadie de nuestras 

comarcas había logrado llegar, para allí 

enfrentarse a los más grandes., algo insólito 

para un pequeño pueblo como el nuestro, 

pero eso sí, con gran casta.

Junio de 2019, año del centenario de la 

entidad CD CONTESTANO, transcurridos 

más de 40 años, componentes de aquel juvenil en sus 

diferentes etapas, se vuelven a reunir junto al que fue la 

base sobre la que se inició este maravilloso proyecto, Vicente 

Pascual.

Mucho que agradecer a las primeras generaciones de esta 

época juvenil que emprendieron este camino por todos los 

40 anys després: Rafa Mamella, Iborra, Saquet, Juanlu Niuet, Boni 

i Pascual

campos de nuestras comarcas consiguiendo ascenso tras 

ascenso para que aquellos que se iban sumando al mismo 

recogieran esa recompensa y llevaran el nombre del club 

y nuestro pueblo por toda España., siempre con la misma 

filosofía que hoy los vuelve a reunir, esfuerzo, compañerismo, 

pasión por el deporte, respeto. solo así se pudo mantener 

durante años la sintonía que siempre les unió, la fuerza de 

un grupo, único secreto de lo conseguido.

El agradecimiento a Pascual, Jose Antonio Cortes-Boni- 

por estar siempre ahí., a esos sacrificados directivos que 

trabajaron siempre desde la sombra.

Como no, en el recuerdo todos aquellos que, aunque ya 

no podemos ver, si los sentimos y fueron parte de aquel 

proyecto.

Antes de aquella etapa y después todo continua, con 

jugadores que también defendieron en otras épocas con 

ilusión la misma camiseta., pero eso sí, siempre perdurarán 

aquellos años que deleitaron la vida deportiva de la comarca, 

es especial el mundo del futbol., en nada fuimos diferentes 

a los demás, solo en ilusión, compañerismo y mantener el 

sentido del deporte como algo que une, afortunadamente 

40 años después todo sigue siendo igual.

Siempre sentimos el respaldo de todo un pueblo, que 

nunca olvidaremos.

A todos aquellos jóvenes, que practiquen el deporte que 

sea, animarlos a que lo practiquen tal como es, un punto 

de amistad, de enriquecimiento de valores, para que le 

podamos dar el uso verdadero.

Por siempre Juvenil Contestano

Carta oberta a l’aficionat roget

N
o se si aconseguiré expressar el que desitje, perquè 

sincerament, crec que no tinc la facilitat adequada 

per transmetre el que voldria, i em costa plasmar per 

escrit els sentiments, desitjos i emocions que vull manifestar.

No obstant, considere necessari dirigir-me a tots els aficionats 

rogets per tal reflexionem conjuntament  i així iniciem una 

nova etapa per aconseguir  tornar al nostre benvolgut CD 

CONTESTANO  a la categoria de  la Preferent de la Comunitat 

Valenciana, posició en la qual es mereix estar. 

Abans de rés, voldria fer una reflexió i expressar un 

agraïment molt especial  a totes les persones ( deixant de 

banda i apart als que els últims mesos han estat al capdavant 

del nostre club, els “inversors valencians”) que des de fa 

onze anys han desenvolupat magníficament la tasca de fer 

al CD Contestano un equip de categoria preferent.

Ja va sent hora de que decidim fer una menció especial 

a gent com José Vte Castelló, Sergio Oltra, German Palací. 

Moisés Selles, Paco Castillo, i tots aquells col·laboradors que 

han tingut al seu costat;  perquè gracies a persones com 

aquestes, el nostre poble ha pogut gaudir any rere any de 

bones vesprades de futbol a la Morera.

En aquest món que ens ha tocat viure , la nostra societat 

no para de transmetre missatges negatius, tant sols obrir 

cada matí els televisors se’n adonem que tot són batalles 

per les alcaldies, guerres per les Comunitats Autònomes i 

disputes i insults per  formar governs. 

Ja sé que es impossible canviar tot açò, no obstant, 

m’apeteix fer una cridà i alçar la veu cap a les persones 

abans esmentades per tal de  valorar positivament tot el 

treball realitzat, l’esforç per fomentar l’esport en Cocentaina 
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Javi Montava nou entrenador del C.D. Contestano

E
l dilluns 3 de juny  es feia oficial el nou fitxatge de Javi 

Montava per l’entitat rogeta. Laura Blanes, màxima 

responsable del club  donava a conèixer l’aposta  de 

l’entitat pel  reconegut entrenador. Una aposta que va ser 

l’ única que es va plantejar la nova Junta Directiva des del 

primer moment.  Les negociacions van ser ràpides i positives 

de primera hora ja que tant el club com Javi Montava han 

compartit en tot moment l’objectiu de l’ascens i la filosofia 

de joc que es vol per a l’equip. 

Per part de l’entitat, es conta amb l’entrenador per a les 

quatre pròximes temporades, tractant-se d’un projecte a 

llarg termini,  amb molts més aspectes a banda de l’ascens, 

com la creació d’ un estil propi de joc que sigui referent per 

a tota l’escola del club. 

Per la seva part, el nou mister va fer menció a  l’anterior 

etapa que va viure al club de la qual  té uns grans records. 

Montava confirmava les paraules de la presidenta sobre 

el ràpid enteniment que hi ha hagut  entre les dos  parts, 

sumant forces per tal d’ aconseguir  l’objectiu. Tant  ha 

resultat la implicació de Montava en el nou projecte que 

declarava que “Estamos mirando ya jugadores para hacer 

un equipo competitivo, y meterlo en la parte alta de la 

clasificación desde el primer momento” .

Per últim, els representants de l’àrea esportiva, Juanlu 

Llorens com a vicepresident, i Mateo Moltó com a  director, 

es mostraven molt satisfets pel ràpid acord aconseguit. A 

més, esperen que el caràcter i la filosofia del nou entrenador 

es traslladi cada diumenge  al Camp de la Via amb bon joc 

acompanyat de resultats positius. 

sense demanar res a canvi.

 Reflexionem i pensem que no sols els polítics fan poble, 

prova d’ açò, ha segut la seua llavor altruista i desinteressada 

durant més d’una dècada... aquestes accions també fan 

poble i formen part del desenvolupament històric i social 

de la nostra Cocentaina.

Tot el que he dit,m’agradaria fer-ho extensiu  a totes 

aquelles persones que han treballat i treballen en 

associacions, juntes, confraries, i entitats locals. No vull 

dir noms, ja que són tantes, i tant diverses, que segur que 

me’n deixaria un bon grapat sense nomenar, i no seria just... 

Dit açò, ara voldria comentar  els projectes i objectius de 

la nova Junta del CD Contestano. Per tal de fer-ho fàcil, em 

remetré al que va exposar de manera molt emotiva la nostra 

presidenta Laura Blanes, manifestant que amb el lema i 

“leitmotiv” de CRÉIXER DES DE LA BASE, el que anem 

a intentar és treballar en  el desenvolupament del futbol 

base, la qual cosa serà l’objectiu principal dels membres 

que formem part del nou projecte, aconseguir en un futur 

pròxim formar futbolistes i persones, amb una gran capacitat 

esportiva, però també humana amb valors com l’esforç, el 

respecte, l’educació, la igualtat, la solidaritat, etc...

M’agradaria acabar amb una altra reflexió:  Quan vam 

presentar al que serà el entrenador del primer equip, des 

de l’àrea esportiva vam explicar que volem de manera 

immediata pujar de nou a Preferent, no obstant, aquest 

objectiu ha d’anar acompanyat d’incorporar jugadors del 

poble al primer equip, i de formar a aquells de l’escola, que 

seran el futur del club. 

Tinguem en compte que en el món de l’esport tampoc ens 

lliurem dels missatges negatius... els  periodistes proclamen 

quan un equip deixa la categoria que açò és la fi del món, 

la baixada als inferns, que s’ha fracassat, etc... Però com 

en la resta de facetes de la vida, hi ha que deixar de costat 

la paraula “fracàs”, qui no aconsegueix els seus objectius 

per uns o altres motius... no ha fracassat. El Contestano no 

ha fracassat baixant de categoria, s’han produït uns fets i 

unes circumstàncies que potser siguin positives per tal de 

començar una nova etapa, amb nous reptes, noves propostes, 

noves il·lusions... deixant de costat això de “fracàs”. 

Per sort en aquesta vida, de vegades trobem missatges 

molt gratificants; com a exemple un botó: em remet al final 

de la pel·lícula Campeones de Javier Fesser i a l’ estupenda 

frase de “ que es más, un marino o un submarino?”

Que no ens caiguen els anells de jugar en Primera 

Regional, ja que, els que amem aquest esport anem a gaudir 

altra vegada de grans vesprades de futbol al Camp de la Via , 

i si no pujem, agafem la vida amb un somriure, perquè pense 

de veritat que segur que serà millor per a la nostra salut.

José Luis Pascual Brotons 

Vice President del CD CONTESTANO

L’actualitat esportiva a Ràdio Cocentaina
Estem amb l’esport contestà
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El Patronat conclou una excel·lent temporada

P
er al Patronat, sens dubte, aquesta ha estat una gran 

temporada esportivament parlant. En la lliga comarcal 

de Futbol 7 van aconseguir el títol de lliga i també en 

les 24 hores esportives van ser els guanyadors. Tanmateix 

en la lligueta que es va ser amb dos grups, un de primera 

i altre de segona divisió, també va ser el Patronat qui es va 

alçar amb el títol de campió.

Però més enllà d’aquestos triomfs, la gran gesta esportiva 

del Patronat es du cada dissabte a les seues instal·lacions 

Cocentaina alberga el campionat femení de seleccions 
d’hoquei

E
n el marc de les 24 hores, Cocentaina va albergar 

el campionat nacional femení d’hoquei patins. 

Paral·lelament a Alcoi es disputava e campionat 

masculí.

Tot i que la selecció valenciana (tant masculina com 

femenina) no varen aconseguir el triomf esperat, des de 

l’hoquei club Cocentaina poden estar ben contents perquè 

continuen donant molts bons jugadors. Així doncs, Laura 

Cantó Munllor i Xavi Prats Abellán van estar seleccionats 

per participar en dit campionat, amb la selecció valenciana 

i masculina.

Però l’equip contestà segueix exportant grans jugadors i 

també ens assabentàvem que Mauro Climent, el que ha sigut 

jugador i entrenador del HCC, acaba de fitxar per l’equip 

de OK Lliga el Girona Club Hoquei , que enguany jugarà la 

Lliga Europea de Hoquei i  entrenarà a un equip Aleví , un 

equip de la Lliga Nacional Catalana i ajudarà al primer equip. 

Des del Club, desitjar-li tota la sort del món en esta nova 

etapa que començarà al setembre, on segur que la seua 

experiència ajudarà a l'equip del Girona a aconseguir els 

seus objectius.  

Res del que es va aconseguir esta campanya, haguera 

sigut possible sense el seu esforç diari, el seu suport i 

confiança a tots els equips del H.C.Cocentaina on ha 

realitzat un extraordinari treball com a entrenador i cos 

tècnic. S'acaba la temporada amb la satisfacció pels èxits 

aconseguits i amb el fet de sempre haver intentat donar el 

millor.

on un nodrit grup de xiquets comencen  a adquirir els 

principals valors del futbol. El Patronat crea escola, i és per 

això que són molt els xiquets  que cada dissabte acudeixen 

a entrenar i fer la seua pachangueta.  

Conscients de la importància de l’esport i de la inclusió 

femenina, el Patronat ha pogut crear enguany el primer 

equip femení de handbol. Entrenades per les xicones del 

Club Handbol de Muro, un grup de xiquetes han descobert 

aquest esport i els divendres de vesprada gaudeixen a la 

pista del Patronat amb unes entrenadores de luxe. Un nou 

camí esportiu s’obri ara en la història del Patronat.
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Resultats finals de la 41 edició de les 24h esportives
Futbol Sala

1er, URGENSA PETANCA TEAM F.S. “A”

2on, ADSALSA FS

Futbol 7

1er, PATRONAT

2on, PIZZERIA LA FORQUETA-PLÁSTICOS MAYA

Futbol 11

Cadet 

1er, C.D. CONTESTANO

2on, ATH. SALESIÀ

Juvenil 

1er, C.D. CONTESTANO

2on, ATH. SALESIÀ

Veterà 

1er, Ontinyent

2on, Contestano

Bàsquet

Sénior

1er, FONT ROJA

2on, C.B. IRIS CONTESTÀ

Junior

1er, MARTINEZ VALLS

2on, MURO

Calitx

1er, Zona Verde

2on, Bar Avenida

3er, Contestano Calitx

Escacs

Categoria per Equips

1er, C.A. TABIYA ALCOY

2on, C.A. COCENTAINA

Categoria Sènior

1er, Emilio Rico

2on, Diego Lopez

Categoria Benjamí

1er, Gabriel Martinez

2on, David Lopez

Tennis

Individual

1er, Alberto Perez

2on, Jordi Iborra

Dobles

1er, Borja Serra/Carlos Ferrer

2on, Antoni Gonzalez/Jordi Iborra

Petanca

1er, Jose Rodriguez/Miguel Valor

2on, Jose Carbonell/Santi Aparisi

Tennis Taula

Adaptats

1er, Juan Sanchez

2on, Luis Prats

Frontenis

1er, Rafa Pont/Pere Sempere

2on, Alex Ferrer/Dani Català

Pilota Valenciana

1er, Cocentaina A

2on, Benasau

3er, Cocentaina B
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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.

NOGUER (Juglans regia)
(Nouer, Anouer, Anoguer)

Floració en la primavera. Es recol·lecten les fulles 

durant el mes d’abril, els fruits verds a primers de juny, 

i madurs entre setembre i octubre.

Les fulles tenen infinitat de virtuts, però les 

principals són les següents: hipoglucemiant, astringent, 

antisèptica, vermífuga i vulnerària. A més, els fruits són 

molt bons per a eradicar el greix de les parets de les 

venes, per tant per a millorar la circulació de la sang 

i el colesterol. Hi ha una dita que diu: “Per sant Just 

i sant Pastor entren les nous en sabor, les mosses en 

amor, i les velles en dolor”.

Tomaset Blanquer em deia que ell, ara i adés, 

realitzava una novena en dejú d’infusió de fulles de 

noguera per a rebaixar-se el sucre. 

La mateixa infusió és molt bona per a llavar i 

cicatritzar ferides, com també per a fer llavats vaginals. 

Una de tantes fórmules per a fabricar el vi de nous, me 

la va ensenyar una bona persona del saber popular com 

era Tomaset Blanquer, i és macerar en un recipient de 

cristall, durant 40 dies, cinc litres de vi negre generós 

i 40 nous verdes realitzant una creu amb el ganivet. 

Es cola i se li afig mig litre d’alcohol de 90º i un quilo 

de sucre, es deixa macerar uns altres 40 dies, es cola 

en botelles i es deixa reposar. D’un any per a l’altre té 

millor solera.

REMEI CASOLÀ:

De xicotet, baixant amb una bicicleta en el seient de 

darrere que conduïa Vicent Valls, on acaba la carretera 

de Sant Cristòfol, a l’altura de la torreta, a la mateixa 

revolta, vam tindre un accident impressionant. Vicent 

es va clavar el pedal al genoll i jo vaig arrossegar la 

cara per la graveta almenys uns 10 metres. Quan vam 

arribar al Pla de la Font, vam trobar una dona major en 

la mateixa font i a Vicent li va fer un emplastre de fulles 

de noguera i li va tancar la ferida. A mi, una vegada 

netejada la cara, em va posar una pomada de sagí o 

llard de porc per a eixugar la ferida.
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PERSONALIDAD PERFECCIONISTA

A
quellas personas que casi nunca están satisfechas 

con lo que hacen, que siempre dicen que podrían 

haberlo hecho mejor, que les gustan los detalles, 

que las cosas tengan una armonía, que son muy pulcros y 

perfeccionistas, se les conoce en psicología como personas 

con personalidad anacástica.

Son personas con un alto grado de perfeccionismo, a los 

que les gusta controlar las situaciones, se imponen y exigen 

unas reglas muy estrictas, tienen miedo a no hecerlo perfecto 

y nunca están contentos con los resultados obtenidos. Pero 

no confundamos, esforzarse y desear que las cosas salgan 

bien es lo normal, lo que ya no es tan normal, es sufrir por 

un perfeccionismo elevado, tener ansiedad por no estar 

conforme con los resultados y no poder disfrutar de sus 

logros. El sufrimiento y la ansiedad es lo que lo convierte 

en patológico.

El pensamiento de estas personas suele ser dicotómico, es 

decir, sólo ven los dos extremos, o blanco o negro, o bueno 

o malo o eres perfecto o eres un fracaso y lo peor de todo, 

es que como nunca encuentran la perfección, a pesar de 

sus éxitos, acaban considerándose unos fracasados. Es muy 

dificil que se queden en un término medio, puesto que su 

pensamiento no es flexible.

Es típico en este tipo de personalidad, que no desconecten 

de su trabajo, que siempre estén trabajando y que su tema 

de conversación esté relacionado con el mismo. Este tipo de 

pensamiento, les puede traer problemas en sus relaciones 

sociales o de pareja, puesto que el ocio y el disfrute no entra 

en sus planes. Lo consideran una pérdida de tiempo que 

no pueden permitirse. La irritabilidad y el enfado también 

es común en sus vidas.

Se podría pensar que en el trabajo son admirados y 

valorados, pero nada más lejos de la realidad, las relaciones 

con los compañeros no suelen ser fáciles. Son personas que 

les cuesta delegar en los demás, no aceptan ayuda externa y 

nunca ven bien hecho el trabajo de casi nadie. Son los típicos 

que encuentran pegas y problemas allí donde nadie más 

los ve. Creen que los demás, al no ser tan perfeccionistas, 

no podrán hacer las cosas como ellos y las realizarán mal. 

No confían en nadie.

El verdadero problema detrás de esta conducta no es más 

que un intenso miedo a cometer errores y fracasar, a fallar y 

mostrar su vulnerabilidad. La ansiedad que les produce ser 

juzgados de forma negativa les convierte en esclavos de su 

propio pensamiento y de sus rígidas conductas.

La psicoterápia puede ayudar a modificar estos esquemas 

de pensamiento y propiciar que la persona se de cuenta de 

donde provienen estos miedos anclados en lo más profundo 

de su subconsciente, poder relajar sus esquemas mentales 

y permitirse fallar y disfrutar de los pequeños placeres de 

la vida.

Según cada caso, se aplicarán las estratégias más 

adecuadas, pero en líneas generales, se trabajan las 

creencias erróneas de perfeccionamiento, se les hace ver la 

irrealidad de las mismas y aprenden técnicas para reducir 

la ansiedad y frustración que les provoca empeñarse en 

conseguir una perfección irreal. En líneas generales, se 

trataría de:

- Perder el miedo a cometer errores, somos humanos y el 

error es la base de muchos aprendizajes. Los errores nos 

ayudan a evolucionar y crecer.

- Aprender a disfrutar del día a día, de las relaciones 

sociales y del tiempo de ocio.  Todos necesitamos 

desconectar, relajarnos y reponer energias mediante la risa, 

el contacto con los demás y con aquellas actividades que 

nos resulten placenteras. Todo ello, también nos ayudará 

a rendir mejor y a conseguir bienestar psicológico y físico.

- Desdramatizar, aprender  que nuchas catátrofes que 

nos montamos en nuestra mente, sólo están ahí, que no 

suelen cumplirse por muy asustados que estemos. La mente 

ansiosa suele anticipar hechos terribles que nos provocan 

una dosis gratuíta de sufrimiento innecesario que dificulta 

la eficaz resolución de los problemas.

- Aumentar la autoestima y la seguridad personal para 

no ser esclavos de nuestro trabajo, sino , más bien, 

responsables del mismo. Poder valorarnos como personas 

y no como el resultado de nuestra conducta y de nuestro 

trabajo únicamente. Una persona segura de sí misma 

tendrá muy claro que la perfección no existe, el esfuerzo y 

la responsabilidad personal, sí.
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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

EN VERANO. Disfruta de tu alimentación

"E
n estiu tot el mon viu". Con este dicho tan 
escuchado se resume lo que acontece el 
verano. "Caloret", vacaciones, fiestas y más 

amenizaciones sociales reúne a perspicaces veraneantes 
alrededor de la mesa adornada de cervecita, papas y 
diversos aperitivos. Parece que la felicidad se encarne en 
estos días. La felicidad se acorta pronto cuando volvemos 
a la realidad y nos pesamos en septiembre o nos volvemos 
a poner la ropa de temporada, vemos el resultado del 
verano, unos kilitos de más…

Actúa a tu favor valorando tu salud. Te dejo unos 
consejos para que los efectos del verano no se presenten 
en septiembre.

1.Controla el balance de energía consumido y tu peso 
corporal. Cuando existe un mayor ingreso energético al 
que nuestro organismo necesita, éste intentará guardar 
esa energía extra para futuras deficiencias energéticas 
incrementando los depósitos de grasa y con ello un 
incremento en el peso corporal. 

Intenta compensar los días que hay una ingesta excesiva 
con días más ligeros. Aprovecha que las hortalizas están 
en su mejor momento nutricional y elabora ensaladas 
completas, primeros platos de gazpacho andaluz o 
verduras salteadas.

2.Practica la “dieta mediterránea”. Una mayor 
adherencia a la dieta mediterránea podría prevenir el 
sobrepeso y la obesidad, así como el incremento del 
perímetro abdominal.

3.Aprovecha las horas del día de menor temperatura 
para realizar actividad física. En el atardecer o el 
amanecer disfruta de la naturaleza, muévete. A parte 
de sentirnos mejor, tonificar los músculos y activar la 
circulación sanguínea te ayudará a mantener tu peso 
corporal.

4.Disfruta de los productos de temporada. Productos de 
la horticultura. Disfruta de las frutas y verduras, productos 
con menor valor energético. Disfruta de la verdura fresca, 
frutas de temporada en forma de ensaladas variadas, 
gazpachos, pistos, macedonias, batidos… aprovechando 
el alto contenido en agua, vitaminas, minerales y su bajo 
aporte energético además de darle un toque fresco a 
nuestros platos en los días más calurosos.

5.Escucha las sensaciones e información que te 
transmite tu organismo (sensación de hambre).

6.Practica la típica frase “desayuna como un rey, come 
como un príncipe y cena como un mendigo”. Empieza el 
día con energía, ingiere un desayuno basado en cereales, 
en forma de pan de calidad, acompañado de proteína 
como jamón cocido o serrano sin grasa o queso fresco o 
lomo embuchado o huevo…, aceite de oliva, lácteo y fruta.

7.En las comidas principales equilibra la cantidad de 
las raciones. Si estamos acostumbrados a ingerir grandes 
raciones de comida nuestro estómago es un músculo 
que cada vez irá aumentando su volumen consiguiendo 
gradualmente un incremente de peso corporal. 

8.Mastica conscientemente. Mastica bien los alimentos 
para que aparezca la sensación de saciedad. Es el 
mejor aliado para no consumir más energía de la que 
necesitamos. 

9.Gestiona los “refrigerios”, tipo refrescos con o sin 
mezcla de bebidas alcohólicas, cualquier bebida que 
no sea agua nos aportará de una manera inconsciente 
grandes cantidades de energía. 

10.Disfruta en calidad y no en cantidad. Percibimos 
el disfrutar de comer con una ingesta incalculable de 
comida, pero, realmente ¿estamos disfrutando de la 
comida o devorando?. El disfrutar es saborear el alimento, 
masticar conscientemente y reconocer el sabor unido a 
un ambiente placentero para ti.

11.Escoge la mejor opción del menú. Al comer fuera 
de casa, escoge la mejor opción, elige un primer plato 
de verdura y un según plato completo.

12.Escoge el postre más saludable. A poder ser, fruta.
13.Disfruta de todo el entorno. Le prestamos más 

atención a lo que la televisión emite que a las sensaciones 
que experimentamos al comer.

14. Hidrátate con el único líquido que fisiológicamente 
necesita, el agua.

Espero que con estas premisas te puedan ayudar a 
mantener tu peso corporal este verano y no llegar al 
invierno con mayor peso. No se trata de estar en cada 
temporada del año adelgazando o incrementado el 
peso, se trata de mantenerlo y que el organismo tenga 
un equilibrio en su peso corporal. ¿Cómo lo podemos 
conseguir? Manteniendo unos hábitos de vida saludables. 

Así que disfruta de este verano sintiéndote bien y 
empezando a crear un nuevo comportamiento alimentario.
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CocentainaCARMEN GARCÍA GALIANA / Naturópata- Flores de Bach / carmens151811@gmail.com

“LA SALUD …………CUIDALA”

L
a salud……. que importante es, y normalmente la 

mayoria de la persona incluida yo, solo nos acordamos 

de dicha importancia  cuando  nuestro cuerpo 

experimenta  alguna enfermedad o aparece cualquier 

dolencia o malestar. Por ello toda persona tiene que ser 

consciente de cuidar su cuerpo, intentando mantener unos 

habitos saludables en su vida diaria.

A lo largo de este artículo realizaré un pequeño resumen 

de cómo  cuidar nuestra salud día a día, y sera basicamente 

un recordatorio de algunos de  los consejos generales que os 

he ido recomendado en todos los artículos que he realizado 

hasta el día de hoy. ¿ Y … ..porque este recordatorio? 

Pues porque con este artículo quiero despedirme de 

todos vosotros, pero no definitivamente solo un adios 

temporal. Espero que mi proposito de ayudar a la gente 

con mis artículos se haya cumplido, y muchos de vosotros 

hayais aclarado dudas, mejorado en la enfermedad que 

experimenteis, etc.

La medicina natural sobretodo hace incapie en que hay 

que prevenir la enfermedad, para ello hay que adquirir una 

serie de habitos saludables los cuales a continuación ire 

mencionando:

Seguir una dieta saludable y equilibrada, la alimentación es 

muy importante para que nuestro cuerpo se mantenga sano. 

Es preferible consumir frutas y verduras de la temporada, 

proteina de calidad e hidratos de carbono de asimilación 

lenta. Evitar consumir bolleria industrial, alimentos 

precocinados, productos realizados con harina blanca, hay 

que acostumbrarse a utilizar las harinas integrales de varios 

cereales no solo del trigo, hay muchos mas  como la espelta, 

kamut, quinoa, trigo sarraceno, etc.

Hacer ejercicio físico regularmente, caminar, nadar, 

bicicleta, etc. 

En epocas en que la persona se encuentra mas estresada 

utilizar tecnicas de relajación para combatir el nerviosismo, 

como el yoga, pilates, musicoterapia, meditación, masajes 

relajantes, etc.

   Dormir el tiempo necesario, el cuerpo tiene que 

descansar, no solo para poder aguantar al día siguiente la 

rutina diaria que  cada persona hace, sino tambíen para que  

interiormente nuestros cuerpo realice los procesos internos 

que correspondan cuando la persona esta en reposo.

Realizar una depuracion del cuerpo dos veces al año, 

preferiblemente al empezar la primavera y el otoño, con 

plantas adecuadas como la alcachofera, cola de caballo, 

diente de leon, etc

   Mantener una flora intestinal sana, para ello es 

recomendable 2 o 3 veces al año tomar prebióticos y 

probióticos. Es muy importante que nuestro cuerpo   evacue 

todos los días, hay que evitar el estreñimiento, puede 

utilizarse las semillas de chia y lino para regular el tránsito 

intestinal. 

Nuestro estado emocional tambíen es muy importante, 

ya que nos afectara a nuestro cuerpo físico, por ello es 

fundamental mantener un equilibrio emocional. Todos 

pasamos por periodos difíciles, y si no podemos controlar 

nuestras emociones negativas y nos afectan, podemos  

utilizar la terapia de las Flores de Bach, que suele ser  

efectiva para calmar las emociones que nos estan afectando 

negativamente.

Cuando en nuestro cuerpo físico se desarrolla la 

enfermedad, es muy importante seguir un estilo de vida 

saludable, y se puede optar por buscar en la medicina 

natural algun recurso que nos llegue a curar o nos reduzca los 

síntomas de dicha enfermedad, y con ello  consigamos  una 

mayor calidad de vida, pero sobretodo siempre consultando 

a un profesional. Muchas veces si se sigue un tratamiento 

alopático, la medicina natural puede ser complementaria, 

pero a veces habran productos que interacionaran por ello 

es muy importante siempre consultar con un profesional.

Y ya para despedirme de todos vosotros tan solo decir que 

cuidar de vuestro cuerpo,  escuchadlo, porque cuando en 

nuestro interior  algo no va bien siempre nuestro cuerpo nos 

emite señales, y es muy importante reconocerlas y hacer 

que desparezcan,  para que en un futuro  no aumenten y 

de esta forma  evitar que se  desarrolle la enfermedad.

“ La salud es el regalo 

    mas grande, cuidala 

y protegete”
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 1- 3- 5- 8- 9- 11- 13- 14- 17- 19- 

22- 23- 25- 27- 28- 30

Dies:  2- 4- 6- 7- 10- 12- 15- 16- 18- 

20- 21- 24- 26- 29- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JULIOL

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

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dijous de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol

El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des del 15 d’abril fins l’1 de novembre.

Nucli urbà: a partir de les 20:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 18:00 h i fins les 24:00 h

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            Tlf. 96 533 52 04
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10h a 13 h.

Dimarts: de 16h a 19h. Dijous: Tancat

      
cres d

HORARI D’AUTOBUSOS
COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15 i servei cada hora fins les 15:15, 

17:15, 19:15 i 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






