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2 Revista El Comtat juny 2019 Obres i serveis
COCENTAINA dia a dia

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!

Finalitzen els treballs de les eixides d’emergència del centre 

de formació municipal (antic institut)
Nou revestiment de la redona de la Fira de Tots Sants

Estan realitzant-se tasques de desbrossament en parcel·les 

de titularitat municipal
Canvi de lluminàries en l’avinguda Ferrocarril i Ronda Sud

Nou clavegueram en l’Avinguda del Ferrocarril fins l’Ecoparc Finalitzats els treballs de noves voreres en l’entrada a 

Cocentaina per l’avinguda Benilloba
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Em preocupa

J
a s'ha acabat la festa de la democràcia i la vida torna a 

la normalitat: ja tindrem un nou govern o quasi a Madrid 

i a València, tindrem un nou Ajuntament al nostre poble 

i a Europa també poden canviar les majories conservadores 

que fins avui ens han governat i que tant hem patit.

Em preocupa que per a molta gent açò de les eleccions 

els ve un poc gran i et diuen que mai han votat, que no els 

interessa la política, per a què votar si tots són iguals, etc. 

És preocupant la manca de cultura democràtica que encara 

queda al nostre país i tinga tan poc sentit de ciutadania, 

que és bàsic en una societat que vol tenir un futur brillant. 

Como deia un filòsof: “El pitjor que li pot passar a un país 

és la ignorància de la seua gent”.

Em preocupa que encara no se sàpiga la situació de 

la ràdio contestana. Fa anys que no hi ha un Consell 

d’Administració, hi ha un Consell Liquidador format per una 

sola persona que encara no ha informat sobre el futur de 

Ràdio Cocentaina. La volen tancar? La volen municipalitzar? 

Com? De quina manera? Ni en el Consell de Participació 

Ciutadana s’ha donat resposta a aquesta situació que 

s’allarga massa.

També em preocupen algunes actuacions que durant la 

campanya electoral s’han produït pel partit que governa 

el nostre Ajuntament: el no voler participar en el debat de 

l’Associació de Veïns al Teular i voler fer un debat el mateix 

dia i a la mateixa hora a Ràdio Cocentaina, el no voler 

retransmetre per la ràdio contestana, voler fer durant la 

campanya electoral una festa la Pla de la Font per a celebrar 

la distinció de Festa d’Interés Turístic Internacional la nostra 

Fira sabent que la Junta Electoral no ho permet…

Em preocupa, però voldria que canviaren alguns hàbits 

dels futurs polítics del proper Ajuntament: voldria que 

tingueren més contacte real amb els seus veïns, que 

intentaren que el programa electoral el compliren, que 

davant de projectes que afecten molts veïns que ho tractaren 

amb ells, que es cregueren la participació ciutadana i 

potencien els pressupostos participatius, que als plenaris 

mensuals pensaren més amb els veïns que acudeixen i en 

els oients de la ràdio, donant més informació dels punts de 

l’ordre del dia, que es controlen totes les obres i treballs que 

es fan per a l’Ajuntament, que es repartiren equitativament 

les competències entre tots els regidors i no acaparar 

moltes regidories la mateixa persona, que potencien la 

Mancomunitat perquè siga això una mancomunitat comarcal 

de serveis bàsics.

Per acabar demane que el nou Ajuntament pense més 

en el veïnat i menys en ells i que tinguen un projecte clar 

de la Cocentaina que volen els seus veïns.

Paco Fuster
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Mireia Estepa, la candidata més votada en les eleccions 
del 26M. El PSOE guanya un regidor mentre que Col·lectiu-
Compromís i Partit Popular en perden un

E
l PSOE es va imposar una vegada més al capdavant 

de la corporació municipal, quedant com segona 

força política Col·lectiu 03820-Compromís malgrat 

perdre un edil respecte a 2015. Així ho va decidir el poble 

de Cocentaina en les passades eleccions del 26 de maig.

El PSOE no solament va aconseguir mantindre la seua 

hegemonia en la capital del Comtat, sinó que va eixir reforçat 

en obtindre un regidor més que la passada legislatura i es 

va quedar a un d'obtindre la majoria absoluta. L'alcaldessa, 

Mireia Estepa, continuarà al capdavant de l'Ajuntament 

durant altres quatre anys més en aconseguir el 42'4% dels 

vots.

La participació en la població va ser de 67'39%, quasi 

quatre punts inferior que en 2015, seguint la tònica general 

de la província d'Alacant. Col·lectiu 03820-Compromís, 

malgrat haver perdut un regidor, va aconseguir situar-se com 

a segona força política amb el 19'74% dels vots, enfront del 

19'48% que va obtindre el PP. Els nacionalistes i els populars 

van tornar a traure la mateixa representació en la corporació 

municipal amb un resultat molt ajustat, mentre Ciutadans 

va aconseguir duplicar el nombre de vots i d'edils.

Unides podem-EUPV es va quedar finalment amb un 

representant, igual que li va passar a la plataforma Guanyar 

en la passada legislatura, si bé és cert que aquesta última 

va sumar quasi el doble de vots.

La lluita de totes les formacions per acabar amb els més de 

40 anys d'era socialista no solament no ha resultat fructífera, 

sinó que lluny d'afeblir al seu principal contrincant, aquest 

ha eixit reforçat. 

L'alcaldable del PSOE i ja alcaldessa en funcions, Mireia 

Estepa, valorava els resultats i manifestava el seu desig de 

dialogar amb totes les forces polítiques per a intentar formar 

un Govern Municipal fort i sòlid “estem contentíssims perquè 

hem guanyat un regidor i perquè hem vist, una vegada 

més, que els contestans recolzen el nostre projecte per a 

Cocentaina. A partir d’ara ens asseurem, com a llista més 

votada, amb tots els partits perquè el principal objectiu que 

ha de tindre la nova Corporació Municipal és el de treballar 

pel nostre poble”, va asseverar

El PSOE manté el nombre de vots, 2.466, quatre més que 

en les eleccions del 2015, però com l'abstenció ha sigut 

major, sí que suma més suport percentual, i passa del 40 

al 42 per cent dels vots.

Col·lectiu 03820 – Compromís  amb Jordi Pla, és 

converteix en la segona força mes votada però perd un 

regidor quedant-se en tres. 

Així doncs, l'Ajuntament de Cocentaina quedaria 

configurat amb els següents regidors:

-Pel PSPV-PSOE: Mireia Estepa, Mariona Carbonell, Maria 

Eugenia Miguel, Octavio Cerdà, Antonio Hernández, María 

Teresa Valls, Francisca Ruiz i Iván Jover.

-Pel Col·lectiu-Compromís: Jordi Pla, Paula Figuerola i 

Francisco Payá.

-Pel PP: Ray Montava, Maria Elena Sanz i Noemí Jover.

-Per Ciutadans: Juan José Moncunill i Míriam Rodrigo.

-I per Unides Podem - Esquerra Unida: Eli Aleix.

La constitució del nou Ajuntament tindrà lloc el dissabte 15 

de juny al saló de plens, serà un acte que Ràdio Cocentaina 

els oferirà en directe.

Pel que respecta a la comarca del Comtat, així queden els 

resultats dels comicis en els diferents municipis:

Agres: PP (3), Compromís (3), PSOE (1)

Alcosser de Planes: Compromís (4), PP (1)

Alcoleja: PSOE (4), PP (1)

Alfafara: GXA (5), Compromís (1), PP (1)

Almudaina: PP (4), PSOE (1)

Balones: PSOE (4), PP (1)

Benasau: PP (4), PSOE (1)

Beniarrés: PSOE (4), PP (3), Compromís (2)

Benilloba: I.P.B (3), PSOE (2), PP (2)

Benillup: PP (3)

Benimarfull: P.S (4), PP (3)

Benimassot: PP (2), PSOE (1)

Fageca: PSOE (3), PP (2)

Famorca: PP (3)

Gaianes: Compromís (4), PSOE (2), PP (1)

Gorga: PSOE (6), PP (1)

L’Alqueria d´Asnar: PSOE (5), PP (2)

L’Orxa: PP (4), Tots Per L’Orxa (3)

Millena: PSOE (4), PP (1)

Planes: PP (4), MP (3)

Quatretondeta: Compromís (3), PP (1), PSOE (1)

Tollos: PP (2), Compromís (1)
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Es signa el contracte de  redacció del projecte d’unificació 

NP Ajuntament de Cocentaina

A
ra comença el termini acordat amb Generalitat 

perquè el nou centre siga una realitat en uns 

pocs anys després de 30 anys de reivindicacions. 

A partir del 3 de maig l’empresa adjudicatària de la 

redacció del projecte té un mes per a presentar un 

avantprojecte, una espècie d’esborrany d’escola, 

que haurà de comptar amb el vistiplau de l’oficina 

tècnica de l’Ajuntament de Cocentaina. Passat 

aquest termini l’empresa disposarà de 5 mesos per a 

realitzar el projecte bàsic i d’execució del nou Bosco 

que, posteriorment i durant 3 mesos, serà revisat per una 

empresa externa.

L’empresa encarregada ja va tindre una reunió amb el 

Consell Escolar del Bosco per mostrar-los una idea prèvia 

del futur centre educatiu i recollir totes les idees de la 

comunitat educativa. Tanmateix, l’alcaldessa del municipi, 

Mireia Estepa, repetirà aquesta reunió amb els partits de 

l’oposició per fer-los partícips de l’avantprojecte i que puguen 

fer les seues propostes: «aquest és un projecte que implica 

a tot el poble i volem que tots els sentirs i idees, tècnicament 

possibles, estiguen contemplades perquè siga un projecte 

consensuat. Per descomptat, l’opinió que més pes tindrà 

serà la dels protagonistes: alumnat, mestres i famílies».

L’equip de govern socialista es mostrava entusiasmat amb 

l’inici del contracte perquè «ara sí que el motor s’ha posat en 

marxa i la unificació no la pararà ningú. Ha costat 30 anys i 

la falta de suport de PP i Compromís, però amb la força de 

l’escola este projecte serà una realitat».

Per la seua banda, l’Ajuntament de Cocentaina està 

a punt de finalitzar les obres en l’alberg municipal per a 

reconvertir-lo en un aulari on l’alumnat romandrà mentre 

duren les obres del futur Bosco.

L’aprovació del Pla director per a la muralla de Cocentaina 
habilitarà la demanda d’ajudes de l’ARRUS
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l Pla director de la muralla de Cocentaina es troba en 

la darrera fase administrativa per a la seua aprovació. 

En concret, està en mans dels tècnics municipals que 

donaran el seu vistiplau imminent. Amb aquest pla previ i 

imprescindible ja podrem realitzar l'ARRUS, i així accedir 

directament a noves ajudes procedents del govern central 

o la Unió Europea.

Mariona Carbonell, regidora de l’Ajuntament de Cocentaina, 

ha assegurat que una vegada es confirme aquest document, 

es procedirà a demanar les corresponents ajudes que 

s’uniran a les quals el govern municipal ha gestionat en 

els últims anys i que ascendeixen a un total de 2,8 milions 

d’euros. Una inversió repartida en la rehabilitació de més 

de 140 façanes i cobertes (1,4 milions d’euros). També 

en la millora del clavegueram, xarxa d’aigua i paviment 

(1,2 milions d’euros); i en el canvi de l’enllumenat públic 

(200.000 euros).

Carbonell ha explicat que no es poden demanar les ajudes 

de l'ARRUS mentre eixe pla director de les muralles no 

estiga complet. Segons Mariona, “hem d’anar pas a pas 

i no ens podem botar les normatives. El centre històric de 

Cocentaina és, per sort, un patrimoni arquitectònic únic que 

requereix la seua protecció i normativa especial. No podem 

demanar ajudes a Europa i fer el que ens apetisca. El centre 

històric està cercat per les muralles que cal tindre presents 

i planificar urbanísticament al voltant d’elles”.

Pel que fa a les ajudes del Pla ARRUS, Carbonell 

desmenteix, com s'ha volgut fer creure des del Col·lectiu-

Compromís, que s’hagen deixat córrer, “perquè són 

subvencions que s’acullen a plans anualment i amb una 

duració per a executar de cinc anys, per tant ens podem 

adherir a ells quan estiga tot preparat, amb aquestes 

actuacions cal tindre-ho tot molt clar i així obtindre el màxim 

import subvencionable”.

I és que, a juí de Carbonell, sembla que el candidat del 

Col·lectiu 03820/Compromís es preocupa més per tot allò 

que en 'àmbit professional li puga afectar, que en la gestió 

responsable, pausada i ordenada que requereix el conjunt 

monumental arquitectònic com el de Cocentaina, i és que 

aquestes coses cal programar-les molt bé.

Una regidoria de centre històric?

Des del govern municipal volen recordar que en 2012, el 

govern socialista va delegar al Col·lectiu 03820 la gestió de 

la regidoria del centre històric. Una responsabilitat que van 

assumir però que no van executar, tot i que se’ls va assignar 

mig milió d’euros. També es va posar a la seua disposició 

als tècnics municipals disposats a desenvolupar accions de 

govern per al centre. Però acabà la legislatura i els diners i 

les propostes no es van executar.

Per això, Carbonell s’estranya que des del Col·lectiu 

03820/Compromís s’haja demanat la creació d’una regidoria 

per al centre, “perquè ja la van tindre i no la van ni encetar, 

que llàstima que ara totes aquestes promeses que fan hui, 

en la realitat han demostrat que tan sols són promeses, 

l’únic clar és que són uns grans venedors de fum, però uns 

pèssims gestors”.
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L’Ajuntament de Cocentaina continua apostant per 
revitalitzar el nucli antic

L
’Ajuntament de Cocentaina manté la seua ferma aposta 

per recuperar el nucli antic de la població i per aquest 

motiu el consistori local ha llançat una nova edició de les 

ajudes per a la rehabilitació de façanes. En aquesta ocasió 

s’han reservat un total de 25.000 euros del Pressupost 

Municipal per a subvencionar totes les actuacions que 

sol·liciten els veïns del municipi. Des de l'Ajuntament 

contestà s'ha informat que aquesta partida es podria veure 

incrementada en el cas que hi haja una elevada demanda 

de peticions. El regidor d'Hisenda, Marcos Castelló, recorda 

que aquesta línia de subvencions es complementa amb la 

destinada a la reparació de cobertes al centre històric, de 

la que pròximament eixirà convocatòria. A més, Castelló 

recorda que les ajudes per a adequar les façanes del 

centre històric van començar a materialitzar-se a partir de 

l’any 2008 i remarca que fins al moment s’han invertit més 

d’1'5 milions d’euros en aquest projecte, “una xifra que 

es tradueix en actuacions en més de 140 habitatges de 

la nostra població. A més, en les últimes anualitats hem 

ampliat les convocatòries a aquells immobles amb una 

antiguitat superior a quaranta anys i fins i tot s’han realitzat 

intervencions en les pedanies. Són unes ajudes que, a 

banda de contribuir a embellir el nucli antic, aposten per 

la promoció econòmica, ja que reverteixen en el sector de 

la construcció local. Aquests són dades i fets reals i no 

paraules”, assenyala el regidor de l'àrea.

Des de l’Ajuntament de Cocentaina recorden que el termini 

per a presentar les sol·licituds s'ha ampliat fins al 14 de juny 

i s'informa que tots aquells interessats a adherir-se a les 

ajudes, ajudes que poden arribar fins al 95% depenent de 

la capacitat econòmica familiar, o en obtenir més informació 

d'aquestes, poden passar pel SIC (Servei d'Informació 

al Ciutadà), el Departament d'Urbanisme o l’oficina de 

la tècnica de patrimoni. Tots els detalls d’aquesta nova 

convocatòria d’ajudes també es poden consultar al portal 

web de l'Ajuntament de Cocentaina.

NP Ajuntament de Cocentaina

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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L’Ajuntament de Cocentaina inverteix 58.000 euros en 
la substitució de 118 lluminàries de baix consum al 
Ferrocarril i Ronda Sud
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la Regidoria 

d'Obres i Serveis, segueix treballant de la mà de l'IVACE 

per tal substituir lluminàries antigues (vapor de mercuri, 

150w) per punts de llum de baix consum (led, 40w) en tot 

el municipi. En total, entre l'actuació realitzada a l'avinguda 

del Ferrocarril i a la Ronda Sud del poble s'han canviat al 

voltant de 118 punts de llum. Aquesta actuació s’ha portat 

avant a través d'una subvenció del IVACE, que ha assumit 

el 50% del pressupost, valorat en 58.000 euros. L'altre 50% 

ha sigut assumit pel mateix Ajuntament de Cocentaina amb 

fons propis. Aquesta actuació permetrà un estalvi energètic 

de 26.345'9 kWh i un estalvi econòmic de 4.613,58 euros.

Marcos Castelló, regidor d'Obres i Serveis, explica a 

més que aquesta actuació en matèria d'il·luminació s'ha 

complementat amb altres millores en aquestes mateixes 

zones com la millora en el mobiliari urbà en la Ronda Sud 

o l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'avinguda 

del Ferrocarril, “optimitzant al màxim els recursos propis i 

aprofitant també les subvencions a les quals podem optar”, 

ha dit el regidor.

Des de l'Ajuntament de Cocentaina afirmen que l'energia 

que actualment es consumeix al poble (enllumenat públic 

i edificis municipals) és “energia verda”, el que significa 

que tota aquesta energia es genera a través d'energies 

alternatives, “és més cara però més sostenible”, apunten 

des del consistori. A més, recorden que en les actuacions 

que s'han realitzat en els últims tres anys s'han canviat un 

total de 565 punts de llum, amb una reducció energètica 

de 150.000 kw/h i un estalvi econòmic d'uns 15.000 euros.

Fins ara, els carrers o zones millorades amb aquesta 

mesura de canvi de lluminàries han sigut Gormaig, el 

Raval, Fraga, L'Alcúdia, el polígon dels Algars, l'avinguda 

del Ferrocarril, Ronda Sud, així com els parcs de Paquito 

Xocolater i els llauradors o edificis com el Teular o el 

Palau Comtal.

Antonio Pastor, gerent d’Etexa, guanya una nova batalla legal

E
l Banc Sabadell i la Fundació de la Comunitat Valenciana 

Obra Social de Caixa Mediterrani, Cam, hauran de 

tornar-li a Antonio Pastor, gerent de l’empresa tèxtil 

Etexa la quantitat que va invertir en la compra de quotes 

participatives, més de 15.000 euros que es sumaran als 

interessos  devengat des de la data de les subscripcions, a 

més de pagar les quotes del procés per la meitat.

Així ho arreplega el fallo de la sentència del Jutjat de 

Primera Instància número 2 d’Alcoi després de la demanada 

que va presentar el propi Pastor fa un any contra ambdues 

entitats, la qual, els obliga a anular l’operació de quotes 

participatives que el demandant va comprar en juliol de 

2008.

Assenyalava Antonio Pastor que “em van oferir un 

producte del que em van dir que era com un termini fixe”, 

però segons s’arreplega en els fonaments jurídics de la 

sentència, no es pot donar per acreditat que el demandant 

tinguera la informació adequada del producte que estava 

contractant.

La intenció de fer pública aquesta resolució és “per què 

vull que servisca d’exemple per a que altres persones 

que com jo s’han vist afectades per la compra de quotes 

participatives puguen reclamar. A més, en el meu cas, els 

diners que vaig invertir era procedent d’una herència i eixa 

quantitat tenia un valor sentimental per a mi, ja que era el 

fruit del treball estalviat per mon pare” deia Pastor.

Antonio Pastor va presentar la demanda dies abans de 

que prescrivira el cas que era el 31 de març de 2018 i 

pràcticament un any després, es va celebrar el juí  i en pocs 

dies, ja hi havia sentència.

Redacció
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L’Ajuntament de Cocentaina finalitza les obres de 
rehabilitació del llavador del Pla de la Font
NP Ajuntament de Cocentaina

L
es obres per a la millora i rehabilitació del llavador del 

Pla de la Font de Cocentaina ja han finalitzat després 

de més de tres mesos de treball que han permés que 

la infraestructura recupere l’aspecte original que va tindre 

en temps passats. El projecte s’ha centrat en dos fases i en 

la primera s’ha portat a terme el desviament de les aigües 

per a poder facilitar les tasques de neteja, un procés que 

fins ara no es podia fer de forma adequada en no comptar 

el mencionat llavador amb les canalitzacions adequades. 

Per altra banda, la segona fase s’ha centrat a descobrir 

aquelles parts del safareig que estaven ocultes així com 

recuperar tots els elements originals sense deixar de banda 

l’embelliment de les façanes exteriors i interiors. Per últim 

s’ha col·locat una barana a la banda que dóna al Pla de la 

Font per a garantir la seguretat. “El procés de restauració 

fou proposat per la ciutadania als Pressupostos Participatius 

i aquesta idea es va sumar al projecte que ja venia treballant 

el Govern Municipal per a recuperar al 100% un llavador que 

és tan representatiu per al Patrimoni Històric de Cocentaina. 

Amb aquesta intervenció no hem pretés donar-li altra visió 

al safareig sinó recuperar-lo tal qual era antany però amb 

nous materials“, explica el regidor d’Obres i Serveis Marcos 

Castelló.

Des de l’Ajuntament de Cocentaina es recorda que 

aquesta reforma del Llavador del Pla de la Font es suma 

a la realitzada el passat any al de la pedania dels Algars i 

es destaca que s’està estudiant una pròxima intervenció 

d’idèntiques característiques per a recuperar el del Poble 

Nou de Sant Rafel. L’objectiu de tots aquests projectes 

demana posar en valor tots els llavadors del terme municipal, 

fer que les veïnes i els veïns de Cocentaina tornen a gaudir 

d’ells respectant les instal·lacions i donar-los a conéixer 

mitjançant rutes turístiques.

Històric estrenen pàgina web www.bibliococentaina.com
NP Ajuntament de Cocentaina

U
n lloc on es pot trobar tota la informació sobre 

aquestes dos institucions culturals i que a més 

recull els enllaços als blogs i xarxes socials en què 

participa la Biblioteca. La web ens dóna opció a poder-la 

llegir íntegrament en valencià i castellà.

Des de l’Ajuntament de Cocentaina s’ha volgut invertir 

perquè «entenem que és beneficiós que els contingut i les 

activitats de la biblioteca i l’arxiu siguen accessibles on-line. 

Com més facilitats posem perquè la ciutadania arribe a la 

cultura i l’estudi, millors possibilitats de coneixements estarem 

oferint-li a la societat» comentava l’alcaldessa, Mireia Estepa.

Amb una estructura senzilla, dinàmica, moderna, usable i 

de molt fàcil navegació, la web pretén ser un punt de trobada 

entre els usuaris i les usuàries i aquestes dos institucions 

municipals; amb una bonica visibilitat tant als ordinadors, 

com a les tauletes i mòbils.

El seu contingut està dividit en dos apartats ben 

diferenciats: la Biblioteca i l’Arxiu Històric, a més, la 

Biblioteca té una secció diferenciada per a xiquetes i xiquets: 

la Biblio Infantil. Quant al tipus d’informació que trobem, 

també hi ha una clara diferenciació entre informació estàtica: 

adreça, telèfon i correu de contacte, història, infraestructura, 

serveis que es presten, etc., i la resta d’informació, dinàmica 

i actualitzada, i que anirà canviant i ampliant-se, com per 

exemple l’agenda, els enllaços als blogs de la biblio, les 

novetats bibliogràfiques, els enllaços recomanats, etc.

En un clic podem accedir directament al catàleg de la 

nostra Biblioteca o a l’inventari del nostre Arxiu Històric, o 

descarregar-se el full de permís dels pares/mares per utilitzar 

l’ordinador, per exemple.

Dins d’una infraestructura digital ben fonamentada, la 

web donarà pas a moltes novetats, inclosa la futura creació 

d’aplicacions web per a gammificar els serveis i les activitats.
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El cotxes clàssics tornen a Cocentaina

E
l diumenge 19 es va celebrar al Passeig del Comtat 

la XIII Concentració de Cotxes i Motos Clàssics de 

Cocentaina. A les 11h van eixir en ruta de 35 km i 

passaren per Benilloba, Benillup, Benimarfull, Planes, 

Alqueria i tornant de nou al Passeig del Comtat on vora les 

14h del mig dia es farà l’entrega de premis. La participació 

va rondar entre 100 – 120 vehicles entre motos i cotxes de 

diferents localitats d’aquestes comarques i inclòs de la costa. 

Emilio Turrión membre de l’associació de Cotxes i Motos 

Clàssics de Cocentaina, es mostrava content de la resposta 

no sols dels participants, sinó també de la gent que s’acosta 

a veure’ls i a fer-se fotos. Un dia del passat que torna al 

present gràcies a aquesta gran mostra de cotxes clàssics.

Cocentaina celebra el dia del llibre

T
ot i que és el 23 d’abril quan es celebra el dia del llibre, 

a Cocentaina dita festa es va celebrar el dijous dia 9 

de maig i ho va fer de la ma de l’Associació de Comerç 

i Serveis de Cocentaina i l’Ajuntament contestà mitjançant 

la regidoria de Cultura. 

Les dos llibreries i papereries associades, Laupe i Blanes, 

ens animaren a llegir i descobrir les ultimes novetats 

editorials però també els llibres més clàssics. 

I com que llegir és de vital importància per a la nostra 

educació i sobretot la dels joves, ambdues papereries van 

oferir ofertes en llibres, regals i animacions lectores que es 

van dur a terme per la vesprada dirigides a tota la població 

i pel mati dirigit als col·legis contestans que van participar 

d’aquest dia.

Perquè llegir és important, perquè per a saber cal llegir i 

perquè cada llibre és una nova aventura...hem de festejar 

aquesta jornada dia darrer dia. 
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España debe saber (superar la postguerra)

E
l passat 7 de maig i a la Casa de la Joventut, tingué 

lloc la inauguració oficial de l’exposició “España debe 

saber (superar la postguerra)". L’acte fou organitzat pel 

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina, 

amb la col·laboració de la Seu Universitària de la Universitat 

d’Alacant i L’Ajuntament de Cocentaina.

L’exposició està realitzada per la Universitat d’Alacant, 

comissariada pel Catedràtic d’Història Contemporània, José 

Miguel Santacreu. Composta per 16 panells que utilitzen 

el cinema com a fil conductor per explicar alguns dels 

esdeveniments més inquietants del franquisme. Diferents 

imatges i textos il·lustren fets històrics com el bombardeig 

de Guernica, el final de la Guerra Civil, l’exili, Mauthausen…

Començà l’acte amb unes paraules de la Regidora de 

Cultura que donà la benvinguda a tothom i ens animà a 

seguir coneixent la nostra història per a tenir un futur millor. 

La presidenta del Fòrum ens parlà del treball que s’està 

fent, ens animà a participar en aquesta entitat cívica, la 

presidenta del Fòrum Sara, ens va recitar, el poema de Julia 

Diaz Climent, "EL PORT D'ALACANT" que ens aplegà al cor. 

A continuació Alejandro Barber, professor de geografia i 

història de l’IES Pare Arques oferí la xarrada “80 aniversari 

del final de la Guerra Civil i l’Exili”.

Fa molt poc de la commemoració dels 80 anys del final 

de la Guerra Civil, un moment històric que es va viure 

amb especial intensitat a la ciutat d’Alacant, on milers 

de persones van quedar atrapades al seu port esperant 

l’oportunitat d’agafar algun vaixell que els permetera escapar 

de l’exèrcit franquista. Pocs afortunats van tindre la sort de 

pujar al vaixell Stambrook, l’últim en eixir d’Alacant camí 

d’Algèria cap a un exili ple de dificultats i amenaces.

El títol de l’exposició fa referència al documental de 1977 

“España debe saber”. Realitzat per Eduardo Manzanos, un 

cineasta declarat obertament franquista, amb la intenció 

d’alliçonar a la població espanyola sobre les bondats del 

franquisme. Un poc com a resposta, José Miguel Santacreu, 

comissari d’aquesta exposició i catedràtic d’història 

contemporània de la Universitat d’Alacant, li afegeix 

l’acabament “superar la postguerra” com una declaració 

d’allò que pretén l’exposició: informar i comunicar el que va 

ser la guerra i la dictadura perquè deixe de ser una època 

no superada del tot. A través de 15 panells i de diferents 

títols com “La Paz no empieza nunca”, “El largo invierno 

de 1939”, “Y llegó el dia de la venganza”, “Las fosas del 

silencio”, … explica diferents aspectes del franquisme com 

la repressió, les foses comunes, els bombardejos contra 

ciutats, l’exili, la persecució dels homosexuals, la “División 

Azul”, la propaganda a favor de Franco i altres.

Es tracta per tant d’una exposició que convida a buscar i 

veure pel·lícules i documentals, que no sols es redueix als 

panells de cartó ploma de les parets, alguns dels quals tenen 

codis QR per ampliar la informació.

Entre els documentals recomanats als panells trobem 

“Cautivos en la Arena”. Visionàrem part d’aquest documental, 

produït per TVE l’any 2012, que explica l’odissea de les 

2.638 persones, entre elles un bon grapat de socarrats, que 

es van embarcar a un vaixell carboner que tenia capacitat 

per 100 persones, i que en arribar al port algerí d’Orà, no 

van trobar el refugi que esperaven. En un primer moment 

les autoritats colonials franceses rebutjaren el vaixell i es 

viuria una situació molt lamentable, i molt semblant a les 

que actualment estan produint-se al Mediterrani central 

quan diferents governs impedeixen desembarcar vaixells 

plens de persones que fugen de la guerra o de la misèria.

Més endavant, després de la desfeta francesa de 1940 

davant l’exèrcit alemany, molts dels republicans que hi 

havien arribat a Algèria a l’Stambrook i a altres vaixells 

i petites embarcacions, serien tractats per les autoritats 

colonials col·laboracionistes directament com a enemics, 

internats a camps de concentració, com l’infame camp 

de Hadjerat o utilitzats com a mà d’obra esclava en la 

construcció del tren Transsaharià. Una obra faraònica que 

havia d’enllaçar les costes del mediterrani amb el riu Níger 

creuant de nord a sud l’inhòspit desert del Sàhara. Es tracta 

d’un episodi molt desconegut i oblidat de la nostra història.

Han passat ja més de 80 anys del final de la guerra i 

de l’inici de la dictadura a Espanya. Continua sent molt 

necessari conèixer el nostre passat. Sempre he pensat que 

si tota la població coneguera millor la seua història, la nostra 

societat seria més justa, i la nostra democràcia més forta. 

Tant l’exposició que es va inaugurar com el documental que 

vam veure, són una petita contribució per conèixer el nostre 

passat, per saber apreciar que les llibertats de les quals hui 

gaudim són fràgils, i els drets que tenim es poden perdre. 

És per això que cal ser molt conscients del que va suposar 

la guerra i la dictadura. Cal tenir molt present que totes les 

dictadures és construeixen contra la llibertat i els drets de 

gran part de la població. Cal estendre la idea que sempre 

és millor una democràcia que una dictadura, que un règim 

que no respecta els drets humans no pot ser tolerat.

Si no coneixen el documental “Cautivos en la arena” el 

poden veure complet des de la pàgina de RTVE. També 

es poden trobar a Internet els altres títols que il·lustren els 

panells de l’exposició i que ajuden a entendre aquesta part 

recent del nostre passat.

Article informatiu de l'activitat del mes de maig del Fòrum 

per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina.
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L’Oli 9 Oliveres premiada en els “Premios Mezquita”

L
’oli contestà 9 Oliveres ha sigut guardonat en el premi 

de bronze en "Los Premios Mezquita de Córdoba" a 

la "Calidad de los aceites de oliva Virgen Extra" en la 

categoria de "Frutado verde".

Al concurs van presentar l’oli 9 Oliveres monovarietal 

Blanqueta, varietat nascuda al comtat. D'aquesta manera, 

la varietat autòctona del Comtat, Blanqueta, va ser premiada 

també, demostrant així, que es pot aconseguir un oli d'alta 

qualitat en la varietat que tant apreciem en el nostre poble.

Per altra banda, aquesta marca contestana impulsada per 

joves entusiastes del nostre poble, Blai i Javier Agulló, també 

que ha sigut seleccionats per el ICEX del Ministeri d’Indústria 

per a la promoció de l'oli d'oliva Verge Extra a Alemanya. 

Així doncs, l’oli contestà 9 Oliveres ha estat present a les

fires de gastronomia i Gourmet d’Alemanya, de la ma del 

Ministeri d’Industria, comerç i turisme.

Tangente de 90 de la contestana Gemma Figuerola 
projecte guanyador als premis Emprendeaventura

L
a contestana Gemma Figuerola Espí ha guanyat el 

Premi Emprendeaventura amb el seu projecte sobre 

moda titulat Tangent de 90.

La novena edició del programa formatiu, organitzat per 

la Mancomunitat de L’Alcoià i El Comtat i en col·laboració 

amb el CEEI Alcoi-València així com Jovempa; ha acollit 

set projectes de diferents àrees com a ajuda a domicili, 

el disseny, la consultoria o la formació impulsats per 

emprenedors de la comarca.

Després de les sessions de treball, on els participants van 

aprendre a realitzar un model de negoci, màrqueting o gestió 

d’equips; un jurat va valorar totes les idees i va premiar la 

presentada per Gemma Figuerola. La signatura “Tangente 

de 90” centra la seua activitat en el disseny i fabricació de 

roba sota criteris sostenibles, biosintètics i que redueix la 

generació de residus.

La pròpia Gemma ens explica que “es tracta d’un 

projecte sobre Moda Sostenible, la missió és dissenyar i 

fabricar roba ecològica sota uns principis ètics tant amb el 

planeta, com amb els éssers vius que l’habiten; utilitzant 

materials orgànics, biosintètics i que redueixin la generació 

de residus”.
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Esforç, treball i amor per la dansa
Verónica Pina

E
l passat 3 i 4 de maig es va celebrar a Tarragona la 

final nacional ANAPRODE, associació per al suport 

i la promoció de la dansa a Espanya, junt amb la 

confederation nationale de danse de França. Alumnes de 

l'Estudi de dansa Alicia Montava es van desplaçar fins allí per 

a xafar escenari amb 5 actuacions que hi  havien obtingut  

primers premis en la primera fase celebrada a Xativa, 

4 individuals, dos de clàssic amb Itziar i Mireia i dos de 

flamenc amb Mireia i Leyre. Amb els individuals van obtenir 

4 segons, i en el grupal primer premi amb felicitació del 

jurat, màxima puntuació. Així, doncs, amb aquest premi van 

passar el diumenge 5 de maig a la final internacional, que 

per primera vegada se celebrava a Tarragona. Participaven 

5 països, França, Itàlia, Israel, Bèlgica i Espanya. En la 

seua categoria preparatori, flamenc van guanyar un primer 

premi, la qual cosa els va omplir d'alegria tant a les ballarines 

com als seus familiars, perquè era la primera vegada que 

l'estudi de dansa Alicia Montava arribava a un internacional. 

Va ser emocionant encapçalar la bandera d'Espanya i 

escoltar: Espanya, Estudi de dansa Alicia Montava. Una 

gran experiència que l'Estudi no oblidarà. Però la cosa no 

acabava ací per a l'Estudi d'Alicia Montava. Continuava sent 

una setmana intensa de preparatius per a un altre concurs, 

LAPOINTE que se celebrava la setmana següent a Gandia. 

Més de 20 xiquetes i xiquets entre 7 i 15 anys es presentaven 

en diferents categories. Es presentaven en individual, duo 

i grups, tant en clàssic, contemporani, flamenc, estilitzada 

i escola bolera, un total de 26 coreografies. El concurs 

va ser molt satisfactori, perquè van guanyar 15 primers 

premis un d'ells amb felicitació del jurat per a Laia i Itziar 

i 3 amb unanimitat del jurat, 10 segons premis i un tercer, 

a més de 4 beques per a un campus d'estiu per a Julia, 

Itziar, Mireia i Aquiles. Dos grans caps de setmana on s'han 

compartit amistat, emocions, nervis, companyerisme. Però 

les actuacions seguien en marxa, l'estudi de dansa Alicia 

Montava estava present per 22 anys consecutius en les 13 

hores esportives de Cocentaina oferint un gran espectacle, 

'El Circo'. Ara toca continuar treballant per a preparar el 

festival de fi de curs que serà el 21 de juny a les 20h. all 

centre cultural EL TEULAR, i com no treballant de valent 

per a la preparació a examen de l'obtenció directa del grau 

elemental, que en els dos últims anys ha sigut un èxit,  ja que 

han passat per aquest examen realitzat en el conservatori 

de dansa i música Juan Cantó d’ Alcoi 10 alumnes, obtenint 

l'aprovat 9 d'ells i elles i amb molt bones qualificacions. 

I no deixem de banda la gira de moros i cristians, que va 

començar a març i  finalitzara a desembre, mesos de molta 

feina per a portar més de 25 espectacles per tot arreu del 

nostre territori i de fora d’ell, moltes hores junts ens esperen, 

anècdotes i diversió tot barrejat amb la dansa, la nostra 

medicina per seguir endavant.

L’estudi continua amb el seu lema “treballar per continuar 

fent camí”
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El Centre de Dansa i entrenament Monica Talens i Adrià 
Palací present al concurs de La Pointe

T
ambé el Centre de Dansa i entrenament Monica Talens 

i Adrià Palací varen participar en el concurs de La 

Pointe.

El concurs de dansa LA POINTE té per objectiu el 

desenvolupament personal dels amants d'aquest bell art que 

és la dansa, tant a nivell físic, moral i emocional. Per això La 

Pointe col·labora amb diverses escoles a nivell nacional com 

a internacional amb la finalitat de promoure el mestressa que 

els ballarins tenen dins. Per aquest esperit, tant l'organització 

com les escoles treballen junts amb la finalitat d'ajudar a 

tots els amants de la dansa a gaudir i entendre  mitjançant 

representacions i actuacions, els fruits de tots i totes els 

ballarins/ballarines en l'àmbit sa que és la dansa. L’edició 

d’enguany es va celebrar al teatre Serrano de Gandia el cap 

de setmana de l’11 i 12 de maig.

Redacció

Per a les ballarines dirigides per l’escola de Mónica Talens, 

era la primera vegada que hi participaven,  si bé és cert, que 

hem de tindre en comte que el centre està en marxa des de 

fa 3 anys. Sí que havien estat en el certamen d’Anaprode. A 

Gandia es varen desplaçar 27 xiquetes que varen actuar en 

diferents categories:  grupal, clàssic -contemporani i fusió i 

també de manera individual en clàssic i contemporani. Les 

participants del centre es varen dur un primer premi, un 

segon i 4 tercers. 

Sens dubte va ser una bona i grata experiència per a les 

xiquetes del centre. Ara es preparen per a la gala de final 

de curs que tindrà lloc el dijous 27 de juny al Centre de 

Cultura el teular, sense oblidar la seua participació a les XII 

hores esportives. 
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El Cercle Musical Primitiva d’Albaida ‘El Gamell’ guanya el  I 
Certamen d’Interpretació de Música Festera Vila de Cocentaina

C
ocentaina va celebrar el dimecres 1 de maig el seu 

I Certamen d'Interpretació de Musica Festera, un 

esdeveniment organitzat per la Federació Junta de 

Festes de Moros i Cristians del municipi i que va comptar 

amb el suport de l'Ajuntament de la Vila Comtal així com de 

la Universitat d'Alacant. La cita musical es va dur a terme 

en el Centre Cultural El Teular i fins el mateix van arribar les 

tres bandes participants en una cercavila que va començar 

en la plaça del Pla, lloc en el qual van ser rebudes la Unió 

Musical de Bocairent, l'Associació Musical L’Avanç d’El 

Campello i el Cercle Musical Primitiva d'Albaida.

El propi Certamen va estar conduït per Octavio Hernández 

Bolín i la primera banda a pujar a l'escenari va ser la d’El 

Campello per a interpretar sota la direcció de Luís Seguí 

Company el pasdoble “El Camino” de Josep Vicent Egea i 

la marxa mora “Khafaja” de Carlos Pellicer Andrés. Després 

d'ells va ser el torn de la formació musical d'Albaida, dirigida 

en aquest cas per Edmundo Vidal, i que va fer sonar el 

pasdoble “Guy’s Band” de José Vicente Egea així com la 

marxa mora “Abraham” de Rafael Mullor Grau. Finalment 

va intervindre la banda de Bocairent, amb Enrique Alborch 

com a director, i en aquesta ocasió els músics van tocar el 

pasdoble “Fernandín” de José Vicente Egea al costat de la 

marxa mora “Music i Llanero” de Rafael Mullor Grau. 

Redacció

Assenyalar que totes elles van interpretar la marxa 

cristiana obligada, titulada” Millennium”, i que ha sigut 

creada per Josep Robert Sellés i Camps a partir de l'Himne 

de l'IV Centenari de l'elecció de Sant Hipòlit com a Patró 

de Cocentaina; una composició de la qual el mateix Josep 

Robert és autor de la música. De fet, dir que la marxa va 

ser molt ben rebuda pel nombrós públic que esgotà tot 

l’aforament del Teular.

El jurat va estar format per Rafael Mullor Grau, Ramón 

García i Soler i Josep Roper Sellés i Camps.  Mentre aquest 

deliberava va actuar l'Orquestra de Pols i Pectre La Paloma 

oferint una selecció de peces  de música festera d'autors 

contestans que van fer les delícies del públic.

Després d'unes llargues deliberacions el jurat va decidir 

atorgar el tercer premi de 1.000 euros i amb 180,25 punts 

a la Associació Musical de Bocairent, el segon amb una 

quantia econòmica de 2.000 euros  i amb 188,75 punts a 

la Associació Musical L’Avanç d’El Campello i el primer, de 

3.500 euros  més trofeu dissenyat per Moisés Gil i amb 203 

punts, al Cercle Musical Primitiva d’Albaida.

El certamen va poder ser seguit en directe a través de 

Ràdio Cocentaina i de fet, el podeu trobar penjat a la nostra 

web i per streaming a través de Facebook i del canal de 

YouTube de la Junta de Festes de Cocentaina.
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i Moisés Gil Igual l’autor del cartell anunciador
Redacció

L
a Federació Junta de Festes de Cocentaina ha aprofitat 

el marc de les celebracions del 419 aniversari de 

l’elecció i proclamació de Sant Hipòlit Màrtir com a 

Patró del municipi per anunciar fer públics a la Casa del 

Fester els noms dels protagonistes dels actes previs de les 

Festes de Moros i Cristians de Cocentaina en honor a Sant 

Hipòlit d’aquest any 2019

Ho han anunciat Pòlit Borràs Martínez (President de la 

Junta de Festes), Francisco Valor Llorens (Vicepresident 

Musical) i Pablo León Vidal (Coordinador Revista de Festes).

Així doncs, en un roda de premsa, el president de la 

junta, Pòlit Borras ens avançava el nom del mantenidor i 

presentador de la nit de presentació de càrrecs que serà el 

dissabte 6 de juliol.

Seguidament, el vice president musical, Francisco Valor 

ens desvetllava el nom del director de l’himne qui encetarà 

la trilogia festera de 2019. Enguany s’ha pensat en el músic 

contestà Edu Bernabeu Valls. Afincat a Manacor, és un dels 

professor del Sent-me i a més te un llarga trajectòria dintre 

del panorama musical.

Altre dels noms propis és el de l’artista contestà Moisés 

Gil Igual qui serà l’autor del cartell anunciador de les nostres 

festes. Tot i que semble estrany, Moisés mai havia fet el 

cartell anunciador de la trilogia morocristiana.  

El mateix Pablo ens deia també els noms propis que 

tindran paper destacat en l’acte de la presentació de la 

revista. Aquesta serà presentada el divendres 19 de juliol i a 

més, en aquest any, es donaran també els premis Roger de 

Llúria i Qusantaniya que cada tres anys, atorga la comissió 

d’arxiu i patrimoni de la casa del Fester.

*Mantenidor nit de càrrecs: José Rafael Pascual Vilaplana

*Presentador nit de càrrecs: Gabriel Pascual Borras

*Autor del cartell anunciador de les festes: Moisés Gil Igual

*Director de l'himne: Edu Bernabeu Valls

*Mantenidora presentació revista: Carolina Ferre Amat

*Presentadora revista: Mayte Barrachina Vidal

*Autor portada revista: Marc Pascual. Ull de peix fotografia

Comencen els treballs de restauració de la imatge 
processional de Sant Hipòlit Màrtir
Els treballs els du a terme la restauradora contestana Inma Ribelles

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina ja ha iniciat la restauració íntegra de la 

imatge processional de Sant Hipòlit Màrtir que se 

situa en una de les capelles laterals de la nau central de 

la parròquia de Santa Maria. Els treballs afectaran tot el 

conjunt escultòric format tant per la imatge de Sant Hipòlit, 

que s’assenta sobre una peanya ornamentada amb elements 

vegetals, com als dos àngels que se situen al costat del patró 

i que sostenen els elements del martiri així com l’escut de 

Cocentaina.

Polit Borràs, explica que la intervenció es durà a terme en 

els locals parroquials de l’Església de Santa Maria “és una 

escultura a la qual Cocentaina li professa una gran devoció 

i que fins al moment no ha estat objecte de cap treball de 

consolidació. Amb aquesta restauració el que es pretén és 

donar-li tota la seva esplendor, garantir la seva protecció i 

fer que llueixi com es mereix al carrer durant la processó 

general de les nostres Festes de Moros i Cristians”. A més 

Polit Borràs ens avança que aquesta restauració estarà 

finalitzada abans de la propera trilogia festera. De fet, ja 

podem veure que Sant Hipòlit ja no està a l’altaret del temple 

parroquial i en el seu lloc trobem el seu banderí. Cal dir 

que les obres de restauració les durà terme la restauradora 

contestana Inma Ribelles. 

Redacció

Recordar que la imatge processional de Sant Hipòlit Màrtir 

data de l’any 1940 i la mateixa va ser creada per l’escultor 

Josep Vila Rafel substituint a l'anterior que va ser destruïda 

durant la Guerra Civil.
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419 anys venerant a Sant Hipòlit com a Patró de Cocentaina
Redacció. fotos silvia Botella i Paco Sempere

L
’elecció de Sant Hipòlit com a Patró de Cocentaina va 

tenir lloc per insaculació el 7 de maig de 1.600, enguany 

es compleixen  419 anys, des que els contestans 

buscaren la intercessió d'un Sant que els alliberara de la 

greu pesta que patia en aquell moment la població. Segons 

resa en la història local, les autoritats, els veïns i el clergat 

van col·locar en una petita bossa noms de diversos sants i 

un nen va ser l'encarregat de treure el paper en el qual es 

podia llegir el nom de Sant Hipòlit. El ritual es va repetir dues 

vegades més davant la negativa del poble a acceptar al màrtir 

romà com a Patró per desconèixer- lo. De nou va aparèixer 

en cadascuna d'elles el mateix nom de Sant Hipòlit. És per 

això que el 10 de maig, es va proclamar oficialment a Sant 

Hipòlit Màrtir com a patró de la Vila Comtal.

Així doncs,  el dimarts 7 de maig, dia de l'elecció de Sant 

Hipòlit com a Patró, es va celebrar la Missa a la parròquia 

de Santa Maria. Finalitzada la mateixa, es van imposar les 

medalles als majorals del d’ aquest any i es van presentar 

els nounats al Sant. Finalment es va fer entrega d'una 

figura de Sant Hipòlit a Josefa Pascual Montava i a la Plaça 

Cardenal Ferriz, davant la parròquia, es van disparar les 

salves d'arcabusseria en homenatge al Patró de Cocentaina. 

El divendres 10 de maig, dia en que Sant Hipòlit va ser 

proclamat de manera oficial com a Patró de la Vila Comtal, es 

va celebrar l’Eucaristia solemne a l’Església de Santa Maria 

i després, Josep Robert Sellés i Camps ens va oferir una 

xerrada sota el títol “Musica dedicada al nostre patró Sant 

Hipòlit”. Josep Robert va fer un repàs per la poca música 

que hi ha dedicada al Patró, de fet tan sols 6 compositors 

locals han dedicat alguna peça a sant Hipòlit al temps que 

animava als creadors, a composar música per enriquir així 

el legat musical de Sant Hipòlit que consta dels himnes, una 

Missa, marxa de processó, un pasdoble i des del Certamen 

de música festera, d’una marxa cristiana.

A continuació es van imposar les insígnies als nous Caps 

de Filà i els quatre càrrecs festers de l’any  2018 van signar 

al llibre d’honor de l’entitat festera. També és van  lliurar els 

premis del XXII concurs de Dibuix i Pintura Infanti. Ja en la 

casa del Fester  va tindre lloc la signatura de la cessió de la 

partitura de l’Himne de Festes, obra de José Insa Martínez. 

La jornada va finalitzar amb un Vi d'Honor.

Però, la Junta de Festes ha preparat també altres actes 

al voltant d'aquesta efemèride com una ruta urbana sobre 

Sant Hipòlit que va tindre lloc el diumenge 19 de maig i que 

estava guiada i dirigida per l'historiador local David Agulló 

Giner. Les activitats finalitzaren el dissabte 25 de maig, 

amb les tradicionals paelles que degut al mal oratge es van 

suspendre al Pla de la Font, amb tot, els festers i festeres de 

Cocentaina, van celebrar la festa en la seu de la seua filà.
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Jose Luis Molina Sirera i Ana Masanet Sempere nous 
presidents de la Pia Unió
Redacció. Foto: Silvia Botella

A
cabades les festes de la Mare de Déu,  des de la 

direcció espiritual de la Pia Unió, es feia pública la 

nova junta per al pròxim trienni 2020 – 2022.

El Monestir de la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina 

va acollir el passat diumenge 26 de maig la celebració de 

l’Eucaristia en la qual es va produir el relleu a la junta de 

la Pia Unió, entitat  ja saben, que s’encarrega d’organitzar 

els actes de les festes patronals en honor a la Mareta. En 

el transcurs de l’Eucaristia es van imposar les medalles 

de la Mare de Déu als nous integrants de la Junta així 

com als presidents, José Luis Molina Sirera i Ana Masanet 

Sempere, que agafen el testimoni de Cristian Barrachina i 

Reis Pascual després de la seva elecció a finals del passat 

mes d’abril. 

La celebració va ser molt participativa, en la que els 

xiquets d’ambdues juntes van fer l’ofrena i els membres 

entrants i els que eixien, es van encarregar de les lectures, 

les peticions... Finalitzada la mateixa, Cristian i Reis van 

tindre paraules d’agraïment per a la seua junta i per a tots 

aquells que han estat recolzant-los durant aquestos tres 

anys, donant gràcies a la Mare de déu per tot allò que en 

aquetsos anys han viscut. Tanmateix, els nous presidents 

agafaven la paraula amb la il·lusió de seguir un camí que 

se’ns dubte, els acoste més a la nostra Mareta.

A José Luis i ana els acompanyaran en aquestos tres anys:  

Marcos Giner Pérez, Alexis Valls Núñez, Jose Torró Marset, 

Sergio Moncho Moya, Hipólito Jordá Briva, Mauricio Garrido 

Montava, Juanjo Llorens Gilabert, Robert Pérez Cortés, 

Rafael Bravo Valls, David Agulló Giner, Conchi Martínez 

Campos, Susana Soler Semper, Mayte Barrachina Vidal, 

Dolores Franco Pla, Patricia Gilabert Piera, Gema Cortell 

Soler, Milagro Sánchez Carbonell, Lourdes Martí Oltra, 

Blanca Cerdá Ibáñez i Berta Castelló Rodas.

Agulló Carbonell i Carmen Ines Moncho Oltra nous 
presidents de la confraria de Jesús de l’Hort
Redacció

N
o sols és la Pia Unió qui pateix canvi de presidència 

perquè hi ha dos confraries més que també han 

acabat el trienni. Parlem de la confraria de la Dolorosa 

de la parròquia de el Salvador i de la confraria del Jesús de 

l’Hort del Convent dels Pares Franciscans.

El diumenge 5 de maig va tindre lloc assemblea de la 

confraria de la Dolorosa, i en ella es va elegir el nou president 

de la mateixa. Aquest any s’ha dut a terme per primera 

vegada l’elecció del president mitjançant l’assemblea i han 

sigut els propis confrares els qui han elegit al president. Per a 

l’elecció es van presentar dos candidats i Juan Carlos Marín 

Magaña ha estat elegit com a nou president de la Confraria 

de la Verge dels Doloros per al període de 2020 al 2022. 

Dons be aquest la junta que l’acompanyarà ja esta formada 

i la vicepresidenta es Mª Jesus Rodas Garvi. La junta està 

formada per 7 dones i 7 homes com a record dels 7 Dolors de 

la Mare de Déu i està composta per les següents persones: 

Juan Enrique Garcia Aznar,  Mª Isabel Devesa Company, Jose 

Alberto Cortes Garrido, Mariela Morant Ferrando, Santiago 

Carbó Martí, Nuria Castellà Miralles, Ignacio Gisbert Alvedro, 

Eva Sandin Cortés, Rafael Reig Llorens, Paola Castelló 

Sirvent, Joaquin Botella Pascual i Marina Mejias Rodríguez.

El 8 de juny tindrà lloc el canvi de junta a l’Església del Salvador.

Per la seua banda, la confraria de Jesús de l’Hort també 

ha donat a conèixer els nous presidents per al pròxim trienni 

2020-2022: Blai Agulló Carbonell i Carmen Ines Moncho Oltra. 

Va ser l’anterior president qui els ho va comunicar als nous, 

una decisió pressa pels propis presidents i els franciscans. A 

hores d’ara estan confeccionant la junta pensant amb gent 

amb experiència però també que aporte il·lusió renovada.
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

Pablo Ros Murgadas va obrir l’Any Sant de la Mare de 
Déu del Miracle

L
a celebració del V Centenari del Miracle de la Mare de 

Déu de Cocentaina és una realitat des del diumenge 

5 de maig amb l'obertura de l'Any Sant concedit pel 

Vaticà a la Vila Comtal.

El Bisbe titular d’Ursona i Auxiliar de Valencia, Arturo 

Pablo Ros Murgadas, va presidir el diumenge 5 de maig la 

celebració al Monestir de la Mare de Déu que es va poder 

seguir també des de l’exterior de la plaça del Pla gràcies 

a la instal·lació d’una pantalla. L’acte litúrgic, en el qual 

concelebraren una vintena de sacerdots, va començar a 

la Capella de Sant Antoni Abat del Palau Comtal, lloc en el 

qual es va produir el miracle de la Mareta el 19 d’abril de 

1520, i des d’allí es van traslladar cantant les lletanies fins a 

l’església de la Mare de Déu on es va dur a terme l'Eucaristia 

i es va llegir el document en el qual se’ns concedeix l'Any 

Sant per part de la Penitenciària Apostòlica de la Santa Seu.

En la seua homilia, monsenyor Ros va recordar que en 

aquest temps pasqual, “aquest món necessita sentir el 

nostre crit i el nostre crit és viu! i sobre toque amb la font 

de vida i esperança que ens regala permanentment Jesús 

ressuscitat”. 

En referència a l'advocació de la patrona de Cocentaina 

i el miracle de les llàgrimes que va plorar, el bisbe va 

assegurar que “no hi ha cosa més dolorosa que veure a 

la teua mare plorar” i va convidar a preguntar-se “per què 

plora hui la Mare?”. Les mares “ploren sobretot pels seus 

fills” i, així hui “la Mare plora per tants xiquets que pateixen, 

les seues llàgrimes són per tantes dones maltractades, per 

punts ancians sols que són descartats, llàgrimes per punts 

joves que no troben sentit a les seues vides, llàgrimes per 

tantes persones que veuen ferida la seua dignitat i la seua 

existència, per tants xiquets nounats oposats en el fem, o 

per tantes famílies que pateixen per tantes circumstàncies.”

Per això, monsenyor Ros va convidar l'Any Sant a prendre 

com a propòsit ”ajudar  la Mare al fet que no plore”, perquè 

“si és tremendament dolorós veure a la Mare plorar, és 

enormement gojós veure-la somriure i les mares somriuen 

quan veuen felices als seus fills”: D'aquesta manera, 

va encoratjar al “compromís d'incloure en els nostres 

quefers el que hi haja menys sofriments en el nostre món”. 

“Ens proposem cadascun en aquest temps preciós que 

comencem aquesta vesprada ací, amb molta pobresa i 

humilitat, comprometre'ns ajudar al fet que la nostra Mare 

somriga i fer-ho a través dels seus fills que més pateixen, 

els més febles, els que més ploren?”. Així, l'any Sant Jubilar, 

“proposem-nos fer aquest camí de fe que l'Església ens 

regala per a ser vertaders testimonis de la resurrecció i per 

a alegrar el cor de la Mare de Déu”.

Després d’aquesta cerimònia es van dur a terme l’encesa  

al  Pla les 27 fogueres que simbolitzen les llàgrimes de 

sang vessades per la icona de la Mareta. Un espectacle 

piromusical amb un text de l’escriptor contestà JuanFran 

Ferrándiz que ens narra el moment del descobriment de les 

llàgrimes i com Cocentaina fa fer seua a la Mare de Déu baix 

l’advocació del Miracle. Aquest acte es sol realitzar vespra de 

la festa de la Patrona de Cocentaina, però enguany la pluja va 

impedir que es realitzara, aleshores, es va decidir celebrar-

les aquest diumenge per realçar l'inici del V Centenari .

Recordar que l'Any Sant comporta la recepció de les 

peregrinacions que acudeixin a Cocentaina durant els 

propers mesos per visitar el Santuari de la Mare de Déu 

al mateix temps que s'han programat misses jubilars cada 

dissabte a les 11: 30h del matí. 

Entre tots els actes destacar també l’eixida de la Mare de 

Déu pels carrers de Cocentaina i les seues pedanies, unes 

romeries que començaran al mes de novembre.
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

34 obres de 21 artistes es poden gaudir en la Mostra 
Solidaria “500 anys de Mare de Deu”

E
l diumenge 19 de maig i dintre dels actes organitzats 

per al V Centenari del Miracle de les llàgrimes, diferents 

artistes locals van organitzar una Mostra solidaria on a 

través de les seues pintures van plasmar tot el que envolta 

a la festa mariana de Cocentaina.

Es tracta d’una exposició que es va inaugurar el diumenge 

19 a la sala d’armes del Palau Comtal i que va estar oberta 

fins el 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.

Els autors de les obres son artistes locals que s’han volgut 

sumar també a aquesta efemèride contestana. Podem 

gaudir 34 obres de 21 artistes.  A més, es van fer làmines 

de totes les pintures per a que la gent poguera també endur-

se’ més d’una obra d’art. L’exposició ens mostrava diferents 

moments de la festa i com no, la imatge de la Patrona 

Contestana dibuixada en diferents tècniques. MªLuz Morant 

va ser la comissaria de dita exposició i es mostrava contenta 

per la col·laboració desinteressada dels artistes que s’havien 

volgut sumar a aquesta iniciativa per commemorar els 500 

anys del miracle contestà.

Hem encetat ja l’Any Sant i és per això, que cada dissabte 

a les 12h, hi ha Missa de peregrins al Monestir de la Mare de 

Déu i son moltes les activitats lúdiques, culturals i religiosos 

que s’han organitzat per commemorar dita efemèride. La 

primera peregrinació va arribar el dissabte 18 de maig, 

venien a venerar a la nostra Patrona des de València, l’Schola 

gregoriana Milagro-Kolbe. 

Tanmateix, s’han fet uns rodabalcons del V Centenari 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.
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho ADL/MEDI AMBIENT

A Juny

La dieta mediterrània és considerada com un bé que tots 

hauríem d'incloure en la nostra vida i està declarada per la 

UNESCO Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. En 

la piràmide nutricional de la dieta mediterrània destaca el 

consum de fruites i verdures, llegums, fruita seca, peixos, 

carns blanques, s'aposta pel consum dels aliments de 

proximitat o “quilòmetre 0” —el radi de procedència de la 

matèria primera no és de més enllà de 100 quilòmetres—, 

se subratllen conceptes com la posada en valor de la 

producció local, productes amb més sabor o del sentit 

ecològic, el reforç i la tradició de l'horta i l'agricultor local, 

o la democratització de les cadenes de consum. En aquest 

marc, també es reforça la idea de la petjada ecològica, del 

paper d'aquest model de consum quant a la reducció de les 

emissions contaminants. Quines fórmules existeixen per a 

trobar aquests aliments de proximitat? Cooperatives, grups 

de consum, mercats municipals o punts de venda directa i 

fins i tot menjadors escolars ecològics.

Un bon ejemple és cultivar un hort a prop de casa, i quan  

descobreixes que pots cultivar més de trenta varietats de 

tomàquet amb sabors oblidats, que moltes flors no només 

son comestibles, sinó que també són exquisites, o que el 

teu territori conserva un tresor de llavors l´únic camí que et 

queda és el de la sembra. Sembrar perquè germine la vida, 

el bon gust, la cultura.

A juny què podem sembrar:

Hortalisses: Bleda, Albergínia, Créixens, Bròquil, 

Carabassa, Card, Ceba, Col de cabdell, Col Brussel·les, 

Coliflor, Escarola, Maduixa, Maduixot,  Encisam, Meló,  Nap, 

Creïlla, Cogombre, Pimentó, Rave, Remolatxa, Tomaca.

A juliol què podem sembrar:

Hortalisses:  Bleda, Carxofa, Api, Albergínia, Créixens, 

Bròquil, Card, Col Brussel·les, Coliflor, Escarola, Espinac,  

Maduixa, Maduixot,  Encisam,  Nap, Creïlla, Cogombre,  

Tomaca, Carlota.

A l'agost què podem sembrar:

Hortalisses: Bleda, Carxofa, Api, Créixens, Bròquil, Col 

de cabdell, Col Brussel·les, Coliflor, Escarola, Espinac,  

Maduixa,  Encisam,  Nap, Creïlla, Cogombre, Porro,  Rave, 

Remolatxa,  Carlota.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Josep Robert Sellés i Camps serà l’autor de l’obra obligada 
del Certamen Coral Fira de tots Sants
Redacció

L
’engranatge humà del certamen Coral Fira de tots Sants 

segueix treballant de valent per a que serà la 39 edició 

d’aquest certamen que ha fet possible que Cocentaina 

siga un referent de la música coral al mes de novembre. 

Així, doncs, la comissió del Certamen presidida per Raúl 

Belda donava a conèixer l’autor de l’obra obligada, el mestre 

i director Josep Robert Sellés i Camps.

L’obra obligada portarà per títol “Mareta, Mareta” i està 

escrita a partir de la cançó popular valenciana del mateix 

nom que servirà com a referència interpretativa de tots els 

cors participants.

Amb aquesta obra l’organització i el compositor ret 

homenatge i es suma a la celebració del “V Centenari del 

Miracle de la Mare de Déu 1520-2020” que Cocentaina 

celebrarà en honor a la seua Patrona.

Aquest nou encàrrec de l’obra obligada se suma a la 

llista d’obres corals escrites en valencià que l’organització 

del certamen realitza i que dóna difusió de la música coral 

escrita en aquesta llengua.

El termini d’inscripció per a participar en el 39 Certamen Coral 

Fira de Tots Sants de Cocentaina que se celebrarà el pròxim 

9 de novembre, romandrà obert fins al pròxim 15 de juny. 

Josep Robert Sellés i Camps, avançava als micròfons 

d’aquesta casa que “Mareta, Mareta és una peça popular 

valenciana i que jo  definisc com a una nana reivindicativa, 

una nana diferent i que dedique al meu fill major al qui li 

la cantava de menut. En aquesta nana hi ha un tractament 

de blues, danzon, mambo i vals.”  Una obra que serà 

interpretada per les tres corals participants en la propera 

edició del Certamen Coral.
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Gran actuació de “La Paloma” al Teular
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 1 de maig, l’Orquestra de Pols i Plectre “La 

Paloma” va realitzar un extraordinari concert al Centre 

Cultural el Teular, amb motiu de la celebració del 

primer Certamen d’Interpretació de Música Festera “Vila de 

Cocentaina”, organitzat per la Federació Junta de Festes de 

Moros i Cristians de Cocentaina; un concert qual va ser tot 

un èxit d’organització i d’interpretació, per part de la Junta de 

Festes i de les de tres bandes de música seleccionades per 

a dit certamen: l’Associació Musical l’Avanç del Campello; el 

Cercle Musical Primitiva d’Albaida, “el Gamell”; i l’Associació 

Unió Musical de Bocairent.

“La Paloma” va col·laborar dins del mencionat certamen, 

una vegada finalitzada les actuacions de les tres bandes i 

mentre el jurat deliberava i puntuava les interpretacions de 

les dites entitats musicals. 

Continuant amb el mateix gènere musical fester, la nostra 

Orquestra de Plectre “La Paloma” va escollir per a l’ocasió 

un programa força atractiu de pasdobles festers, escrits 

tots ells per autors socarrats, que van deixar bocabadats a 

tot el públic que omplia de gom a gom la sala del Teular, 

especialment al públic que va voler acompanyar i donar 

suport a les seues respectives bandes, els quals no havien 

tingut mai ocasió de sentir a la nostra benvolguda “Paloma”. 

Així ho va saber reconèixer el moderador del certamen, 

Octavio Hernández Bolín, que amb la seua professionalitat 

habitual va conduir aquesta Gala de Música Festera.

En primer lloc, interpretaren el pasdoble “PRENSANT”, 

d’Antonio Ferrándiz Montava, “Toniquet”, que va ser tot un 

referent dins de la història de “La Paloma”; aquesta obra 

la va compondre quan treballava a la premsa de mosaic, 

professió que aleshores desenvolupava Toniquet. Seguit d’un 

altre pasdoble “TOTS MENOS UNO”, de Gustavo Pascual 

Falcó, el nostre autor més reconegut a nivell mundial. Tot 

seguit interpretaren “SEGRELLES”, un clàssic de la música 

festera, de José Pérez Vilaplana “el mestre”, tot un referent 

dins del món fester i en particular al nostre poble. Continuant 

amb el pasdoble “IDA Y VUELTA” d’un altre paisà nostre, 

José Insa Martínez, autor de tantes peces escrites per 

engrandir les nostres festes de Moros i Cristians; aquest 

pasdoble fou escrit en 1977, i està dedicat al seu oncle 

Francisco Insa (més conegut com Paco el Mallorquí), músic 

de la Unió Musical Contestana i de l’Orquestra “La Paloma”. 

Per motius professionals es va traslladar a Sevilla (per això 

dels seus compassos típicament andalusos). Finalitzant la 

programació amb un altre clàssic pasdoble dedicat a les 

nostres festes, “Sant Hipòlit”, de Joaquín Sansalvador Moltó.

Com que el jurat del certamen va tindre una tasca bastant 

difícil per a definir al guanyador d’aquest esdeveniment, tots 

els presents vam poder continuar gaudint amb l’actuació 

de “La Paloma”, la qual va interpretar un altre solemne i 

clàssic pasdoble fester, “Bohemios del 29”, del mestre Pérez 

Vilaplana, que va fer esclatar a tot el públic amb calorosos 

aplaudiments, per aquesta magnífica interpretació.

Una vegada més hem de felicitar l’Orquestra de Plectre 

“La Paloma”, per la seua col·laboració i aportació musical, 

en aquest primer Certamen de Música Festera. Igualment 

donar-li l’enhorabona a la Federació Junta de Festes 

de Moros i Cristians per la seua arriscada aposta en 

l’organització d’aquest esdeveniment musical.
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“Sheherezade” de Nikolai Rimsky-Korsakov, sonarà en el 
Palau Comtal de Cocentaina de la ma del Sent-me
Redacció

E
l mes passat ho avançàvem a la nostra revista. El 

Sent-me 2019 ja està en marxa , i un any més el 

SENT-ME portarà a Cocentaina la presència d'artistes, 

orquestres, grups de música de cambra, repertoris i formats 

que inundaran les nits de meravellosos concerts. Aquest és 

el programa de concerts de SENT-ME COCENTAINA 2019:

-DIMARTS 09 de juliol 22:00h Palau Comtal. Entrada 

gratuïta fins a completar aforament

Concert de la Banda Simfònica de la Federació de 

Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Carlos 

Ramón Pérez, director

Obres de Strens, Asins Arbós, Boccherini-Berio i Serrano 

Alarcón.

-DIMECRES 10 de juliol 22:00h Palau Comtal. Entrada 10 

euros (a la venda a casa de la Joventut)

Orquestra Simfònica de la Regió de Múrcia. “Sheherezade: 

les mil nits i una nits”

Solista: Ana Hernández-Sánchiz, actriu i Ignacio García-

Vidal, director

Obres d'Alexander Borodin i Nikolai Rimsky-Korsakov.

-DIJOUS 11 de juliol 22:00h Arcs del Palau Comtal. Entrada 

gratuïta 

Quartet de Corda de l'Orquestra Filharmònica de la 

Universitat d´Alacant

Obres de Mozart i Beethoven.

-DIVENDRES 12 de juliol 20:00h Auditori del Centre Cultural 

El Teular. Entrada gratuïta fins a completar aforament

Concert de Clausura de SENT-ME COCENTAINA 2019 i 

alumnes del SENT-MET al costat de l'Orquestra de Conjunt 

Instrumental “Concertaina” de SENT-ME COCENTAINA 

2019

Com han vist en la programació, "Sheherezade" de Nikolai 

Rimsky-Korsakov, sonarà en el Palau Comtal de Cocentaina 

el 10 de Juliol. En la qual promet ser una màgica nit del 

SENT-ME COCENTAINA més, se'ns proposa un viatge 

màgic, portats per la veu de l'actriu Ana Hernández Sanchiz 

i bressolats per la música de Rimsky-Korsakov interpretada 

per l'Orquestra Simfònica de la Regió de Múrcia sota la 

batuta del mestre Ignacio García Vidal. Com en una catifa 

màgica, deixarem volar la nostra imaginació. Potser podeu 

escoltar així al cruel Sultà Shariar en el seu palau del 

Llunyà Orient, on cada dia casava a una dona i a l'altre dia 

la manava executar. O escolteu la veu d'una intel·ligent i 

bella jove cridada Sheherezade... Les entrades tenen un 

preu únic de 10 euros i es podran adquirir a la Casa de la 

Joventut de Cocentaina.

D’altra banda assenyalar també que la matrícula del 

SENT-ME segueix oberta fins al 28 d'aquest mes de juny. 

Per a inscriure's en aquesta sisena edició del SENT-ME cal 

seguir els següents passos: 

Pas 1.- Confirmació de plaça. Confirmar plaça per telèfon. 

96.5592795

Pas 2.- Ingrés en el núm. de Compte de l'Ajuntament de 

Cocentaina 

Pas 3.- Enviament postal o lliurament presencial. Si 

disposa de signatura electrònica pot realitzar el registre en 

http://cocentaina.sedelectronica.es

Enviament del resguard de l'ingrés, autorització menors (si 

és el cas) i fulla de matrícula per correu postal: Ajuntament 

de Cocentaina - Pz. de la Vila, 1 - 03820

Recordar que hi ha dos tipus de matrícula:

-MATRÍCULA GROGA. 50 euros, Masterclasses d'un dia.

-MATRÍCULA SENT-MET. 75 euros (totes les especialitats)

El SENT-MET és l'apartat del SENT-ME dirigit als més 

xicotets, i està centrat en metodologies de pedagogia musical 

d'alta qualitat especialment dissenyades per a xiquets a 

partir de 4 anys. 

En aquesta edició 2019 s'amplia el format del SENT-MET 

a tres blocs d'edat: 

1) SENT-MET per a xiquets de 4 a 6 anys (nascuts en 

2013, 14 i 15)

2) SENT-MET per a xiquets de 7 a 9 anys (nascuts en 

2010, 11 i 12)

3) SENT-MET per a xiquets a partir de 9/10 anys (Conjunt 

Instrumental, nascuts a partir de 2009)

El grup de Conjunt Instrumental “Concertaina” donarà 

cabuda a xiquets a partir de 9/10 anys, que toquen algun 

instrument musical (en qualsevol nivell). L'activitat consisteix 

en la creació d'una xicoteta orquestra, diversa en la seua 

tipologia i adaptada al nivell de cada xiquet o xiqueta, per 

a oferir-los la seua primera experiència de treball musical 

col·lectiu. 

El SENT-MET tindrà lloc del dilluns 8 al divendres 12 de 

juliol (5 dies), en horari de 9:30h a 13:30h. Comptarà amb 

classes de Música i Moviment, i amb classes d'activitats 

plàstiques orientades. Les activitats del SENT-MET acabaran 

amb una audició pública el divendres 12 de juliol a les 20h.
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El Centre d’Estudis Contestans inicia un nou projecte 
d’investigació d’art rupestre a l’Índia
Aquesta nova iniciativa del Cec ha estat possible gràcies al patrocini de 
l’empresa contestana Textisol SL
Centre d’Estudis Contestans

U
na vegada finalitzat l'anterior 

projecte d'investigació 

d'art rupestre a l'Índia, el 

qual ha sigut dut a terme pel 

Centre d’Estudis Contestans 

juntament amb  l’Institut Valencià 

de Conservació i Restauració, el 

CEC ha iniciat en solitari un nou 

projecte centrat a les muntanyes 

Vindhya, a l'estat indi de Madhya 

Pradesh, amb l’objectiu de tindre 

una visió de conjunt de tot l'art 

rupestre representat en aquest 

territori. Per a tal finalitat, el mes 

de març passat, un equip del 

CEC format per José Elías Esteve, 

Amparo Martí i Pere Ferrer, es va 

desplaçar novament a la ciutat de Bhopal, capital de l'estat 

indi de Madhya Pradesh, per a iniciar els treballs. 

Durant els quinze dies que ha durat la campanya, l’equip, 

juntament amb els arqueòlegs indis Dr. Narayan Wyas i Dr. 

Rahas K. Mohanty, ha dedicat gran part del temps a catalogar 

una desena d'abrics prèviament seleccionats, entre els que 

destaquen els de Jaora, Jhiri, Urden, Satkunda, Ramchaja 

i Karwai, en els que trobem nombroses representacions 

pictòriques de gran qualitat artística, excel·lent execució i 

bon estat de conservació, constituint una nombrosa sèrie 

de panells de gran força narrativa on es representa la vida 

social dels antics pobladors de les muntanyes Vindhya. 

També s'ha realitzat un primer estudi “in situ” de la indústria 

lítica apareguda en superfície pertanyent al Mesolític indi, 

època que coincideix amb la major i més extensa ocupació 

dels abrics.

Els motius més freqüents representats en les parets dels 

abrics i coves d'aquest territori pertanyen, majoritàriament, 

a zoomorfs, entre els que destaquen els bòvids, càprits, 

cérvols, óssos, tigres, elefants, rinoceronts, monos, conills, 

cavalls, etc., havent-se identificat al voltant de cinquanta 

Amparo Martí, José Leies Esteve, Pere Ferrer i Narayan Vyas

Motius del conjunt de Urden

Abric del conjunt de Jhiri
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espècies diferents d'animals, la qual cosa ens indica la 

gran varietat de fauna que existia en aquest territori en 

temps antics. També trobem una gran varietat pel que fa als 

antropomorfs, entre els quals trobem grups de arquers amb 

escenes de caça, de diferents tipus de danses, grups de 

guerrers amb escuts i espases, genets amb llances, músics, 

la majoria tocant tambors, escenes de tipus social, com per 

exemple tasques agrícoles, de lluita lliure i boxa, de caràcter 

sexual, jocs, treballs artesanals etc. Alguns d’ells presenten 

una grandària considerable, com el gran bòvid de Jaora, 

que té més de tres metres de llargària, o les figures orants 

de Jhiri, amb prop de dos metres d'alçada. La gran majoria 

dels motius estan pintats en color roig i blanc, havent-ne 

també en colors verd, negre, taronja, groc i marró.

Aquests conjunts tan espectaculars situen les muntanyes 

Vindhya com un dels llocs de major concentració d'art 

rupestre a nivell mundial. Els motius pictòrics van començar 

a representar-se farà uns 10.000 anys, és a dir, als inicis 

del Mesolític, època a la qual pertanyen les escenes més 

naturalistes de caça, passant per l'època calcolítica, amb 

nombroses representacions de diversos zoomorfs amb 

cossos farcits de motius geomètrics, i espectaculars guerrers 

a peu i a cavall, perdurant fins a temps medievals. Tot 

un excepcional repertori d'imatges que ens acosten als 

models de vida de les societats prehistòriques i d'altres 

posteriors d'aquesta part del territori de l'Índia en la qual 

el Centre d’Estudis Contestans acaba d'iniciar una primera 

catalogació de part del gran tresor d'art rupestre que guarda 

les muntanyes Vindhya.

Abric del Hati tool del conjunt de Ramchajja

Aquest treball de catalogació d’art rupestre ha anat paral·lel 

a un altre de caràcter etnològic que s’ha realitzat en poblats 

al voltant dels conjunts pictòrics, habitats per grups tribals 

anomenats bheels, bhilala, korkus i gonds, on s’han realitzat 

planimetries dels habitatges, fotografies i descripcions de 

diversos objectes, recopilació oral, filmacions de l'àmbit 

rural, llocs d'ofrenes en el bosc, etc. 

Posteriorment, l’equip es va desplaçar als estats veïns 

de Chattisgahr i de Odisha per a documentar, també en 

zones tribals, unes representacions pictòriques que els 

habitants d'aquests territoris de muntanya i bosc realitzen 

a l'interior de les seues cases per a comunicar-se amb els 

seus avantpassats i que tenen cert paral·lelisme amb algunes 

de les que es representen en els abrics de les muntanyes 

de Vindhya. Una tradició que, actualment, està en vies de 

desaparició per la pressió tant dels canvis religiosos com 

dels propis de la vida contemporània. 

Aquesta campanya del nou projecte ha sigut possible 

gràcies al patrocini de l'empresa contestana Textisol, S.L., 

a la que hi ha que agrair la seua inestimable col·laboració, 

ja que, sense ella, no haguera sigut possible.

Els resultats d'aquest projecte es divulgaran l'any 2021 

amb motiu del 50 aniversari de la fundació del Centre 

d’Estudis Contestans.

Abric del conjunt de Jhiri

Pintures murals a l’interior d’una casa tribal en Odisha
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L’arbre de l’alegria

F
a moltíssims, moltíssims anys, tants que pocs ho 

recorden, un petit poble, a la falda d’una gran 

muntanya, era conegut com el poble de la pena. La 

gent, quan eixia al carrer no parlava en ningú, ni tan sols 

saludaven als seus veïns. La vida, al poble de la pena, sols 

era anar de casa al treball i del treball a casa.

Pau, un jove enamorat de la natura, passava els seus caps 

de setmana passejant per aquella bonica serra que veia des 

de la finestra de la seua habitació: La Mariola. Tot el poble 

de la pena coneixia a Pau perquè era l’única persona que 

somreia i xarrava pels colzes.

Com cada diumenge pel matí, fugint de la tristesa del 

seu poble, Pau es deixava perdre per tots els racons del 

Montcabrer: la font de l’Heura, el Mal Passet, el barranc 

de l’Escurripènia, la Boronà, el Mas de Llopis... No hi havia 

racó que Pau no tinguera controlat.

-Bon dia Miquel!

-Serà per a tu, Pau...

-Hola Pilar, bon diumenge!

-Millor si fóra dissabte, xiquet...

No hi havia manera, tots els habitants del poble de la pena 

eren igual de desagraïts.

Aquell diumenge feia molt de vent, però Pau no podia fallar 

a la seua cita amb la natura. Caminant ja per la font de les 

Huit Piletes amb la suor banyant la seua cara, un vent molt 

fort el va fer tancar els ulls i quan els va poder obrir...tenia 

una fulla d’arbre apegada al front! No era una fulla qualsevol, 

mai havia vist una igual, a més a més, tenia un text escrit:

Si de la tristor et vols desfer busca’m i amb ella acabaré.

Pau no ho podia creure, <<Un arbre pot escriure? Deu 

ser un arbre màgic!>>, va pensar emocionat.

Sense pensar-ho dues vegades, va guardar la fulla i va 

continuar caminant sense descans. Aquell dia no va parar 

ni per esmorzar el seu entrepà de tonyina. Era ja al mas de 

Llopis, mai havia passat d’allí perquè com bé deia la seua 

mare: “La serra és molt gran i sol pot ser perillosa”. Aquest 

moment el va fer dubtar, havia de desobeir la seua mare o 

continuar amb la tristor del seu poble quan de sobte, altra 

bufada d’aire, encara més forta, va tombar al terra al jove 

muntanyenc! 

Quan va aconseguir posar-se de peu, va veure altra fulla 

exactament igual que la que havia guardat a la seua butxaca. 

No podia ser veritat, la fulla també tenia altre text escrit:

Ja quasi has arribat, en cinc minuts i a l’esquerre m’hauràs 

trobat!

Pau va continuar, ja estava molt prop. I aquella misteriosa 

fulla tenia raó, cinc minuts després i a l’esquerre va veure 

aquella meravella de la natura. Es va arrimar a l’arbre i al 

seu tronc tenia escrites unes lletres que deien així:

Tot aquell que arribe ací trobarà l’alegria i la felicitat i durant 

els 365 dies següents de somriure mai deixarà:

Canta i balla d’alegria,

Obri bé els ulls,

Camina cada dia,

Estima, ajuda i acull.

No sóc un qualsevol,

Tampoc sóc un senyor

Així que oblida’t de la tristor

I somriu a tot el món!

No deixes de visitar-me

Ací estaré esperant-te!

Pau va baixar corrent fins el poble per contar a tots els 

seus veïns el que havia de fer per acabar amb aquesta pena. 

Estava eufòric i més feliç que mai. Tanta va ser l’alegria, que 

li van canviar el nom al poble i ara saps com es diu? Si vols 

saber aquest secret, ves al text de l’arbre i llig la primera 

lletra de cada verset. 

Si camineu pels seus carrers comprovareu com tots els 

seus veïns, almenys una vegada a l’any, van a visitar aquest 

arbre màgic i al poble és tot alegria, festa i felicitat!

Si un dia estàs trist o enfadat, quedes avisat. La solució a 

aquest mal, a cinc minuts i a l’esquerre del Mas de Llopis està.

I conte contat, conte acabat

I qui no lliga el conte del mes que ve

Tindrà en el cul vuitanta mil forats!

Conte: Mateo Barrachina. Il·lustració: Magda Bonastre
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Tots els carnets que necessites per a l’estiu els tens a la 
Casa de la Joventut

E
n unes setmanes tindrem ací ja l’estiu i amb ell 

arriba el període de vacances, oci, viatges... Preparat 

per aquests mesos amb tots els carnets per a joves 

que pots obtindre a la Casa de la Joventut: Carnet Jove, 

Carnet d’Alberguista i Carnets Internacionals. Llig que 

t’ho contem:

Des del mes d’abril es podrà obtindre a la Casa de la 

Joventut el nou model de Carnet Jove i que substituirà el 

que hem fet fins ara. Aquest carnet permetrà unificar la 

imatge del carnet per a tota Europa facilitant així el seu 

ús. A més, des d’ara el carnet compta amb la imatge de 

Hostelling International, permeten el seu ús com a carnet 

internacional d’alberguista sense cap cost afegit.

Recordem els avantatges per als posseïdors del Carnet 

Jove a Cocentaina: una bonificació del carnet de la piscina 

i pistes del poliesportiu per a majors d’edat del 10%, 

així com el mateix percentatge per a les activitats de la 

Casa de la Joventut amb preu comprés entre 20 i 100 € 

(viatges, cursos de formació, tallers...). A la web www.gvajove.es podeu consultar totes les novetats i entitats adherides al 

programa d’avantatges. Per a obtindre-lo tan sols cal vindre a la Casa de la Joventut i abonar la taxa (8,40 €) Hi ha diferents 

bonificacions per a famílies nombroses, monoparentals, joves amb discapacitat... El carnet té una validesa de 2 anys des 

de la seua data d’obtenció i el poden sol·licitar els joves de 14 fins a 30 anys.

També tenim per a tu els Carnets Internacionals amb totes les seues modalitats: jove, estudiant i professor/a. En aquest 

cas es tracta d’un carnet recolzat per la UNESCO, entre altres organismes, i que permet identificar-te com a jove (IYTC), 

estudiant (ISIC) o professor/a (ITIC) arreu de tot el món, accedint així a diversos avantatges a l’hora d’adquirir entrades, 

contractar viatges, assegurances de viatge... Es poden tramitar des dels 12 anys, tenen una validesa d’un any i el preu de 

cadascun d’ells és de 9 €. Per obtindre-los cal dur DNI, fotografia i justificant d’estudiant (matrícula) o professor/a (nòmina 

o certificat). Pots consultar els avantatges a www.isic.es

I ja per últim, tens també al teu abast els Carnets d’Alberguista que et permetran allotjar-te a qualsevol dels albergs de 

la xarxa arreu del món. Hi ha les següents modalitats: juvenil (14 a 29 anys), adult (des de 30 anys), familiar (parella i fills 

menors de 14 anys) o grup (10 persones mínim). Tenen una validesa d’un any i els preus són els següents: 5 € el juvenil, 

10 € l’adult, 16 € el de grup i 18 € el familiar. En aquest cas sols cal el DNI, ja que no duen fotografia. Pots consultar tota 

la informació de la xarxa ací: www.hihostels.com/es
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cursos i tallers per a fomentar el benestar de la població
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a regidoria de Benestar Social té en marxa des dels inicis 

de 2019 17 cursos i tallers per a la promoció de la salut 

mental, física i l’orientació laboral dels veïns i veïnes de 

Cocentaina. Després de les vacances d’estiu se n’iniciaran de 

nous i continuaran els ja existents, tenint en la programació 

del departament un total de 21 tallers oberts a tota la població, 

l’oferta més àmplia i diversa aconseguida fins al moment.

Alguns dels cursos vénen subvencionats pel Pacte d’Estat 

contra la Violència de Gènere del Govern d’Espanya i un 

parell estan pagats per la Diputació d’Alacant, la resta, i 

gran majoria, es paguen amb fons municipals.

La temàtica dels cursos l’establix l’equip de professionals 

de l’àrea de Benestar Social junt amb la seua regidora, Mireia 

Estepa, qui a principis d’any van avaluar les necessitats 

existents i les propostes que els professionals privats havien 

presentat per registre. Segons Estepa «el nostre objectiu 

és oferir-los als veïns i les veïnes la formació més completa 

que puguen necessitar i garantir, mitjançant els cursos, que 

l’ajuntament oferix les ferramentes perquè la salut ciutadana 

siga millor».

Els tallers que s’oferten a la població són de temàtica 

variada i dirigida a col·lectius molt diversos: joves, persones 

en l’atur, pares i mares primerencs, jubilats, etc.

A continuació s’exposen els cursos i tallers:

1. Empode-arte.

2. Intel·ligència emocional (en Algars): persones majors 

de 50 anys.

3. Orientació laboral: aturats.

4. Art urbà: joves.

5. Vincles positius: pares i mares primerencs.

6. Parlar de sexe als teus fills/es: mares i pares.

7. Taller d’autoestima.

8. Individuació per a homes: col·lectius vulnerables.

9. Individuació per a dones:  col·lectius vulnerables.

10. Mi vida off-line: joves.

11. Abraçant la meua masculinitat: homes.

12. Abraçant la meua feminitat: dones.

13. Taller per a ciutadans estrangers.

14. Taller de castellà.

15. Defensa personal: dones.

16. Sexualitat conscient i relacions sanes: joves.

17. Amor, respecte i relacions saludables: joves.

18. Gimnàstica per a persones adultes en l’Alcúdia.

19. Gimnàstica per a persones adultes en Cocentaina.

20. Ferramentes d’intervenció en violència de gènere: 

professionals de l’àmbit social i legal. Curs homologat per 

la Universitat d’Alacant.

21. Minerva Educa: estudiants.

Cursos al Centre de Salut de Cocentaina
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La renda valenciana d’inclusió
Un dret, una prestació econòmica i un procés d’inclusió social i laboral

L
a Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat 

de Renda Valenciana d'Inclusió (RVI d'ara endavant) 

té per objecte establir, en el marc del sistema públic de 

serveis socials de la Comunitat Valenciana, el règim jurídic 

de la renda valenciana d'inclusió, garantint amb això el dret 

subjectiu a una prestació econòmica per a cobrir necessitats 

bàsiques a la unitat de convivència que manque dels 

recursos econòmics suficients per a la cobertura d'aquestes.

És també objecte d'aquesta llei la regulació dels 

instruments i les actuacions orientades tant a previndre el 

risc d’exclusió social com a mitigar les situacions d'exclusió 

social i laboral. Aquests instruments i actuacions seran 

considerats com un dret subjectiu per a la inclusió social 

d'aquestes persones.

QUE ÉS LA RENDA VALENCIANA D'INCLUSIÓ?

La renda valenciana d'inclusió és una eina per a garantir 

la qualitat de vida de la ciutadania des de la igualtat 

d'oportunitats, el suport a les famílies, els drets de la infància 

i amb perspectiva de gènere. Un dret tant a una prestació 

econòmica com a un procés d'inclusió social i laboral.

A QUIN TIPUS DE RENDA PUC ACCEDIR?

i suport econòmic per a la inclusió social i laboral, en la qual 

les PERSONES ESTAN OBLIGADES a participar en totes les 

activitats especificades en el seu pla individual d'inclusió.

econòmica renunciant al procés d'acompanyament, excepte 

quan hi haja xiquets i xiquetes en la unitat de convivència.

en vigor a l'abril de 2020

COM PUC ACCEDIR A LA RENDA?

Requisits de caràcter general:

viscut 5 anys dels últims 10.

víctimes de violència de gènere, persones víctimes de 

l'explotació sexual o tràfic, ni a les persones refugiades, 

aïllades i desplaçades forçosament.

a la quantia de la renda valenciana d'inclusió.

familiars, o major de 18 o haver tingut un treball remunerat 

d'almenys un any.

màxima anual de la renda valenciana d'inclusió, sense 

comptar l'habitatge habitual.

Requisits per a sol·licitar la renda complementària de 

prestacions:

invalidesa o una prestació vinculada al Fons d'Assistència 

Social.

de les dones víctimes de violència de gènere.

ON TRAMITAR-LA?

Per a la seua tramitació i més informació es poden 

dirigir al Departament de Benestar Social.

Demanar cita en:

Centre Social “Real Blanc”

Tel.: 965590000 // 965593080

A MÉS A MES…

TALLER D’ART-URBÀ

DIMARTS:  4, 11, 18 i 25 de juny de 17 a 18.30 h a la 

Casa de la Joventut

TALLER: CREAR VINCLES POSITIUS

DIMARTS: 4, 11, 18 i 25 de juny de 17 a 18.30 h al Centre 

Social Real Blanc

EMPODER-ART: Empoderament per al desenvolupament 

personal

DILLUNS: 10 de juny de 18 a 19.30 h al Centre Social 

Real Blanc

TALLER INDIVIDUACIÓ HOMES

Dimecres d’11 a 13h durant els mesos de maig i juny al 

Centre Social.

TALLER INDIVIDUACIÓ DONES

Divendres d’11:15 a 13:15 h durant els mesos de maig i 

juny al Centre Social.

TALLER D’ORIENTACIÓ LABORAL

Sessions grupals: Centre Cultural El Teular

Sessions individuals: Centre Social Real Blanc                       

TALLER D’AUTOESTIMA

21, 22, 28 i 29 de maig de 9.30 a 13 h a la Casa de la 

Joventut

TALLER D’INSERCIÓ I ARRELAMENT SOCIAL PER A 

ESTRANGERS

Durant els mesos de juny i juliol
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Il·lusiona´t  per al suport de persones amb diversitat

Mes de celebracions tradicionals al Centre de Respir

E
nguany, el mes d'abril el vam celebrar amb unes 

activitats més especials i tradicionals per als nostres 

usuaris i usuàries: l'elaboració de la tradicional “Mona 

de Pasqua” i la celebració tan volguda de la festivitat de la 

“Mare de Déu del Miracle”.

El passat 18 d'abril, i gràcies a la col·laboració de Roberto 

Faus i els voluntaris i voluntàries del Centre el Respir, es va 

preparar un taller de la “Mona de Pasqua” que va delectar 

a tots els presents i va ser un èxit.

Les persones usuàries del Centre de Respir van poder 

gaudir de la festivitat tan volguda per a ells i elles: la Mare 

de Déu del Miracle.

Enguany, s’ha celebrat aquesta activitat d’una manera 

íntima al Centre de Respir. Vam comptar amb la presència 

d’Isabel Sellés, que va realitzar la representació de la 

súplica a la Mare de Déu. Van ser moments molt emotius 

que es van viure entre les persones allí presents. L’acte va 

continuar amb el lliurament d’un ram de clavells a la Fitora 

en agraïment a la seua col·laboració. Tot això amenitzat per 

les cançons populars acompanyats per Roberto Faus, que 

va finalitzar l’acte amb cançons dedicades a la Mareta i al 

Amb motiu de la Setmana cultural de les persones majors, 

el 16 de maig va tindre lloc un concert de la Coral i Rondalla 

l’Amistat de l’Associació de Jubilats i Pensionistes UDP El 

Comtat de Cocentaina i l’Agrupació de músics veterans per 

als usuaris i usuàries del Centre de Respir i d’Afama. Vam 

poder gaudir d’un matí molt animat cantant temes populars. 

Per a acabar de celebrar-ho, vam compartir un aperitiu. Des 

d’ací, donar les gràcies a tots ells i elles, per fer-nos gaudir 

a través de la seua música i per dedicar un dia als nostres 

majors del Centre de Respir i d’Afama.

poble de Cocentaina. Des d’ací, agraïm la col·laboració de 

tots, per haver-nos fet viure un dia tan especial i emotiu.

D
issabte que ve 13 de juliol, organitzem -IV Campionat 

Il·lusiona´t -Tennis Taula -Discapacitat Intel·lectual - 

Cocentaina. 

Únic a nivell comarcal , on tenim la nostra pròpia competició. 

Es realitzarà en el pavelló del poliesportiu municipal del nostre 

poble, al matí de 10:00h a 14:00h . Es farà en memòria de 

la nostra companya Reme Adamuz  Estepa, que ens va 

deixar el passat 27 de gener. Descanse en pau. Competiran 

equips de gran qualitat i podran veure i gaudir dels millors 

jugadors del nostre país en les diferents modalitats.

Agraïment sobretot a Enrique Brotons , director esportiu 

dels equips d'Ontinyent per haver aconseguit portar als 

seus jugadors al mes alt i per haver-nos ajudat any rere any 

, subministrant-nos tot el material per a poder realitzar una 

competició de primer nivell, sense res a canvi. I  també agrair 

a l'ajuntament per la seua ajuda fonamental prestada per a 

poder realitzar aquest esdeveniment.

Enguany hem retardat el campionat per diversos 

problemes de disponibilitat, normalment el solem fer en el 

més de maig. Amés d'aquesta competició dins del calendari 

anual, tenim al juny - 24 hores esportives de Cocentaina; 

al setembre tenim - Competició Decathlon Cocentaina ien 

novembre – Open Javier Penalva a Ontinyent.

Els convidem per a vengen a veure el nostre campionat 

a l'espera que els agrade i passen bons moments amb 

nosaltres
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Afama celebra la festivitat de la Mare Déu del Miracle

E
ls/les usuaris/es de l’Associació de Familiars i Amics 

de Malalts d’Alzheimer de Cocentaina durant el més 

d’abril, esperaven amb molta emoció l’arribada de la 

festivitat en honor a la Mare de Déu del Miracle, patrona 

de Cocentaina. Uns dies abans de la visita al Monestir, al 

taller de matí  van començar els preparatius amb l’elaboració 

d’unes boniques flors amb les estampetes de la Mareta. El 

dimarts 30 d’Abril cada usuari/a portava una d’aquestes 

elaborades flors camí al Monestir de la Verge del Miracle, 

on els esperaven Cristian Barrachina, el president de la Pia 

Unió i la nostra amiga Isabel, engalanada amb el trage típic 

de contestana amb un ram de clavells a les mans, disposta 

a recitar la súplica a la Mareta. Seguidament, van donar 

pas a l'ofrena de flors i a besar el quadre, acabant amb  

l'himne a la Verge, cançó que peculiarment recorden molts/

es malalts/es amb fervent emoció. Cal esmenar que aquesta 

activitat en commemoració a la nostra patrona, té l’objectiu 

general de crear un ambient de convivència entre usuaris/

es, treballadors/es, voluntaris i junta directiva, així mateix 

aconseguir que els/les usuaris es senten protagonistes per 

un dia.  

Victoria Benavent Labatud, pintora contestana, ens ha 

donat l’oportunitat de tornar a sortejar algunes de les seues 

obres, a benefici de les persones amb Alzheimer. El dijous 

9 de maig, AFAMA va poder fer entrega de dos dels tres 

quadres de la Mare de Déu, que va sortejar els dies 20, 21 

i 22 d’abril amb el premi de la ONCE. Els números agraciats 

van ser els següents: 340,143 i 864. AFAMA vol mostrat 

el seu agraïment a Victoria i a totes les persones que hi 

van participar al sorteig, així com donar l’enhorabona a les 

persones agraciades.

Per últim, ens agradaria exposar una altra activitat 

realitzada amb motiu de la celebració del dia de la mare el 

5 de maig. Els/les usuaris/es del taller de matí han elaborat 

diverses targetes molt acolorides i amb diverses textures, 

quedant constància que son uns vertaders artistes.



ESPORTS34 Revista El Comtat juny 2019

D
esprés d'acabar el termini per presentar candidatures a 

la directiva del CD Contestano, termini que concloïa el 

dimecres 15 de maig a les 22:00 hores, des de l’entitat  

centenària anunciaven a través de les xarxes socials que tan 

sols hi va haver una candidatura encapçalada per Laura 

Blanes, aleshores, el procés electoral finalitzava i el dilluns 

20 de maig, es va celebrar una assemblea on va prendre 

possessió del càrrec a la sala polivalent del poliesportiu.

Així doncs,  Laura s’ha convertit en la primera Presidenta 

del club, “sent un orgull per a tots que una dona es pose 

al capdavant de la nostra entitat Centenària”, manifestaven 

des de la directiva que ix.

La junta quedarà conformada de la següent manera:

-Presidenta: Laura Blanes

-Vicepresident esportiu: Juan Lluís Llorens

-Vicepresident d’organització: José Luis Pascual

-Vicepresident econòmic: Rafael Agulló

-Secretària: Jéssica Montava

-Tresorer: Oton Merin

-Vocal relacions-externes: Moisés Sellés

També  composen la junta diferents càrrecs de les àrees 

de treball que ha conformat la mateixa junta directiva:

-Direcció General: Gustavo Baena

-Direcció àrea esportiva: Mateo Moltó

-Direcció d’àrea d’organització: Cristian Agulló

- Direcció àrea econòmica: Borja Jornet

Enhorabona Laura i a la seua nova junta, estem segurs 

que el club queda en bones mans i amb treball i il·lusions,  

el club continuarà fomentant l'esport i aconseguint tots els 

reptes que es propose.

I de manera oficial, el dimarts 28 de maig començava una 

nova etapa per al CD Contestano l’any del seu centenari 

amb la presentació al públic i aficionats de la nova junta. La 

contestana Laura Blanes, neta del llegendari Rafael Blanes 

“El Siso”  prenia possessió de la presidència del club.  La 

presidenta, visiblement emocionada al recordar al seu avi 

i a son pare, peces fonamentals de la història del club, va 

presentar tota la seva junta directiva així com les distintes 

àrees de treball, i va recalcar que l’escola de futbol base 

serà la clau d’aquest projecte. Una escola que vol inculcar 

als més menuts a banda dels valors futbolístics i esportius 

habituals, altres valors essencials en la vida com la igualtat, 

la solidaritat, el respecte, el companyerisme, així com la 

importància de l’educació en la vida dels xiquets. 

L’acte també va contar amb la posada en escena dels  

directors de les tres àrees en que es divideix l’estructura del club.

Mateo Moltó, director de l’àrea esportiva va fixar com 

objectiu del primer equip la tornada immediata a  la preferent 

valenciana, però de la ma de bon futbol i amb la intenció 

de  recuperar a molts jugadors de la localitat actualment 

en altres clubs. Pel que fa al futbol base, la intenció es que  

en un futur pròxim siguen part de primer equip, aspecte 

que no es dona en l’actualitat desgraciadament  tal i com 

comentava el director de l’àrea. 

 Cristian Agulló, director de l’àrea d’organització va explicar 

als presents el funcionament que tindrà el club en el seu 

“dia a dia”, amb un organigrama de l’àrea suficientment 

extens per a distribuir degudament les distintes tasques. A 

banda, va traslladar la preocupació de recuperar la imatge 

del club, tasca que ja està treballant-se. Com a plat fort de 

l’àrea va presentar la nova preocupació pels integrants de 

l’escola del club, qui tindran una atenció de primera ma en 

matèria educativa i de valors humans amb professionals 

col·laboradors del  club, com el cap del projecte Àngel Cuesta. 

Per últim, Borja Jornet, director de l’àrea econòmica i 

administrativa va parlar de la transparència en totes aquelles 

gestions que va a fer-se, insistint en la presentació anual de 

pressupostos i  final de comptes. així com en la regulació de 

mols apartats actuals del club. A hores d’ara, recordava que 

l’entitat està buscant suport amb finançament privat, a banda 

d’aquell  públic que rep de l’ajuntament de Cocentaina. 

En definitiva una nova etapa per al  club roget amb  

objectius e il·lusions renovades , i molts projectes de futur .

La cara negativa de la temporada la tenim en el primer 

equip. No ha estat un final de lliga regular encara que l’inici  

de la mateixa ens va fer somniar. Amb tot, l’equip baixa a 

regional en la mirada posada ja en la proper temporada 

on de segur s’aconseguirà l’ascens de nou a Preferent, 

convertint-se també aquest fet, en un objectiu priomordial 

per a la nova junta.

En l’últim partit disputat a casa, el diumenge 19 de 

maig, el Contestano va tindre una especial atenció per als 

jugadors del Benjamí A i el Prebenjamí A, ja que tots dos 

s’han proclamat campions de les seues lligues de futbol -8.

La base rogeta en aquestos dies hi participa en diferents 

tornejos de futbol i també està preparant-se el campus 

d’estiu.
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Èxit de participació en el segon matinal non stop organitzat pel 
centre de dansa i entrenament Mónica Talens i Adrian Palací

E
l diumenge 28 d’abril, el Centre de dansa i entrenament 

Mónica Talens i Adrià Palací va organitzar el II Matinal 

non stop. Parlem d’un matí esportiu amb diferents 

disciplines aptes per a totes les edats i tots els públics.

El mati va albergar també la 10K de primavera, una cursa 

que tornar a tindre un gran nombre d’inscripcions. També, 

aquest segon matinal va oferir  funky, body pump, spinning, 

zumba, funcional, estiraments…a és de ser solidaris amb 

la milla solidaria, on part de la inscricpicó d’aquesta cursa 

va anar destinat a Cáritas Cocentaina. Destacar també una 

escenificació de la importància de l’esport per a la nostra salut 

mental i corporal a càrrec de la psicòloga Gema Camallonga.

Va ser un matí, on a és hi van haver sortejos de regals 

i es va muntar el pòdium per donar els premis del cross.

Aquest matinal en el que hi va haver una alt nombre 

de participants, va ser possible gràcies a la dedicació i 

organització de Mónica Talens i Adrià Paalcí i tot el seu 

equip del centre de dansa i entrenament. Tanmateix cal 

agrair la col·laboració de l’Ajuntament de Cocentaina; 

el club Soca run; Gabriel Pastror, fisioterapia avanzada; 

Restaurante Natxo Sellés; Transportes Ferri; Cervesseria 

Gat Negre; Pa i dolços Paula; Mutua Levante; Embutidos 

y jamones Sierra Mariola; Torcidos técnicos 2013; Centro 

Auto; Plásticos Maya; Bar Chesco; Centro Social; Farmacia 

Hernández; Nou Raspa;Tien 21; Restaurante Tir de Pichó; 

Peluqueria “ Y yo con estos pelos”; Maymi joiers; La Solana 

Vivers; Mykonos; Merceria Borrás; Imprenta Domínguez, 

NS Espectcales; Roure; Panaderia el Forn de Xara,Carpa 

Levantina; Construcciones Villa Condal S.L. i Nuria Sport.

El pròxim 15 de juny viu les 24 hores esportives 
a través de Ràdio Cocentaina.

Al llarg de tot el matí tindrem connexions en directe des 
del poliesportiu.
Ràdio Cocentaina i l’esport contestà.

I tots els dimarts a les 12h del migdia 
en el protagonista del dia
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XXIX edició de les 13 hores esportives

E
l dissabte 18 de maig es posava punt i final a les lligues escolars amb la festa de l’esport per als més menuts, les 13 

hores esportives. Més de 100 xiquets es van congregar a les instal·lacions municipals per gaudir de la pràctica de 

l’esport. Un any més, i en van 39, l’organització ha estat perfecta i el colofó final ha fet possible que tots els participants 

tingueren la seua medalla. Al poliesportiu hi va haver competició, però també activitats lúdiques per a tothom. Finalitzat 

aquesta competició esportiva, recollíem les paraules del regidor d’esports Saúl Botella “tan sols tinc paraules d'agraïment 

per a tota la gent que ho ha fet possible un anys més. A tot el grup humà que conforma el poliesportiu, en especial al nostre 

coordinador, auxiliars, conserges, netejadores, monitors/es, Ampes, voluntaris i com no, als més de 1.000 esportistes que 

han participat en aquesta especial edició per a mi. Sense ells tot açò no seria possible!!!!! És l'última edició de moltes i de 

deveres, que em quede amb la satisfacció de poder haver fet feliç a un muntó de xiquets/es durant molts anys. Anys de 

molt de treball i esforç que obtenen el seu resultat, tenint al poliesportiu com a un referent per als joves i per a tot un poble 

que et reconeix cada dia el treball i dedicació realitzada al llarg dels últims 12 anys.

És moment de fer reflexió i descansar assaborint els projectes realitzats, que sense el recolzament dels meus companys 

dels diferents governs no haguera estat possible. Acabe amb la satisfacció personal d'haver estat al costat de totes les 

entitats esportives i d'haver pogut ajudar i servir el millor possible a la gent del meu poble.

Gràcies a tots, per deixar-me treballar amb les meues idees i els meus principis, poden fer realitat un muntó de bonics 

somnis. Fins Sempre!!!!” 
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Amico col·labora en les 13h hores esportives 2019

C
om ja venim fent durant diversos anys hem col·laborat en les 13 hores esportives de la nostra volguda Cocentaina. 

Han estat els nostres companys del club esportiu Santa Lucia d'Alcoi amb el tir a l'arc i molts xiquets i xiquetes que 

ho han desitjat han pogut practicar este bonic esport assistits per monitors i amb arcs a la seua mesura. També han 

estat els nostres companys del club esportiu d'Aspe que ens han portat la boccia, este bonic esport paralímpic, cal destacar 

que una de les participants va ser Desiree Segarra que va participar en les para-olimpíades de  Rio l'any 2016 i diversos 

xiquets han practicat este esport amb ells.

13  Horas  deportivas  de ajedrez  de  Cocentaina

S
e  celebró en Cocentaina las 13 Horas Deportivas, 

evento destinado a los niños, niñas y jóvenes de edad 

escolar, que estuvo organizado por la Concejalía de 

Deportes del Ayuntamiento de Cocentaina. La modalidad 

de Ajedrez fue llevada en su Dirección Técnica por el Club 

Ajedrez Cocentaina.

Participaron más de 22 jugadores que jugaron partidas 

de campeonato y amistosas, procedentes de Alcoy y 

Cocentaina, que mostraron una buena deportividad y un 

excelente nivel de juego, desde los más pequeños hasta 

los mayores, cuyas edades iban entre los 6 y los 15 años.

Primero se jugaron las fases preliminares de clasificación, 

por Sistema Liga a doble vuelta, para pasar a continuación 

los primeros clasificados de cada categoría, a disputar las 

finales.

 Las finales fueron muy emocionantes en todas las 

categorías, dado el buen  juego que todos ellos ofrecieron.

Las Clasificaciones Finales quedaron así,

En Categoría Benjamín

Campeón: Álvaro Espinosa (C. P. Real Blanc de 

Cocentaina)

Subcampeón: David López (C. P. Real Blanc de 

Cocentaina)

3º / 4º: Nicolás Gimeno (C.P. San Juan Bosco de 

Cocentaina)y Vladis Daminov  (C. P. Real Blanc de 

Cocentaina)

En  Categoría Alevín 

Campeona:Mireia Lloret (C. P. Miguel Hernández de Alcoy)

S u b c a m p e o n a :  S o f í a  D a m i n o v 

( C . P .  R e a l  B l a n c  d e  C o c e n t a i n a )

En Categoría Infantil – Cadete 

C a m p e ó n :  A l e j a n d r o  E s p i n o s a 

( I E S  P a r e  A r q u e s  d e  C o c e n t a i n a ) 

Subcampeón: Nicolás Colomina (IES Pare Vitoria de Alcoy)

Todos los jugadores recibieron una medalla por su 

participación.
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Futbol Sala front a Cocentaina, organitzat per la Penya     
Madridista “El Comtat” de Cocentaina                                                                                                                                 

E
l passat dimecres 1 de Maig, vam celebrar el Xè  

Campionat Autonòmic de Futbol Sala, i que va comptar 

amb una gran participació d'esportistes i públic al 

Poliesportiu Municipal. Aquest any vam comptar amb la 

participació de les seleccions d´Alcoi, Benidorm, Camp de 

Mirra, Cocentaina, Crevillent, Elx, Muro i Sant Rafel.

El Torneig es va desenvolupar amb un format de 2 grups de 

4 seleccions cada grup, passant els campions i subcampions 

de cada grup. El grup A estava format per les seleccions 

d´Alcoi, Camp de Mirra, Sant Rafel i Crevillent, i el grup B per 

la actual campiona Cocentaina, Elx, Benidorm i Muro. La fase 

final va constar de dos semis, entre les seleccions de Camp 

de Mirra i  Cocentaina, i que va finalitzar amb victòria per als 

locals per 5 a 1. En la següent semi, la selecció de Benidorm 

va aconseguir guanyar per 2 a 1 a la selecció d´Alcoi, 

per la qual cosa van disputar la gran final les seleccions 

de Cocentaina i Benidorm, i que després d´un disputat 

encontre, va acabar amb un empat a 3 gols, proclamant-se 

campiona a la tanda de penals la selecció de BENIDORM. 

Abel i Perú, de la selecció de Cocentaina, van aconseguir 

ser els millors porters del torneig; Pablo, de la selecció de 

Camp de Mirra es va emportar el trofeu de màxim golejador 

i Bili, jugador de la selecció d´Alcoi va ser nomenat millor 

jugador del torneig.
A la finalització del torneig vam comptar amb la presència, 

que volem agrair enormement, de D. Àngel Collado, President 

de la Confederació Nacional de Futbol Sala i d´Oscar García, 

President del Futbol Sala Local, i que al costat de diferents 

companys de la Penya es van encarregar d´entregar els 

obsequis i trofeus als participants i guanyadors.

Des de la PENYA MADRIDISTA “EL COMTAT”, volem donar 

un especial agraïment a l'Ajuntament de Cocentaina, a totes 

les seleccions participants, públic assistent, Creu Roja, 

treballadors del poliesportiu, voluntaris, col·laboradors i com 

hem dit anteriorment a D. Àngel Collado i Oscar García.

Moltes gràcies i Molta Salut. Fins la propera edició !!!

Penya Madridista El Comtat.

Estem també al Facebook.

Campeonato de España de slalom en silla de ruedas

E
n El Prat de Llobregat (Barcelona), del 14 al 16 de 

Mayo se ha realizado el Campeonato de España de 

Slalom en Silla de Ruedas. En él han participado once  

deportistas de nuestra Comunidad, dos de ellas del C.D. 

Santa Lucía de Alcoy, dirigidas por Mireia Pascual Nadal 

que es la entrenadora. 

Estas deportistas y su resultados son: 

 - Silvia Vicent Ferrando que ha sido Medalla de Bronce  

con el  equipo DONA.      

 - Mª.  José  Albero  Montiel que ha conseguido Medalla de 

Oro en la prueba cronometrada de su categoría, en la que ha 

batido   el  Record  de España con un tiempo de 1 min. 59 

seg., que ella misma poseía con 2 min.  02 seg.    Además  

ha sido Medalla de Bronce  en las pruebas  eliminatoria y 

por equipos con el DONA.
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HC Cocentaina A campió 
autonòmic prebenjamí

L
’equip contestà va anar treballant tot el campionat minut 

a minut sense perdre el componiment, a pesar que el 

Pati Alcodiam B, el rival que van tindre en la final el va 

posar entre les cordes en diverses fases del joc, però a la fi, 

van ser els de Cocentaina els qui es van alçar amb el títol 

de campions autonòmics.

L
’11 de maig es va celebrar al Campello la fase provincial 

del Campionat d’Espanya absolut d’equips, del CGR 

Sant Jordi les va representar l’equip sènior format per 

Ana Micó i Elba Navarro. 

La jove gimnasta contestana Ana es va  proclamar 

subcampiona provincial en maces. En equip han aconseguit 

la 3 posició.

Per tant nou títol i nou triomf per a Ana Micó

Ana Micó, subcampiona 
provincial

Malena Solbes, campiona 
autonòmica de patinatge

E
l cap de setmana 4 i 5 de Maig es celebrà a les 

instal·lacions d’Alberic el campionat autonòmic en 

les modalitats majors cadet, juvenil, Junior i sènior.  

Un total de 50 esportistes de la Federació de patinatge 

de la Comunitat Valenciana es van donar cita en aquesta 

competició que va reunir a les millors patinadores de la 

disciplina de lliure en totes les categories.

Per part del CPA Cocentaina participaren en aquesta 

competició Elsa Bataller en la categoria cadet i Malena 

Solbes a sènior.

Els resultats de les patinadores contestanes foren: 12a 

posició per a Elsa Bataller i Malena Solbes es va proclamar 

campiona autonòmica en la categoria sènior, títol que li dona 

accés al campionat d’Espanya que es celebrarà els dies 30 

de maig i 1 de juny en Bilbao.

Molt bones notícies que ens arriben sobre rodes i amb 

Malena Solbes al capdavant.

Míriam López Alós participa 
en un entrenament que ha 
organitzat la FFCV

L
a jove contestana Míriam Lopez Alós va estar el passat 

dimarts 21 de maig exercitant-se al camp federatiu 

“Miguel Monleón” de Picassent, en un entrenament 

que va organitzar la FFCV. L’entrenador de la jugadora 

Pau Calatayud comenta que “Míriam López és infantil de 

primer any, natural de Cocentaina, i és el primer any que 

juga en la FEBO, si bé abans jugava a futbol sala. Pot jugar 

de davantera, extrem, mitja punta o mig-centre. Míriam és 

una jugadora molt completa i hàbil amb el baló en els peus 

i malgrat ser menuda, lluita tots els balons al 100%”.

Míriam jugava ací a Cocentaina futbet sala amb el Ye 

Faky i de la ma de la Febo d’Ontinyent ha donat el salt a la 

gespa. Mola sort Míriam i a gaudir d’aquestes oportunitats!!!
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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.

(Santònica, Herba de sant antòni)

Floració a mitjan mes de juny. Es recol·lecta a la fi de 

juny fins a la primera quinzena del mes de juliol, encara 

que es pot recol·lectar durant tot l’estiu, solament cal 

anar amb compte per a no punxar-se.

Les virtuts més importants són les de combatre les 

infeccions de l’estómac i les vies urinàries, i a més és 

depuradora de la sang.

En els primers anys que vaig acompanyar el meu 

oncle Juanito del 19, aquesta herba era la que més 

ens va costar de trobar en la nostra benvolguda serra 

de Mariola, però va ser la primera vegada que ens va 

acompanyar Tomaset Blanquer i Paco Campaneta a la 

zona del mas del Somo, quan em van ensenyar uns 

llocs impressionants d’herba santònica o herba de Sant 

Antoni (Sthachis oficinalis). A partir d’aquell any, durant 

les eixides que realitzàvem durant la primavera anàvem 

reconeixent racons d’aquesta planta, fins al punt que hi 

ha llocs que no he visitat durant més de cinc anys.

Aquesta herba cal cuidar-la molt per dues causes 

importants: la primera, perquè té molt bones virtuts; 

i la segona, perquè està en perill d’extinció, per tant, 

cal recol·lectar-la molt seleccionada i no tallar més 

de la meitat de les vares de la planta, deixant l’altra 

meitat perquè puga respirar i poder sobreviure en anys 

esdevenidors.

REMEI CASOLÀ:

Paquito “campaneta” em deia: Per a que 

l’herbero siga estomacal, la santònica es una 

de les plantes obligades juntament amb el timó 

reial en l’elaboració del licor d’herbes (herberet). 

Aquesta planta, juntament amb el rabet de gat 

ver i el timó, són importants per a les infeccions 

digestives i de les vies urinàries.
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APOYO  EMOCIONAL

«El propósito de la vida humana es servir, mostrar compasión y tener voluntad de ayudar 

a otros». Albert Schweitzer (filósofo y teólogo)

E
l apoyo emocional hace que la vida sea más fácil, que 

experimentemos menos emociones negativas ante los 

problemas y que notemos una mayor sensación de seguridad 

y protección. Cuanto mayor sea la red de personas que nos apoyan 

(pareja, padres, hermanos, amigos, etc.) mayor será el beneficio 

que nos aporten y más confiados y seguros nos sentiremos.

El mejor apoyo emocional que puede tenerse es aquél que 

procede de una persona con la que compartes tu vida, de modo que 

tus problemas son también los suyos (y al revés), no es lo mismo 

afrontar una etapa dura en soledad que afrontarla con alguien 

que esté a tu lado porque entonces, el miedo, la incertidumbre, la 

ansiedad, el abatimiento, etc. será mucho menos intenso.

Los problemas son consustanciales a la vida misma, naturales 

e inevitables y nos hacen crecer, pero, en ocasiones, no sabemos 

que hacer o decir para ayudar a los demás a solucionarlos de 

forma constructiva.

Cuando no sabemos si las iniciativas que estamos emprendiendo 

para ayudar a estas personas están dando resultado o si por el 

contrario suponen una carga más para quien está viviendo un mal 

momento, tal vez, estos puntos puedan servirte de ayuda:

1. Pregunta qué puedes hacer

Ante una persona triste, una de las primeras preguntas que 

deberías hacer es: ¿qué puedo hacer por ti? Es en ese momento 

cuando empieza el apoyo emocional de verdad, más que en 

la averiguación de lo que ha pasado. Prioriza su bienestar a tu 

curiosidad.

2. Escucha lo que dice

Prestar apoyo es, entre otras cosas, saber escuchar y facilitar 

que la otra parte se pueda desahogar para liberar tensiones,  

prestar atención a sus necesidades y no saturarla con consejos 

o actividades impuestas. Por ello, lo más importante que puedes 

hacer es practicar la escucha activa, es decir, hablar menos que 

la otra persona y hacerlo para que sea él o ella la que, si quiere, 

pueda expresarse. Escuchar no es dar soluciones. Quizás tengas 

muy claro lo que tú harías en su lugar, pero piensa que su lugar 

es solo suyo.

3. Respeta los silencios

No tienes por qué sentir incomodidad si el tiempo que pasas 

dándole compañía a la otra persona está plagado de silencios: es 

lo normal. Acompañando físicamente a esta persona ya le puedes 

estar ayudando y las palabras son algo secundario casi siempre. 

Intenta, además, que la otra persona note que para ti no hay ningún 

problema en permanecer largos ratos sin decir nada. Así no tendrá 

que actuar por compromiso.

4. Llorar no es malo

Parece absurdo tener que decirlo, pero nunca está de más 

recordarlo. Hoy en día llorar está mal visto, y sin embargo es un 

mecanismo presente en todas las culturas que sirve para descargar 

tensiones y relajarse. El problema es que no sabemos manejar ese 

momento. Igual como dejamos reir a una persona, el llanto también 

debe exteriorizarse  para liberar la emoción retenida. Es uno de 

los mejores caminos para decir: «Soy humano y estoy triste». No 

intentes interrumpir su llanto ya que eso podría hacerlos sentir no 

entendidos o avergonzados.

5. Muestra afecto

Mostrar cariño nunca está de más. Puede ser un feedback para 

el otro, esa señal de que le hemos escuchado, le entendemos y le 

apoyamos. Este cariño puede materializarse a través de un abrazo, 

con un gesto o simplemente con palabras de comprensión.

El abrazo puede hacer que la persona que está triste se sienta 

más arropada y más libre para exteriorizar los pensamientos y 

sentimientos que la afligen.

6. Respeta su intimidad

Una cara de este sentimiento de aflicción es verbalizable, 

pero hay otra que irremediablemente queda en la intimidad y es 

subjetiva, o bien, la persona prefiere no revelarla. Es importante 

respetarlo.

7. Sé comprensivo

Alguien que pasa por un mal momento suele pasar mucho 

tiempo pensando sobre lo que le pasa o centrándose en sus 

emociones y por ello, es capaz de olvidar cosas importantes de 

su día a día.  Intenta comprender que es pasajero y normal. No 

le recrimines sus olvidos.

7. Respeta su deseo de soledad

Hay muchas personas que prefieren estar solas cuando están 

tristes. Por eso, déjales su espacio para que puedan recuperarse 

y, en todo caso, siempre puedes aclarar que pueden contar con 

tu compañía en cualquier momento.

8. Busca un lugar apropiado para hablar

Se trata de buscar un lugar confortable, fuera de distracciones 

(televisión, radio, teléfonos móviles, otras personas que puedan 

aparecer,…), donde la persona se encuentre segura y el diálogo, 

una vez comenzado, pueda ser interrumpido lo menos posible. 

Un lugar que invite a expresar y soltar las emociones.

9. Acude a profesionales si es necesario

La ayuda profesional, facilitada por profesionales cualificados, 

siempre ayudará. Habrá situaciones que la requieran y otras que 

no, pero en cualquier caso siempre sumará. Desmitifica la idea de 

que al psicólogo solo van los «locos». Al contrario, van las personas 

que se quieren y quieren cuidar de su salud mental.
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TRATAMIENTO DEL CÁNCER

E
l pasado mes de mayo la Asociación Comarcal de 

Ayuda en el Tratamiento del Cáncer (SOLC) celebró el 

pasado mes de mayo la semana de la salud en la que se 

realizaron durante una semana una serie de actividades. En 

esta ocasión contaron con mi presencia para la realización 

de una jornada dedicada a la importancia de la microbiota 

intestinal en la enfermedad del cáncer. 

En el tratamiento del cáncer por el mismo tratamiento y 

por tratamientos inmunosupresores la microbiota intestinal 

es un factor importante para mejorar los resultados del 

tratamiento y para proteger frente a patógenos invasores 

que pueden entorpecer el tratamiento. Así que no se puede 

dejar de lado los beneficios que nos aporta una microbiota 

intestinal equilibrada.

La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos 

que habitan en nuestro sistema digestivo, la llamada flora 

intestinal. Esta metrópolis de bacterias que viven en nuestro 

intestino realizan una diversidad de funciones en nuestro 

organismo en la que tanto nosotros como las bacterias 

salimos beneficiados. 

Nuestro organismo está totalmente dispuesto para que 

estos microorganismos sean seleccionados en el aparato 

digestivo. Desde la boca hasta el colon existen mecanismos 

para que no entren sustancias patógenas y microorganismos 

que perturben nuestra salud. En la boca, la primera vía de 

entrada donde se competirá  y se eliminarán las sustancias 

potencialmente peligrosas para nosotros. Seguido del ácido 

clorhídrico en el estómago actuando como antimicrobiano 

y continuando por la misma microbiota intestinal autóctona 

que genera un medio poco propicio para la microbiota 

indeseada. Estas barreras de protección finalizan en el 

sistema inmunológico, encargado de eliminar aquellas 

sustancias o microorganismos detectados como peligrosos.

Se ha descubierto que la microbiota está implicada en 

alrededor de veinte mil funciones biológicas que suceden 

cada instante en nuestro cuerpo, metabolizan los alimentos 

produciendo sustancias beneficiosas que en los alimentos 

no encontramos, ayudan en la absorción de vitaminas, 

descomponen fármacos y tóxicos, cuidan el buen estado de 

las células intestinales, nos protegen de patógenos, ayudan 

en la maduración y cuidado del sistema inmunológico... 

Una alteración de la composición y la función de la flora 

intestinal puede estar detrás de enfermedad tanto local como 

sistémica. El mantener una alteración microbiana intestinal 

a lo largo de los años puede somatizarse en enfermedades 

intestinales, alergias, psoriasis, asma y sobre todo en 

enfermedades autoinmunes, por su estrecha relación 

intestino y sistema inmunológico.

Nuestros hábitos de vida como el sedentarismo, el estrés, 

la sobre medicación, alimentación de poca calidad, aditivos 

alimentarios artificiales... se ve reflejada directamente en un 

cambio poco a favor en nuestra flora intestinal.

Debemos mantener una microbiota que juegue a nuestro 

favor, una microbiota cuidada, estando ella en equilibrio 

nosotros tendremos salud. Cada vez a más temprana edad 

provocamos modificaciones no deseables en la microbiota 

intestinal que se traduce en problemas de salud. Para 

restablecer esta disbiosis intestinal podemos repoblar la flora 

autóctona para restablecer el equilibrio perdido.

¿Cómo la podemos reprogramar?

Con alimentos probióticos y una cocina prebiótica. Los 

probióticos son alimentos que contienen microorganismos 

vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas 

confieren un beneficio para la salud del huésped. 

Yogur, kéfir de leche o de agua, chucrut, encurtidos 

(aceitunas, pepinillos, cebolletas, alcaparras...), el kimchi, 

la kombucha... Cualquier alimento que para su elaboración 

se ha llevado a cabo una fermentación.

Para mantener la vida de estos microorganismos que viven 

en nuestro intestino tenemos que alimentarlos con alimentos 

prebióticos. Un prebiótico es un sustrato de un alimento 

que es utilizado selectivamente por la microbiota intestinal.

Los platos de una alimentación prebiótica estarán 

compuestos de hortalizas, frutas y tubérculos. Incluiremos 

alimentos tales como huevos, pescados, y carnes de la 

máxima calidad, frutos secos, aceite de oliva virgen extra y 

semillas oleaginosas.

Las bacterias comen selectivamente ya que no les 

sirve cualquier cosa, se alimentan en su gran mayoría de 

fibras fermentables. Incluiremos en nuestra alimentación 

zanahoria, manzana (mejor asada), kiwi, uvas, pomelo, 

plátano, limón, naranja, cerezas, avena, legumbres, patata, 

boniato, calabaza, semillas de lino y de chía, espárragos, 

alcachofas, cebolla, puerro...

Otros nutrientes interesantes son el omega 3 encontrado 

en el pescado azul y en la ternera criadas en pastos y, los 

ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico del 

aceite de oliva virgen extra, del aguacate y de los frutos secos.

En una persona adulta se estima que un kilogramo y 

medio de su peso es de la microbiota intestinal, tiene una 

gran presencia, ¿habrá que cuidarla?. 

Si quieres disfrutar de salud, cuida de tus intestinos.
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Cocentaina

ENFERMEDADES AUTOINMUNES…….
¿QUE SON?

¿Q
ué son las enfermedades 
autoinmunes?, ¿porque 
aparcen en nuestro 

cuerpo?,  ¿se pueden curar?, 
¿como conseguir una calidad 
de vida cuando se sufre una 
enfermedad autoinmune?. Son 
algunas de las preguntas que 
mucha gente se cuestionara,  
por ello en mi artículo de este 
mes intentare dar una respuesta 
a todas ellas, esperando aclarar 
un poco las dudas que se puedan 
tener.

Las enfermedades autoinmunes 
son un tipo de trastornos en los 
que el sistema inmunitario ataca a los propios órganos o 
tejidos del cuerpo. Se trata de una respuesta errónea del 
sistema inmune que piensa que partes propias del cuerpo 
humano son elementos extraños que lo han invadido. El 
organismo no se reconice a si mismo y lesiona sus propias 
células. A continuación para que lo puedad entender voy a 
mencionar el ejemplo de una persona que padece alergia 
“es un caso parecido  en donde el cuerpo reacciona de un 
modo desproporcionado frente a sustancias que en si no 
son ningun peligro para nuestra salud”.

Las enfermedades autoinmunes pueden producir daños 
o lesiones en los tejidos o que los órganos atacados no 
funcionen adecuadamente, bien porque sus tejidos 
agredidos  son destruidos, o porque producen en ellos un 
crecimiento anómalo. Entre los principales tejidos donde se 
puede producir este ataque se encuentran los siguientes: 
músculos, piel, articulaciones, vasos sanguineos, ligamentos, 
tendones, huesos, cartílagos, glandulas endocrinas, etc.

Existen más de 80 enfermedades autoinmunes, pero 
las más conocidas son : artritis reumatoide, esclerosis 
multiple, lupus erimatoso sistémico, diabetes tipo I, anemia 
perniciosa, celiaquia, enfermedad del Crohn, sindrome 
de Sjogren, sindrome de Reiter, enfermedad de Addison, 
miastenia grave, tiroiditis de Hashimoto.

Los sintomas que puede experimentar una persona cuando 
su cuerpo se encuentra afectado por una enfermedad 
autoinmune, varian según el tipo de enfermedad. En 
muchos casos , los primeros síntomas son fatiga, dolores 
musculares y fiebre más bien baja. Pero el síntoma clásico 
es la inflamación, que puede causar enrojecimiento, 
acaloramiento, dolor e hinchazón.

Las enfermedades también pueden hacerse más agudas, 
o sea que tiene momentos en las que empeoran, pero 
pueden también tener remisiones que es cuando los 
síntomas mejoran o desaparecen.

Las causas de la enfermedades autoinmunes , no hay 
una unanimidad al respecto, algunas teorías afirman que, 
junto a una predisposición genética, el efecto de algunos 
microorganismos (virus, bacterias, etc) y/ o el de algunos 
medicamentos. Tambíen influirá las dietas desequilibradas 
y llenas de aditivos , un intestino alterado con permeabilidad 
intestinal, la acumulación de toxinas en el cuerpo y ya por 

último y no menos importante 
el factor emocional. Por ello los 
estudios realizados han llegado a 
la conclusión que probablemente 
sea un conjunto de varios 
factores. Es nececesario que se 
continúe investigando ya que 
cada vez hay más personas con 
enfermedades autoinmunes, y 
hay que tener en cuenta que la 
mayoría son enfermedades que 
empeoran mucho la calidad de 
vida de la persona.

La mayoría de este t ipo 
de enfermedades tienen un 
carácter  crónico. El tratamiento 

convencional de los trastornos autoinmunes se basa 
fundamentalmente en medicamentos destinados a disminuir 
los síntomas.Tambíen pueden recetarse medicamentos que 
disminuyen la reacción inmunitaria.

La “estrategia” habitual de la medicina naturista se dirige 
a mejorar en conjunto la calidad de vida de los pacientes. 
Si nuestro organismo (cuerpo y mente) esta en armonía hay 
más posibilidades de que nuestro sistema inmune tambíen lo 
haga. A continuación detallare algunos consejos que espero 
que sirvan de ayuda para aumentar la calidad de vida en es 
tipo de enfermedades:

Una dieta saludable y adecuada, con  verduras y frutas 
de la temporada, con proteinas de calidad e hidratos de 
carbono de asimilación lenta. Evitar la bolleria, los alimentos 
procesados, el café y alcohol.

Reducir el estrés , mediante la práctica de yoga, 
meditación, masajes relajantes o cualquier tecnica de 
relajacíon existente. 

Dormir las horas suficientes, el insomnio empeora los 
síntomas de las enfermedades autoinmunes.

Mantener una flora intestinal sana, ya que el intestino es 
fundamental tenerlo sano para que nuestro cuerpo tenga 
un equilibrio y funcione bien.

Se puede utilizar la fitoterapia, según la enfermedad y 
el malestar que se observe se recomedaran unas plantas.

Esta contraindicado las plantas para aumentar las 
defensas y otros suplementos con efectos demostrados 
para estimular el sistema inmunitario. Hay que buscar 
suplementos que sean moduladores del sistema inmune, es 
decir que equilibren el sistema inmune cuando esté alterado, 
pero si se sigue un tratamiento médico consultar siempre 
con un profesional, ya sea el medico que le ha realizado el 
tratamiento o un terapeuta cualificado.

La utilización de la aromaterapia tambíen es efectiva, 
según enfermedad y malestar sería conveniente un aceite 
esencial.

El factor emocional tambíen es importante, por ello nuestro 
cuerpo tiene que tener emociones positivas y equilibradas. 
En caso de existir desequilibrio seria posistivo utilizarla la 
terapia Flores De Bach, las flores más indicadas serían 
cherry plum, pine o holly, gentian y se añadiria alguna más 
según  la emoción negativa que nos afecte.
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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: 3- 7- 13- 19- 22- 23- 24 

Dies:  6- 12- 15- 16- 18- 25- 28 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JUNY

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

La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 1- 2- 4- 10- 14- 20- 26- 29- 30

Dies: 5- 8- 9- 11- 17- 21- 27

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

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

COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,;servei cada hora fins les 21:15. 

Dissabtes: 8:15, 10:15, 12:15,14:15, 17:15, 

19:15, 21:15

Diumenges i Festius 8:15, 10:15, 12:15, 

13:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 21:15

COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, fins 14:45  servei  cada hora.   

16:15, 18:15, 20:15 i 21:15

Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 18:15, 

20:15, 21:45 

Diumenges i Festius 9:15, 11:15, 12:45, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15, 20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 7:40, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h 

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables:  10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

    ALCOI-ALACANT
     Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00,                          

19:00, 21:00

  Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 

15:00, 18:00, 21:00

     Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT



V O L U N T A R I A T
A M B I E N T A L

T r e b a l l a r e m  e n :  G e s t i ó  d e  r e s i d u s ,  P r o t e c c i ó  d ' e n t o r n
 n a t u r a l ,  P r e v e n c i ó  d ’ i n c e n d i s

+ I n f o r m a c i ó :  
O f i c i n a  t è c n i c a  A D L
C /  S a n t  C r i s t ò f o l ,  6
a d l @ c o c e n t a i n a . o r g r e g i d o r i a   d e

MEDI AMBIENT

FES-TE VOLUNTARI!
2 0 1 9




