




Sumari
 COCENTAINA dia a dia 2

      Articles d’opinió 3

Resum festes Mareta  6

Any Sant a Cocentaina  14

Fira Internacional     16

Pressupostos municipals 17

Avantprojecte del Bosco  18 

 Sant Cristòfol  19 

Premi grup Minerva 21

Jornades gastronòmiques  23

 Especial Eleccions municipals    27

 Medi Ambient  44

Escola Ateneu 46

Sent-me 2019 47

          Centres educatius       49

Un conte per a cada mes 53

Casa Joventut 54

Benestar Social  55 

Esports  60

HERBORISTERIA 64

PSICÒLOGA 65

NUTRICIÓ 66

NATUROPATIA 47

INFORMACIÓ d’interés 68

Sumari

Redacció: C/ Sant Josep - Edifici Escoles

Tel. 96 654 45 12 

E-mail: revistaelcomtat@cocentaina.org

Web: www.radiococentaina.com/Revista El Comtat

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

Consell Administració: Ajuntament de Cocentaina

Redacció: Revista El Comtat (Mari Nieves Pascual)

 Ràdio Cocentaina. La Veu del Comtat

Maquetació: Revista El Comtat (Mari Nieves Pascual)

Col·laboracions: Miguel Ángel Raigal

         Mateo Barrachina Vidal

Publicitat: publi.radiococentaina@cocentaina.org

Assessorament lingüístic: Vicent Santamaria

 Ompli Ajuntament de Cocentaina

Fotografies: Fotos Fletxa

 Revista El Comtat

 Silvia Botella. Fotografia

 Ull de peix. Fotografia

 Paco Sempere

Depòsit Legal: A-606/1987

La revista Cocentaina, El Comtat no és 

responsabilitza de les opinions dels seus   col.

laboradors, ni s’identifica necessàriament 

amb els treballs publicats amb les firmes 

dels seus autors.

Portada: Cartell 13 hores esportives. 

Autora: Carla Brotons Antolí

Imprimeix: Gráficas Agulló

La revista Cocentaina, El Comtat publicarà aquelles 

cartes que ens envien els lectors sempre que, amb 

independència dels aspectes crítics que hi continguen, 

siguen respectuoses amb les persones i les institucions. 

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

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

necessàriament hauran d’estar mecanografiades amb 

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

de cada mes. No es mantindrà correspondència sobre 

treballs no sol.licitats.

Amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

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

!

6

16

21

23



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

LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA
posa a disposició dels veïns i veïnes la següent adreça electrònica per a suggeriments

o avisos de desperfectes i qualsevol cosa que vegen per a reparar.
obresiserveis@cocentaina.org

WhatsApp: 699-83-38-61
Entre tots fem el poble gran!

Renovació de les voreres de la plaça Anselmo Martí (el Camet) Finalitzades les obres de recuperació i millora del llavador 

del Pla de la Font

Creació de noves voreres en l’encreuament avinguda 

Benilloba i carrer Alfonso V

Finalitzades les obres d’adequació de l’antic institut en un 

nou centre de formació municipal

Concloses les obres d’adequació i millora de la cafeteria del 

poliesportiu municipal

Entrem en l’ultima fase de la millora i accessibilitat dels 

carrers del cas antic
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19 de abril, cuarenta años después

H
oy, 19 de abril de 2.019, sin los 27 cañonazos de 

rigor, con un día gris, por ahora sin agua, -con la falta 

que hace-, mi subconsciente me traslada al 19 de 

abril de 1979. Los primeros Ayuntamientos democráticos 

después de toda una vida vivida en la oscuridad de un 

régimen cultural, social, religioso, que nos prohibía hasta 

el pensamiento. Y, por desgracia, ESO no se lo creen 

demasiados de los jóvenes de hoy. Piensan que esa libertad 

con la que se mueven hoy se ha tenido desde siempre. ¡Id 

con cuidado porque la historia suele repetirse!.

Tal día como hoy, un puñado de jóvenes de nuestro 

pueblo –que ya no cumplirían los 40 años-, centenares 

a lo largo y ancho de nuestro País, Comunidad o Región, 

tomaban posesión de unos cargos, Alcaldes –no recuerdo 

ninguna Alcaldesa- y Concejales/as con una única y general 

convicción: trabajar por y para su pueblo. Sin emolumento 

alguno, sin intención de servirse del cargo para algo 

inconfesable. Todos y todas, del Partido  A al Partido Z, 

imbuidos con el mismo afán y con el mismo criterio. Fueron 

años de convivencia entre diferentes opiniones. Fueron años 

ilusionantes, de creencias ideológicas muy arraigadas, con 

una confianza total de que a todos/as nos movía una misma 

finalidad, nuestro pueblo.

Fueron unas  e lecc iones  impor tan tes ,  in ic io 

de la transformación de una sociedad basada en el 

fundamentalismo, en la negación de la cultura, la igualdad 

de oportunidades, el bienestar social.

Hoy, cuarenta años después, pienso en que volvemos 

a situarnos en una encrucijada extremadamente vital y 

peligrosa. Por eso, como despedida, a mayores y jóvenes, 

os deseo que votéis, y que lo hagáis desde vuestro 

convencimiento, con vuestro criterio. Sin dejaros arrastrar 

por tantas y tantas mentiras, injurias, descalificaciones y 

calumnias que muchos, demasiados profieren. Hoy, tenéis 

a vuestro servicio, algo que debe usarse con inteligencia, 

información. Sabed usarla. ¡Suerte!.

Gracias a todas y todos los que, hace CUARENTA AÑOS, 

contribuimos a mejorar una injusta sociedad. 

José Marset Jordá. Ex concejal y ex Alcalde de Cocentaina.

Em preocupa – Abril 2019

Q
uan vostés llegeixen aquest article, ja haurà començat 

la festa de la democràcia. Ja coneixerem els resultats 

de les dues primeres eleccions, al Parlament espanyol 

i a la Generalitat Valenciana.

Com comentarem en la passada revista, cal ser seriosos i 

agafar la nostra participació amb un mínim de responsabilitat 

i esperit crític, amb una anàlisi racional de les diferents 

propostes presentades i quan ho tinguem clar decidir a qui 

donarem la nostra confiança durant quatre anys perquè 

porten a terme el seu projecte i després rendir comptes del 

que han fet o han deixat de fer i el perquè.

Les eleccions vinents són les eleccions Municipals i al 

Parlament Europeu. Les primeres són per a elegir un nou 

ajuntament, amb un programa electoral dedicat a Cocentaina, 

però el que més em preocupa és el poc interés i ignorància 

que tenim sobre les eleccions al Parlament Europeu.

Els espanyols pertanyíem a la Comunitat Europea. Què vol 

dir això? Doncs que part de la nostra sobirania la té la Unió 

Europea. Què vol dir sobirania? Vol dir que hi ha algunes 

qüestions espanyoles que no depenen de nosaltres sinó 

de la Unió Europea, com les polítiques econòmiques, de 

justícia, de llibertats, etc.

Què votarem en eixes eleccions? Votarem al Parlament 

Europeu. Quina funció fa? La del control polític i execució 

del pressupost anual així com controlar els altres òrgans 

europeus com són el Consell Europeu – un dels més 

importants que té com a funció veure les prioritats polítiques 

i econòmiques en general i el formen els caps de govern dels 

diferents països que la componen- i la Comissió Europea 

que té com a funcions més importants vetllar pels interessos 

generals, comprovar que es complisca la legislació i 

l’aplicació de les polítiques pressupostàries europees. Forma 

aquesta comissió un comissari de cada país que forma la UE.

Em preocupa que aquestes eleccions europees siguen 

les menys participatives, a les últimes no votaren ni el 50% 

dels electors, tenen llistes ofertes, això vol dir que podem 

elegir als polítics que vulguem, barrejant diferents partits si 

ens plau i no amb llistes tancades com les altres eleccions.

També em preocupa la poca importància que li donem 

en general, però ja saben que els pressupostos espanyols 

els han de donar el vistiplau les institucions europees, així 

com les directrius més importants per a les economies dels 

països de la Unió Europea.

Cal saber qué votem i a qui votem per a evitar tant el nostre 

Ajuntament com el Parlament Europeu realitzen polítiques 

que no ens beneficien quasi res i sols beneficien a les elits 

del nostre país.

Així que a votar a final de mes i fer-se responsables del 

que fem. Després, no ens queixem!

Paco Fuster
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Carta al programa de Ràdio Cocentaina. La veu del Comtat 
“Una nit al castell” 

B
envolgut equip del programa "Una Nit al Castell", 

Em diuen Pepita i sóc una veïna de Cocentaina 

que està entusiasmada amb els vostres magnífics 

programes que setmanalment ens obsequieu. 

Per a mi és un gran plaer i orgull poder escoltar-vos a 

través de la Ràdio del meu poble. Possiblement no som prou 

conscients de la importància de la nostra ràdio municipal i de 

l'immens treball que feu amb programes tant meravellosos 

com el vostre. Personalment, em resulta una gran font de 

saviesa, cultura i entreteniment, que a més a més em fa 

estimar encara més el meu poble. 

Hui per exemple, 9 de març, he tingut la gran sort 

d'escoltar-vos de nou. En el programa de hui he disfrutat 

i aprés al mateix temps moltes coses sobre les relíquies, 

explicades d'una manera molt fàcil d'entendre per el vostre 

col·laborador Sergi. 

També vull agrair el treball d'Estela que en el programa 

de hui, amb molta gràcia i dolçor, ens ha contat històries 

de dones, millor dit d'heroïnes, d'èpoques passades que 

hauríem de conèixer tots i que són tot un exemple a seguir. 

Per tot això i per molt més, us done les gràcies de tot cor, 

especialment a Juan Fran Ferrándiz, creador, director i 

conductor principal d'Una Nit al Castell. No sé com ho has 

fet però has aconseguit un programa fabulós, ple d'històries, 

fets i llegendes que ens emocionen i ens instruïxen d'una 

manera molt amena i que ens resulta fàcil d'escoltar. I ho 

has fet amb una gran professionalitat que està a l'altura de 

programes de ràdio de nivell estatal. I a més a més tot en 

valencià.

 Gràcies de nou per tot el vostre treball. Us desitge molta 

sort i llarga vida, i que per molt temps puguem continuar 

gaudint dels vostres fantàstics programes.

Molt sincerament, 

Pepita Luz Enguix Carbonell
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Què teniu Mare de Déu.....
Redacció. Fotos: Ull de peix, fotografia

A
mb una frase de la súplica he volgut encetar aquest 

resum de les festes Patronals de 2019, eixe “què 

teniu Mare de Déu..” que tan bé va declamar Rubén 

Cervera i que defineix el fervor i sentir contestà. Perquè, què 

tindrà aquesta Verge que tot i que ploga, Cocentaina sencera 

vibra plena d’emoció i amb paraigües i sabata (substituint 

l’espardenya d’espart) ix a festejar-la i esperar-la com a 

núvia molt amada.

I és que la pluja no va impedir res, tot es va celebrar i 

Cocentaina una vegada més, va mostrar l’estima que li 

professa a la seua Mare de Déu del Miracle.

Si bé és cert que les fogueres no es van poder fer degut 

a la pluja que queia, aquestes simplement han patit una 

variació de dia, perquè les 27 fogueres que rememoren les 

27 llàgrimes de sang amb l’espectacle de pirotècnia inclòs, 

es realitzaran el diumenge 5 de maig una vegada finalitze 

l’Eucaristia d’inici de l’Any Sant.

No era enguany el 19 d’abril (perquè aquest dia era 

Divendres Sant i la veritat, l’oratge va impedir que isqueren 

les processons del silenci, Dijous Sant a la mitjanit i Divendres 

del Sant Soterrament), sinó que va ser el diumenge de 

Pasqua n quan el volteig general de campanes anunciaven 

la festa gran que Cocentaina li ret a la seua Patrona. Era el 

dia de la vespra.

Les intenses pluges de la vesprada-nit del Diumenge de 

Resurrecció van impedir que les fogueres que simbolitzen 

les 27 llàgrimes es cremaren en la Plaça del Pla tal com és 

habitual en la vespra del dia de la patrona. Sí que es van 

celebrar amb normalitat les Vespres en el Monestir de les 

clarisses i la posterior Serenata a càrrec del moviment júnior 

contestà: primer a la Mare de Déu, després als majors que 

reben l’homenatge Paqui i Ernesto i després a dos majorals.

El dilluns de Pasqua, tot i la pluja, Cocentaina és vestia 

de gala, i amb el tret de les 27 salves s'ha celebrat la 

Santa Missa Matinal en el Monestir i posteriorment s'ha 

desenvolupat el  rés del Ángelus en la Capella de sant Antoni 

Abat. Si que es va suspendre la cercavila matinal que recorre 

els carrers contestans pel trajecte de la diana per a recollir 

als protagonistes de la Festa.

Poc abans dels 10, els maseros van baixar el tro-andes 

a l’Església de Santa Maria mentre la gent al Monestir, 

esperava la baixada de la Icona que aquest any eixiria “baix 

pali” (com bé va publicar l’artista contestana Inma Ribelles 

a les xarxes socials, “Així va imaginar el trasllat de la icona i 

l´expectació del poble davant del miracle el pintor Paolo de 

Matteis a finals segle XVII.”). 
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Era el mossén contestà Pau Tomas qui tènia el privilegi de 

baixar la Icona del Camerí i al seu pas els vitols de Mareta 

i les llàgrimes d’emoció viraren entre tots els qui dintre del 

Monestir eren testimonis d’aquest senzill acte.

A les 10 en punt i mentre planyia amb força la campaneta 

dels monges, sense quasi a penes pluja, eixia el Quadre de la 

Mare de Déu del Miracle sota pal·li i abrigallat per centenars 

de veïns abillats amb el vestit típic de contestana i de masero. 

Els majorals i les cambreres d'enguany acompanyaven a 

la Mareta al seu pas pels carrers de la Vila al compàs de 

les notes de la música tradicional interpretada per la Colla 

Mal Passet. També ocupaven una posició destacada en la 

comitiva els Comtes i Mossèn, un paper que exerceixen 

Álvaro León Gilabert, Lucas Miró Campos i Lucía Catalá 

White; respectivament.

La Mare de Déu del Miracle va ser rebuda amb 

aplaudiments i vítols a la seua arribada a l'Església de Santa 

María i allí, visiblement emocionat, Rubén Cervera Gascó 

recitava La Súplica escrita en 1958 pel Cronista Oficial de 

la Vila Francisco Maíquez i Canet . Ho va fer als peus de la 

Mare de Déu i al cancell del temple parroquial.

El matí va continuar amb l'Ofrena Floral, la Missa Major, 

oficiada per Monsenyor Juan Antonio Reig Pla i cantada 

pel Cor de Cambra Discantus, i l'Homenatge als Majors 

que rebien el matrimoni format per Paqui Briva i Ernesto 

Ferrándiz.  L’oratge també va portar a suspendre la Mascletà 

prevista per al migdia en El Pla.
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La climatologia va donar una treva a la vesprada i es va poder 

dur a terme la Solemne Processó de la Mare de Déu del Miracle.

La Mare de Déu del Miracle, portada ja en el seu tro-andes, 

va ocupar una posició central en la Processó als sons de 

la marxa “Mare de Déu del Miracle” composta per David 

Javaloyes. La patrona de Cocentaina va rebre, una vegada 

més, aplaudiments i vitols al seu pas pels carrers contestans. 

La Junta de la Pia Unió, presidida per Reis Pascual i Cristian 

Barrachina, així com la Corporació Municipal, encapçalada 

per l'alcaldessa Mireia Estepa tancaven la comitiva.

El Dia de la Mare de Déu del Miracle finalitzava amb la 

Missa de la Joventut, a les 23:00h i oficiada pel capellà 

contestà Ernesto Brotons que els va preguntar als jóves 

“per què estaven allí?” Ernesto va saber guanyar-se l'afecte 

dels feligresos en una Eucaristia en la qual van participar 

els júniors i els confirmants d’ambdues parròquies. Després 

d'aquesta, va ser exposat el Santíssim Sagrament al costat de 

la Mareta amb torns de vela a càrrec de l’Adoració nocturna 

durant tota la nit i matinada.

La programació de les Festes Patronals seguia el 23 d'abril 

dimarts, amb la Missa de la Germandat Sacerdotal a les onze 

del matí, amb la predicació de Frai Fernando Fuertes, antic 

guardià del Convent dels Franciscans i amb el lliurament 

d'un detall tant a Frai Fernando com al capellà Vicente Blasco 

pels seus 25 anys de vida sacerdotal. Aquest reconeixement 

ve donat per la germandat sacerdotal contestana.

Ja a la vesprada es va viure un dels actes més emotius 

dels festejos, la Missa de Malalts i Impedits, que va ser 

oficiada pel titular de la parròquia del Salvador; Don Javier 

Sanchiz. En aquesta Eucaristia es va donar a besar la Icona 

de la Verge del Miracle als més majors i als quals pateixen 

ara mateix una malaltia, un moment íntim que va fer aflorar 

tot tipus d'emocions en l'instant en el qual tots ells tenien 

davant al rostre de la benaurada Mareta. Una Missa que va 

poder seguir-se a través de ràdio Cocentaina  i que poden 

tornar a escoltar en la nostra web (radiococentaina.com).

Finalment es va celebrar el Tridu, predicat per Don Ernesto 

Brotóns, i es van triar els Majorals i Majorales per a les Festes 

Patronals del 2020 (al final d’aquest especial recollim el 

nom dels afortunats). Assenyalar que durant tota la nit la 

parròquia de Santa María va romandre oberta amb torns de 

vela davant la Mareta i el Santíssim Sagrament.

L'últim dia de les celebracions va tindre un marcat 

protagonisme infantil al matí amb l'ofrena que els escolars 

li van realitzar a la patrona seguida pel lliurament de premis 

dels concursos de dibuix i redacció així com d'una ‘Dansà’. 

També al migdia van ser presentats els nounats a la Mare 

de Déu del Miracle en el transcurs de la celebració de la 

Paraula que va tindre lloc a l'Església de Santa María.

Ja a la vesprada es va desenvolupar el tercer dia de Tridu, 

predicat per Don Ernesto Brotóns, mentre que monsenyor 

Juan Antonio Reig Pla va tornar a oficiar la Missa . A 

continuació va tindre lloc el retorn processional de la Mareta 

al Monestir de les clarisses en una multitudinària processó 

en la qual van tindre també una presència destacada els 

protagonistes de les Festes Patronals d'enguany: Rubén 

Cervera (Suplicant), Paqui Briva i Ernesto Ferrándiz 

(Homenatge als Majors), Pepa Vañó(Autora del Cartell), 
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Gabri Francés (Pregoner) i els xicotets Álvaro León, Lucía 

Catalá i Lucas Miró(Conde, Comtessa i Mossèn).

La Mare de Déu del Miracle va ser rebuda en la Plaça 

del Pla amb efectes pirotècnics i el cant del ‘Flevit Amare’ 

mentre que a l'entrada de la Verge en el temple va tornar a 

sonar amb força la ‘campaneta dels monges’. Finalment es 

va complir amb la tradició de besar la icona de la Mareta, un 

fet que va formar llargues cues davant el Monestir mentre 

el grup de danses Cocentaina animava la vetlada davant el 

Palau Comtal.

La Verge ja descansa a casa, i el mateix 25 d’abril va 

començar la novena de la Mare de Déu. El dissabte 27 d'abril 

va tindre lloc la Fireta Infantil organitzada pel moviment 

júnior de Cocentaina i també el trofeu ciclista verge del 

Miracle organitzat pel club ciclista contestà.

Encara que la Mare de Déu ens espera a casa, aquesta 

vegada no l'acomiadem amb un “fins a l'any que ve” sinó 

amb un “fins prompte”, ja que amb motiu del V Centenari, 

la Mareta tornarà a eixir pels nostres carrers, a visitar cada 

racó de Cocentaina a partir del pròxim mes de novembre, 

però en diferents edicions anirem ampliant la informació.

Simplement ens queda un agraïment molt especial 

d'aquesta casa, Ràdio Cocentaina. La veu del Comtat i la 

revista Cocentaina. El Comtat cap a Reis Pascual i Cristian 

Barrachina. Els dos ens han facilitat la nostra missió 

d'informar i han estat sempre molt atents als mitjans de 

comunicació local. Vaja la nostra més sincera enhorabona 

per la destresa, dedicació i devoció a l'hora de programar les 

festes Patronals i el més sincer agraïment per les atencions 

rebudes. Tampoc és un “adéu” per a ells, perquè dins de 

la comissió de propagació del V Centenari continuaran 

treballant per la Mareta. Gràcies Cristian i Reis i a tota la 

vostra junta per aquestos tres anys!!!
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Les paraules del pregoner

47 Trofeu Mare de Déu del Miracle

E
l dissabte 26 d’abril i fidels a la seua cita, el club ciclista 

contestà va organitzar la 47 edició del trofeu de ciclisme 

Mare de déu del Miracle i a més, va haver de penjat 

el cartell de complet i deixar-se vora 100 corredors fora de 

la inscripció.

Els 200 corredors que van entrar van haver de donar 3 

voltes a un circuit comarcal que va arrancar a les 5 de la 

vesprada des del Passeig del Comtat.

Vicent Belda, president del club ciclista es mostrava molt 

satisfet per la gran participació ja que al ser categoria social, van 

poder gaudir del ciclisme en totes les seues vessants i categories.

El campió absolut va ser Eloy Teruel, en categoria èlit i de 

l’equip GSPORT Plataforma que va concloure les tres voltes 

en un temps de 1:58: 37. El segon va ser Leonardo hen 

Finkler, categoria sub 23,  del Cartagena- Patatas que va 

concloure la prova en 1:59:17 i el pòdium de la general el 

completava Aitor Escobar, categoria èlit, de l’equip GSPORT 

Plataforma que també concloïa la prova en el mateix temps 

que el segon classificat.

Va ser una bona vesprada de ciclisme, amb molt bon 

ambient i amb una exquisita organització.

Redacció. Fotos: Ull de peix

E
l 6 d’abril, Gabri Francés era l’encarregat d’anunciar la 

festa Patronal amb el pregó. Ja pel matí, Pep Jimeno 

Botifarra junt al mal Passet feien un bàndol per tot el 

poble anunciant dit acte.

Acompanyat per tota la seua benvolguda colla Mal Passet, 

Gabri feia la seua entrada a una Església de Santa Maria 

plena de gom a gom. Gent que volia ser testimoni de les 

seus paraules que no van decebre a ningú. abans doncs, 

va signar en el llibre d’honor de la Mare de Déu i li se va 

imposar la medalla al mateix monestir.

Gabri va saber compartir amb tots els presents eixa devoció 

a la Mare de Déu, sota diferents advocacions però sempre 

Mare de Déu. Des de Cocentaina se’n va anar a Agres, on 

la Mare de Déu del Santuari te un lloc especial al seu cor. 

Ell és Gaspar, el pastor manquet que anuncia la troballa de 

la Mare de Déu del Convent i a qui la Verge li torna el braç 

i és també l’ambaixador del dia gran de la festa agrera. 

Tanmateix a Muro, la Mare de Déu dels Desemparats el va 

cridar per formar partr de la filà que du el mateix nom i es 

la que prepara tot el necessari per a dur-la en andes.

Gabri fins i tot es va convertir en el pastoret d’Agres i li va 

recitar a la mare de Déu del Miracle eixos versos tan bonics 

de Francesca Beneito, però baix l’advocació de la Patrona 

Contestana.

Gabri a més, va tindre paraules de agraïment per tota la 

seua família que l’acompanyava així com per a tots aquells 

que en ela seua vida li han donat l’oportunitat d’estar més 

prop de la Mare de Déu com ara la colla Mal Passet, el cor 

de Cambra Discantus o el seu estimat col·legi Sant Francesc 

d’Assís on és professor d’infantil
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L’Agència Valenciana de Turisme dóna suport al V 
centenari del miracle de la Mare de Déu
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’objectiu que perseguien la Pia i el govern contestà era 

aconseguir més recursos per tal de tindre una promoció 

major per a les celebracions del 500 aniversari de la 

Mare de Déu. En primer lloc, el Director General va oferir als 

presidents de la Pía i a Mireia Estepa tots els mecanismes 

publicitaris de xarxes socials que depenen de l’Agència 

Valenciana de Turisme (AVT), de forma que, cada vegada 

que es produïsca un gran esdeveniment relacionat amb 

aquesta celebració, l’AVT el promocionarà als seus mitjans. 

Altrament, el senyor Gisbert es va comprometre en tindre 

una reunió més avant per signar un possible conveni que 

estiga reflectit als pressupostos de la Generalitat de 2020 

per col·laborar en els actes del V centenari del Miracle.

Els representants de la Pia Unió i Mireia Estepa es 

mostraven molt satisfets amb el resultat de la visita i 

amb l’ajuda autonòmica que arribarà per a fer més gran 

aquesta festa contestana. L’alcaldessa manifestava que «el 

V centenari del miracle de la Mareta està pensat com una 

festa per a tot el poble i hem de sumar com més recursos 

millor perquè la festa siga també un mitjà pel qual els 

visitants s’emporten una magnífica experiència turística, 

gastronòmica i cultural de Cocentaina, sense deixar de 

banda el seu caràcter devocional». I afegia: «agraïm que el 

govern autonòmic valencià es sume a una festa que per a 

nosaltres és importantíssima».

Concierto de la Unión Musical Contestana en honor a la 
Mare de Déu del Miracle
José Luis Muñoz Huércano - Vicepresidente UMC 

E
l sábado seis de abril en el auditorio del Centro Cultural 

El Teular de Cocentaina, tuvo lugar el Concierto que 

ofreció la Banda de la Unión Musical Contestana dentro 

de los actos programados en Honor a la Mare de Déu Virgen 

del Milagro.

Tras unas palabras introductorias de la pre-sentadora Mari 

Nieves Pascual, la Banda bajo la dirección de su director 

titular Saül Gómez i Soler comenzó la primera parte del 

concierto con la interpretación de Mare de Déu del Miracle, 

marcha de procesión compuesta por David Javaloyes i 

Palací, pieza que se estrenaba en este concierto. Al finalizar 

su interpretación el compositor dirigió unas palabras de 

agradecimiento a los músicos y al público asistente. 

El programa del concierto continuó con la interpretación 

de London – Suite, de Eric Coates, compositor inglés nacido 

en 1886 y fallecido en 1957, con los arreglos para banda de 

José Pérez Vilaplana. La obra está dividida en tres partes, 

Covent Garden (tarantella), Westminster (Meditation) y 

Knightsbridge (March). La obra completada en 1933 fue 

muy popular utilizándose uno de sus movimientos como 

melodía en un programa de la BBC. La primera parte del 

concierto finalizó con la interpretación de Oscar for Amnesty, 

poema de Dirk Brossé. La obra está dedicada a Marianella 

García Villas, una activista salvadoreña por los derechos 

humanos que fue asesinada en El Salvador en 1983 por un 

comando anti guerrilla. En la interpretación de esta pieza 

la banda contó con la colaboración de Mari Nieves Pascual 

que actuó como narradora.

Tras un breve receso, comenzó la segunda parte del 

concierto con la interpretación de Eternal Vibrations, obra 

compuesta por el propio director de la banda, Saül Gómez 

i Soler, Dedicada a la Banda Jove de la FSMCV 2018, un 

homenaje a todos los músicos que han formado parte de 

la Banda durante el año 2018. El concierto finalizó con la 

interpretación de Asgard, Sinfonía número 1 de Teodoro 

Aparicio Barberán, compositor nacido en Enguera en 1967. 

La pieza interpretada está divida en tres movimientos. El 

primero movimiento, The Door of Valhalla, está dedicado a la 

puerta del Valhalla o la sala de los muertos, lugar donde Odín 

permanece y prepara a sus tropas, el segundo movimiento, 

The Guard of the Clouds, el guardián de las nubes en el que 

continúa la historia para finalizar con el tercer movimiento, 

Crazy Man, hombre loco. Asgard se estrenó durante el 

Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de 

Valencia en 2002. Con la interpretación de esta obra se dio 

por concluido el concierto.



MARE DE DÉU12 Revista El Comtat maig 2019

La Conselleria d’Habitatge i l’Ajuntament col·laboren per a 
millorar l’estat de conservació del Monestir de la Mare de Déu
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina i la Direcció General 

d'Habitatge de la Conselleria d'Habitatge, Obres 

Públiques i Vertebració del Territori, han arribat a un 

acord per tal que l'ens autonòmic col·labore en la reparació 

i millora de l'estat actual de conservació del Monestir de la 

Mare de Déu del Miracle. Així ho ha transmés a l'alcaldessa 

Mireia Estepa el Director General d'Habitatge, el contestà 

Rafa Briet, després que els dos representants polítics 

mantingueren un encontre a tres bandes on també van 

estar presents els presidents de la Pía Unión de la Mare de 

Déu del Miracle. Precisament, el projecte de rehabilitació i 

millora del Monestir de les Clarisses ha sigut una proposta 

de la Pía Unión que s'emmarca dins de les activitats de 

celebració del 5é centenari del Miracle de la Mare de Déu.

Aquesta memòria amb les principals actuacions a portar 

avant, entre les quals destaca especialment la reparació 

d'unes goteres detectades a les dependències del Convent, 

ja es troba a la Direcció General d'Habitatge on s'està fent 

la primera valoració. Val a dir que el Monestir de la Mare de 

Déu del Miracle, així com el Palau Comtal, van ser declarats 

com a Bé d'Interés Cultural Immoble (BIC) l'any 2007. És 

per això que el projecte d'execució dels treballs s'haurà 

d'elaborar amb especial cura per tractar-se d'un patrimoni 

amb unes característiques especials i que requereix unes 

autoritzacions particulars per tal d'aprovar les actuacions 

previstes.

Una vegada que aquest projecte estiga valorat i haja 

acomplit amb tots els processos, es passarà a la fase de 

licitació de les obres, procediment i costos que assumirà la 

Direcció General que encapçala Briet. Per la seua banda, 

l'alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa ja ha avançat 

que des de l'Ajuntament es treballarà en coordinació amb 

el Director general per a garantir que els treballs es facen 

amb la màxima cura possible, per una empresa del poble 

si és possible, garantint tant la privacitat de les Clarisses 

com les característiques especials de l'immoble, pel seu 

valor patrimonial i sentimental per al poble de Cocentaina.

“Des de l'Ajuntament de Cocentaina estem treballant 

de valent per tal de mantenir el nostre patrimoni, que és 

molt i molt valuós, en les millors condicions possibles de 

conservació. I amb el Monestir de la Mare de Déu no podíem 

fer altra cosa. A més, en aquest cas es suma a la nostra 

estima per aquesta comunitat de Clarisses que volem cuidar-

les i seguir estimant-les al màxim”, apuntava Mireia Estepa.

El Director general d’Habitatge, Rafa Briet, estima 

necessari aquest projecte que ja està en mans dels tècnics 

autonòmics i explica que «ara anem a preparar tots els 

permisos necessaris per a intervindre les goteres ja que es 

tracta d’un edifici BIC d’un gran valor.»
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Relació majorals i majorales 2020
Majorals 2020

1-. Gabriel Fuster Sansalvador

2-. José Camallonga Pascual

3-. Vicente Pascual Martínez

4-. Jordi Cardero Navarro

5-. Miguel Prats Gómez

6-. Andrés Castellá Jordá

7-. David Terol Ferrer

8-. Mateo Moltó Morant

9-. Francisco Javier Marset Penáguila

10-. Rafael Domínguez Borrás

11-. Juan Silvestre Vicedo

12-. Benjamín Agulló Richart

13-. Sergio Reig Insa

14-. Salvador Nadal Domingo

15-. Francisco Ramírez Arroyo

16-. Sergio Fuster Llorens

17-. Miguel Palací Linares

18-. Nicolas Sempere Blasco

19-. Marcos Doménech Picó

20-. David Camps Solbes

21-. Cristian Sellés Ibiza

22-. Joan Calabuig Agulló

23-. Alejandro Roma Pérez

24-. Manolo Grau Sellés

25-. Raúl Belda Jover

26-. Mauro Alonso Oltra

27-. Ignacio García Callado

Reserves

1-. Rafael Miguel Alós Carbonell

2-. Adrià Villanueva Soler

3-. Álex Castelló González

4-. Francisco Javier Juan Reig

5-. Josep Balaguer Ferrer

6-. Rafael Briet Llorens

7-. Enrique Soler Gironés

8-. José Antonio García Nadal

9-. Cristóbal Mas Juan

10-. Carles Pascual Moltó

11-. José Moltó Pastor

12-. Manuel Vañó Pérez

13-. Alexander Romaguera Micó

Majorales 2020

1-. Maria Milagro Reig Reig

2-. Alicia Masegoza Azor

3-. Jéssica Marset Cominches

4-. Regina Descals Vilaplana

5-. Mónica Llorens Rico

6-. Aroa Botella Payá

7-. Begoña Sancho Rodríguez

8-. Maria Luisa Soler Cortés

9-. MªCarmen de Diego Cámara

10-. Lucía Hernández Pascual

11-. Dolores Font Garrido

12-. Ana Palacios García

13-. Verónica Valls Moreno

14-. Cristina Padilla Castañer

15-. Ana Maria Ferrer Gironés

16-. Isabel Cerdá Botella

17-. Rosa Juan Cominches

18-. Maria Pilar Valls Anduix

19-. Victoria Llorens Zabala

20-. Eva Maria Castellà Botella

21-. Milagro Anduix Alcaraz

22-. Milagro Jover Valls

23-. Elisa Carbonell Segura

24-. Zaira Agulló Botí

25-. Milagro Sellés Giner

26-. Eva Ripoll Seguer

27-. Raquel Jurado Prats

Reserves

1-. Beatriz Miralles Jover

2-. Milagro Moltó Rico

3-. Ana Zamora Gómez

4-. Josefa Bou Colomina

5-. Adela Gómez Ferrándiz

6-. Milagro Pérez Llorens

7-. Concepción Masegosa Motos

8-. Maria Milagro Vicent Agulló

9-. Olga González Lledó

10-. Encarna García Martínez

11-. Carmen Cantó Moscardó

12-. Maria Llorens Anduix

13-. Angela Maria Reig Carbonell

14-. Josefa González García

15-. Clara Reig Vicent
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PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

Any Sant contestà

C
ocentaina està a punt d'iniciar la commemoració del 

V Centenari del miracle de la Mare de Déu, ocorregut 

segons l’acta notarial, el 19 d'abril de 1520 mentre el 

sacerdot Mossén Onofre Satorre celebrava la Santa Missa en 

la Capella de Sant Antoni Abat del Palau Comtal i amb aquest 

motiu, el passat divendres 26 d’abril i en roda de premsa, 

es presentava tot el que envolta a aquesta festa contestana.

La commemoració arrancarà el diumenge 5 de maig 

amb l'obertura de l'Any Sant concedit per la Santa Seu a 

Cocentaina. Serà en el transcurs d'una celebració que tindrà 

lloc a partir de les set de la vesprada en el Monestir de les 

Clarisses i que estarà presidida pel Cardenal Arquebisbe de 

València Don Antonio Cañizares “l'Eucaristia començarà en 

la mateixa Capella de Sant Antoni, on la Verge va plorar les 

vint-i-set llàgrimes de sang, i conclourà a l'església de la Mare 

de Déu. Es col·locarà una pantalla exterior en la Plaça del Pla 

perquè la cerimònia puga ser seguida per un bon nombre de 

contestans i de contestanes”, explicava Don Eduardo Rengel, 

titular de la parròquia de Santa Maria i Director Espiritual de 

la Pia Unió. Indicar que en finalitzar aquest acte cremaran 

en El Pla les 27 fogueres que simbolitzen les llàgrimes de la 

Mareta i que no es van poder encendre vespra de la festivitat 

de la Patrona a causa de la pluja intensa.

El V Centenari inclou a més una completa programació 

d'activitats culturals, lúdiques i religioses, en les quals estan 

implicades la gran majoria de les associacions locals; i que 

es desenvoluparan fins a maig del pròxim any coincidint 

amb la clausura de l'esmentat Any Sant. Així mateix l'Institut 

Valencià de Conservació (IVACOR), amb el suport de la 

Universitat d'Alacant i de l'Ajuntament contestà, restaurarà 

el conjunt pictòric creat pel napolità Paolo di Matteis que 

es guarda en el Monestir de les Clarisses. Al costat d'aquest 

procés de restauració, la localitat acollirà cap a finals de 2020 

un Congrés Internacional sobre Pintura Barroca,  organitzat 

per l'esmentada Universitat alacantina; mentre que s'ultima 

la realització d'un monument dedicat a la Mare de Déu del 

Miracle dissenyat per l'escultor Moisés Gil i que se situarà 

en la Plaça de l'Església de Santa María.

D'altra banda, entre novembre i desembre, la Mare de Déu 

del Miracle recorrerà cada cap de setmana els carrers de 

Cocentaina en diferents romeries i romandrà a les parròquies  

i convents de Cocentaina. D'igual forma la Patrona anirà fins 

a les pedanies i farà una visita extraordinària al Cementeri 

Municipal on es realitzarà una missa de campanya el 

diumenge 15 de desembre “fem una crida al fet que la gent 

engalane els carrers, adorne les cases amb els rodabalcons 

especials que s'han creat per a l'ocasió i isca a acompanyar 

a la Mareta en un any tan significatiu”, deien Reis Pascual i 

Cristian Barrachina; actuals presidents de la Pia Unió.

La celebració del V Centenari inclou les Festes Patronals 

de 2020, que mantindran l'estructura habitual, i les 

peregrinacions de l'Any Sant que realitzaran fins a Cocentaina 

durant els pròxims mesos gran quantitat de municipis de la 

Comunitat Valenciana així com de l'àmbit nacional.

Tota la programació, i la informació del V Centenari, es pot 

consultar en el portal web de la Pia Unió virgendelmilagro.es.

Tanmateix, aquesta revista Cocentaina. El Comtat dedicarà 

una pàgina tots els mesos a dita efemèride, informant de les 

diferents activitats i de tot allò que envolta el V Centenari.

Assenyalar que el logo que acompanyarà dita efemèride, 

ha estat dissenyat per Rosa Ribelles.
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La Fira de Tots Sants de Cocentaina obté la distinció de 
Festa d’Interès Turístic Internacional

E
l Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme s'ha pronunciat 

favorablement i ha distingit la Fira de Tots Sants de 

Cocentaina com a Festa d’Interès Turístic Internacional. 

Així ho han fet públic l'alcaldessa contestana Mireia Estepa 

i la regidora de Fira Mariona Carbonell després de rebre 

la notícia per part de l'Agència Valenciana de Turisme. La 

Fira de Tots Sants de 2019, que arribarà a Cocentaina entre 

els dies 1 i 3 de novembre, gaudirà ja del reconeixement 

i projecció internacional en aquesta 673a edició del 

certamen. Val a dir, i així ho han destacat les representants 

de l'Ajuntament contestà, que aquesta Fira de Tots Sants és 

el primer certamen comercial d'aquestes característiques en 

ser reconegut com a Festa d’Interès Turístic Internacional 

després d'haver-se certificat el seu impacte i rellevància 

més enllà de la Comunitat Valenciana i del territori nacional. 

Recordem que ja va ser pionera en ser declarada com a Bé 

d’Interès Cultural Immaterial l'any passat.

Aquesta declaració com a Festa d’Interès Turístic 

Internacional, com apuntava la regidora de Fira Mariona 

Carbonell, suposarà una major projecció a escala mundial 

del certamen així com un major finançament per part de les 

administracions estatals, així s'espera des del consistori local.

Per la seua banda, l'alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa 

ja avança que no esperaran l'arribada de la Fira de Tots Sants 

de 2019 per a celebrar aquest nou reconeixement, i anuncia 

l'organització d'un esdeveniment -encara per concretar- 

que involucre a tots els sectors implicats en la Fira, veïns i 

veïnes, comerciants i tot aquell qui vulga visitar Cocentaina 

per a prendre part de la celebració d'aquest reconeixement 

internacional. Estepa afirma que Cocentaina “mai ha rebut 

aquest tipus de reconeixement i el que farem és celebrar-

ho amb tot el poble. Organitzarem algun tipus d'activitat 

per a compartir-ho amb tots els veïns i veïnes fer festa”.

“És un orgull per a tot el poble comptar amb aquesta 

declaració com a Festa d’Interès Turístic Internacional. És el 

NP Ajuntament de Cocentaina

fruit de la feina incansable de veïnes i veïns i dels diferents 

Governs que han passat per l'Ajuntament de Cocentaina, 

pel seu treball i per obrir les portes del nostre poble perquè 

quan arribe la Fira la gaudim amb els 5 sentits. El poble ha 

d'estar pletòric perquè aquest reconeixement va per a tots 

els veïns i veïnes, per als comerciants que venen cada any 

i per a tots els qui ens visiten”, apuntava Mireia Estepa.

Al mateix temps, tant l'alcaldessa com la regidora de Fira 

han volgut agrair de forma especial als tècnics encarregats 

d'elaborar la memòria pertinent que ara ha sigut ben 

valorada pel Ministeri, no sense ocultar la seua sorpresa 

perquè l'expedient s'haja resolt amb tanta celeritat per part 

tant de l'Agència Valenciana de Turisme com pel Ministeri 

pertinent. La notícia botava aquest dimecres de matí, però 

s'espera que en un parell de setmanes aquesta declaració 

ja estiga publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha finalitzat 

afirmant que “el 2019 serà un any crucial perquè Cocentaina 

siga coneguda arreu del món”.
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Cocentaina aprova un pressupost de 10,7 milions d’euros 
per a 2019 amb un augment del 38% en les inversions
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha aprovat per majoria 

absoluta el seu Pressupost Municipal per a l'any 2019, 

xifrat en un total de 10.712.834,89 euros, el que suposa 

un increment del 3,85% respecte dels comptes de 2018. El 

Plenari extraordinari celebrat a l'Ajuntament aquest dimarts 

16 d'abril va mostrar el seu suport majoritari al document 

presentat per l'equip de Govern socialista, que destina fins 

a 1 milió d'euros a les inversions, el que suposa un 38% 

d'augment respecte del pressupost de l'any anterior.

Marcos Castelló, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de 

Cocentaina, va voler destacar “l'esforç que hem fet alguns 

per tal d'acollir i sumar-se a aquest pressupost i a aquest 

projecte. Agraïsc molt que alguns hagen sabut separar les 

sigles partidistes, amb una cita electoral a la vista, i s'haja 

decidit posar per davant a les persones i el bé del poble. 

Aquest és el quart pressupost que aprovem per unanimitat 

amb un Govern en minoria, un pressupost que té darrere 

moltes hores de feina i intenses reunions entre els diferents 

partits, per això el retard en la presentació d'aquest. Però ben 

bé que pagava la pena aquest temps per a beneficiar a la 

gent del poble. Açò no haguera sigut possible sense l'aposta 

contundent d’aquest equip de Govern, que ha demostrat 

una vegada més que hem apostat pel diàleg i per sumar 

sensibilitats, sense descans ni línies roges, però sí que amb 

un projecte de poble molt clar i totalment compromesos 

amb ell. Hem apostat per aconseguir el màxim consens 

i des d'aquest moment ens comprometem a recuperar 

aquelles propostes que han hagut de quedar al marge ara 

per tal d'executar-les i portar-les avant en un futur pròxim, 

dins d’aquest any i a càrrec del romanent de tresoreria que 

estarà disponible en breu”.

Com déiem, les inversions previstes en el pressupost 

del 2019 superen el milió d'euros. Entre aquelles més 

destacades trobem els 350.430,89 euros per a adequar els 

Refugis Antiaeris i reformar el Torrejó del Castell; 204.726 

euros en inversions de parcs i jardins, que enguany inclou 

fonamentalment la construcció d'un nou parc al Barri 

Sant Jaume; 61.000 euros per a la millora del Barranc el 

Sort, en el tram de Fraga; 70.000 euros per a inversions 

informàtiques; així com altres actuacions per a l'eliminació 

de barreres arquitectòniques, la xarxa i servei d'aigües 

potables, millores en la pista central del Poliesportiu 

Municipal, l'adquisició d'un vehicle elèctric per als serveis 

municipals i, també, la restauració d'obres artístiques i 

culturals entre altres.

Pel que fa a les despeses en béns i serveis corrents, 

es poden destacar algunes accions d'aquest capítol com 

ara la creació d'una partida amb un import de 18.847,11 

euros per al programa del Pacte d'Estat contra la violència 

de gènere, subvencionat per l'Estat en idèntica quantitat, 

així com l'augment significatiu de la partida destinada a 

Participació Ciutadana, passant de 32.500 euros a 50.000 

euros per al 2019.

El regidor d'Hisenda, Marcos Castelló, ha recordat que 

actualment l'Ajuntament de Cocentaina ha aconseguit deixar 

a zero el seu endeutament amb les entitats bancàries, el 

que ha possibilitat augmentar el capítol de les inversions. 

“L'objectiu és continuar atenent amb garanties, com a 

mínim els mateixos serveis públics que es venien prestant i 

començar noves iniciatives dins de les nostres possibilitats 

financeres, les quals seran majors en aquest exercici gràcies 

a l'endeutament zero”, apuntava Castelló.

Per la seua banda, l'alcaldessa de Cocentaina Mireia 

Estepa ha afegit que “l'Ajuntament de Cocentaina ha de 

continuar fent múltiples esforços per a complir amb les 

seues obligacions i competències pròpies, però, a més, 

ha d'assumir i suplir responsabilitats de l'administració 

provincial o autonòmica. Mostra inequívoca del nostre esperit 

de col·laboració, ha sigut l'acceptació de la delegació de la 

competència per part de la Generalitat Valenciana per a la 

construcció del nou col·legi Sant Joan Bosco, que implicarà 

ni més ni menys que gestionar la contractació i l’execució 

aproximadament de 6 milions d'euros, fet que comporta un 

gran repte i un esforç en incorporar aquests treballs dins de 

la gestió ordinària del nostre personal municipal, que ja ve, 

per si mateix, sobrecarregat de tasques per a aconseguir 

prestar els serveis públics adequadament i acomplir la cada 

vegada més exigent normativa”. “No obstant això”, apunta 

l'alcaldessa socialista de Cocentaina, “considerem que val 

la pena, amb la finalitat d'aconseguir que el nou col·legi 

després de 30 anys siga per fi una realitat. Pel que respecta 

a aquest projecte, s'incorporarà cada any mitjançant 

expedients de generació de crèdit, amb la finalitat de no 

desvirtuar l'import de les previsions inicials habituals del 

nostre pressupost municipal. Quant a la situació financera 

del nostre Ajuntament, val a dir que és una gestió econòmica 

responsable, fiable, i transparent recolzada fonamentalment 

en els nostres propis recursos, de la qual cosa dona mostra 

el nostre nivell d'endeutament, pràcticament del 0%”.



ACTUALITAT18 Revista El Comtat maig 2019

Cocentaina inicia la redacció de l’avantprojecte d’unificació 
del Col·legi Públic Sant Joan Bosco
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha completat tots els 

procediments pertinents i ha anunciat la redacció 

imminent de l'avantprojecte d'unificació del Bosco. Així 

ho ha donat a conéixer Mireia Estepa, alcaldessa socialista 

de Cocentaina, qui ha avançat que el despatx d'arquitectura 

encarregat de la redacció d'aquest avantprojecte compta 

amb el termini d'un mes per a la redacció d'aquest document 

previ què recollirà les principals idees a mode d'esborrany 

del què serà el projecte definitiu. “Durant els últims mesos 

hem anat complint i completant tots els terminis i processos 

que ens demanava la Conselleria d'Educació dins del Pla 

Edificant”, apunta Estepa, “i ara ja podem dir amb tota 

tranquil·litat i amb molta il·lusió que s'inicien els treballs per 

a la construcció del nou Col·legi Públic Sant Joan Bosco de 

Cocentaina després de més de 30 anys de demanda social 

i històrica de tot un poble”.

Com avança l'alcaldessa contestana, l'equip de Govern de 

l'Ajuntament de Cocentaina pretén que el procés de redacció 

del projecte siga el més inclusiu i participat possible. Així, una 

vegada que haja finalitzat la redacció de l'avantprojecte, es 

transmetrà el contingut del mateix a la comunitat educativa 

per tal que aquesta faça les seues aportacions i manifeste 

les seues necessitats primordials. “Aquest projecte”, diu 

Mireia Estepa, “ha de ser responsabilitat de tots i totes les 

implicades, de l'Ajuntament en el seu conjunt i, sobretot, de 

la comunitat educativa. Només d'aquesta manera garantirem 

que siga un projecte representatiu i que reculla les demandes 

generals independentment del color polític de l'executiu. És 

una demanda històrica del poble de Cocentaina des de fa 

més de 30 anys i, tot i que alguns partits no han cregut en 

ell, treballarem de valent perquè siga un projecte que ens 

represente a totes i a tots. Volem que el poble senta molt 

seu el projecte del Bosco”. Naturalment, després de les 

diferents aportacions, serà l'oficina tècnica de l'Ajuntament 

qui done el vistiplau final a aquest avantprojecte, perquè per 

damunt de tot, afirma Estepa, “ha de ser un projecte tècnic 

i sempre treballat des del rigor, respectant el codi tècnic que 

ens marca Conselleria”.

Una vegada recollides totes les aportacions i les 

sensibilitats de tots els agents implicats, es procedirà a la 

redacció del projecte bàsic i d'execució, el qual té un termini 

de redacció de 5 mesos més.

Precisament durant la sessió plenària celebrada el passat 

dimarts, la Corporació Municipal va aprovar els diferents 

lots de contractació i les seues dotacions econòmiques. 

En el lot número 1 hi ha la redacció de l'avantprojecte, el 

projecte bàsic i l'execució de l'obra per valor de 76.657,13 

euros. El segon lot, valorat en 7.373,74 euros, inclou la 

supervisió del projecte. I per últim, el tercer lot inclou la 

direcció de l'obra amb una dotació de 69.741,98 euros.

Mireia Estepa, alcaldessa de l'Ajuntament de Cocentaina, 

s'ha mostrat molt “il·lusionada per vore com ara, per fi, es 

posa tota la maquinària en marxa per a complir amb aquesta 

necessitat i aquesta demanda bàsica de tot un poble. A 

partir d'ara ja podrem començar a veure com el projecte va 

creixent, va concretant-se i va agafant forma per a aconseguir 

l'escola que volem i que el poble de Cocentaina mereix 

després de tants anys i tanta feina per part de totes i tots”.

Augmenta la natalitat en Cocentaina

E
l poble de Cocentaina ha experimentat una pujada 

del seu número d’habitants en els dos últims anys, 

arribant a una xifra total del mes de març de 2019 

de 11.711 persones empadronades al municipi. Aquest 

augment ha anat de la mà de la natalitat que també s’ha 

vist incrementada considerablement, si l’anterior curs eren 

84 els xiquets i les xiquetes que podien accedir a l’escola 

per primera vegada, el proper curs seran 118 els menuts i 

menudes que s’iniciaran en l’educació de 3 anys.

Aquest augment de l’alumnat d’infantil ha esdevingut molt 

positiu per als centres educatius, especialment per al CEIP 

Real Blanc que recupera la unitat d’Infantil 3 anys que havia 

perdut els dos últims anys.

La regidora d’Educació, Mireia Estepa, ha convocat a 

totes les famílies dels xiquets i xiquetes nascudes en 2016 

a la reunió de procés d’admissió el 16 d’abril a les 18:45h 

al centre social Real Blanc. Allí la inspectora d’Educació i 

les directores i directors dels centres educatius del poble 

explicaran quin és el procediment a seguir per a matricular 

a l’alumnat de nova escolarització.

L’alcaldessa contestana apunta que aquestes xifres de 

número d’habitants i natalitat són un bon indicador de 

l’evolució del municipi «si la nostra població augmenta vol 

dir que en el nostre poble es viu molt bé, que les persones 

no tenim necessitat d’eixir d’ací perquè tenim oportunitats 

laborals i uns bons serveis i que, per tant, volem que les 

nostres famílies cresquen ací».

NP Ajuntament de Cocentaina



ACTUALITAT 19Revista El Comtat maig 2019

L’Ajuntament de Cocentaina millora la seguretat i 
l’eficiència energètica de les instal·lacions de Sant Cristòfol
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha finalitzat recentment 

els treballs de millora de les instal·lacions municipals 

de Sant Cristòfol. Unes obres valorades en 130.000 

euros i que s'han centrat a millorar les mesures de seguretat 

de l'edifici així com la seua eficiència energètica. Marcos 

Castelló, regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament de 

Cocentaina, ha explicat que aquests treballs de millora han 

estat sufragats al 100% amb fons de les arques públiques 

municipals. A més, avança, aquest projecte de millora de 

les dotacions municipals precedeix a la pròxima licitació del 

servei de restauració existent al paratge de Sant Cristòfol. “En 

tractar-se d'un paratge natural”, apunta Castelló, “s'ha de fer 

tot amb molta cura, demanant tots els permisos pertinents 

i garantint que les obres tenen el menor impacte possible 

sobre el terreny”.

Les obres a Sant Cristòfol s'han completat en un termini 

de 4 mesos i, com déiem, s'han centrat en diversos aspectes 

importants. Per una banda s'han aplicat diverses mesures 

per tal de millorar la seguretat i les vies d'evacuació existents. 

A més, s'ha procedit al canvi de tota la fusteria i els finestrals, 

així com a la instal·lació d'un recuperador d'aire, per tal 

d'incrementar també l'eficiència energètica de l'edifici. Dins 

d'aquestes obres també s'ha procedit a adaptar els serveis 

de la planta superior per a les persones amb mobilitat 

reduïda i a reformar i millorar l'equipament de la cuina.

Marcos Castelló, regidor socialista de l'Ajuntament de 

Cocentaina, ha valorat molt positivament el resultat dels 

treballs i ha afirmat que “d'aquesta manera seguim millorant 

l'estat de conservació i les dotacions dels diferents espais 

municipals”.

Cocentaina torna amb la seua programació de visites 
guiades per aquest any
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l 20 d'abril es va obrir el cicle de visites guiades amb 

la incorporació d'un nou itinerari de temàtica festera.

Per cinquè any consecutiu, el departament de turisme 

ofereix diverses visites guiades que permeten ampliar l'oferta 

d'oci cultural i actiu cada cap de setmana entre els mesos 

d'abril i octubre. En total són quatre activitats temàtiques, 

dues de tall cultural i dues de turisme actiu, que s'alternaran 

mensualment amb la finalitat de dinamitzar l'activitat turística 

local, i de poder publicitar la destinació amb productes 

concrets més enllà de la publicitat institucional o genèrica 

del municipi.

La ruta teatralizada, ‘De l'Edat mitjana al Art Decó’ 

consistirà en la visita guiada i teatralizada, continuació de 

l'estrenada fa quatre anys i en la qual, a través d'explicacions 

i representacions teatrals, els participants coneixeran fets 

esdevinguts al llarg de sis segles d'història contestana. 

Aquesta activitat és el producte més demandat dels quals 

fins ara s'han ofert, i ha anat evolucionant i millorant en el 

seu aspecte artístic des de la seva estrena.

El senderisme, amanit de les explicacions d'un guia 

especialitzat, forma la segona proposta, aquesta vegada 

de turisme actiu. Un recorregut assequible per a tota 

família amb unes pinzellades bàsiques sobre les espècies 

botàniques que es troben en el recorregut, els seus usos i 

curiositats. La ruta, estrenada l'any passat, comença i acaba 

en el Paratge de Sant Cristòfol, aprofitant el recorregut 

senderista homologat, en l'anomenada senda ecològica.

Dins de les propostes de turisme actiu, es repeteixen 

aquest any les rutes amb bicicleta BTT elèctrica, incorporant 

alguna modificació en el recorregut perquè es pugui conèixer 

també el casc històric, abans de continuar cap a l'ermita i 

castell de Penella, en un itinerari monitoritzat per experts en 

la pràctica d'aquesta activitat, que guiaran als participants.

La novetat d'aquest any ve materialitzada en una visita 

guiada de cort tradicional, orientada a conèixer el món 

de la festa de Moros i Cristians de Cocentaina, el seu 

origen i particularitats. L'activitat coincideix amb l'any de 

recopilació de valors per a la futura declaració de la festa 

d'Interès Turístic Nacional, i aportarà més pes a les qualitats 

d'importància i arrelament social d'aquesta celebració. En 

ella es visitarà el Casal Fester i llocs clau en la celebració 

de la festa.

A excepció de la visita teatralizada, que manté el seu preu 

de cinc euros, les altres tres s'ofereixen de manera gratuïta. 

Tota la informació i les condicions estan disponible a la xarxa 

d'Oficines Tourist Info i en turismococentaina.com
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Cocentaina acull una jornada de formació tècnica de la 
Subdelegació del Govern per a l’atenció a la violència de 
gènere i la protecció a les víctimes

L
'Ajuntament de Cocentaina, en estreta col·laboració amb 

la Subdelegació del Govern, la Federació Valenciana 

de Municipis i Províncies (FVMP) i la Creu Roja, ha 

acollit una jornada formativa al voltant del servei d'Atenció i 

Protecció de les Víctimes de Violència de Gènere (ATENPRO) 

que ofereix aquesta última entitat, Creu Roja, des de l'any 

2013. L'encontre es va celebrar el passat dimarts 26 de 

març al Centre Social del Real Blanc i va reunir a més de 70 

professionals i agents implicats en la lluita contra la violència 

i les agressions masclistes. La Subdelegada del Govern a la 

província d'Alacant, Araceli Poblador, va estar present en 

aquesta jornada i va aprofitar la seua visita a Cocentaina 

per a recordar que “s'han de desterrar mites i creences 

basades en estereotips masclistes que donen més valor a 

les paraules dels homes que a les dones. Són pràcticament 

inexistents les denúncies falses en violència de gènere”. És 

per això que la representant del Govern central a la província 

va voler reiterar la seua “voluntat decidida per a treballar de 

forma incansable per a no fallar a les víctimes, a les dones 

que denuncien, a les que no s'han atrevit encara i a tots els 

menors implicats”.

Actualment, la província d'Alacant és la cinquena en 

tot l'Estat amb un major nombre d'usuàries del servei 

NP Ajuntament de Cocentaina

d'ATENPRO, xifrades actualment en un total de 855 persones, 

de les quals un 78% són de nacionalitat espanyola i amb una 

mitjana d'edat entre els 35 i els 45 anys. Aquest és un servei 

d'atenció i protecció a les víctimes que depén del Ministeri 

de Presidència. La jornada de Cocentaina va aprofitar perquè 

els diversos agents implicats -treballadores i treballadors 

dels Serveis Socials, agents d'igualtat, professionals del 

Centre Dona 24 hores, agents de la Policia Local, Forces 

i Cossos de Seguretat de l'Estat...- conegueren a fons el 

funcionament, des d'un punt de vista tècnic, d'aquest servei 

d'Atenció i Protecció de les Víctimes de Violència de Gènere 

per tal d'aprofitar al màxim els seus recursos disponibles.

Mireia Estepa, alcaldessa socialista de l'Ajuntament de 

Cocentaina, ha agraït públicament a la Subdelegada del 

Govern que proposara la celebració d'una jornada de 

formació al municipi. “Em consta”, ha dit Estepa, “que 

la Subdelegada està molt implicada en la lluita contra la 

violència masclista i en la formació de tot el personal implicat, 

un tret que també ha definit la gestió de l'Ajuntament de 

Cocentaina especialment els últims anys. A més, també cal 

destacar la important feina que s'està fent per a reforçar els 

protocols d'actuació i portar un control més exhaustiu del 

que està ocorrent”.
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La FVMP premia al grupo Minerva de la Policía Local de 
Cocentaina en  la convocatòria «Premis Bon Govern 2019»
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Alcaldesa del Ayuntamiento de Cocentaina Mireia 

Estepa, junto con policías pertenecientes al grupo 

de la Policía Local Minerva de atención a víctimas de 

violencia de género, recogía el pasado día 28 de marzo de 

2019 el premio que otorgaba la Federación Valenciana de 

Municipios y Provincias.

Los premios «Bon Govern» reconocen aquellos proyectos 

y actuaciones que desarrollan los ayuntamientos en materia 

de gestión pública y que destacan por su excelencia. Este 

fue el caso del proyecto presentado por la unidad de policía 

especializada Minerva, que ganó el premio dentro de la 

categoría de «Polítiques d’integració, igualtat i cooperació».

El proyecto del grupo Minerva viene desarrollándose 

desde el año 2006 en materia de atención a víctimas de 

violencia de género. En el concurso se ha incluido también 

el programa educativo denominado “MINERVA EDUCA” 

que cumple ya tres años de implementación en los centros 

de secundaria del municipio y que trabaja para prevenir  

conductas relacionadas con la violencia machista.

La alcaldesa del municipio, Mireia Estepa, se mostraba 

muy orgullosa del grupo Minerva y decía durante su discurso: 

«estos 3 policías han unido a su vocación de proteger a la 

ciudadanía la sensibilidad y formación para dar un servicio 

especializado a las mujeres víctimas de agresiones que están 

pasando por, seguramente, el peor momento de sus vidas». 

Y explica que «es reconfortante saber que en Cocentaina 

hemos sabido tejer la red necesaria para ofrecer los máximos 

recursos posibles que faciliten la prevención e intervención en 

casos de violencia machista y, por supuesto, vamos a seguir 

con nuestra lucha contra esta lacra social». La alcaldesa 

terminaba su discurso diciendo al público que «está en las 

manos de todos y de todas sabernos y sentirnos libres».

La actividad de esta unidad de la Policía Local de 

Cocentaina va de la mano del trabajo del departamento de 

Bienestar Social, así como de otras instituciones, con el fin de

ofrecer una atención de calidad que haga que la víctima se 

sienta acogida y acompañada durante el difícil momento de 

hacer público su maltrato.

En los últimos años, varios ayuntamientos se han 

interesado por la forma de gestión del grupo Minerva y se 

han mantenido reuniones con sus técnicos para facilitar los 

procedimientos y formas de actuación. En el Congreso de 

Seguridad Local celebrado en noviembre de 2018, reservó 

una de sus ponencias al proyecto  Minerva como experiencia 

en materia de violencia de género en municipios pequeños.

Este premio refuerza el trabajo del grupo, que atesora otros 

reconociemientos como el que recibiera en 2008, 2º Premio 

de Calidad de la Diputación de Alicante; en

2012 el Premio Nacional de buenas prácticas en materia 

de violencia de género que otorgaba Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad; en 2014 la ONU reconocía 

la práctica del Grupo Minerva como una “Good Pactise”.
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Carrefour lanza el primer añojo criado sin tratamientos 
antibióticos
Carrefour- Cocentaina

C
arrefour lanza en Alicante la primera carne de añojo 

criada sin tratamientos antibióticos, dentro de la 

estrategia que tiene como objetivo convertir a la 

compañía en referente de la transición alimentaria. 

El lanzamiento de este producto se ha celebrado con la 

firma de un convenio de colaboración entre la empresa 

proveedora, El Encinar de Humienta y Carrefour. El 

lanzamiento se enmarca dentro del programa Act for 

Food y continúa la línea de trabajo iniciada en 2018 

con la comercialización del primer pollo campero criado 

también sin tratamientos antibióticos. Ambos productos se 

comercializan bajo la marca “Calidad y Origen Carrefour” 

y están disponibles en supermercados, hipermercados y 

comercio online de la compañía.

Producto con alimentación 100% vegetal 

La carne de añojo “Calidad y Origen” procede de animales 

nacidos en granjas seleccionadas de origen nacional que 

han recibido alimentación 100% de origen vegetal, con 

vitaminas y minerales, al menos cinco meses antes del 

sacrificio. Los añojos tienen características homogéneas, 

se han realizado cruces con un 50% de razas autóctonas 

españolas y un 50% de razas Limousine o Charolesa. La cría 

de estos animales se ha realizado respetando los mejores 

estándares de sostenibilidad y calidad animal ya que han 

crecido en explotaciones semi-extensivas en las que se 

desarrolla la cría y el cebo. 

En virtud de este acuerdo, Carrefour ofrecerá hasta 18 

referencias de carne de añojo entre las que se pueden 

encontrar lomo a la piedra, filetes, escalopines, medallones 

de solomillo, chuletón, osobuco, entrecot, churrasco o 

hamburguesas. La certificación de que los animales se han 

criado sin tratamientos antibióticos desde su nacimiento, 

la realiza el Órgano de Control y Certificación Ternera de 

Extremadura.

Calidad y Origen, dos metas Carrefour 

La marca “Calidad y Origen”, presente en Carrefour 

desde hace más de 15 años, surge ante la demanda del 

consumidor de productos que recuperen el sabor original 

de los alimentos, que velen por el bienestar animal y el 

medio ambiente y que sean desarrollados por agricultores, 

pescadores y ganaderos apasionados por sus productos al 

mejor precio. Estos productos se sustentan en cinco valores: 

seguridad alimentaria, con trazabilidad desde el campo 

hasta el plato; sabor; precio justo acorde con la calidad que 

ofrece el producto; autenticidad y respeto al medio ambiente 

y responsabilidad social.

Apoyo a los productos de Alicante

Carrefour tiene como objetivo principal ser la empresa 

de distribución referente de la transición alimentaria y 

entre sus señas de identidad está ofrecer a sus clientes un 

surtido amplio en el que tienen cabida tanto los productos 

de grandes empresas nacionales como los productos de 

pequeñas y medianas empresas de cada una de las regiones 

en los que la cadena está presente. 

En este sentido, la compañía mantuvo relaciones 

comerciales con 276 proveedores alicantinos por un 

valor que superó los 135 millones de euros. La compañía 

cuenta también en la comunidad con la central de compras 

hortofrutícola, Socomo, desde la cual abastece a los 

establecimientos del Grupo Carrefour en España y en otros 

16 países en los que la compañía está presente. 

Por lo que respecta a los productos del mar, Carrefour 

mantiene relaciones con las principales lonjas del país y sólo 

durante el pasado ejercicio, comercializó cerca de 664.500 

kilos de pescado procedente del litoral levantino.
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Cocentaina se’n va de tapes
Redacció

L
’Ajuntament de Cocentaina i l’Associació de Comerç han 

presentat el que seran les XIV Jornades Gastronòmiques 

Fira de Tots Sants (Cocentaina de Tapes), que enguany 

comptaran amb la participació de 19 establiments. L’edició 

d’aquest any que arrancarà ja el 9 de maig està formada per 

quatre rutes, de dijous a diumenge dels caps de setmana. 

L’oferta és de quinto i tapa per 2,5 euros. Els divendres, a 

més, estaran amenitzats amb música en directe. 

L’oferta es complementa amb rutes nocturnes amb la 

participació de Pub Nou Festa i Dallas 44, i les jornades 

de taula aqueixa a càrrec dels restaurants Distrac i Ara Sí.

Tant l’alcaldessa, Mireia Estepa, com la regidora de Fira, 

Mariona Carbonell, han destacat la importància d’aquesta 

jornades per a difondre la gastronomia contestana, mentre 

que Jordi Vañó, de l’associació de comerciants, ha ressaltat 

a més l’increment gradual del nombre de clients.

Per la seua banda, Andres Pascual, gerent de la cervesseria 

Gat Negre i representat de l’associació d’hostaleria de 

Cocentaina presentaba cada ruta i destacava la bona 

acceptació que dites jornades tenen per part del públic i la 

bona presidisposició dels establiments contestans així com 

dels col·laboradors en aquesta edició.

Per inaugurar aquestes jornades, els dies 9, 10 i 11 de 

maig tindrà lloc la ruta 1. En aquesta, participen ‘El Parral’, 

‘Gat Negre’, ‘Dolça Vida’ i ‘Ara Sí’. En podrà comptar, a 

més, amb ‘Sweet Virginia’, la banda d’estil de música soul, 

blues i rock.

 En la ruta 2, els dies 16, 17 i 18 de maig, participaran 

el ‘Bar Insa’, ‘Distrac’, ‘Racó de la Pizza’ i ‘Nou Festa’. En 

aquest cas, serà Pablo Gisbert qui amenitzarà la jornada en 

el seu estil acústic cd pop rock espanyol. La tercera ruta, 

els dies 23, 24 i 25 de maig, comptarà amb ‘El Xicotet’, ‘La 

Cabaña’ i ‘Tasca el Passeig’. Aquesta vegada serà ‘Kairos’, 

un duet acústic de cançó d’autor, l’encarregat de donar vida 

a aquests dies. 

En l’última ruta, la 4, que serà els dies 30 i 31 de maig i 1 

de juny, participaran ‘L’Alhambra’, ‘Mirador del Castell’, ‘La 

Goma’, i ‘Centre Social Real Blanc’. Enguany també tindrà 

lloc la ‘Ruta Nocturna’ els dissabtes 25 de maig i 1 de juny 

on participaran artistes com ara Lulú i els Tigretons, Dani 

Rossell i Graham Foster. A més a més, els dissabtes 11 i 

18 de maig al migdia, ‘Distrac’ i ‘Ara Sí’, organitzaran les 

Jornades de Taula. En aquestes, prèviament a la reserva, es 

podrà gaudir de mostres gastronòmiques de taula a elegir 

pels diferents participants. 

Finalment, i per no perdre la costum, també tindran lloc 

els diferents premis. Hi haurà el concurs de fotografia a més 

d’un sorteig per xarxes socials i, a més, si completes alguna 

de les 4 rutes, podràs guanyar cada cap de setmana premis 

de 200 euros, 50 euros i lots de vi, entre d’altres.

Tanmateix, l’associació de comerç i hostaleria també ha 

volgut sumar-se a la celebració de l’Any Sant i oferiran menús 

especials per als peregrins que vinguen al nostre poble.
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Gran Encontre Internacional sobre la Memòria Històrica per a 
commemorar els 80 anys del final de la Guerra Civil a Alacant

E
l dijous 28 de març s’inaugurà aquest Encontre amb la 

presència de la consellera de Justícia Gabriela Bravo. 

Assistiren membres del Fòrum de la Memòria Històrica 

i Democràtica a Cocentaina.

La primera conferència fou protagonitzada pels 

investigadors Francisco Moreno i Juan Martínez que ens 

recordaren els últims dies de la Guerra Civil a Alacant 

contant com fou l’eixida de milers i milers de persones del 

port d’Alacant amb el vaixell STANBROOK.

Destacaren també com els milers de persones que no 

pogueren embarcar foren apressades i enviant-les al camp de 

Los Almendros i després al camp de concentració d’Albatera.

Per acabar la sessió matinal tingueren a un grup d’experts 

de la “Càtedra Interuniversitària de Memòria Històrica i 

Democràtica del País Valencià formada per Rosa Monlleó de 

Castelló, José Miguel Santacreu de Alacant i Javier Navarro 

de València.

Ens feren una revisió del que està fent-se en cada 

universitat, del treball realitzar i del que queda per fer, 

destacant com després de 80 anys del final de la Guerra 

Civil, continua havent-hi tants problemes i traves per a poder 

documentar el que passà realment a la Guerra Civil, els llocs 

de combat, les batalles, la gent que estigué en eixa guerra i 

sobretot conéixer tota la documentació guardada sobre tota 

la repressió franquista durant l’etapa de la dictadura amb 

eixe genocidi que tingué lloc i que després de tants anys 

tenim el dret i l’obligació de conéixer el nostre passat per 

evitar que torne a passar.

A la vesprada tingué lloc una Taula redona sobre les iniciatives 

i actuacions de les Comunitats Autònomes sobre l’àmbit de la 

memòria històrica i democràtica. Participaren representants 

del Govern Balear, Navarra, País Basc i País Valencià.

Després altra taula redona sobre Experiències Municipals 

de Recuperació de la Memòria Històrica i Democràtica amb 

la participació de membres dels ajuntaments d’Alacant, 

Vila-Real, Xàtiva i un coordinador de la Xarxa de Municipis 

de la Memòria Històrica.

I ens quedava per al final de la jornada un vertader 

plat fort: Conferència del professor de la Universitat de 

Zaragoza i conegut investigador en l'àmbit internacional 

Julián Casanova. Tinguérem en aquest acte la presència 

del President del Govern Valencià Ximo Puig. Algunes 

de les idees que ens comentà foren: Tenim quasi tots els 

instruments per a conéixer el que passà a la Guerra Civil i 

al Franquisme, però hi ha un dèficit greu en l’educació per 

a conéixer el que va passar. Abans les generacions que 

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

estudiaren COU no la van estudiar. A la LOGSE sí que hi 

havia Història Contemporània però depenia dels professors 

encara que eixia algun tema sobre aquesta etapa històrica a 

la Selectivitat. La propaganda política i els records familiars 

dominen sobre l’educació al cas de Guerra Civil.L Llei de 

la Memòria Històrica no s’ha portat endavant. Retornar la 

dignitat a les famílies és innegociable. La gent crida, discuteix 

i no llig. Hi ha un menyspreu absolut per al coneixement.

El divendres 29 començà amb DIÀLEGS SOBRE LA 

REPRESSIÓ DE LES DONES REPUBLICANES a càrrec de 

Mónica Moreno de la Universitat d’Alacant i Ana Aguado 

de la Universitat de València. Coordinà aquests diàlegs 

l’historiador Emilio Soler.

A continuació DIÀLEGS SOBRE LES COMISSIONS DE 

LA VERITAT: El dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i 

garanties de no repetició. Comissió de la veritat.

En aquest DIÀLEG intervingueren Jaime Ruíz President 

de AMESDE, Cristina Almeida i José Antonio Martín Pallín 

magistrat emèrit del Tribunal Supremo.

A la vesprada destaquem una conferència sobre JUAN 

NEGRIN , president del govern a la República. Intervingué 

la seua néta Carmen Negrín Presidenta de la Fundació Juan 

Negrín. Ens contà com el seu avi fou un dels últims en anar-

se’n d’España i ens explicà els “bulos” i mentides sobre el 

seu avi com la de l'ORO DE MOSCÚ que foren diners enviats 

a Rusia per a pagar les armes que els enviaren.

El dissabte 30 de març, les activitats començaren amb 

una visita al “Reformatorio de Adultos de Alicante” que 

fou la presó on va morir Miguel Hernández, un poeta de 

fama mundial però prohibit durant el franquisme, visita al 

cementeri d’Alacant, on varen veure primer el nínxol on 

estigué soterrat Miguel Hernández. Un lloc de pelegrinatge 

durant el franquisme, que estigué sempre ple de flors i de 

poemes que deixaven els visitants. Visitaren el panteó on en 

l’actualitat s’encontren les despulles de Miguel Hernández, la 

seua dona i el seu fill. Finalment anàrem a veure el monument 

als Represaliats com homenatge a 700 persones d’Alacant i 

província que moriren per la República.Visita a l’aeròdrom 

del Fondó de Monòver on partí l’últim govern de la República.

El diumenge 31 de març a les 12 del matí es va fer un acte 

públic al port d’Alacant com homenatge als republicans que 

comptaren amb el poeta Juan Carlos Mestre i el cantautor 

Adolfo Celdrán.
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Publicades les bases del 3r Concurs de lletres de cançons 
en valencià
Vicent Santamaria i Picó

Tècnic lingüístic- Aviva Cocentaina

E
l passat 4 d’abril, la Junta de Govern Local va aprovar 

les bases del 3r Concurs de lletres de cançons en 

valencià que s’han publicat en el BOP d’Alacant 

número 73 de 15 d’abril de 2019. 

Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Cocentaina, 

a través de l’Agència AVIVA de Promoció del valencià i en 

col·laboració amb altres entitats, convoca aquest concurs 

que pretén promoure l’ús de la nostra llengua a través 

d’una expressió literària tan alternativa com són les lletres 

de cançons, cançons de qualsevol temàtica o gènere, però 

manuscrites i en valencià. 

Atès que, un any més, participa també la Regidoria de 

Joventut, l’edat de les persones que hi vulguen participar 

està compresa entre els 12 i els 29 anys complits dins de 

l'any de la convocatòria.

Enguany, els premis tenen una dotació global de 1.350 

euros que es reparteixen en 3 categories, les quals tenen 

un primer i un segon premi cadascuna. 

Pel que fa a la presentació dels treballs, s'han de registrar 

en el SIC (Servei d'Informació a la Ciutadania) i el termini 

es tancarà el 31 d’agost de 2019, ja que està previst que el 

veredicte del jurat es faça públic durant el mes de setembre.

Les bases completes i la sol·licitud d’inscripció es troben 

en la pàgina web cocentaina.es

Lloc de presentació de les obres

SIC (SERVEI D'INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA)

AJUNTAMENT DE COCENTAINA

PLAÇA LA VILA, 1

03820 COCENTAINA (ALACANT)

Sol·licitud i informació

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA – CASA 

DE LA JOVENTUT

Tel i WhatsApp: 965 590 207

e-mail: aviva@cocentaina.org

Web: www.cocentaina.es
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Eleccions generals i autonòmiques

A 
les portes de l'eleccions municipals, fem referència 

a les eleccions nacionals i autonòmiques que es van 

celebrar el passat 28 d'abril. Amb una alta participació 

i total normalitat va transcórrer aquesta festa democràtica.

El Partit Socialista, igual que ha succeït en les Eleccions 

Generals, també s'ha imposat en nombre de vots en el 

conjunt de les comarques del Comtat. Els Socialistes s'han 

imposat en 14 municipis mentre que PP i Compromís han 

guanyat en 9 localitats cadascun.

A Cocentaina ha guanyat el PSOE amb 1987 vots i 

la formació política s'ha imposat en nombre de vots a 

Compromís que ha quedat en segon lloc (1381). La tercera 

posició és per al PP (1096) i per darrere han quedat 

Ciutadans (892), Vox (582), Unides Podem-Esquerra Unida 

(515), PACMA (82), Avant Els Verds (68), ERPV (26), RVPVE 

(7), 3e En Acció (5), PACT (5), PCPE (4), ALTER (1)

Per la seua part a Muro, s'ha imposat Compromís amb 

1.730 vots. Per darrere han quedat el PSOE (895), PP (754), 

Ciutadans (746), Unides Podem-Esquerra Unida (522), Vox 

(429), PACMA (67), ERPV (16), 3e en Acció (15), Avant Els 

Verds (13), PACT (12), PCPE (8), ALTER (3) i RVPVE (2).

En la resta de poblacions del Comtat queden així els 

resultats de les Eleccions Autonòmiques del 28A.

Agres: Compromís (108), Partit Popular (106), PSOE (69), 

Ciutadans (44), Vox (34), Unides Podem-Esquerra Unida 

(20), Partit Animalista (3), ERPV (1)

Alcosser de Planes: Compromís (57), PSOE (19), PP (18), 

Ciutadans (17), Vox (11), Unides Podem-Esquerra Unida 

(11), PACMA (2), PACT (1)

Alcoleja: PSOE (38), PP (36), Ciutadans (20), Compromís 

(12), Vox (11), Unides Podem-Esquerra Unida (4), ERPV (1)

Alfafara: Compromís (83), PP (66), PSOE (54), Ciutadans 

(35), Vox (22), Unides Podem-Esquerra Unida (14), PACMA 

(2), ALTER (1), Avant Els Verds (1), ERPV (1)

Almudaina: PP (23), PSOE (15), Compromís (11), Vox (10), 

Unides Podem-Esquerra Unida (8), Ciutadans (6), PACMA (1)

Balones: PP (18), Compromís (16), Ciutadans (16), PSOE 

(16), Unides Podem-Esquerra Unida (9), Vox (3), PACMA (2)

Benasau: PP (36), Compromís (22), PSOE (22), Unides 

Podem-Esquerra Unida (15), Vox (9), Ciutadans (5), ERPV 

(2), PCPE (2), Avant Els Verds (1), PACT (1)

Beniarrés: Compromís (255), PP (184), PSOE (162), 

Ciutadans (70), Vox (57), Unides Podem-Esquerra Unida 

(37), PACMA (4), PCPE (2), ERPV (1), PACT (1)

Benifallim: Compromís (25), PP (21), Ciutadans (12), Vox 

(12), PSOE (11), Unides Podem-Esquerra Unida (4)

Benilloba: PSOE (142), PP (120), Compromís (118), 

Ciutadans (53), Unides Podem-Esquerra Unida (37), Vox 

(31), PCPE (9), Avant Els Verds (2),  ERPV (2), PACMA (2), 

3e en Acció (1)

Benillup: Compromís (26), PP (16), Ciutadans (13), PSOE 

(12), Unides Podem-Esquerra Unida (3), Avant Els Verds 

(1), PCPE (1), PACT (1), Vox (1)

Benimarfull: PSOE (80), Ciutadans (50), PP (46), 

Compromís (43), Vox (30), Unides Podem-Esquerra Unida 

(16), PACMA (1)

Benimassot: PP (20), Compromís (12), PSOE (12), Unides 

Podem-Esquerra Unida (10), Vox (6), Ciutadans (5), Avant 

Els Verds (3), ALTER (1), ERPV (1)

Fageca: PSOE (26), PP (20), Vox (14), Compromís (11), 

Ciutadans (10), ERPV (1), Unides Podem-Esquerra Unida (1)

Famorca: PP (20), Vox (9), PSOE (6), Ciutadans (2), 

Compromís (2), Unides Podem-Esquerra Unida (1)

Gaianes: Compromís (92), PSOE (78), PP (32), Ciutadans 

(29), Unides Podem-Esquerra Unida (29), Vox (22), PACMA 

(5), PACT (2), PCPE (1)

Gorga: PSOE (62), PP (48), Compromís (33), Unides 

Podem-Esquerra Unida (21), Vox (18), Ciutadans (7), ALTER 

(1), RVPVE (1)

L’Alqueria d´Asnar: PSOE (98), Compromís (84), Ciutadans 

(40), Unides Podem-Esquerra Unida (34), PP (33), 3e en 

Acció (1), Avant Els Verds (1), ERPV (1), PACMA (1)

L'Orxa: PSOE (114), PP (110), Compromís (94), Ciutadans 

(45), Vox (28), Unides Podem-Esquerra Unida (25), 3e en 

Acció (2), PACMA (2), PCPE (1), RVPVe (1)

Milleneta: PSOE (38), Compromís (36), Ciutadans (22), 

Unides Podem-Esquerra Unida (16), PP (15), Vox (9), 

PACMA (3), *PACT (1)

Planes: PP (168), PSOE (126), Compromís (83), Ciutadans 

(40), Vox (24), Unides Podem-Esquerra Unida (23), PAC;A 

(4), PACT (3), Avant Els Verds (1)

Quatretondeta: PSOE (21), Compromís (18), Vox (14), PP (12), 

Unides Podem-Esquerra Unida (10), Ciutadans (7), PACMA (1)

Tollos: PP (9), Compromís (6), Ciutadans (4), PSOE (3), 

Avant els Verds (1)

 A nivell nacional, el PSOE va guanyar els comicis en 

aconseguir 123 escons i el 28,70% de les paperetes, a gran 

distància del PP, que cau al 16,68% i 66 diputats, seguit 

molt de prop per Ciutadans, que puja a 57 diputats i un 

suport del 15,84%. La coalició Unides Podemos i les seues 

confluències es queden en el quart lloc sumant el 14,31% i 

42 diputats, mentre que la cinquena plaça és per a Vox, que 

s'estrena en el Congrés amb 24 escons (10,26%). Cap dels 

blocs esquerra/dreta aconsegueix majoria clara.

També tenen representació Navarresa Suma (UPN, PP i 

Cs) amb dos diputats per a la formació foralista (0,41%); 

Coalició Canària amb altres dos diputats (0,51%), Compromís 

que cau a un (0,66%) i s'estrena el Partit Regionalista de 

Cantàbria (PRC) amb un diputat i el 0,20%.

A la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat 

podrà revalidar un segon mandat i el Pacte del Botànic podrà  

il·luminar una extensió del Consell liderat pel socialista Ximo 

Puig en virtut dels resultats de les eleccions de València 

2019, en les quals el PSPV ha aconseguit la victòria, la 

primera des dels comicis de 1991, però realment minsa per 

la baixada de Compromís, que perd dos escons, i d'Unides 

Podemos-Esquerra Unida, que cau altres cinc. Amb l'avanç 

dels socialistes, l'esquerra suma 52 escons, a penes cinc 

més que el bloc de dretes, en el qual el PP s'afona, puja 

Ciutadans ja com a tercera força política per davant de 

Compromís i Vox accedeix amb 10 diputats.
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Especial eleccions municipals 2019

E
n aquest apartat, la revista Cocentaina. El Comtat els ofereix un apropament als candidats i candidates que 
opten a l’alcaldia de Cocentaina per als propers quatre anys.

Trobaran l’entrevista que amablement i de forma desinteressada ens han facilitat cada candiat/a, amb les 
mateixes preguntes per a tots i totes així com la llista completa i la foto de totes les candidatures. Des d’aquestes 
pàgines, agrair la cordialitat dels portaveus a l’hora de contestar les preguntes i la immediatesa a l’hora de fer-
nos-les arribar..

El diumenge 26 de maig, Ràdio Cocentaina els oferirà en directe diferents connexions al llarg del dia i a partir 
de les 20h tot l’equip de professionals d’aquesta casa estarem en el centre de dades ubicat al Teular i als nostres 
estudis en directe per donar-los els resultats de Cocentaina i la comarca el Comtat.

Benvolgut veí/veïna:

El pròxim 26 de maig tindràs l’oportunitat de triar les 
persones que portaran la teua veu a l’Ajuntament, les 
persones que formaran el Govern Municipal.

El teu VOT és important, perquè, com a ciutadà o ciutadana 
que forma part de la nostra Comunitat, d’aquest depèn, en 
bona part, la millora de la qualitat de vida del teu poble, i 
per tant, el teu benestar.

El teu VOT és important, perquè representa la màxima 
expressió de llibertat d’un estat democràtic.

És per això que, com alcaldessa, et demane que el dia 
26 de maig faces valdre el teu dret i VOTES

Mireia Estepa Olcina

Alcaldessa de Cocentaina

MMiMiMi ii EEEEEEE OlOlOlOll i
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Mireia Estepa Olcina candidata a l’alcaldia de Cocentaina 
pel Partit Socialista

1-. Com afronta l’encapçalar, la llista del seu partit cara a 

les properes eleccions? Ha sigut decisió pròpia o del partit?

- L’afronte amb il·lusió i amb moltes ganes de posar-me en 

les mans de la gent del meu poble per a seguir treballant, 

resolent els problemes de les persones i aportant tot el 

potencial del nostre equip. En quant a la decisió, dir-te 

que en primer lloc evidentment va ser una decisió meua 

tornar-me a presentar com a  candidata socialista perquè 

pensava que el projecte havia de continuar quatre anys més 

per a tancar el cicle d’aquesta candidatura i  després, a les 

primàries del partit l’agrupació va donar el seu total suport. 

2-. Quin ha sigut el procés  d’elecció de la seua candidatura?

- El Partit Socialista fa primàries, així que em vaig presentar 

en el calendari que marca el Psoe i els meus companys i 

companyes de l’agrupació em van donar el seu suport per 

seguir defensant el nostre projecte de poble.

3-.  Fem un repàs per la seua vida política, com arriba vostè 

a entrar en política? Quins eren i son els seus objectius? Quina 

ha sigut la seua trajectòria?

- Entre en política en la llista de Rafa Briet de 2011 i en 

2015 ell em proposa ser la candidata del Partit Socialista i 

amb el suport del partit vaig donar eixe pas que em portava 

a la responsabilitat més important i valuosa de la meua vida: 

gestionar el meu poble.

El meu objectiu era i és treballar perquè les persones que 

viuen en el nostre poble es senten orgulloses de ser i de 

viure en Cocentaina. Treballe perquè la gent no necessite 

eixir de Cocentaina per a trobar feina, per a tindre accés a 

uns bons recursos i per a accedir a uns serveis municipals 

gratuïts i de qualitat, on el ciutadà siga tractat com mereix. 

Treballe per conservar un poble que estima i respecta les 

seues tradicions, el seu patrimoni i el seu entorn natural, 

que ho posa en valor i que al mateix temps mira al futur. 

Em vaig presentar amb eixos objectius i continue, junt amb 

el meu equip, treballant per oferir als veïns i veïnes de 

Cocentaina dignitat, benestar i satisfacció en la vida que 

tenen a Cocentaina.

4-. De nou afrontem una campanya política cara a les 

properes eleccions del mes de maig, quin és el seu programa?

- El programa socialista és la garantia de creixement i d’una 

bona gestió basada en la nostra experiència i honradesa. 

Aquestes són algunes de les idees que tenim per a seguir 

construint la Cocentaina que estimem i que són fruit de les 

nostres reunions amb entitats i veïnat:

*Anem a continuar apostant per un poble per a totes 

les persones amb inversió en eliminació de barreres 

arquitectòniques com hem fet en el carrer Major.

*Posarem en valor les nostres tradicions, aconseguirem 

que els nostres Moros i Crsitians siguen declarats d’Interés 

Turístic Nacional i ajudarem econòmicament a la celebració 

del 500 aniversari de la Mare de Déu.

*Mantindrem en condicions les instal·lacions esportives i 

dotarem de vestidors i d’una entrada digna al camp de la Via.

*Obrirem al públic el refugi de la Guerra Civil i el torrejó 

del Castell.

*Acondicionarem la via verda i la integrarem dins de la 

ruta Eurovelo.

*Invertirem en les instal·lacions i serveis del polígons 

industrials: accessos, senyalització, zones verdes, fibra 

òptica.

*Canviarem l’estat del pati de butaques i el galliner del 

Teular.

*Posarem en marxa una APP del comerç local per fer 

comandes.

*Traslladarem la FPA i Ràdio Cocentaina a l’edifici del 

Bosco I quan finalitzen les obres de l’escola del Bosco 

unificada.

5-. La llista que l’acompanyarà, l’elabora vostè o ve 

imposada pel partit? Es tracta de gent afiliada o independent?

-En el Partit Socialista sempre li se dona prou marge de 

maniobra al candidat per elaborar la llista i en este cas, les 

primeres persones de la llista i jo vam fer una proposta de 

llista i la vam deixar oberta per què el partit poguera aportar 

persones a eixa llista i opinar sobre quina posició havia 

d’ocupar cadascuna. En el Psoe pensem que la candidata, 
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en aquets cas, ha de conformar un equip que siga de la 

seua total confiança, per això el partit mai imposa ninguna 

llista i sempre el que busquem és consensuar. Dins de la 

llista  hi ha de tot: hi ha gent que està afiliada, hi ha gent 

que és independent i és simpatitzant del Psoe i pense 

que d’això tracta una llista: ha de ser representativa de les 

idees d’un partit, però sobretot ha de ser representativa 

de la gent del poble perquè ací venim a fer política local, 

no anem a treballar sobre les gran línies ideològiques dels 

nostres partits, aleshores a l’hora de fer aquesta llista sí 

que s’ha buscat a gent que siga representativa de les 

nostres associacions, de les nostres entitats, dels nostres 

barris...en definitiva de tota Cocentaina i pense que és la 

llista que millor representa al nostre poble i la llista amb les 

persones que millor poden gestionar certes àrees perquè 

les coneixen, perquè les viuen, perquè formen part de les 

nostres associacions, dels clubs esportius, de les nostres 

filaes i viuen ací en Cocentaina i coneixen perfectament que 

és el que necessita el veí o la veïna que viu enfront.

6-. Si arriba el cas, s’han plantejat pactar?

- De moment, fins que no passen les eleccions, l’escenari 

està totalment obert. El Partit  Socialista ha pactat durant 

moltes legislatures, nosaltres no tanquem les portes a  ningú. 

Evidentment el sector de la dreta conservadora i el PSOE no 

van de la mà, però dialogarem i consensuarem el que faça 

falta amb els partits per tal de portar a terme una legislatura 

que siga tranquil·la i bona per al nostre poble que és per a 

allò que ens presentem.

7-. Quina ha sigut la gestió del seu partit que destacaria 

d’aquestos 4 anys a l’Ajuntament de Cocentaina?

El projecte de gestió ha sigut clar: escoltar als nostres veïns 

i veïnes per a fer poble a tots els nivells.

*Hem treballat incansablement per la unificació del Bosco 

i hem aconseguit els diners de Generalitat, tot i el vot en 

contra de PP i Col·lectiu-Compromís.

*Hem invertit molt en instal·lacions esportives: el camp 

de la Via o la coberta de la pista de patinatge són un bon 

exemple.

*Hem aconseguit que Cocentaina siga més accessible: el 

col·legi Real Blanc, el Teular, el Ferrocarril o el carrer Major 

són espais sense barreres.

*Gaudim d’un Centre de Salut totalment reformat.

*Hem reduït l’atur i hem contractat a 20 persones amb 

programes de formació i ocupació.

*Hem recuperat i restaurat els nostres llavadors.

*Hem baixat l’IBI un 5,25%.

*Hem aconseguit els diners per a fer la passarel·la de la 

via verda.

*Hem posat en marxa la Unitat Canina Antidrogues en 

la Policia Local.

*Hem aconseguit que la Fira de Tots Sants siga la 

primera d’Espanya en ser declarada BIC i d’Interès Turístic 

Internacional.

El llistat de tot allò que hem treballat amb el poble en 

aquestos anys és llarg perquè sempre hem tingut una idea 

a la ment: estar a prop dels socarrats i fer de Cocentaina un 

poble del què es pogueren sentir orgullosos.

8-. Què destacaria de Cocentaina?

Cocentaina és un poble súper divers, súper ric en 

patrimoni, història, cultura, en indústria... Cocentaina és 

un poble molt arraigat a les seues tradicions però sempre 

amb les portes obertes a l’evolució. Crec que Cocentaina 

és un poble molt orgullós de les seues arrels, les defensa 

allà on va, les sabem posar en valor i un clar exemple del 

que dic han sigut el últims reconeixements de la Fira: tenim 

una Fira BIC, una Fira d’Interens Turístic Internacional, la 

única d’Espanya. El nostre poble és un municipi obert i els 

contestans i contestanes estem molt orgullosos de ser-ho 

perquè sabem que vivim en un dels pobles més complets.

9-.  Com veu el futur de Cocentaina?

Veig un futur apassionant, veig un poble viu i sostenible, 

ple de persones emprenedores que cuiden i estimen les 

tradicions i l’entorn en què vivim. Veig una Cocentaina on les 

veïnes i veïns seguim vivint tranquils, segurs, gaudint d’uns 

serveis municipals de qualitat i que camina amb pas ferm 

cap a la igualtat d’oportunitats. Eixa Cocentaina del futur és 

la de d’un poble per a TOTES les persones.

10-. Com es definiria vostè?

Sóc una persona honrada, responsable i treballadora, a 

qui li agrada escoltar per conèixer les necessitats dels veïns 

i veïnes i quines són les seues il·lusions. M’encanta treballar 

amb les persones, segurament perquè com a treballadora 

social i mestra de Primària, em ve de vocació professional. 

Cada dia intente aplicar el meu sentit de l’humor irònic i 

somriure el màxim possible, perquè el treball en positiu 

sempre suma. D’altra banda, sóc exigent i tinc un alt sentit 

de la justícia i la paraula donada i per això no m’agraden els 

enganys ni fer promeses que no sé si podré complir. Pense 

que a la política es ve a millorar la vida de les persones i 

s’ha de tindre vocació de servici, no venim a quedar bé amb 

bones paraules, venim a treballar amb fets.

M’agraden els reptes, aprendre un poquet tots els dies, 

viure les tradicions del meu poble i caminar per les nostres 

serres. Sóc una dona orgullosa de ser contestana.
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Llista Partit Socialista per a les eleccions municipals de 2019

1. MIREIA ESTEPA OLCINA 

2. MARIONA CARBONELL PASCUAL 

3. MARIA EUGENIA MIGUEL ANDUIX 

4. OCTAVIO CERDA BERNABEU

5. ANTONIO AGUSTÍN HERNANDEZ MOLINA

6. MARIA TERESA VALLS JOVER 

7. FRANCISCA RUIZ MOLINA

8. IVAN JOVER PERIS

9. JOAN AURA MOLTO 

10. MANUELA MARTÍNEZ LOZANO

11. ROBERTO FAUS SERNA 

12. LUCÍA MASERO BRAVO 

13. RAFAEL MONTANER BROTONS

14. AITANA CASTELLÓ GONZÁLEZ 

15. DAVID BAUDÍ BLASCO 

16. JOSEFA CARBONELL CAÑIZARES 

17. FRANCESC INSA AGULLO 

SUPLENTES 

1. MARÍA GINER SANZ

2. PABLO CARBONELL JORDA

3. JUAN LUÍS MAIQUEZ ZARAGOZA
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Llista Col·lectiu 03820- Compromís per a les eleccions 
municipals de 2019

1. JORDI PLA VALOR

2. PAULA FIGUEROLA I PRATS

3. FRANCISCO PAYÀ ALBORS

4. AYELEN SEMPERE DELGADO

5. JAVIER SANSALVADOR PÉREZ

6. MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ HERRERO

7. IVAN BLASCO RIPOLL 

8. AMPARO MARTÍ SOLER

9. JOSÉ VICENTE PEREA MIRÓ 

10. MUSTAPHA DRIOUCH LARICH 

11. PAULA SÁNCHEZ BALLESTER 

12. JOSEFA VICENT MARTÍNEZ 

13. XAVIER ANDUIX ALCARAZ 

14. ARNAU FAUS MOLINA 

15. CRISTINA DE LOS ÁNGELES LUCAS MARTÍNEZ 

16. VICENTE PÉREZ FERRANDIZ

17. ESTHER BLANES BERNABEU 

SUPLENTES 

1. JOAN DE DEU LLOPIS VALOR

2. JOSÉ LUIS LUCAS PALACÍ 

3. MILAGROS PEIRÓ ÁLVAREZ 

4. PERE FERRER MARSET

5. NIEVES FRANCÉS SÁNCHEZ

6. XAVIER LINARES VALOR

7. BERTA ÍÑIGUEZ VILAPLANA

8. ÀLVAR BORREL DOMÍNGUEZ 

9. CANDELA PERPIÑÁ GARCÍA 

10. MIGUEL ÁNGEL PRATS PEIDRO
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Jordi Pla Valor, candidat a l’alcaldia de Cocentaina per 
Col·lectiu 03820- Compromís per Cocentaina

1-. En quin moment es decideix a participar en política? El 

van buscar o va ser vostè qui és va oferir?  

Vaig començar a participar en política abans de les 

eleccions generals del 2011. Vaig començar a participar 

en política per a fer campanya per Joan Baldoví. Hui en 

dia, és el diputat millor valorat del Congrés. Pel que fa en el 

terreny personal, a la meua família no hi ha tradició política. 

No hi ha tradició de militar a cap partit polític. Em va nàixer 

formar part del BLOC i Compromís. Li vaig entregar la fitxa 

de militant a Enric Moltó. Els valencians i els contestans hem 

de defensar els nostres interessos. Per això, vaig escollir 

un projecte arrelat al poble i al territori, el partit de casa, el 

partit quilòmetre zero, el Col·lectiu 03820 – Compromís. No 

depenem de ningú i tenim les mans netes i les mans lliures 

per actuar amb total llibertat en la defensa dels interessos 

valencians i dels interessos contestans.

2-. Quin ha sigut el procés d’elecció de la seua candidatura?

La nostra candidatura ha estat escollida per la nostra 

militància a través de l’assemblea. Al setembre vam tindre 

l’assemblea per a triar el candidat a l’Alcaldia. Molta gent del 

col·lectiu, del teixit associatiu del poble i de la societat civil 

em va demanar que fera un pas endavant i em presentara 

com a cap de llista. Ha estat una decisió reflexionada i 

compartida amb la gent que estime. Reflexionada en el sentit 

personal i professional. Tinc faena. Tinc professió. M’agrada 

molt el meu treball en l’àmbit de la planificació territorial, la 

gestió de fons europeus i el desenvolupament local al món 

de la consultoria. Per això, mai faré de la política un modus 

vivendi. Això em dóna les mans lliures per dir sempre el que 

pense. Qui no té professió ni ha cotitzat més enllà que en 

la política, acceptarà qualsevol cosa per mantindre’s vivint 

d’un sou públic. El meu interés és únicament millorar el 

meu poble.

3-.  Fem un repàs per la seua vida política, com arriba vostè 

a entrar en política? Quins eren i son els seus objectius? Quina 

ha sigut la seua trajectòria?

Vaig entrar a participar de la política municipal de la mà 

d’Enric Moltó. Els últims 4 anys he estat regidor al nostre 

Ajuntament.  A nivell intern, forme part del Consell Nacional 

del BLOC i Compromís; i he estat en la redacció de la 

ponència política i del codi ètic de Compromís. Els meus 

objectius i la meua il·lusió continua intacta: fer de Cocentaina 

un poble amb futur. Estem orgullosos del nostre passat com 

a poble i hem de fer que Cocentaina tinga perspectives de 

futur.

4-. De nou afrontem una campanya política cara a les 

properes eleccions del mes de maig, quin és el seu programa?

El nostre programa electoral té tres grans eixos. En primer 

lloc, la creació de faena. Hui en dia, Cocentaina té dades 

d’atur superiors a les dades de la comarca, la província i 

l’autonomia. No podem continuar així. Per això, ajudarem i 

impulsarem la indústria com a motor econòmic. Ajudarem 

a exportar a les xicotetes i mitjanes empreses. Ajudarem en 

la digitalització de l’empresa contestana. Ajudarem a la seua 

projecció en fires internacionals. També farem un Pla de 

Modernització de Polígons Industrials per tenir unes àrees 

industrials del segle XXI. També apostem pel turisme per a 

la creació d’ocupació. Apostar per la marca Serra Mariola, 

fer de Cocentaina un lloc d’encontre cicloturista i potenciar 

el turisme cultural i natural. Aprofitar la marca Fira de Tots 

Sants per a potenciar el turisme durant tot l’any. El sector 

del comerç també és fonamental per a donar vida al nostre 

poble i el potenciarem de veritat, li donarem un impuls per 

a la seua modernització. 

En segon lloc, els nostres veïns mereixen més que 

carrers bruts. El manteniment de Cocentaina és una de 

les nostres prioritats. Actualment, el servei de neteja i de 

brossa dóna llàstima. S’incompleix sistemàticament el plec 

de condicions. És a dir, els contestans paguem per serveis 

que no es fan. I mentrestant, l’equip de govern mira cap 

a altre costat. Paguem un Ferrari i tenim un Fiat. Per què? 

A més, el contracte està en pròrroga i l’equip de govern 

ha sigut incapaç de traure endavant un nou contracte. 

Major manteniment del nostre poble també és tenir els 
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parcs i jardins ben cuidats. Major manteniment en el 

nostre poble és fer un Pla de Camins Rurals per conéixer 

i reparar la xarxa pública de camins rurals, que hui en dia 

està totalment abandonada per l’equip de govern. Tenir un 

poble accessible, sense barreres arquitectòniques. El nucli 

antic està abandonat. Crearem la Regidoria de Nucli Antic 

per executar un pla de revitalització per al Raval i la Vila.

En tercer lloc, l’ajuda a totes les persones. Els poders 

públics no poden deixar enrere a les persones més 

vulnerables de la nostra societat. Garantirem drets. Apostem 

per uns serveis socials del segle XXI i per la creació de faena. 

No podem deixar soles a les persones majors. Assumim 

totalment el que ja va plantejar la Plataforma en Defensa 

de la Llei per la Dependència en 2015. També assumim les 

reivindicacions del Projecte Somriures. 

5-. La llista que l’acompanyarà, l’elabora vostè o ve 

imposada pel partit? Es tracta de gent afiliada o independent?

He tingut total llibertat per a confeccionar la nostra 

candidatura. I per això, he d’agrair la confiança absoluta 

de la militància. També cal destacar que ha estat aprovada 

per unanimitat de l’assemblea. Mentre en altres partits estan 

barallats, no es parlen, regidors no repeteixen perquè els fan 

fora, al Col·lectiu 03820-Compromís apostem pel consens 

i el diàleg. Aquells que estan enfrontats internament no 

estan en condicions de gestionar Cocentaina. El nostre 

poble requereix consens i diàleg. A la nostra candidatura no 

demanem carnets ni afiliacions a partits polítics. A la nostra 

candidatura portem el carnet de Cocentaina. Hem elaborat 

una candidatura transversal i que representa la societat 

contestana al complet. 

6-. Si arriba el cas, s’han plantejat pactar?

Em presente, amb humilitat, per a ser el pròxim alcalde. 

Cocentaina necessita un nou impuls. Un canvi a millor. 

Durant els últims anys s’han fet coses bé i altres coses mal. 

Ni tot és bo ni tot és negatiu. Però l’equip de govern demostra 

un esgotament brutal. No tenen projecte. No tenen il·lusió. 

Estan dividits internament. I Cocentaina no pot perdre 4 

anys. No podem perdre més oportunitats. No podem deixar 

escapar més trens. En termes futbolístics, quan l’equip no 

funciona qui falla és l’entrenador. Hem estat elaborant un 

programa de govern realista, concret i seriós per rellançar el 

nostre poble. Estar estos anys a l’oposició ens ha ensenyat 

a què es poden fer les coses millor. Escoltant a la gent i 

sense prepotència. Per això, tenim la intenció de liderar el 

pròxim equip de govern. No és bo que un mateix partit estiga 

tant de temps governant. Per regeneració democràtica és 

necessari canviar d’aires. Un nou equip de govern. I per 

d’això, esperem comptar amb el suport de la resta de grups 

municipals per a propiciar un canvi a millor en el nostre 

poble. Hem fet una candidatura preparada per a gestionar 

i per a liderar l’equip de govern. 

7-. Quina ha sigut la gestió que destacaria d’aquestos 4 

anys al capdavant del seu partit com a regidor(i/o alcalde) a 

l’Ajuntament de Cocentaina?

De tot el treball que hem fet com oposició a l’Ajuntament, 

destacaria dos grans temes: la denúncia del mal servei de 

neteja-brossa i fomentar la creació de faena. En primer lloc, 

hem votat no a totes les pròrrogues del contracte del servei 

de neteja i brossa. Hem denunciat tots els incompliments, 

més de 20. Com hem dit, serveis que els contestans paguem 

i que FCC no compleix, mentre l’equip de govern mira cap a 

altre costat. Cocentaina mereix tindre un bon servei de neteja 

i de recollida de la brossa. En segon lloc, hem aportat moltes 

propostes en positiu que ajudarien a crear faena, crear noves 

empreses i consolidar les existents. Hem proposat millores 

en els polígons industrials o que es facen programes per 

ajudar a exportar a les xicotetes empreses. També a través 

del turisme, proposant que Cocentaina siga lloc d’encontre 

ciclista o que s’òbriguen els monuments durant el cap de 

setmana. Hem estat moltíssims anys per aconseguir que 

el Palau estiga obert durant els caps de setmana. Hui en 

dia encara no estan durant tot l’any les visites guiades al 

Castell. Per això, necessitem liderar l’equip de govern. Per 

agilitzar tots els aspectes que repercutisquen en millores 

i oportunitats per al nostre poble. També hem reivindicat 

durant molts anys un Pla de la Muralla per garantir la seua 

protecció i perquè siga un atractiu turístic més.

8-. Què destacaria de Cocentaina?

Som un gran poble. Arrelat a les nostres tradicions i  a les 

nostres festes. Un poble referent de la indústria. Tenim un 

gran passat. Hem de tindre més autoestima com a poble 

per a superar els reptes del futur. 

9-.  Com veu el futur de Cocentaina?

Amb preocupació. Veig el futur de Cocentaina amb 

preocupació. Podria ser una sensació o una percepció, 

però la meua preocupació ve a partir de dades objectives. 

Cocentaina té un major percentatge d’atur que la xifra 

comarcal, provincial i autonòmica. Aquesta xifra, en atur 

femení, en dones sense treball, també és major a les dades 

comarcals, provincials i autonòmiques. Sense treball, una 

societat no avança. Hem d’apostar pels sectors productius 

per generar faena, salaris i treballs estables per aconseguir 

la cohesió social. És preocupant que les generacions joves 

no pugen quedar-se a viure al nostre poble perquè no troben 

faena. Hem de retenir el talent.

10-. Com es definiria vostè?

Em considere una bona persona. Una persona pròxima. 

Una persona moderada. Un enamorat del meu poble.
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Raimundo Montava Allouzi candidat a l’alcaldia de 
Cocentaina pel Partit Popular
1-. En quin moment es decideix a participar en 

política? El van buscar o va ser vostè qui es va 

oferir? 

-Al tindre una Junta Local, les decisions que 

afecten Cocentaina les acordem en les nostres 

reunions obertes a la ciutadania i és allí on 

es parla de les coses que ens confereixen a 

nosaltres, com l'elecció del candidat. No sabria 

dir en quin moment va sorgir el meu nom però 

sí que la il·lusió del meu equip em va empentar 

a voler donar este pas.

2-. Quin ha sigut el procés d’elecció de la seua 

candidatura? 

-L’elecció de la candidatura es tanca en el Comité 

Electoral Local i s’aprova en un comité Provincial.

3-. Fem un repàs per la seua vida política, com 

arriba vostè a entrar en política? Quins eren i són els seus 

objectius? Quina ha sigut la seua trajectòria? 

-Sempre he tingut inquietuds polítiques, des de ben 

xicotet (en el Bosco II) em vaig presentar al Consell Escolar 

organitzant una campanya electoral i recollint propostes 

com la dels filtres per a les fonts o la subjecció les porteries 

de la pista de futbet. L’entrada a l’Institut IES Pare Arques 

em va encaminar a mantindre una excel·lent relació amb 

alguns professors amb els que debatia i, sense adonar-me’n, 

començaven ja els primers passos d’una vida bolcada en 

millorar el meu poble. Més tard, ja a la Universitat d’Alacant,  

em vaig adonar que la confiança cega en el poder polític era 

un error. Dit d’altra manera, no era desgavellat parlar més 

de defendre a la ciutadania dels polítics que als ciutadans 

d’altres ciutadans. És en eixe moment quan comencen a 

atraure’m les idees crítiques amb el que jo pròpiament creia. 

Rafa Montava em va proposar anar en les llistes municipals 

de 2015 com a número 7 i jo vaig acceptar encantat, sabent 

que eren unes eleccions complicades. Gràcies a estos 4 

anys visc més preocupat que mai per la política municipal.

4-. De nou afrontem una campanya política cara a les properes 

eleccions del mes de maig, quin és el seu programa? 

-El primer problema que anem a aplacar és el de la neteja 

de la brossa. El primer mes deuria d’estar ja feta la renovació 

del Plec de Condicions de la Brossa i que l'empresa 

adjudicatària poguera donar el servici que mereixen els 

contestans. En segon lloc, s’ha de conseguir més celeritat en 

el compromís de la Conselleria per construir la unificació del 

Sant Joan Bosco dins del Pla Edificant i no esperar-se a vore 

les primeres rajoles plantades el pròxim període electoral. 

En tercer lloc, hem de crear un Pla per a millorar el nostre 

Nucli Antic que ha d'anar de la mà amb el Pla Estratègic 

de Turisme. Junt al Pla Director del Palau i la col·laboració 

amb Costa Blanca devem consolidar la marca Cocentaina. 

L’augment d’activitat econòmica ens permetrà augmentar 

els ingressos municipals i amb ells podrem ampliar els 

serveis dirigits a persones de la tercera edat i millorar la 

resta de serveis socials, fent-los més eficaços. També és 

important potenciar el voluntariat i les activitats dirigides a 

les persones amb diversitat funcional, així com la supressió 

total de barreres arquitectòniques que, per desgràcia, encara 

estan presents a Cocentaina. Recolzarem la construcció 

d’un centre per a persones amb diversitat funcional que els 

oferisca un espai on desenvolupar-se de manera integral, 

potenciant la col·laboració entre tots els Ajuntaments de les 

nostres comarques i les associacions implicades. El gasto 

social i les polítiques dirigides a les persones han d’estar 

més que garantides.

Al meu programa també incorpore les connexions per 

carretera a Benidorm i Gandia com eixos necessaris per 

a augmentar l’atractiu de la nostra localitat. De la mateixa 

manera, m’agradaria ajudar a tots els joves emprenedors a 

instal·lar ací els seus projectes oferint-los una oficina amb 

material bàsic on podran instal·lar-se els primers mesos 



ELECCIONS MUNICIPALS 35Revista El Comtat maig 2019

de manera gratuïta. També és important crear espais on 

connectar coneixements distints, m’explique, hi ha molts 

joves formats que se’n van de Cocentaina per a treballar 

en empreses de fora i que no saben que ací hi ha moltes 

oportunitats per a connectar el mig rural amb el comerç 

(parle de l’oli d’oliva i la seua alçant demanda a altres països, 

el vi, etc.), espais on els agricultors i les nostres empreses 

puguen estar en contacte amb joves que tenen una formació 

distinta i ganes d’ajudar-los, serà algo imprescindible per a 

mantenir un teixit econòmic arrelat i que ens aporte valor. 

Si aconseguim sumar a això, una baixada d’impostos com 

l’IBI, la Taxa d’Apertura de Comerç o bonificacions de l’IVTM, 

tindrem una localitat que podrà mirar al futur amb garanties 

i que no tindrà una taxa de paro major que la mitja de la 

Comunitat Valenciana.

Per suposat no puc oblidar-me de l’augment de mitjos per 

a que les forces i cossos de seguretat puguen desenvolupar 

el seu treball amb garanties. S’han d’acabar els titulars en 

premsa de la Policia queixant-se pels pocs mitjans que 

tenen per a poder fer el seu treball perquè això repercuteix 

seriosament en els nostres carrers; jo vull una policia ben 

atesa, que patrulla i que ofereix a tots els contestans un 

servei òptim. També cal reclamar efectius de la Guarida 

Civil per a les nostres comarques.

En conjunt, propose un programa que gira entorn a posar 

en valor el que tenim, potenciar les connexions, millorar la 

seguretat i convertir-nos en un referent del benestar en la 

província d’Alacant.

5-. La llista que l’acompanyarà, l’elabora vostè o ve imposada 

pel partit? Es tracta de gent afiliada o independent? 

-La llista l'elabore jo i la consensue en l'executiva local. El 

partit, en altres esferes, no té ni veu ni vot en les decisions 

locals perquè Cocentaina la coneixem els contestans millor 

que ningú. I la llista esta composta per una mescla de gent 

afiliada i independent però que simpatitza amb un projecte 

que aporta frescura i idees noves per a Cocentaina. La llista 

esta formada per gent preparada, amb ganes i molta il·lusió 

per atendre personalment a tots els contestans que tenen 

un problema que puga'm solucionar.

6-. Si arriba el cas, s’han plantejat pactar? 

-Nosaltres pactarem buscant l’interés general de Cocentaina. 

Però puc dir que, a hores d’ara, ni hem tingut cap reunió 

ni hem parlat mai d’eixe escenari en l’agrupació perquè no 

tenim els resultats sobre la taula ni coneixem els demés 

programes electorals. Seran els electors els que dibuixen 

la composició del Ple Municipal. Si podem encapçalar una 

renovació en les polítiques i les actituds, nosaltres estem 

oberts a propostes, però sempre amb moderació, diàleg, 

tranquil·litat i anteposant la necessària renovació de les 

persones que estan al front de l’Ajuntament per atendre 

millor les necessitats de la gent.

7-. Quina ha sigut la gestió que destacaria d’aquestos 4 

anys al capdavant del seu partit com a regidor (i/o alcalde) 

a l’Ajuntament de Cocentaina? 

-Com president local de la meua formació, destacaria moltes 

coses, però sobretot aconseguir un equip que sempre 

ha estat ahi quan el poble ho ha necessitat. S’han deixat 

hores de treball, de família i temps lliure per desviure’s 

atenent les necessitats dels contestans. Hem fiscalitzat la 

tasca de l’actual Govern Municipal, i al Ple sempre hem 

elevat aquelles queixes o dubtes que ens han fet arribar 

els ciutadans. Hem sigut, amb humilitat, una ferramenta 

per a representar a la gent i això és el millor que podem dir 

d’estos quatre anys.

8-. Què destacaria de Cocentaina? 

-La seua gent, el seu patrimoni, els seus carrers, les 

tradicions, festes, gastronomia i els paratges naturals que 

ens envolten. No podria quedar-me sols en una cosa.

9-. Com veu el futur de Cocentaina? 

-Sóc molt optimista, crec que avançarem molt en estos 

anys i pense que estem preparats per a enfrontar-nos a 

qualsevol repte si aconseguim posar en valor els nostres 

actius i ajudem a fer que el nostre teixit empresarial local 

cresca cap a la bona direcció.

10-. Com es definiria vostè? 

-Em considere una persona de paraula i que busca el 

consens i el diàleg. Antepose Cocentaina a qualsevol sigla 

política.
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Llista Partit Popular per a les eleccions municipals de 2019

1. RAIMUNDO MONTAVA ALLOUZI 

2. MARÍA ELENA SANZ FERRER 

3. NOEMÍ JOVER ÁVILA 

4. RAFAEL MONTAVA MOLINA 

5. ROSA ANA VALOR BRAVO 

6. ELIES SÁNCHEZ REIG 

7. ALEXIS FRANCISCO AGULLÓ BORRELL 

8. MARIOLA NAVARRO SELLÉS 

9. MARÍA MILAGRO CERVILLA VASCO 

10. MARCOS DOMÉNECH PICÓ 

11. ANTONIO PASCUAL PÉREZ CORTÉS 

12. MARÍA GARRIDO DOMÍNGUEZ 

13. ADOLFO HIPÓLITO SANCHO AGULLÓ 

14. RAMÓN GARCÍA NAVARRO 

15. SILVIA MARÍA CLIMENT SANCHIS 

16. MARÍA GLÓRIA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ 

17. PEDRO SEGUÍ PÉREZ 

SUPLENTES 

1. MARÍA SOL FERRANDIZ TORREGROSA 

2. RUBÉN TORRÓ PEIDRO 

3. MARÍA GLÓRIA SUCH SORIANO 

4. FRANCISCO JOSÉ MONTAVA BELDA 

5. MARÍA JOSEFA SOLER SAMPE
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Llista Esquerra Unida- Unides Podem per a les eleccions 
municipals de 2019

1. ELI ALEIX PEREZ 

2. LLUIS SELLES JOVER 

3. MARIA CARMEN MARTI VERDU 

4. RAUL FERRER RIBELLES 

5. JORDI MALLACH PEREZ 

6. MARIA CONSUELO CORTES VALLS 

7. BERNARDO PEREZ PALACI 

8. FRANCISCO BARRULL SALAZAR 

9. PILAR PEREZ TOMAS 

10. JUAN ANTONIO OLMEDO CARBONELL 

11. RUTHCREMADES RUBIO 

12. MIGUEL ANGEL CASTELLO GARFELLA 

13. ALEJANDRA GARCIA SELLES 

14. LIDIANA SEGUI BERENGUER 

15. ALVARO SELLES JORDA 

16. BEGOÑA BENEYTO PINA 

17. FERRAN ALBORS JORDA 

SUPLENTES 

1. LAMIAE AGHOULAME BOUKHRISSI 

2. JOAN JORDA JUAN 

3. MILAGRO SEGURA PEREZ 

4. JOSE FERNANDEZ MARTINEZ 

5. TRINIDAD BERNABEU PASCUAL 

6. BERNARDO REIG PEREZ
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Eli Aleix Pérez, candidata a l’alcaldia de Cocentaina per 
Esquerra Unida- Podemos. Unides Podem

1-. Com afronta l’encapçalar, la llista del seu partit cara a les 
properes eleccions? Ha sigut decisió pròpia o del partit?

Amb molta il·lusió, responsabilitat, ganes de treballar, 
ja sé que pareix el típic que es diu, però és allò que senc, 
estic orgullosa de representar com a cap de llista a Unides 
Podem-Esquerra Unida, crec en aquest projecte, un projecte 
d'esquerres, progressista, al costat de la ciutadania.

2-. Quin ha sigut el procés  d’elecció de la seua candidatura?
En aquest cas som una confluència entre Podem i Esquerra 

Unida i persones independents.
No hem fet primàries perquè no hi ha hagut més d'una 

persona que és volguera presentar, vaig donar el pas i els 
meus companys i companyes van recolzar la meua decisió, 
després ja s'ha ordenat la llista en assemblea i amb el consens 
tant dels dos partits com de les persones independents que 
la conformen.

3-.  Fem un repàs per la seua vida política, com arriba vostè 
a entrar en política? Quins eren i son els seus objectius? Quina 
ha sigut la seua trajectòria?

A la Política com a tal, si ho mirem com a presentar-me a 
unes eleccions, vaig arribar fa quatre anys.

A fer Política des del carrer fa molts anys. La política si no 
la fas, te la fan.

He estat a l'Ampa tant del Bosco, com de l'Institut Pare 
Arques, a l'Associació de Veïns de Cocentaina, a banda d'estar 
en moviments socials.

La lluita al carrer és una gran escola, aprens molt de la gent 
que patis les injustícies que tenen molt a vorer al que des de 
la política no es du a terme.

La Plataforma per una Educació Pública, Laica i de Qualitat, 
les Marxes de la dignitat, la Plataforma de la Dependència, 
La Plataforma de afectats per la Hipoteca, la Discapacitat en 
Marxa.

Tots aquests moviments socials, són la meua trajectòria, les 
persones que han patit tantes injustícies perquè la política ho 
ha permès, han estat el meu motor.

Els meus objectius eren i són els mateixos, el que la gent lluita 
quant està al carrer, es deu portar a les institucions, sempre 
ho he vist aixina.

4-. De nou afrontem una campanya política cara a les properes 
eleccions del mes de maig, quin és el seu programa?

El nostre programa és animalista, feminista, participatiu, 
obert, compromès, per aquestes raons, sempre estarà obert 
a la ciutadania, a noves propostes de tots els àmbits de la 
societat contestana

Creiem en la Participació Ciutadana, tenim un reglament que 
es deu complir, els Pressupostos Participatius per a nosaltres 
són una ferramenta fonamental perquè el poble s'integre en el 
dia a dia deuen sentir-se representats, que les seues propostes 
siguen prioritàries.

En quant a Benestar Social, tenim un Pla d' Accessibilitat que 
està guardat a un calaix, deu ser públic i posar-ho en marxa. 
Volem un poble que s'adapte a les necessitats de les persones 
amb diversitat funcional, perquè tinguen una autonomia real.

Els nostres carrers deuen ser accessibles, els edificis públics 
deuen complir la normativa, el Jutjat de Pau o Ràdio Cocentaina 
tenen barreres arquitectòniques, per tant seran objectius 
prioritaris per a nosaltres.

Banc de Recursos Tècnics, on es centralitzen tots aquells 
utensilis o aparells (cadires de rodes, llits articulats, materials 
ortopèdics, grues per a persones, caminadors...) que aporten 

persones particulars, centres educatius, de salut, etc. per a ser 
reutilitzats per persones que els necessiten.

Recolzar el projecte Somriures és una prioritat.
Assegurar l’empadronament: vetlar per a que s'ha aplique la 

legalitat vigent i s’empadrone a totes les persones que realment 
resideixen en Cocentaina i ajudar a la seua legalització. Per a 
nosaltres cap persona es il·legal.

Unides Podem-Esquerra Unida creiem en les Polítiques 
d'Igualtat per això impulsarem la creació del Consell d'Igualtat. 

A Cocentaina tenim un pla d'igualtat que hem de revisar, 
algunes accions que estan en aquest pla no s'han complit, per  
tant devem estar en contacte amb les persones que conformen 
l'equip de benestar social per a saber les necessitats actuals, 
d'ahí la necessitat de tindre un Consell d'Igualtat.

Impulsar campanyes de prevenció de la violència de gènere, 
amb programes específics de prevenció de la violència 
masclista des de la infància i en tots els graus educatius, dins 
de l’horari lectiu.

 Afavorir la contractació pública d’empreses subministradores 
i executores de serveis en relació als models de contractació, a 
través de la inclusió en els plecs de condicions de mesures no 
discriminatòries i afavoridores de la igualtat entre dones i homes. 

Foment de l’expressió de la repulsa total davant cada cas 
de víctimes mortals perquè pensem que com més gran siga el 
rebuig en l’àmbit públic, millor i més avançarem en el rebuig 
social a la violència. 

Fer ús del llenguatge no sexista en tota la documentació de 
l’administració local com són les ordenances i dels mitjans de 
comunicació públics de Cocentaina.

Considerem prioritat garantir la plena autonomia i potenciació 
del Consell de Cultura, aquest Consell deu ser una eina per a 
participar, no sols per a donar informació.
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A Cocentaina tenim moltes tradicions, una d'elles són els 
Nanos, en aquest moment tenim una casa on es guarden els 
materials per a poder fer-los, aquesta casa està en molt males 
condicions. Nosaltres volem que siga La Casa dels Nanos, 
però no tan sols per a guardar materials, també perquè siga 
un referent de la tradició.

Dins de la regidoria de Cultura, es deu promocionar la 
Memòria Històrica, col·laborar amb el fòrum de recent creació 
a la nostra població.

La Joventut es una de les prioritats, som conscients que 
un dels dèficits més visibles del nostre poble és l'entorn de 
la joventut. Cal que l'Ajuntament, en funció de les seues 
possibilitats, aborde iniciatives que puguen pal·liar, en part i 
de forma conjuntural, la manca d'ocupació d'un percentatge 
nombrós de joves, la dependència que això els genera i les 
escasses expectatives de futur que se’ls presenta. 

Sabem la dificultat que tenim perquè el Consell de Joventut 
funcione, per no podem rendir-se i tenim que continuar 
treballant. 

Perquè som animalistes, tenim un compromís amb la 
defensa i ampliació de drets, els dels animals també, ja siguen 
domèstics, silvestres o de granja.

Creació de programes educatius per a fomentar el 
coneixement, el respecte i la cura dels animals a les escoles 
i instituts. Campanyes d’informació i conscienciació basades 
en el respecte animal i la tinença responsable i sostenible de 
mascotes, com a campanyes de foment de l’esterilització, de 
l’adopció o de la posada al dia de vacunes. 

Garantir la formació del funcionariat públic en protocols de 
respecte i protecció animal. Especialment enfocats a cossos de 
seguretat i a aquells treballadors que per les seues condicions 
de treball es vegen en la circumstància d’interactuar amb 
animals. 

A la Vila i el Raval tenim l'obligació d'elaborar un pla de 
restauració del seu entorn i dels edificis singulars de Cocentaina. 
No a la demolició del nostre Patrimoni Històric

 Impuls de l'habitatge de lloguer social.
Recuperar l'habitabilitat d'aquesta zona històrica de 

Cocentaina. Això pot anar unit a l'empenta del comerç 
de productes tradicionals en aquest nucli. En el Pla de 
Rehabilitació s'haurà de contemplar l'equipament i la utilització 
d'energies renovables. 

Penalització dels habitatges desocupats, propietat de les 
entitats financeres. 

Apostem per la gestió pública dels serveis privatitzats, 
especialment els lligats amb la neteja, recollida de residus, 
etc. A més de l'ocupació nova que es gènere, garantirà millors 
condicions de treball sense increment de costos. 

Estímul al consum del comerç tradicional. 
Desenvolupament d’actuacions que potencien el comerç 

local (terrasses, marquesines, etc.). Des de l'Ajuntament 
s'establiran mecanismes de comunicació, principalment amb 
les Associacions de Comerç i Hostaleria, per a la concreció 
d'iniciatives que facen realitat aquest objectiu. 

Es important continuar donant prioritat als Horts Urbans.

Posarem en marxa el Banc de Terres.
A Esports, reforçar les especialitats esportives minoritàries 

com el rocòdrom i, sobretot, les autòctones. En aquest marc, 
considerem necessària la construcció d'un trinquet en la 
ubicació més idònia possible.  

 Potenciar la pràctica de l'esport de les persones amb 
limitacions i adaptar les instal·lacions esportives per al 
compliment d'aquest objectiu. 

Adaptar i actualitzar els polígons industrials existents i 
promoure’n d'altres en funció de la previsió de necessitats, i 
abordar-ho des de l'àmbit comarcal. 

Crear un portal Web del comercio i de la indústria. 
5-. La llista que l’acompanyarà, l’elabora vostè o ve imposada 

pel partit? Es tracta de gent afiliada o independent?
La llista està consensuada pels dos partits que formen la 

confluència i també per les persones independents, com he 
explicat abans, és va decidir en assemblea.

6-. Si arriba el cas, s’han plantejat pactar?
Fins que no parlen les urnes, es complicat fer afirmacions, en 

cap cas pactaríem en la dreta, no tenim res a veure. Nosaltres 
tenim un programa que volem desenvolupar i en ell es basarem 
per a prendre decisions.

7-. Quina ha sigut la gestió del seu partit que destacaria 
d’aquestos 4 anys a l’Ajuntament de Cocentaina?

A les altres eleccions Esquerra Unida estava dins de la 
plataforma ciutadana Guanyar Cocentaina, som un partit que 
creu en les confluències, entre persones progressistes.

Destacaria que hem sigut una oposició responsable i 
coherent.

Vam ser determinants perquè el Centre Cultural el Teular siga 
accessible, després de tres anys d'insistir en aquest projecte.

També el pas de vianants al carrer Alfonso V, el barranc de 
Fontanelles, els horts urbans, el camp de futbol, hem apostat 
per la mobilitat sostenible, impulsant millores al servei de 
l'autobús comarcal, com són les marquesines.

Hem augmentat les partides dels pressupostos participatius.
La senyalització dels camins i partides rurals també va ser 

a iniciativa nostra.
Hem treballat de valent durant aquesta legislatura. 
8-. Què destacaria de Cocentaina?
Els seus paratges, la seua gent, la historia, les tradicions, la 

diversitat cultural, el teixit associatiu, l’industria, el comerç la 
fira de les fires, som un poble viu.

9-.  Com veu el futur de Cocentaina?
No és com el veig, és com m'agradaria que fora, vull 

una Cocentaina neta, accessible, una Cocentaina turística, 
industrial, dinàmica, avantguardista.

Amb oportunitats per tots i totes, on la joventut tinga futur i 
qualitat de vida, per això volem un poble viu.  

10-. Com es definiria vostè?
Una persona rebel, compromesa, responsable
Les injustícies no les suporte, no m'agrada la caritat, quan 

la caritat s’instal·la es perquè falla el sistema, crec en els drets 
de les persones.

A Cocentaina la història l'escrius tu.
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Juan José Moncunill Moltó, candidat a l’alcaldia de 
Cocentaina per Ciudadanos

1-. En quin moment es decideix a participar en política? El 

van buscar o va ser vostè qui és va oferir?  

El participar en la política activa de la mà de CIUTADANS 

va ser conseqüència d’un conjunt  d’inquietuds personals  i 

circumstàncies a nivell social que,  després d ‘un temps, han 

fet que adone aquest pas. Va ser un poc les dues coses. Jo 

portava temps seguint la trajectòria de CIUTADANS, en vaig 

assabentar que hi havia una agrupació local i que estaven 

buscant gent per a formar un equip.

2-. Quin ha sigut el procés d’elecció de la seua candidatura?

En agrupacions de recent creació, com la de Cocentaina 

( tenim menys de 2 anys ), el procés de selecció és molt 

senzill. La proposta de la candidatura es fa per decisió de 

la Junta Directiva de l’agrupació. Una volta es confirma 

la candidatura, es sotmet a l’aprovació dels afiliats i de la 

Direcció Territorial d’Alacant , qui dona l’aprovació definitiva 

al candidat.

En aquest cas, vaig ser elegit com a candidat i després 

d’un període de reflexió amb la família em vaig fer avant. 

Voldria agrair a tota l’Agrupació i Direcció Territorial d’Alacant 

el suport que he rebut per la seva part.

3-.  Fem un repàs per la seua vida política, com arriba vostè 

a entrar en política? Quina ha sigut la seua trajectòria? Quins 

eren i son els seus objectius? 

Cal dir que la meua implicació en la vida política és molt 

recent .Sempre m’he  dedicat exclusivament al meu treball. 

Des de jove, mai he tingut vinculació ni cap tendència 

política, però si que m’ha agradat participar en la tertúlia 

amb amics i coneguts per conèixer distints punts de vista i 

diferents formes de pensament. Encara que es molt difícil 

connectar amb tot el món, pense que, el sentit comú i la 

voluntat per aconseguir un entorn sostenible a Cocentaina 

va per davant de tota ideologia. 

Per altra banda, considere que el fet de no haver estat 

mai en la política  local no és un  inconvenient , sinó un 

avantatge perquè aporte una experiència  professional de 

més de 25 anys en l’empresa privada i pública. He gestionat 

pressupostos importants  per a Administracions Publiques i 

Privades .la qual cosa en dona una visió àmplia i plural sobre 

quins són els problemes de la ciutadania , de la indústria i 

de la societat en general.

Pel que respecta al objectius, els meu objectiu sempre 

ha sigut  ser un professional competent en qualsevol 

dels projectes en els que m’he implicat. Ara mateix, estic 

molt il·lusionat en aquest projecte de CIUTADANS,  i 

particularment, en  aconseguir l’Alcaldia de Cocentaina.

4-. De nou afrontem una campanya política cara a les 

properes eleccions del mes de maig, quin és el seu programa?

En Ciutadans pensem que queda molt per fer en molts 

aspectes de la societat contestana, però sobretot en fer de 

Cocentaina una ciutat sostenible.. En línies generals, podem 

dir que els punts mes importants són:

a.- MOBILITAT: 

a.1.-Doble sentit de circulació en la Ronda Sud. Per a 

poder desviar el tràfic per  l’exterior del casc urbà.

a.2.-Millorar la mobilitat en el transport no motoritzat. 

Carril bici de Muro, Cocentaina i Alcoi. Dotar de carril bici 

a l’Avinguda del País Valencià i connexió amb els centres 

educatius i esportius del poble per evitar que els ciclistes 

circulen per voreres.

a.3.- Regularització de la circulació dels nous dispositius 

elèctrics de mobilitat. Regular i promoure l’educació cívica 

d’aquests nous dispositius al cas urbà.

a.4.Millora de l’accessibilitat en pedanies .Fer una revisió 

a nivell municipal (pedanies incloses) dels dispositius de 

velocitat i accessibilitat 

b.- MEDI AMBIENT

b.1.-Brossa i Neteja Introduir en el Plec de Condicions 

mesures per a que el contracte de la brossa i neteja es 

pague per objectius. Cal tindre el control del contracte en 

tot moment des de l’Ajuntament per finalitzar ,d’una volta 

per a totes, amb les queixes dels veïns/es i de les pedanies. 

b.2.Reciclatge: Fomentar el reciclatge i finalitzar amb 

la “llegenda urbana“ de que no val per a res reciclar, per 

que tot va al mateix lloc. No és veritat. EL RECICLATGE ÉS 
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UN ESTALVI IMPORTANT PER A TOT EL POBLE, GENERA 

LLOCS DE TREBALL  I NO ES UNA CUESTIÓ D’IMATGE.

b.3.Fomentar l’estalvi d’aigua. Reducció d’impostos 

(llicència d’obres, etc.) en totes les instal·lacions i obres que 

introduïsquen mesures per estalviar aigua.

b.4.Fomentar les energies renovables en les instal·lacions 

municipals. Cocentaina consumeix 700.000€ en un any 

en electricitat.(Pressupost 2019): Introduir projectes 

d’eficiència energètica .(llums leds) no és suficient. Cal  fer 

una planificació tècnic-econòmica d’inversions a mig/llarg 

termini en energies renovables que reduisca la despesa en 

subministrament elèctric. Al mateix temps, promocionar 

els projectes industrials i particulars  que conduïsquen a 

l’autoconsum elèctric. ( reducció de l’impost de llicència 

d’obres, etc.).

b.5 Prevenció d’incendis. Foment de projectes de neteja 

de barrancs i tallafocs amb la coordinació de la Conselleria 

de Medi Ambient.

b.6.- Incentivar la reducció de l’ús del plàstic  Prendre 

mesures en contra del sobre-embalatge en els punts de 

venda.

c.- PLNIFICACIÓ D’ESTRATÈGIES ECONÒMIQUES I 

INDUSTRIALS EN ELS POLÍGONS INDUSTRIALS A MIG 

TERMINI.

Cal fer una planificació específica de les necessitats 

que hi ha en cadascun dels polígons per fer les despeses 

adequades en matèria d’eficiència energètica/ estalvi de 

llum, aigua, millora de  telecomunicacions , accessos, etc. 

d.- CULTURA/ ESPORT / FOMENT DE LES LLENGÜES 

ESTRANGERES (ANGLÉS) /TURISME / INDÚSTRIA 

Introducció de llengües estrangeres en les escoles d’estiu, 

activitats culturals, promoció d’intercanvis lingüístics a 

l’estranger en les vacances d’estiu, etc.

És una realitat en la societat actual que per trobar un lloc 

de feina de qualitat en l’industria i  per a fomentar el turisme 

d’interior, cal dominar llengües com l’anglès , l’alemany o 

el francès. En una població com Cocentaina amb vocació 

industrial i turística cal fomentar i promoure l’estudi de les 

llengües estrangeres. Per tot això cal buscar la transversalitat 

que ens dona la cultura i l’esport per introduir l’ús de les 

llengües estrangeres en les activitats dels joves i persones 

interessades en aprendre. La millor manera d’aprendre 

una nova llengua es utilitzant-la per a comunicar-se en les 

activitats quotidianes, culturals i en el temps lliure. 

e.- FOMENT DEL TURISME D’INTERIOR.

Diversificar la procedència dels ingressos es important 

en l’econòmica de qualsevol comarca. Cal desenvolupar el 

turisme d’interior des d’un punt de vista mes global ( a nivell 

comarcal), per a donar multitud d’opcions als que ens visiten 

( Cases rurals/ hotels/cultura/ medi ambient/ gastronomia/ 

llocs particulars d’interès turístic, etc).

f.- SEGURETAT CIUTADANA

Cal aprofitar les noves tecnologies i promoure la 

col·laboració ciutadana per tal de coordinar  amb les 

forces de seguretat de l’Estat, mesures efectives contra els 

robatoris.

5-. La llista que l’acompanyarà, l’elabora vostè o ve 

imposada pel partit? Es tracta de gent afiliada o independent?

Els integrants de la llista han sigut elaborats per l’Agrupació 

de Cocentaina encara que la Direcció Territorial d’Alacant 

es qui dona l’aprovació definitiva. En la llista es buscava un 

perfil que donara suport al màxim de sectors econòmics/

culturals (educació, economia, tècnics, autònoms, etc.) 

i diversos llocs d’habitatge ( casc urbà, pedanies) per a 

obtindré una visió global de les preocupacions del veïns.

 6-. Si arriba el cas, s’han plantejat pactar?

Un plantejament de pacte vindrà determinat per la 

possibilitat de trobar el màxim nombre de punts que 

ens uneixen en el programa electoral. En política local , 

CIUTADANS sempre estarà disposat  a negociar pactes 

amb un projecte de futur comú i positiu per als veïns de 

Cocentaina. 

7-. Quina ha sigut la gestió que destacaria d’aquestos 4 

anys al capdavant del seu partit com a regidor(i/o alcalde) a 

l’Ajuntament de Cocentaina?

No he sigut regidor ,per tant no puc opinar al respecte.

8-. Què destacaria de Cocentaina?

Cocentaina és un poble amb una historia apassionant i un 

patrimoni cultural , gastronòmic i mediambiental digne de 

donar a conèixer a tothom. Tenim tradicions molt arraigades, 

la qual cosa ens dona un caràcter especial que hem de 

cuidar i preservar.

9-.  Com veu el futur de Cocentaina?

Cuidar i preservar el nostre caràcter deu ser compatible 

amb les projeccions de futur. Cocentaina és una ciutat viva 

que necessita canvis per tal d’ adaptar-se al futur  en quant 

a diversificació econòmica, canvis socials  i sostenibilitat 

de l’entorn.

10-. Com es definiria vostè?

Em considere una persona oberta, sensata amb actitud 

positiva i preparada per al nou repte com pot ser dur 

endavant l’Alcaldia si el poble de Cocentaina em dona el 

seu suport.
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Llista Ciutadans per a les eleccions municipals de 2019

1. JUAN JOSE MONCUNILL MOLTO 

2. MIRIAM RODRIGO ANDRÉS 

3. ANA GALERA SAMBLAS 

4. JORGE VERDU CATALA 

5. MICHEL MARTÍNEZ MARTI 

6. JORGE VERDU VICEDO 

7. LAURA CASTAÑER 

8. IGNACIO CANTO CORCHADO 

9. NADIA CERVILLA VERDU 

10. IVAN CATALA GISBERT 

11. ANA SANCHEZ CANO 

12. SERGIO REIG VICEDO 

13. BORJA PENAGUILA ALOS 

14. LUZ VICEDO MOLINA 

15. JUAN JOSE PEIDRO BERENGUER 

16. ANA DE ARRIBA VICENTE 

17. ROSA JULIA CARDENAL CASTRO 



ELECCIONS 
A COCENTAINA

26 DE MAIG DE 2019
Ràdio Cocentaina els oferirà el 

diumenge 26 de maig una programació especial, 
amb connexions en directe de les diferents meses 

electorals al llarg de tot el mati i a partir de les 20h. 
programa especial en el tancament de les taules i 

el recompte de vots. Ens podràs seguir a través del 
107.9 de la FM i també a través d’internet.

Ràdio Cocentaina la Veu del Comtat. 
Tota l’actualitat al teu abast.

Estem amb tu  
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho ADL/MEDI AMBIENT

Què hem fet? 

Dimecres passat 17 d'abril es va organitzar una eixida a 

la Planta de Residus i Compostatge Pedra Negra, situada 

a Xixona per a conéixer in situ tot el sistema de reciclatge 

del contenidor de fem domèstic. Aquesta planta disposa 

d'unes instal·lacions que ocupen 800.000 m², i que atenen 

la valorització i tractament del residu domèstic de tots els 

municipis que pertanyen principalment al Pla Zonal XIV. El 

personal tècnic i responsables de la mateixa ens van explicar 

tot el procés, des del moment en què els camions depositen 

el fem del nostre municipi i les diferents fases per a processar 

aquests residus a través d'una seqüència: d'una banda, obrir 

les bosses, i per un altre, separar els residus processaves, 

els no processaves, i la matèria orgànica. La fracció de no 

processaves o voluminosos va a rebuig.

Els residus processaves se separen en les seues diferents 

fraccions. Aquestes fraccions són: rodant i pesats, de la qual 

es recupera plàstics, metalls i aluminis; lleugers i plans, de la 

qual es recupera paper, cartó; i finalment, matèria orgànica. 

Una vegada separats, s'emmagatzemen independentment, 

es premsen i s'embalen per a ser enviats a recuperadors.

Després de la xarrada es va realitzar una visita a les 

instal·lacions i els assistents van poder comprovar tots 

els residus que arriben i la seua classificació. Entre les 

impressions dels participants, es va manifestar la necessitat 

de millorar el reciclatge en els domicilis, així com realitzar 

més xarrades i campanyes d'informació i sensibilització, 

perquè es va comprovar que només es realitza compost 

del 40%, i la resta són impropis que corresponen a altres 

contenidors, i també és va vorer la necessitat d'utilitzar més 

sovint l'ecoparc, per a donar eixida aquells residus de difícil 

tractament.

A Maig 

El 22 de maig es commemora el dia de la biodiversitat. 

Durant aquest mes tenim prevista realitzar una activitat de 

voluntariat de manera conjunta amb la Fundació Limne per 

a netejar la ribera del Riu Serpis al seu pas per Cocentaina, 

dins del programa “Mans al Riu”

Subvencions IVACE

Els informem que s’han publicat en el Diari Oficial de la 

Generalitat (DOGV) les convocatòries d’ajudes corresponents 

a mobilitat sostenible i d’infraestructura de recàrrega per a 

vehicles elèctrics.

El termini per a presentar sol·licituds acaba el pròxim 23 

de maig de 2019.

- Actuació T21B - Projectes de foment de la mobilitat urbana 

sostenible, per a donar suport a projectes que emanen del 

PMUS de les ciutats tals com conversió en zona de vianants, 

camins escolars, transport a la demanda, control d'accessos 

al centre de les ciutats, peatge urbà, autobús llançadora, 

estacionaments dissuasius, etc.

-Actuació T21C - Promoció de transport urbà amb bicicleta, 

on es donen suport a l'execució de noves vies ciclistes en 

àmbits urbans i/o periurbans, els sistemes públics de préstec 

de bicicletes i els aparcaments segurs de bicicletes.

-Actuació T21E - Projectes de logística urbana sostenible, 

com el cargo-bike, noves tecnologies de suport a la gestió de la 

càrrega, descàrrega i distribució urbana de mercaderies, etc.

-Actuació T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic 

urbà, com a projectes de priorització semafòrica, noves 

tecnologies de la informació o billética en els sistemes de 

transport públic, sistemes d'informació als passatgers, 

planificació i control de rutes, itineraris i paràmetres en la 

conducció dels vehicles de la flota, sistemes tecnològics de 

millora en la gestió del combustible, etc.

-Actuació T27A - Adquisició de vehicles elèctrics o 

propulsats per combustibles alternatius per a entitats pública 

o empreses concessionàries d'un servei públic, 

- Actuació T29A - Estacions de recàrrega de gas natural 

i hidrogen. 

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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L’Escola de música José Insa Martínez tanca un segon 
trimestre ple de música

L
’Escola de Música “José Insa Martinez” encara la recta 

final del curs amb activitats per a totes les edats. El 

passat dijous, 11 d’abril va tenir lloc a la mateixa seu 

de l’escola l’audició de l’aula IEM Fasolet on els més menuts 

van ser els protagonistes. Van participar tots els alumnes 

d’aquesta especialitat en tres sessions: una primera amb 

alumnes de 3 i 4 anys, després els alumnes de 5 i 6 anys 

i, finalment, els alumnes de 7 anys. A més, va ser una 

jornada molt enriquidora per a tots els participants ja que 

els professors de l’especialitat, Àngela Ferri i Moisés Olcina 

van obrir les portes de les seues classes per a que els 

assistents pogueren conèixer de primera mà com es treballa 

amb aquesta metodologia tan revolucionària enfocada als 

més menuts. 

D’altra banda, el diumenge, dia 14 d’abril, va donar inici el 

Cicle de Màster Class que l’Escola ha introduït com a novetat 

aquest curs. El saxòfon va ser el protagonista d’aquesta 

primera jornada amb David Castelló, músic amb un ampli 

currículum i que actualment és director de la Societat 

Musical de Penàguila, de la Unió Musical de Bèlgida i de 

la banda jove de la Societat Artística Musical d’Ontinyent, 

tasques que compagina amb la docència en l’especialitat 

de guitarra clàssica a l’Escola de Música José Insa Martinez 

i en el saxòfon en distints centres dels voltants.

La jornada de Màster Class va començar a les 9.30h amb les 

classes individuals de tècnica i repertori adaptades al nivell 

de cada alumne i es va estendre durant tot el matí. Per la 

vesprada els alumnes van treballar en una sessió conjunta 

repertori d’ensemble de saxòfons. A més, a la màster també 

Neus Blasco

van comptar amb la presència d’Eladio Sellés Navarro qui 

va explicar i posar en pràctica el seu mètode d’escalfament 

Breathing Sax, unes rutines que van ser de molt interessants 

per a l’alumnat. Entre els matriculats, 10 alumnes de 

distintes localitats dels voltants que, en acabar la jornada, 

cap a les 19.30h, van rebre el seu diploma d’assistència a 

la Màster Class de Saxòfon amb David Castelló.

Més activitats

L’Escola de Música José Insa Martinez treballa tot l’any 

per oferir un gran ventall d’activitats durant el curs: el 

dimecres 12 de juny a les 19h al Centre Cultural El Teular de 

Cocentaina tindrà lloc l’Audició de Fi de Curs. A més, el dia 

15 de juny tindrà lloc la segona Màster Class en l’especialitat 

de Trompeta amb Josep Maria Olcina. 

Ja en el mes de juliol, el dia 6 tindrà lloc a la localitat veïna de 

Muro d’Alcoi el Festival de Bandes Joves conjuntament amb 

la banda jove de la Unió Musical de Muro. I, per acomiadar-

se del curs, el dia 19 de juliol tindrà lloc una Convivència i 

Concert a Ontinyent amb l’Escola de Música de l’Agrupació 

Musical d’Ontinyent.
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Presentada la 6a edició de SENT-ME COCENTAINA

E
l SENT-ME COCENTAINA celebra en 2019 la seua 

sisena edició. De nou, la formació musical i els concerts 

transformaran la capital alacantina del Comtat per a 

consolidar-la com el fòrum d'aprenentatge i de gaudi musical 

que és des de l’any 2014. Així va ser com ho van expressar 

en la presentació el 30 d'abril l'alcaldessa de Cocentaina, 

Mireia Estepa, la regidora de cultura Marcela Richart, i el 

creador i director artístic de SENT-ME COCENTAINA, el 

director d'orquestra i musicòleg Ignacio García-Vidal.

El Simposi Trobada de Noves Tendències en Música 

i Educació (SENT-ME) està organitzat per l'Ajuntament 

de Cocentaina, i compta amb el suport de la Universitat 

d'Alacant i de la Diputació d'Alacant.

En l'edició 2019, el SENT-ME COCENTAINA ofereix tres 

blocs de continguts: masterclass d'un dia, el SENT-MET per 

a xiquets a partir de 4 anys i un festival de concerts.

Els estudiants de música de totes les edats que ho desitgen 

podran anotar-se en les classes magistrals d'un dia oferides 

per reconeguts professors de violí, violoncel, flauta, clarinet, 

fagot, trompa, trompeta i direcció musical. Els docents de 

SENT-ME COCENTAINA provenen d'institucions de primer 

nivell, como l'Orquestra del Palau de les Arts de València, 

el Conservatori Superior d'Alacant, l'Orquestra Simfònica 

de Castella i Lleó, o la West Eastern Divan Orchestra. El 

SENT-MET (el SENT-ME per a xiquets a partir de 4 anys) 

reforça i amplia la seua oferta de Música i Moviment creant 

l'especialitat de Conjunt Instrumental per a xiquets de més 

de 10 anys que toquen algun instrument, amb un equip 

dirigit per la prestigiosa pedagoga Elena Huidobro.

Cocentaina gaudirà de nou d'una setmana de concerts 

programats per a l'acostament a tots els públics, en formats 

i espais molt diversos. L'Orquestra Simfònica de la Regió de 

Múrcia, la Banda Simfònica de la Federació de Societats 

Musicals de la Comunitat Valenciana, el Quartet de Corda 

de l'Orquestra Filharmònica de la Universitat d’Alacant i els 

propis alumnes del SENT-ME inundaran de música les nits 

de l'estiu contestà.

El termini de matrícula estarà obert entre l'1 de maig i el 

28 de juny, mentre existisca disponibilitat de places, ja que 

els contingents són limitats.

Tota la informació sobre els diferents tipus de matrícules 

i la programació es poden consultar en les xarxes socials 

de SENT-ME COCENTAINA 2019, en la web www.

turismococentaina.com/esp/sent-me o en el telèfon de la 

Casa de la Joventut de Cocentaina 965592795.
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Ignacio García-Vidal debuta en el Teatro Real de Madrid

I
gnacio García-Vidal dirigirá ocho representaciones en 

los meses de abril, mayo y junio de “El Carnaval de los 

animales” de Camille Saint-Säens, una nueva producción 

del Teatro Real y Producciones El Espectador. García-Vidal 

se pone al frente de los músicos de la Joven Orquesta de la 

Comunidad de Madrid en un novedoso formato que cuenta 

con el humorista Luis Piedrahita como guionista y narrador. 

Toda la información y la venta de entradas aparecen en la 

web del Teatro Real www.teatroreal.es. 

Con los ocho conciertos en el coliseo madrileño García-

Vidal reafirma una regular presencia en la capital española 

durante el primer semestre de 2019, ya que el pasado 15 

de marzo cosechó un gran éxito dirigiendo a la Orquesta 

Sinfónica de RTVE en el Teatro Monumental, en un especial 

concierto en el que se estrenó en Europa el poema sinfónico 

para narrador y orquesta “Los Sneetches” del compositor 

español afincado en Berlín Lorenzo Palomo, y que fue 

retransmitido por TVE y Radio Clásica de Radio Nacional 

de España. 

Ignacio García-Vidal mantiene además una gran actividad 

en Sudamérica, en donde el pasado 5 de abril dirigió 

un concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica de 

Rosario en el Teatro El Círculo antes 1.200 espectadores. 

Ignacio regresará a Argentina en septiembre y octubre 

para hacerse cargo de la dirección de dos programas con 

la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina en el CCK de 

Buenos Aires, orquesta a la que le vinculan varios años de 

exitosos conciertos en la capital porteña. En esta ocasión los 

programas incluirán “El Pájaro de Fuego“ de Igor Strawinsky 

y “El Amor Brujo” de Manuel de Falla. 

Además de esta intensa agenda en Madrid y Buenos Aires, 

García-Vidal figura en 2019 entre los directores invitados 

de orquestas españolas como la Orquesta Sinfónica de 

Tenerife, Orquesta Sinfónica de Navarra y Orquesta Sinfónica 

de la Región de Murcia, actividad que compaginará con la 

dirección de la ópera de Mozart “Las Bodas de Fígaro” el 

próximo 5 de julio de 2019 en la isla de Lanzarote.

L’associació de jubilats i pensionistes de Cocentaina ja 
ho tenen tot a punt per a la setmana cultural

U
n any més, l’associació de jubilats i pensionistes ha 

organitzat la seua Setmana gran: la setmana cultural 

que ve farcida de molts actes lúdics, esportius i 

socials. A continuació vos presentem el calendari d’activitats 

i al temps, des de l’associació animen a tots els socis a 

participar d’aquesta setmana cultural.

Dilluns 13 de maig

10.00 hores:  Matí de portes obertes a la sala d'actes del 

Centre Social Real Blanc amb la intervenció del taller de 

gimnàstica dirigit per Milagro Aguado Gómez. Seguit de 

coca i refrescos.

Dimarts 14 de maig

10.00 hores: Demostració de gimnàstica dirigida per 

Milagro Aguado López.

11.30 hores: 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 a obsequiar 

el Respir, Afama i familiars a la sala d'actes del Centre Social 

Real Blanc seguit d'un xicotet aperitiu.

Dimecres 15 de maig

12.00 hores: Santa Missa al monestir de la Mare de Déu 

del Miracle amb la col·laboració de la Coral i Rondalla 

L'Amistat.

14.00 hores: Esmorzar de germanor a la sala de jocs del 

Centre Social amb l'homenatge a les sòcies María i Lidia 

Anduix Blanes.

17.00 hores: Presentació PowePoint: “recordant moments”.

17.30 hores: Demostració del grup de gimnàstica 

de manteniment dirigit per Milagro Aguado Gómez i, a 

continuació, balls de saló (xiques soles) dirigides per Maite 

Blanquer Botella. Seguit de ball per a tots!

Dijous 16 de maig

17.00 hores: Partida múltiple d'escacs a la sala de jocs del 

Centre Social entre una jove promesa i els nostres veterans 

del centre social.

19.00 hores: Lliurament de trofeus als guanyadors dels 

tornejos de jocs de taula, billar i petanca.

Divendres 17 de maig

14.00 hores: Paella popular als jardins del Centre Social 

Real Blanc (si el temps ho permet).

Dissabte 18 de maig

19.30 hores: Concert solidari de la Coral i Rondalla 

L'Amistat de l'Associació de Jubilats i Pensionistes UDP El 

Comtat de Cocentaina a benefici d'AFAMA al Centre Cultural 

El Teular.

Diumenge 19 de maig

18.00 hores: Gala lírica “Llums i ombres de la lírica” a 

la sala d'actes del Centre Social

Organitza: Certamen Coral Fira de Tots Sants

Clausura de la setmana cultural 2017

Seguit de ball per a tots! (i coques dolces amb mistela)
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Activitats al Ceip Real Blanc
ELS NANOS

El CEIP REAL BLANC és conscient de la importància de 

fomentar i ser partíceps de les tradicions de Cocentaina, 

per eixe motiu, un any més, menuts i grans han visitat els 

Nanos exposats als carrers de la localitat.

A la nostra escola, també hem volgut fer honor a aquesta 

festa popular i hem creat un racó especial per exposar alguns 

Nanos i algunes imatges representatives i explicatives del 

procés d´elaboració i del material emprat.

ELS SOMNIS ES FAN REALITAT 
Amb motiu del projecte pati que estem desenvolupant al 

CEIP REAL BLANC, que té com a objectiu aprofitar i explotar 

qualsevol espai interior o exterior del centre per poder 

ser utilitzat com una eïna d´aprenentatge més, la nostra 

escola està experimentant un canvi estructural i funcional 

significatiu, gràcies a la col.laboració de les famílies.

El nostre centre està convertint-se en un lloc colorit, 

agradable i enriquidor, degut a les intervencions que s´han 

anant duent a terme des del curs passat. Encara queda 

molt per fer, per això animem les famílies, a que continuen 

col.laborant en el centre per poder aconseguir l´escola que 

tots volem.
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Els alumnes de secundària del col·legi Sant Francesc 
d´Assís recorden el 50 aniversari de la desaparició del 
tren “Xitxarra” amb una excursió a Agres

A 
classe de C. Socials hem 

es t a t  r e co rdan t  e l  50 

aniversari de la clausura del 

tren Alcoi-Gandia i del tren Alcoi-

Iecla-Jumilla, dos línies ferroviàries 

desmantellades en abril i juliol 

del 1969, respectivament. Així, 

el passat dimecres 17 d´abril els 

alumnes dels quatre cursos de 

Secundària, junt amb els seus 

professors i professores, van fer 

una excursió fins a Agres per la 

via verda, seguint l´antic recorregut 

del popular tren. Els alumnes van 

escollir entre anar caminant i tornar amb el ferrocarril actual, 

o bé fer la ruta en bicicleta.

A banda de recordar aquest fet històric per a les nostres 

comarques, els alumnes van finalitzar així les classes abans 

de les vacances de Setmana Santa i Pasqua, passant una 

jornada divertida i fent esport, gaudint finalment d´una visita 

guiada per Agres amb la guia Yolanda Sevadilla. El grup 

Pablo León

també va estar acompanyat pels ciclistes Carlos Ferrándiz 

i Camilo Tomás, als qui volem donar les gràcies pel seu 

acompanyament.

Al col·legi creiem que cal visitar el nostre entorn i mostrar 

als alumnes el patrimoni natural, històric, religiós i cultural 

que ens envolta. I Agres, sens dubte, era una visita obligada. 

Esperem no siga l´última!

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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Com cada any, els alumnes de 4t d`Eso del Convent varem 
gaudir d’una convivència que ens va permetre descubrir 
a Sant Francesc en Assís i conéixer Roma

A 
les 3:30 del matí del 5 de 

març aquesta aventura estava 

a punt de començar. Després 

d'algunes hores als autobusos i a 

l'avió vam  divisar Assisi, el poble on el 

patró del nostre col·le va viure. Ningú 

de nosaltres es podia imaginar tot el 

que veuríem i totes les experiències 

que anàvem a viure allí. A la nostra 

memòria sempre hi haurà un lloc per 

recordar les rises de Blanca i Fàtima, 

les nostres mestres, els plors de tots 

i cada u de nosaltres a la placeta, 

els moments crítics a la cuina o la 

nit en la que tots dormirem junts. 

Després de quatre dies a Assís se`n 

vàrem anar a Roma, la capital. Allí 

ens esperaven tots els monuments, 

llargues caminates, la pasta, les pizzes i “els carteristes”. 

Des de Les catacumbes de Sant Calixt, passant pel Vaticà, 

per la Fontana di Trevi, pel Coliseu, i acabant en la Plaça 

d'Espanya, Roma ja estava al nostre cor. Era hora de tornar 

Isabel Giabert Català

a Cocentaina, a la realitat de la rutina, ens feia pena que 

acabara tot allò i ens fa pena que acabe tot açò. La família 

que s'ha format en aquest viatge no es separarà ni s'oblidarà 

mai. Gràcies a tots per tot.
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Diego López Shchukina, alumne de l’IES Pare Arques de 
Cocentaina, guanya una medalla de bronze a l’ Olimpíada 
Nacional de Biologia, celebrada a Palma de Mallorca
Professorat de Biologia de l’IES Pare Arques

L
’Olimpíada de Biologia és una mostra de talent científic 

d’alumnat de 2n de Batxillerat de tot l'estat espanyol. 

Aquests estudiants, han estat seleccionats a les fases 

prèvies provincials per participar a Palma de Mallorca, els 

dies: 28, 29, 30 i 31 de març, en la fase estatal donant la 

seua millor versió de l'esforç, la dedicació i la curiositat cap 

a la ciència.

L'associació OEB ( Organització Espanyola de Biologia), 

que organitza des de fa 14 anys aquest esdeveniment, 

dirigeix tots els seus esforços en promocionar a tot l'estat 

espanyol la motivació i promoció del talent científic.

L’alumnat que ha aconseguit la medalla d’or i plata 

en la fase estatal, participarà en la fase internacional de 

l’Olimpíada, que enguany se celebrarà a Hungria i Bolivia. 

Encara que Diego s'ha quedat a les portes de la fase 

internacional, podria optar a una plaça en aquesta fase si 

algun company o companya finalment no poguera anar. 

Sols haver participat en aquest esdeveniment, ja ha sigut 

una experiència inoblidable i motivadora, tant per a Diego 

com per al professorat.

També volem donar l’enhorabona a la resta de l’alumnat 

que es va presentar a la fase provincial, ja que té molt de 

mèrit que un grup de 12 alumnes de 2n de batxillerat vagen 

a Alacant a participar en proves de biologia en un curs tant 

important per a tots ells i elles com és 2n de batxillerat.

Enhorabona a tots i totes! Enhorabona Diego!

Presentació del llibre commemoratiu del cinquantenari 
de l’IES Pare Arques

E
l dijous 4 d'abril, a la Biblioteca Municipal de 

Cocentaina, es va presentar el llibre Commemoratiu 

del 50 Aniversari de l'IES Pare Arques. Àlex Bertomeu, 

director del centre, acompanyat per Marcela Richart, en 

representació de l'Ajuntament, José Canto, representant 

de l'Ampa, i Pedro Juan Parra i Alejandro Barber, del 

Departament de Geografia i Història, van explicar davant 

d'un nombrós públic aquesta obra que repassa la història 

recent de Cocentaina i del seu centre educatiu de 

secundària, recull col·laboracions de diferents persones que 

formen part de la comunitat educativa de l'IES Pare Arques 

i que van passar per l'institut en diferents moments entre els 

anys 60 i l'actualitat. El llibre també mostra imatges de la 

història del centre, dóna a conéixer els relats dels alumnes 

guanyadors del concurs literari del curs 2017/2018 i una 

memòria de les principals activitats realitzades durant la 

celebració del Cinquantenari.

Al llarg de la presentació del llibre, en diferents ocasions 

es va recordar a Enric Moltó, el nostre company que ens 

va deixar l'any passat, antic alumne del centre i professor 

de Geografia i Història, qui fou el principal impulsor de la 

celebració del Cinquantenari.

Al final de l'acte es van regalar exemplars del llibre a tot 

el públic assistent, fins que es van acabar tots els volums 

que els organitzadors havien portat a l'acte. Un acte molt 

emotiu que tanca la celebració dels cinquanta anys de 

l'institut de Cocentaina.

Alejandro Barber Miró, professor de Geografia i Història de l’IES Pare

Arques de Cocentaina. Membre de la comissió del 50 aniversari 

de l’IES Pare Arques
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Una gran victòria!
Conte: Mateo Barrachina. Il·lustració: Magda Bonastre

L
es Feres Club de Bàsquet era un equip de xiquets i 

xiquetes de vuit anys. Cada dimarts i dijous pujaven 

al poliesportiu del poble per practicar el seu esport 

preferit. No tots els membres d’aquest equip anaven a la 

mateixa escola i l’hora dels entrenaments i dels partits era 

l’únic moment que podien compartir una pilota amb aquell 

gran grup que havien format. 

Era pel mes de maig i prompte tenien una jornada 

marcada al seu calendari: el proper dissabte 18 de maig 

eren les 13 hores esportives de Cocentaina. A més a més, 

un dels jugadors, Lluís, havia guanyat el concurs de dibuix 

que representaria aquest important esdeveniment, seria la 

guinda perfecta si també l’equip aconseguira la copa que 

els proclamaria campions d’aquest torneig.

No anava a ser fàcil, són 13 hores on a més de jugar 

molts partits, també està la possibilitat de realitzar tot tipus 

d’activitats com: partides d’altres disciplines esportives, 

tirolina o el seguiment de la resta d’equips del torneig per 

tal de veure els propers encreuaments entre d’altres.

La nit d’abans va ser molt llarga, Lluís no va pegar ull. El 

primer partit era a les vuit del matí i davant Els Titans C.B., 

un dels millors equips de la lliga, després descansar fins les 

onze per jugar davant el Club de Bàsquet Els Ràpids, dinar 

prompte i l’últim partit del seu grup a les dos i mitja davant 

el Basquetbolistes, quan el Sol més calfa la pista coberta 

del poliesportiu.

-Bon dia a tots! – començà diguent Manel, entrenador 

de l’equip – ja sabeu que hui és un dia molt llarg, heu de 

menjar i beure molt, descansar i tractar de passar un bon 

matí gaudint del nostre esport preferit. Recordeu que som 

un equip, tots som companys i per davant del resultat està 

l’esportivitat. Val més un bon gest que un triple. – sentencià.

-Hui és el nostre dia! Portem molt de temps esperant 

aquest moment i cal posar a la pista tot el que hem entrenat 

durant aquesta temporada. – continuà Aitana, capitana de 

l’equip.

Aquella xerrada va ser un gran detonant i els partits de 

grup van anar tan bé que l’equip es va classificar per a la 

final, que seria a les set de la vesprada davant el totpoderós 

Imbatibles Bàsquet Club, el millor equip de la categoria.

Els dos primers quarts van ser molt igualats, Les Feres 

rondaven la zona amb molta facilitat i els seus tirs trobaven 

la cistella pràcticament a tots els llançaments. Per la seua 

part, els Imbatibles aprofitaven els seus jugadors més forts 

amb llançaments des de la línia de tres punts. 

-Estem fent un gran partit, per a nosaltres ja és un premi 

poder gaudir d’aquest partit, estic molt orgullós de vosaltres. 

Ara és moment de seguir fent el que sabem per intentar 

guanyar el partit, però, si no ho fem, no estigueu tristos, 

per a mi sempre serem guanyadors d’aquest torneig. Ara 

torneu a la pista i seguiu fent-nos gaudir! – digué Manel 

animant el seu equip.

El tercer quart acabà més igualat si cap: Les Feres 43 – 44 

Els Imbatibles. L’últim i definitiu quart continuà de la mateixa 

manera, ambdós equips aconseguien anotar pràcticament 

tots els seus llançaments. Restaven sols deu segons de 

partit. El marcador il·luminava un emocionant Les Feres 

55 – 56 Els Imbatibles quan un tir de l’equip rival feia rodar 

el baló pel cèrcol de la canastra. El temps es va aturar per 

a tots els allí presents: jugadors, entrenadors, pares, mares 

i representants d’altres equips que pegaven una ullada al 

partit per tal de fitxar jugadors per a la propera temporada. 

La sort va fer que la pilota isquera del cèrcol caient a les 

mans de la capitana Aitana, qui va eixir com un rellamp en 

direcció la canastra rival. 

El partit estava a les seues mans quan un jugador rival, 

tractant de perseguir-la caigué al parquet del pavelló 

municipal lesionant-se el turmell esquerre. Aitana tenia ja 

davant seua la canastra, sols havia de deixar la pilota al tauler 

i ella sola donaria la victòria a Les Feres Club de Bàsquet 

quan recordà les paraules del seu entrenador Manel: “val 

més un bon gest que un triple”.

En aquell instant, Aitana no va dubtar i va deixar la pilota 

i corregué més que mai per ajudar el seu company al terra, 

esgotant així la possibilitat de guanyar aquelles 13 hores 

esportives.

Aquell any, per primera vegada en la història, no sols va 

haver un guanyador. Els dos equips junts alçaren la copa de 

campions, guanyant no sols el torneig, també donant una 

lliçó a tots els presents dels valors que l’esport representa: 

amistat, disciplina, ajuda, esforç i unió.

Hui en dia, si participes en aquest torneig contestà, 

pregunta els més majors per Les Feres Club de Bàsquet. El 

seu gest encara continua present en tots els partits i això...

Això si que és una victòria!
I conte contat, conte acabat.

I qui no llija el conte del mes que ve...
tindrà en el cul vuitanta mil forats!
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54 Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut
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Vos deixem aquest mes amb un recull d’imatges d’algunes de les activitats de la XV Setmana de la Joventut

Hem conegut la màgia de Harry Potter a la seua exposició Un any més tot un cap de setmana d’esports i videojocs

Un taller on aprendre tècniques de comunicació per al dia a dia Practicar l’anglés amb el teatre és més divertit

De la ma de la UA es vam poder apropar un poc mes a la ciència

Els corresponsals juvenils es van formar en una acampada 

a Alacant

Víctor Miranda ens va presentar el seu treball “Tregua” Un any més els joves van conéixer les seues opcions educatives
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Festa dels Nanos al Respir

C
om cada any, i per a continuar mantenint les tradicions 

del poble i afavorir la participació dels nostres majors, 

el Centre de Respir va celebrar la festa dels Nanos. 

Com cada any també, es van vestir i se'ls va donar veu 

als dos nanos. Es va tractar una problemàtica social que 

lamentablement està d'actualitat: la violència de gènere. 

Es va exposar mitjançant cartells les formes visibles i no 

visibles de violència de gènere per a conscienciar d'aquesta 

xacra social. Vam rebre la visita de l’alumnat dels col·legis 

de Cocentaina, al costat dels veïns i veïnes del poble. Els 

usuaris i usuàries van gaudir d'un matí diferent en els 

exteriors del centre, en el qual el bon temps va fer possible 

aquesta eixida. Vam rebre també la visita de l'alcaldessa, 

Mireia Estepa, que ens va convidar a degustar xurros i 

bunyols. Vam comptar amb la col·laboració de l'Associació 

de Voluntariat de Cocentaina com a suport per a acompanyar 

els nostres majors. Des d'ací els donem les gràcies per la 

seua col·laboració incondicional. 

En AFAMA celebrem l’arribada de la primavera i  de la 
Setmana Santa
Afama Cocentaina

H
em deixat l’hivern enrere i s’hem preparat per a 

celebrar l’esclat de vida que suposa la  benvinguda 

de la primavera i de la Setmana Santa. Per tal 

de submergir-se en la naturalesa, els/les usuaris/es del 

taller de matí han elaborat diverses manualitats entorn a 

aquesta. Son manualitats senzilles, en les quals han utilitzat 

material reciclat, i de forma amena i divertida han treballat 

la motricitat fina, l’orientació temporal i l’atenció, entre 

altres àrees cognitives. Així mateix, també s’ha estimulat la 

creativitat i s’ha incrementat la seua autoestima. 

Per altra part, ens agradaría fer menció del magnífic 

concert del nou disc “Va de Ball” que ens va oferir el dia 

26 d’abril el grup Notes Soltes. Notes Soltes és un grup 

de música folk que té per tasca recuperar i fomentar la 

música i el ball tradicional. Vam poder escoltar des de temes 

macedònics fins a romanços valencians, amb adaptacions 

i temes propis. Des d’AFAMA Cocentaina volem mostrar el 

nostre agraïment per la seua inestimable col·laboració, així 

com també a tots els assistents. 
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L’Associació comarcal Somriures, projecte de connexió 
vital, ha presentat la proposta de Projecte de Centre de 
referència comarcal
NP Somriures

D
esprès de la primera reunió que van mantenir amb 

els responsables polítics de la comarca, en el mes 

de juny de 2017, els vam convocar per presentar-los 

esta necessitat bàsica perquè els i les joves amb diversitat 

funcional puguen tenir una vida autònoma, independent, 

digna i feliç. 

Aquest projecte es fonamenta en la filosofia de 

SOMRIURES, basada en quatre pilars bàsics del Projecte 

de Vida de cada individu: possibilitat d’accedir a una CASA-

LLAR que els permeta una vida autònoma amb els suports 

necessaris; unes TERÀPIES com logopèdia, fisioteràpia, 

estimulació multi sensorial, hidroteràpia, que milloren o 

al menys facen que no empitjore el seu estat de salut; un 

espai LABORALOCUPACIONAL que done oportunitats de 

treball i ocupació a aquells que no poden fer-ho a l’empresa 

pública o ordinària i un espai adequat per a les RELACIONS 

i l’OCI, amb interacció amb els qui són iguals però també 

amb la resta de la societat, que siga un espai d’inclusió 

social que contribuisca a un millor estat de benestar i una 

vida més feliç. I tot açò, evidentment sempre contant amb 

un equip de professionals adequat i un eix transversal com 

és la l’optimització i l’aprofitament de recursos ja existents.

 Aquesta idea és per a les famílies de Somriures un 

projecte il·lusionant, és part de la solució a les nostres 

angoixes i incerteses per no saber quin serà el futur dels 

nostres fills i les nostres filles quan acaben l’etapa escolar 

als 21 anys i deixen els centres educatius on encara estan 

atesos. No volem per a ells i elles una vida relegada a casa 

de per vida, sense els recursos que necessiten. No mereixen 

que la societat els falle, mereixen comptar amb aquelles 

infraestructures, professionals i recursos necessaris perquè 

tinguen una continuïtat en el seu projecte de connexió 

vital com té qualsevol altre jove de la seua edat sense 

diversitat funcional. Per això una de les tasques que els 

vam encomanar ahir a tots el polítics assistents, aprofitant 

les properes cites amb les urnes, fou que plasmen als seus 

programes electorals, que al cap i a la fi són les seues 

expectatives de futur govern, les necessitats de les famílies 

de Somriures. 

L’Associació valorem positivament la gran resposta que 

va tenir la convocatòria. Però els demanem als polítics dels 

nostres pobles que ara no quede tot en paper mullat, que 

agafen un COMPROMÍS ferm per fer possible que este 

SOMNI es convertisca en REALITAT. 

Desprès de la presentació els vam fer entrega d’un 

document que recull la nostra proposta. Volem agrair a 

Manuel Rocamora, arquitecte redactor de la proposta 

tècnica presentada, el treball que ha fet de manera totalment 

altruista. Ell té una vinculació familiar amb una de les 

usuàries de l’Associació, però a banda és un excel·lent 

professional que ja té experiència en altres treballs de caire 

social i va saber captar i plasmar des d’un primer moment 

les inquietuds de les famílies i l’esperit de Somriures. 

Es tracta d’un projecte que encara no està definit en la 

seua totalitat ni està decidida la seua ubicació final, per això 

ens agrada deixar clar que de moment és sols una proposta, 

però el que sí tenim clar és que és un projecte que no es 

tracta solament de construir una residència convencional, 

sinó que va molt més enllà. És un projecte d’inclusió, que 

tracta de resoldre les necessitats de cada persona, en funció 

de la seues circumstàncies de dependència i/o discapacitat, 

amb un programa individualitzat i que té una concepció molt 

clara de no aïllament sinó de crear interdependències amb 

la resta de la societat. 

Vam aprofitar per recordar a tots els presents que som 

ja 67 famílies associades i que més d’un 50% tenim fills o 

filles gran dependents i més d’un 60% tenen un grau de 

discapacitat superior al 65%, la qual cosa fa que la majoria 

necessiten un grau d’atenció i recursos prou important al 

llarg de la seua vida, recursos que o bé no existeixen en 

l’actualitat o bé són insuficients. Per eixe motiu, els pares, 

mares i tutors vam decidir reunir ahir als responsables 

de totes les forces polítiques per demanar-los un grau de 

compromís ferm, que vaja més enllà del suport emocional. 

El que ara demanem són propostes concretes per fer realitat 

el somni que totes i tots tenim a les nostres ments, allò que 

desitgem que tinguen els nostres fills i filles quan deixen 

les escoles, facen la transició a la vida adulta i, perquè no 

dir-ho, quan nosaltres ja no estigam. 

També vam fer un repàs de les gestions i activitats que 

hem estat fent des de la constitució de l’Associació. Entre 

elles, destaquem la col·laboració amb la Fundació Nova 

Terra per incorporar al món laboral persones amb diversitat 

funcional, l’ajuda econòmica de la MAC en el pressupost de 

l’any passat, les múltiples col·laboracions desinteressades 

que hem tingut de diferents persones i entitats, entre les 

que vam destacar la més recent, Un reto para una causa 2, 

l’ajuda del gabinet multi disciplinar, Centro Meta, amb qui 

estem també teixint formes de col·laboració en benefici dels 

usuaris de Somriures i el Projecte USA Somriures mitjançant 

el qual, Montse Brotons, una jove contestana promesa del 

bàsquet americà, becada a la Universitat d’ORU, Oklahoma, 

ens ajudarà a consolidar una iniciativa empresarial que 

permeta a Somriures autofinançar els seus projectes.

 L’Associació Comarcal Somriures, volem deixar clar que 
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aquesta proposta no és simplement una ocurrència sinó 

que és una gran necessitat, ja que a hores d’ara més de 30 

dels usuaris i usuàries ja tenen 18 anys o més. A més, és 

un projecte que tindria una gran repercussió social per a la 

comarca i també suposaria la creació de molts llocs de treball. 

Per això, desprès de la reunió mantesa, esperem un pas 

endavant dels representants polítics. Ens agradaria que, 

en breu i conforme comentaren ahir, articularen algun 

mecanisme de treball conjunt per estudiar propostes reals i 

concretes, deixant de banda les sigles polítiques, tots a una. 

De la seua part, el Director General d’Habitatge, Rafa 

Briet, es va comprometre a l’ajuda de l’Institut Valencià 

d’Edificació per a la redacció del projecte i el recolzament 

econòmic de la Direcció General d’almenys una part del 

cost de la construcció. També va recordar que per portar a 

bon terme aquesta iniciativa caldrà comptar amb el suport 

d’altres Conselleries com la de Polítiques Inclusives, per 

la seua vessant social, al menys pel que fa als recursos 

professionals.

La Coordinadora de las Plataformas en Defensa de la Ley 
de Dependencia se reúne con la Secretaria Autonómica 
de Servicios Sociales y Autonomía Personal para hacer 
balance de la legislatura

E
l 15 de abril, la Coordinadora de las Plataformas en 

Defensa de la Ley de Dependencia se ha reunido 

con la Secretaria Autonómica de Servicios Sociales 

y Autonomía Personal, Helena Ferrando, dentro de los 

contactos periódicos de este colectivo con la administración 

de la Generalitat . 

El objetivo fundamental de esta reunión ha sido hacer 

balance de legislatura en el campo de la Dependencia.

En la reunión, la Plataforma ha entregado a la Secretaria 

Autonómica un documento que recoge una valoración de la 

legislatura que finaliza en estos días. En ese documento, la 

Coordinadora de las Plataformas del PV, hace una valoración 

muy positiva de los cambios efectuados por la Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas en lo que respecta al intento 

de reparación de los recortes sufridos en dependencia en 

las anteriores legislaturas gobernadas por el Partido Popular. 

Así mismo, se destaca haber aprobado el Decreto de 

Dependencia, que aporta una significativa mejora tanto al 

desarrollo de nuevos recursos, como la figura del Asistente 

Personal, como en la mejora de la tramitación de los expedientes. 

También se recogen una serie de reivindicaciones u 

objetivos como hoja de ruta a seguir en la próxima legislatura 

de cara a seguir trabajando por una mejor atención y una 

mejor aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Atención 

a las personas en situación de Dependencia. 

Entre las reivindicaciones a destacar del documento 

se incluyen algunas tan importantes como la eliminación 

de las listas de espera, el cumplimiento de los plazos 

estipulados para resolver las resoluciones y tener el recurso 

reconocido, la implantación total de los nuevos recursos 

como el Asistente Personal o los recursos de la Autonomía 

Personal, una financiación justa para el País Valenciano y 

en concreto para la Ley de Dependencia, el refuerzo de la 

gestión pública de los servicios sociales, la finalización de 

los pagos pendientes de reclamaciones por responsabilidad 

patrimonial, tanto de las minoraciones en prestaciones como 

de copagos en centros, entre otras.

 Por parte de la Secretaria Autonómica de Servicios 

Sociales y Autonomía Personal, Helena Ferrando, ha hecho 

balance de las 14 reuniones que se han mantenido con la 

Coordinadora de Plataformas, además de establecer las 

líneas de acción fundamentales a desarrollar en la próxima 

legislatura. 

Entre algunos de los temas a tratar en el futuro se 

destacan; el desarrollo del recurso de Promoción de la 

Autonomía Personal, de recursos de atención especial para 

menores con trastorno de conducta/TMG con la creación de 

plazas residenciales, la coordinación con la Seguridad Social 

respecto al alta de cuidadoras no profesionales, el Servicio 

de Ayuda a Domicilio con la posibilidad de aumentar a 22 

horas mensuales y ampliación a los fines de semana y el 

desarrollo de la figura del Asistente Personal, entre otros. 

Finalmente, la Coordinadora ha valorado la buena 

predisposición al diálogo de la Conselleria desde la formación 

del Gobierno autonómico del Botànic, que ha permitido 

avanzar en algunas demandas por las que la Coordinadora 

lleva tiempo luchando en favor de las personas en situación 

de dependencia y sus familias.
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La tasca assistencial de l’assessor jurídic de Serveis Socials
Rafael Escrivá Victorio. Assessor jurídic de Serveis Socials

L
'assessor jurídic de Serveis Socials és un servei nou 

posat a la disposició de les persones empadronades al 

municipi de Cocentaina.

S'ofereix per part de l'Ajuntament de Cocentaina des 

de finals d'octubre de l'any passat i a partir de llavors he 

tingut l'ocasió de poder atendre consultes de tota mena 

relacionades amb assumptes legals.

La figura de l'assessor jurídic ha sigut ben acollida per 

les persones usuàries de Serveis Socials, que han tingut 

l'oportunitat d'aprofitar-lo en la mesura de les seues necessitats. 

Sobre la base de la recent creació d'aquest servei, aquest 

aprofitament ha anat creixent de manera gradual conforme la 

població ha anat tenint coneixement de l'existència d'aquest.

A hores d’ara, en aproximadament cinc mesos, he pogut 

ASSESSORAR persones amb dubtes en diferents àmbits 

del dret, com ara divorcis, modificació de mesures civils, 

dones maltractades, incapacitats, estrangeria, menors, 

acomiadaments i tot això en les vessants penals, civils, 

administratives o laborals.

El contingut de les consultes realitzades és multidisciplinària, 

per això és tan enriquidor per a mi, atés que, a més d'exercir 

la meua labor d'assessorament amb els coneixements 

adquirits durant la meua llarga trajectòria professional, 

aprenc cada dia una cosa diferent i aquest aprenentatge 

ve donat per dues raons: la primera és la diversitat de 

casuística que es presenta a l'hora d'analitzar la vida 

quotidiana de cada usuari, amb els seus problemes, les 

seues particularitats, les seues circumstàncies personals, 

econòmiques, etc.; i la segona és la canviant legislació que 

afecta els continguts que es manegen en els Serveis Socials.

En l'acompliment de les meues funcions com a assessor 

jurídic de serveis socials acudisc al Centre Social Real 

Blanc durant tres matins i una vesprada setmanals que 

es concreten en els dimarts des de les 10.00 h fins a les 

15:15 h i des de les 14:45 h fins a les 18:15 h i els dijous i 

divendres des de les 10.00 h fins a les 15:15 h.

Per a demanar cita amb aquest assessor jurídic, la persona 

sol·licitant es pot dirigir via telefònica al 96 559 30 80 o al 

96 559 00 00 o de manera presencial al Centre Social Real 

Blanc i comunicar que desitja cita amb l'assessor jurídic 

de serveis socials.

Des del Departament de Serveis Socials s'ha previst 

l'assistència durant els dimarts a la vesprada precisament 

per a suplir les necessitats de les persones usuàries que, per 

motius laborals, familiars, etc., els siga impossible acudir a 

la consulta en horari matinal.

És de vital importància ressaltar que el servei que s'ofereix 

és d'assessorament legal i es concreta a oferir a la persona 

usuària informació, consell i parer des del punt de vista propi.

L’advertiment anterior, exclou, per tant, l'assistència 

lletrada en assumptes ja judicialitzats, atés que no puc 

interferir en cap direcció tècnica d'assumptes particulars 

i també exclou l'emplenament d'impresos i la recollida de 

documents necessaris per a la seua presentació davant de 

qualsevol organisme o entitat pública o privada. No obstant 

això, aquest servei ajuda a aquest emplenament o recollida 

de documents per part de la persona usuàri en els punts 

concrets en què aquesta tinga dubtes.

A més de resoldre o il·lustrar les consultes verbals de 

les persones usuàries, la meua comesa també inclou la 

redacció d'escrits o recursos de reposició dirigits a qualsevol 

organisme públic o entitat pública o privada en benefici de la 

persona usuària, sempre que el particular no estiga assistit 

ja pel seu advocat particular o del torn d'ofici.

Igualment, entre les meues tasques es troba la d'assessorar 

els meus companys i companyes del Departament de Serveis 

Socials per a resoldre els dubtes que em plantegen en 

relació als assumptes que a elles mateixes els sorgeixen 

derivats dels seus treballs com són el de treballadora social, 

psicòloga, educadora social, conserge, etc.

Amb l'objectiu d'aconseguir una òptima assistència 

a la persona usuària, volem escoltar-los, per això seria 

aconsellable que, entre tots, puguem conformar la millor 

assistència jurídica possible sent receptius a qualsevol 

suggeriment, queixa o puntualització a l'efecte de crear un 

servei modèlic i realment eficaç per als veïnat de Cocentaina 

que en vulga fer ús.

Espere que aquest article els haja servit d'ajuda.

A MÉS A MÉS…

TALLER “ LA MEUA VIDA OFF-LINE”

- DIVENDRES:  17 i 31 de maig de 17 a 19 h al Centre Social Real Blanc

TALLER  “ART-URBÀ”

- DIMARTS:  7, 14, 21 i 28 de maig de 17 a 18.30 h a la Casa de la Joventut

TALLER “CREANT VINCLES POSITIUS”

- DIMARTS:  7, 14, 21 i 28 de maig de 17 a 18.30 h al Centre Social Real Blanc

TALLER “DESENVOLUPAMENT PERSONAL: EMPODER-ART”

- DILLUNS: 13 i 27 de maig de 18 a 19.30 h al Centre Social Real Blanc

TALLER “INTEL·lIGÈNCIA EMOCIONAL: CONEIXENT-ME RECONEIXENT-ME”

- DILLUNS: 20 de maig de 17.30 a 19 h al club de convivència dels Algars.

XARRADA “COM PARLAR DE SEXE AMB ELS TEUS FILLS”

- DIMARTS: 14 de maig a les 19 h a la Sala d’Actes del Centre Social Real Blanc
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Il·lusiona´t  per al suport de persones amb diversitat funcional

E
ns agradaria informar de tot el que fem en l'associació 

durant la setmana, per si els pot interessar.

-Els dimarts està programat per a l'esport, realitzem 

entrenaments de tennis taula amb Paco Borrell en el gimnàs 

de la FPA del poliesportiu de Cocentaina , a la vesprada 

de 18.00 h a 20.00 h, amb dues taules que ens cedeix el 

poliesportiu per a preparar als jugadors que vulguen participar 

en les competicions que disputarem durant tot l'any.

-I els dijous a la vesprada de 18.00 h a 20.00 h , a la sala 

que tenim en el centre social "Real Blanc" de Cocentaina, dut 

a terme per Pep, Paco i Vicent. Destinem la primera hora per 

a repassar i millorar les necessitats que es precisen, com a 

consultes, lectura, escriptura, càlcul i altres.... Per a acabar 

la segona hora preparant i assajant activitats i espectacles 

previstos per a realitzar , que preparem a la nostra sala i en 

el gimnàs del centre.

-e-mail:illusionatdiversitatfuncional60@yahoo.com

-facebook:ILIUSIONAT DIVERSITAT FUNCIONAL

-telefon:664084796
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HC Cocentaina, amfitrio de la fase sector sud en categoria Aleví

E
l 26, 27 i 28 d’abril, Cocentaina va ser la seu de la fase 

sector sud, categoria aleví. El HC Cocentaina va ser 

l’amfitrió d’aquest esdeveniment esportiu. Els locals 

van quedar en quarta posició realitzant un gran campionat 

i demostrat la qualitat del hoquei contestà.

Els equips participants foren els andalusos del Cajar 

Granada i l’equip Irlandesas, els madrilenys Virgen de 

Europa i Colegio Alameda de Osuna i els equips valencians 

del HC Cocentaina i Patin Alcodiam.

I seguim parlant de hoquei amb molt bones notícies, 

perquè Xavi Prats Abellan, jugador infantil del HC Cocentaina 

ha estat elegit com a integrant de la selecció valenciana de 

hoquei patins, la qual disputarà el mes de juny el Campionat 

d’Espanya de seleccions autonòmiques. A més, dit torneig 

es celebrarà entre Alcoi i Cocentaina.

Contestano

E
l calendari roget avança sense parar i primer de tot 

hem de destacar el II Torneig internacional de futbol 8 

que va tindre lloc el divendres 19 i dissabte 20 d’abril. 

L’oratge va ser la nota negativa d’aquest campionat en el 

que el futbol va ser el llenguatge universal entre els equips 

participants. Provinents de TGF de Londres, Ivan Colomer i 

German Palací un any més van aconseguir que els xiquets 

compartiren una mateixa passió: el futbol. L’oratge va fer 

que molts partits es disputaren al pavelló i que s’hagueren 

de suspendre els partits exteriors. Amb tot el torneig es va 

poder dur endavant. El primer equip roget segueix amb els actes al voltant del 

Centenari i en el darrer partit jugat a casa Font el Benigànim, 

el Contestano va voler tindre present a un equip que marcà 

l'època dels 80, concretament l'equip de l'ascens a preferent 

per primera vegada en la història l'any 84-85. Mítics com 

Valoret, Aura, Paquitillo, Chani, Julio, Solbes, Rafa "Popi" 

entre altres i dirigits pel míster Juan Casanova.

També va tindre el seu xicotet reconeixement Enrique 

Gisbert " Flauti", mític jugador dels anys 50.

I un últim apunt, a dia de tancament de la revista 

el Benjamí A entrenat per Adri Ferrándiz i Mauro s’ha 

proclamat campió de lliga a falta de dos partits. Un estil de 

joc, treball, esforç, sacrifici, companyerisme, formació però 

sobretot diversió, enhorabona campions!!
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Ana Micó, esportista d’èlit

L
a gimnasta contestana Ana Micó, ja apareix declarada 

com a Esportista d'Elit en la Conselleria d'Educació i 

Esport de la Generalitat Valenciana després de la seua 

més que meritòria campanya realitzada en el 2018.

Al costat de la seua companya Elba Navarro del Club Sant 

Jordi d'Alcoi, van aconseguir ser terceres en el campionat 

Provincial, campiones Autonòmiques i  16a en el campionat 

d'Espanya per equips.

Ana, va passar a formar part del conjunt Chamarra d'Elx, 

on es van classificar per a competir en la Copa de la Reina, 

quedant en 15a posició. El conjunt Chamarra, va participar 

també en el prestigiós Torneig Euskalgym del País Basc, la 

millor gala internacional de gimnàstica rítmica on participen 

les millors gimnastes d'Europa, classificant-se en una 5a 

meritòria posició. Ja en el campionat provincial, com en 

l'autonòmic, l'equip il·licità va aconseguir ser campió, 

classificant-se 4a en el campionat d'Espanya.

Ana Micó, comença el 2019 en el mateix Club Sant Jordi 

d'Alcoi, aconseguint classificar-se per a disputar la Lliga 

Iberdrola de Clubs de Tercera Divisió Nacional, on ja han 

participat en Guadalajara i Saragossa. 

Actualment està preparant la seua participació en el 

Campionat Provincial per a la seua classificació en el 

campionat d'Espanya absolut.

El tenista contestà Xavier Vicent triomfa als Estats Units

X
avier Vicent és el jugador de la setmana de tennis 

masculí de la Conferència del mig sud, així ho van 

anunciar els funcionaris de la conferència el dilluns 

25 de març. Vicent va guanyar tots dos partits d'individuals 

i tots dos partits de dobles, ja que el No. 7 Lindsey Wilson 

es va anar de 2-0. L'estudiant de primer any de Cocentaina, 

Espanya, va perdre només cinc jocs en total en els seus 

dos partits individuals. Va derrotar a Cumberlands (Ky). 

Jan Dietrich 6-0, 6-1 i Martin Methodist (Tenn.) Eduardo 

Costa 6-0, 6-4 en els No. 3 partits d'individuals. Vicent es 

va aparellar amb Santiago Díaz per a véncer a Jan Dietrich 

i Anthony Kwok de Cumberlands 8-6 i Jurgen Hildmann i 

Brad Prada de Martin Methodist en el partit No. 2 de dobles. 

Obté el primer honor setmanal de la seua carrera.

Sesión de simultáneas de ajedrez a cargo de Ticia Gara  
gran maestra femenina de Hungría 

S
e realizó en Abril en Alcoy, una Sesión de Simultáneas 

organizada el Club de Ajedrez Tabiya Alcoy, con motivo 

de su “25 Aniversario.

La Sesión de Simultáneas fue a cargo de la Gran Maestra 

Femenina de Ajedrez Ticia Gara de Hungría, y participaron 

20 jugadores de todas las edades previamente invitados, de 

los Clubs Tabiya Alcoy, Cocentaina, Ibi y Muro. Por el Club 

de Ajedrez Cocentaina participaron Emilio Rico Ripoll, Diego 

López Shchukina, y Antón López Shchukina.

La Sesión de Simultáneas duró 3 horas y todas las partidas 

fueron muy luchadas, teniendo la Gran Maestra Femenina 

Ticia Gara que emplearse a fondo debido al buen nivel de 

juego existente. Venció en 14 partidas, empató 3, y perdió 3.

Cayó derrotada frente a los jugadores Javier Cantó Reig, 

Emilio Rico Ripoll, y Guillermo Cruz García.

La Gran Maestra Femenina de Ajedrez Ticia Gara ha 

sido Subcampeona Europea Sub 18, Campeona Femenina 

de Hungría, y es jugadora de la Selección Olímpica de 

su País. Actualmente tiene 2.321 ELO FIDE (Puntuación 

Internacional).
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Melé mensual de petanca

E
l dissabte 30 de març, és va jugar la cinquena melé 

emnsual de petanca quedant com a campiona la 

dupleta formada per Manolo i Sergio.

La resta de classificats va quedar així: 2n Toni i Pep; 3r 

Rosario i Pellicer; 4t Pepa i Jordá i 5é Baltasar i José.

Pel que fa a la categoria de consolació la taula 

classificatòriava quedar de la següent manera: 1r Carlos 

i Juan; 2n Navarro i Robert; 3r Miguel i Santi i 4t Enrique 

i Pedro.

CPA Cocentaina

D
urant el cap de setmana del 30 i 31 de març, el Club 

Patinatge Artístic de Cocentaina (CPA) va participar en 

el Trofeu Amistat 2019 realitzat en Quart de Poblet. Per 

part del CPA Cocentaina es van inscriure 10 patinadores.

Durant la vesprada de dissabte es va realitzar la competició 

de Territorials i el Nivell 6 de lliure.

La competició no començava de la millor manera per a 

les territorials, va haver-hi problemes amb les músiques 

de la categoria Aleví i Claudia Ortiz i Nerea Arias no van 

poder realitzar el seu disc amb les músiques corresponents, 

aquest contratemps va desmillorar molt l'actuació de 

les patinadores contestanes i va augmentar els nervis ja 

habituals en qualsevol competició. A pesar de les dificultats 

van realitzar uns discos bastant nets. La competició de la 

resta de patinadores va ser més tranquil·la però les reduïdes 

dimensions de la pista i la proximitat dels espectadors va 

afectar el rendiment de les patinadores. Els resultats de les 

nostres foren els següents

Aleví:3ª Nerea Arias i 4ª Claudia Ortiz

Infantil: 2ª Laura León; 3ª Laura Romero i 4ª Kayla Llopis

Cadet: 3ª Elsa Bataller

Nivell 6: 4ª Carla Espinosa

El matí del diumenge 31 era el torn de les patinadores 

contestanes de nivell 1, la pluja va dificultar la competició 

a causa d'algunes goteres i l'augment de públic a l'interior 

del pavelló. Daria Maria Esousi no va poder participar, el 

resultat de les nostres dos patinadores va ser

Nivell 1: 32, Claudia Cassasempere i 33 Lola Pascual.

Seguim patinant perquè els dies 12 i 13 d’Abril, Alcoi 

va ser la seu del Campionat preautonòmic cadet – Sènior, 

on van participar tres de les patinadores contestanes: Elsa 

Bataller i Marina Gómez en cadets i Malena Solbes en Sènior.

Cal destacar el gran esforç realitzat per Malena Solbes per 

a participar en aquesta competició després de la lesió que 

li ha impedit entrenar.

Aquesta competició era la primera que es realitzava amb el 

nou sistema de puntuació RollArt nou sistema de puntuació 

on la part artística te un major valor en la puntuació i on 

els xicotets errors tècnics també estan més penalitzats. Les 

patinadores contestanes de la categoria Cadets van realitzar 

prou bé els seus programes curts però petites imperfeccions 

van penalitzar molt les seues puntuacions. Les posicions 

foren: 17-.Elsa Bataller i 21-. Marina Gómez

Malena Solbes en categoria sènior va realitzar el seu 

programa curt aconseguint una puntuació de 21’47.

Durant la vesprada es realitza la competició dels discos lliures 

que definirien les posicions definitives d’aquesta competició.

Tant Marina com Elsa van tindre una molt bona actuació 

millorant 4 posicions respecte al programa curt. Les 

posicions finals foren les següents:15-. Elsa Bataller i 18-.

Marina Gómez

Malena Solbes va realitzar un programa lliure molt net, 

amb una dificultat inferior a la que és habitual en ella a causa 

del poc entrenament i les molèsties que encara sofreix. Va 

aconseguir una puntuació total de 52’90.

Amb els resultats finals aconseguiren la classificació per 

a l’autonòmic que se celebrara els pròxims 4 i 5 de maig en 

Alginet Malena Solbes i Elsa Bataller.



ESPORTS 63Revista El Comtat maig 2019

Ernesto Revert JR. en 1a i Javi Genís en 2a campions de 
la 2a prova del circuit autonòmic 2019

E
ls dies 29 i 30 de març es va celebrar en el Gimnàs Atenes 

de Cocentaina la 2a prova del circuit autonòmic 2019.

24 jugadors/as estaven inscrits en aquesta 2a prova, 

16 en 1a categoria i 8 en 2a categoria, dels 24 inscrits cal 

destacar la participació de 4 jugadors del Club Esquaix 

València. En la jornada del divendres a les 18h donaven 

començament els primers partits de la 1a categoria. A les 

20h començaven els partits de 2a categoria. En finalitzar 

la jornada del divendres deixarien les semifinals de 1a i 2a 

categoria llestes per a la jornada del dissabte. 

En les semifinals de 2a categoria s'enfrontaven Jesús Pérez 

contra Anna Baeitan on guanyaria Jesús per 3 a 0, en la 

segona semifinal  Javi Genís es creuava amb Steina Rebat 

i acabaria vencent Javi Genís per 3 a 2. 

En les semifinals de 1a categoria s'enfrontaven Juan Carlos 

Sánchez contra Andrés Belmar guanyant Andrés per 3 a 

1, en la segona semifinal s'enfrontaven els joves jugadors 

Carlos Jiménez i Ernesto Revert. vencent Ernesto per 3 a 

1 i accedint a la seua primera final del circuit autonòmic.

En la final de consolació de 1a categoria el jove jugador de 

13 anys, Adrián Revert, vencia per un atapeït 2 a 1 enfront 

del jugador alacantí Paco Miró.

En els partits pels tercers llocs, Anna Baeitan s'imposava a 

Steina Rebat en 2a categoria i Juan Carlos Sánchez venceria 

per 2 a 0 enfront de Carlos Jiménez en 1a categoria.

En la final de 2a categoria s'enfrontaven Jesús Pérez 

contra Javi Genís, Javi Genís guanyaria la final per 3 a 1 en 

un partit bastant renyit i igualat.

En la final de 1a categoria entre Andrés Belmar i Ernesto 

Revert Jr. s'imposaria Ernesto Revert Jr. per un ajustat 3 a 

2 en un partit molt igualat i físic, guanyant així el seu primer 

campionat autonòmic amb 16 anys.

Donar l'enhorabona als vencedors de totes dues categories 

i agrair la participació de tots els participants així com a Mario 

Llinares per albergar en el seu centre aquesta 2a prova del 

circuit autonòmic.

Ernesto Revert Javi Genís

I també des del gimnàs Atenes de Cocentaina ens 
arriben bones noves de l’esport. Patricia Abad i Mario 
Llinares s’han alçat amb el títol de Campions del mon 
en el 3r campionat internacional de força i resistència 
en press banca.

La competició es va celebrar el 20 d’abril a Alfaç del 
Pi. Patricia Abad en la modalitat 50 kg i Mario Llinares 
en 100 kg no sols aconseguien el títol sinó que a més, 
afegien un nou rècord en cada marca.

Patricia i Mario, dos esportistes locals amb el títol de 
campions del món. Enhorabona!!!!
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

HIPÉRIC (Hypericum perforatum)
(Hipèric, Herba militar, Herba foradada, Herba de Sant Joan)

Floració a partir de finals del mes de maig.

Es recol·lecta fins a finals del mes de juny, tot depenent del 

temps càlid que puga fer en aquells mesos, encara que als 

pobles de la comarca del Comtat, la tradició és recol·lectar-

lo durant el dia de Sant Joan per a realitzar l'oli d'hipèric. 

No cal tenir pressa per a recol·lectar-lo encara que no tinga 

les flors vistoses, perquè un bon oli amb aquesta herba 

ha d'elaborar-se amb tota la seua essència generada en la 

mateixa planta abans de recol·lectar-la.

L'oli d'hipèric és molt bo per a cicatritzar les ferides i 

regenerar la pell quan hi ha colps, irritacions, cremades, 

hemorroides, dolors reumàtics i musculars, ciàtica, lumbago 

i varices.

Encara que la majoria de les persones la utilitzen en 

aquesta forma, presa en infusió és bona per a la depressió 

i la malenconia, i en decocció també s'utilitza per a banys 

de les hemorroides.

Una vegada, Tomaset Blanquer, en una excursió que vam 

fer a la serra d'Aitana, em va dir: "Nando, açò de la tradició 

d'arreplegar aquesta planta en el dia de Sant Joan és una 

forma que l'església ens faça veure aquests costums com 

a qüestions de fe i jo no sé què dir-te, perquè no crec en 
aquestes coses; fixa't que estem ara en aquesta serra i a 

una altura important sobre el nivell del mar, es crien unes 

plantes d'hipèric esplendoroses i, a més, moltes vegades 

no floreixen fins al cap del mes de juny. I una altra cosa 

important, que estan lliures de tota contaminació, i tampoc 

serà el mateix recol·lectar-les al costat de les poblacions, al 

costat dels camins o en les cunetes de les carreteres, que fer-

ho en aquests enclavaments meravellosos de la naturalesa, 

per tant, en la preparació d'un bon oli cal valorar totes les 

circumstàncies".

REMEI CASOLÀ:

"agafes un pot de cristall de mig litre, l'omplis de flors 

d'aquesta planta, li aboques un bon oli d'oliva fins a omplir-

ho, el tapes i el deixes macerar a la terrassa durant 40 dies 

a sol i serena. Una vegada passat aquest temps, ho filtres 

tot en potets xicotets i els guardes en un lloc fresc i fosc.
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SÍNDROME DE DAMOCLES

E
ste problema psicológico recibe el nombre 
por una fábula griega que cuenta la história 
de Damocles, el cual era un joven cortesano 

y adulador con su amo, el gobernante Dionisio 
II, el cual decide que intercambie su sitio en 
un banquete para disfrutar de los beneficios 
de sentirse un poderoso gobernante, pero una 
noche, durante el banquete, Damocles mira hacia 
arriba y ve una espada sobre él colgando de un 
hilo muy delgado de pelo de cabello. Al darse 
cuenta de este hecho, es incapaz de disfrutar del 
banquete y ya no quiso nunca más volver a recibir 
el “privilegio” de sentarse en ese lugar. El término, 
por tanto, hace referencia a los peligros que 
pueden sobrevenir cuando menos lo imaginamos, 
o cuando todo parece ir muy bien.
Desde el ámbito de la psicología se adoptó este 
término como una metáfora para referirse al estado 
de ansiedad que presentan algunos pacientes 
después de haber superado una determinada 
enfermedad.

Se observa sobre todo en pacientes oncológicos, 
por lo que hasta cierto punto es normal, pero la 
patología aparece cuando este miedo se hace 
tan intenso que afecta a su vida diaria y a sus 
relaciones personales.

Este miedo irracional a la recaída suele aumentar 
cuando se acercan los dias previos a las revisiones 
médicas y la persona siente que el fantasma de la 
enfermedad puede volver a aparecer y trastocar la 
normalidad que ya había conseguido en su vida.

Este síndrome aparece como resultado de haber 
sufrido una experiencia vital intensa que conecta 
a la persona con el miedo  y con la sensación de 
no control que aún incrementa más su miedo y 
ansiedad. Este problema puede acompañar al 

paciente el resto de su vida e incluso aumentar la 
creencia en que las revisiones pueden no detectar 
la recaída.

Más allá del temor a la recaída está el miedo 
al sufrimiento por el que pasaron, por lo que  es 
vivido como algo muy amenazante e impactante.

Para diagnosticar este síndrome, es necesario 
que se den los siguientes criterios:

intenso.

antes de realizarse los exámenes de rutina.

haber recibido el alta médica.

catastróficos.
Para poder superar este síndrome es necesario 

expresar las emociones, hablar del miedo 
y aceptarlo. La psicoterápia puede ayudar 
a gestionar estas emociones y eliminar los 
pensamientos desadaptados. Al mismo tiempo se 
trabaja la reducción de la ansiedad, la relajación 
y técnicas de gestión del estrés. La psicoterapia 
suele ir enfocada tanto al paciente como a los 
familiares, en el sentido de proporcionarles 
asesoramiento sobre lo que deben hacer para no 
mantener el problema.

Se busca mantener al sujeto en el aquí y el ahora, 
evitando que sus pensamientos vayan más rápido 
que la realidad que está viviendo en ese momento. 
En el caso de los familiares, el proceso consiste 
en psico-educarlos para que no jueguen un papel 
contraproducente en la vida del sujeto en cuestión.

Es mejor enfocarse en la alegría y motivación 
por ser una persona superviviente que merece 
una vida plena.
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OSTEOPOROSIS

L
a osteoporosis, enfermedad esquelética en la que la masa 

y la calidad del hueso se ve afectada, causado por el 

proceso natural de envejecimiento, por factores genéticos, 

por enfermedad o por factores modificables ocasionado por la 

ingesta de una alimentación inadecuada y/o por el consumo 

de medicamentos o tóxicos. Esta enfermedad presente, 

sobre todo en la población femenina, tiene una incidencia 

muy elevada en los países desarrollados. Será porque 

somos más longevos, por la nueva forma de alimentarnos, 

por nuestras vidas estresadas..., la verdad, a ciencia cierta 

no lo podemos saber, pero, lo que sí es seguro que nuestro 

comportamiento tiene mucho que ver. Alimentación aditivada, 

estrés, sedentarismo, sobremedicamentados y muchos otros 

factores poca salud ósea nos puede aportar.

En las últimas décadas se nos ha inculcado la ingesta sobre 

todo de lácteos por presentar el mineral más importantes de 

la estructura ósea, el calcio. En los años, estamos viendo 

que en nuestra sociedad, sin ninguna carencia alimentaria, 

se presentan más casos de osteoporosis comparado con 

poblaciones donde el consumo de lácteos no es tan habitual. 

Los factores de riesgo que pueden facilitar padecer dicha 

enfermedad son:

-Vida sedentaria y falta de ejercitación de la fuerza muscular.

-Baja exposición al sol.

-Exceso de consumo de café, alcohol y tabaco.

-Dieta pobre en calcio, magnesio, fosforo, cinc, vitamina 

D y vitamina K.

-Dieta pobre en fibra fermentable de vegetales.

-Dieta rica en antinutrientes activos. 

-Dieta baja o por el contrario, muy rica en proteínas.

-Dieta rica en sal o en alimentos procesados de origen industrial.

-Consumo de medicamentos (tipo cortisona, antiepilécticos..)

-Consumo regular de laxantes.

-Estrés continuado y falta de descanso.

-Envejecimiento, especialmente el poco activo, antecedentes 

familiares y perfil genético.

-Enfermedades inflamatorias del tracto digestivo.

Podemos apreciar que muchos de los factores de riesgo 

podemos modificarlos para mejorar nuestra calidad de vida, 

como activar el organismo dejando de lado el sedentarismo, 

evitar tóxicos, llevar una mala alimentación,... Así qué, no 

dejes que tus huesos se resientan antes de horas. Ponte 

manos a la obra, empieza con pequeñas acciones que te 

lleven a instaurar estos hábitos saludables en tu día a día:  

-Actívate. Que tu vida sea activa, realiza actividad física 

adecuada a tu situación, mantén una una buena condición 

física (ejercicio físico) y si es necesario, en el caso de que la 

enfermedad ya esté presente, realiza ejercicio físico adaptado 

(entrenamiento terapéutico).

-Exposición al sol. Sin protector solar y sin cristales. Las 

recomendaciones para prevenir el cáncer de piel han reducido 

la absorción de vitamina D, gran aliada para la absorción del 

calcio. Es recomendable tomar unos diez minutos el sol o 

hasta que tu piel note demasiada temperatura, entre las doce 

del medio día hasta las catorce horas. Es cuando los rayos 

solares están verticales y penetran la piel adecuadamente 

para transformar la provitamina D en vitamina activa.

-Evitar o reduce el consumo de café. Si se consume no unir 

a las comidas principales.

-Elimina el consumo de alcohol y de tabaco.

-Lleva una dieta provista de suficiente calcio, magnesio, 

fósforo, zinc y vitamina D y K.

-Mantén una dieta provista de fibras fermentables 

de vegetales. Consumir verduras, hortalizas, frutas, 

cereales integrales, legumbres, semillas... De esta manera 

mantendremos una salud intestinal en la que se favorecerán 

la absorción adecuada de proteínas, vitaminas y minerales 

necesarios para mantener la estructura ósea.

-Preparación culinaria que evite la presencia de 

antinutrientes en la comida. Los cereales, semillas, legumbres 

y frutos secos por su naturaleza presentan sustancias 

llamadas antinutrientes para protegerse de insectos, hongos y 

bacterias. Nuestro intestino no está preparado para digerirlas. 

Simplemente el remojo, la cocción lenta o el tostado las 

eliminará. Si se presentan estas sustancias en el intestino 

pueden unirse sobre todo al calcio y evitar su absorción.

-En tu dieta que esté presentes proteínas de calidad en el 

desayuno, comida y/o cena para mantener una estructura 

ósea fuerte.

-Lleva una alimentación real con sabores reales, sin sal 

añadido ni otras formas de sodio que encontramos en los 

aditivos alimentarios. A mayor presencia de sodio en la 

alimentación mayor presencia de calcio en orina. Es una de 

los factores importantes a tener en cuenta, no es cuestión 

de preocuparse de consumir calcio sino de mantenerlo en 

el organismo.

-Mantener una buena hidratación y consumo de vitamina C 

contenida en los propios alimentos.

-Reducir los niveles de estrés y descansar las horas 

adecuadas y sobre todo que sea un descanso de calidad.
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CocentainaCARMEN GARCÍA GALIANA / Naturópata- Flores de Bach / carmens151811@gmail.com

E
ste mes voy a dedicar mi artículo a la “Fibromialgia”, 

enfermedad que provoca mucho sufrimiento, sobre 

todo por el dolor que experimenta la  gente que se 

encuentra afectada.

La fibromialgia es un síndrome que afecta especialmente 

al aparato locomotor y que implica dolores muy fuertes tanto 

en las  articulaciones, músculos, ligamentos y tendones, 

especialmente de las articulaciones de los brazos, piernas 

y cuello. Tiene muchas manifestaciones secundarias que 

pueden afectar a otros sistemas o aparatos del cuerpo. No 

produce degeneración ósea o muscular, pero impide tener 

una calidad de vida adecuada y conlleva muchas veces, si 

no se trata bien, problemas depresivos.

Afecta a un promedio de entre un 2 y un 5% de la 

población, sobre todo a mujeres de mediana edad. Es 

difícil de diagnosticar, pues el diagnóstico está basado en la 

sintomatología que presenta el paciente. Además muchas 

veces los primeros síntomas no suelen ser contemplados 

porque pueden llegar a atribuirse a un mal movimiento, 

falta de sueño, un esfuerzo, entre otros. A veces transcurren 

más de 5 años hasta su diagnóstico (de ahí su nombre de 

enfermedad invisible).

Normalmente suele manifestarse a través de un dolor en 

muchas partes del organismo, aunque son muchos más 

los síntomas que pueden hacernos pensar que tenemos 

fibromialgia. Los síntomas pueden ser muy variados y 

afectar tanto a los huesos como otras partes del cuerpo, así 

como también puede variar de una persona a otra. Entre 

los principales síntomas podemos considerar los siguientes:

-Dolor crónico generalizado, durante más de 3 meses.

-Dolor en 11 de los 18 puntos gatillo, desde moderado a intenso.

-Cansancio generalizado.

-Trastornos del sueño.

-Cefaleas, acufenos y diversas algias (dolores).

-Síndrome piernas inquietas.

-Dolores y disfunciones articulares y musculares.

-Problemas genitourinarios(como necesidad constante de 

orinar), candidiasis.

-Anquilosamiento.

-Problemas de concentración y memoria.

-Problemas digestivos con periodos de estreñimiento que 

alternan con otros periodos de fuertes diarreas.

-Problemas de piel, alergias, picores, “hormiguitas” en la piel.

-Síndrome premenstrual, periodos con dolor intenso.

-Depresión, ansiedad, palpitaciones…

Tener  varios de estos síntomas no implica que tengamos la 

fibromialgia, es necesario acudir al especialista, y que realice 

las pruebas oportunas para descartar otras afecciones que 

comparten los mismos síntomas.

Aunque no existen causas claras que determinan la 

aparición de esta enfermedad, se han postulado varias 

razones: problemas nerviosos derivados de una falta de 

serotonina, problemas reumáticos por acumulación de 

tóxicos, problemas hormonales, reacciones inmunológicas 

del propio organismo, problemas emocionales, trastornos 

del sueño que impiden la regeneración del tejido, base o 

predisposición genética, infecciones crónicas o víricas y 

procesos inflamatorios.

 La nutrición equilibrada es fundamental para superar esta 

enfermedad, así como realizar ejercicio moderado, mantener 

unos horarios estables de sueño y una  actitud emocional positiva.

 La dieta recomendada para ayudar a mejorar la 

fibromialgia  consiste en una alimentación muy alcalinizante, 

rica en legumbres, verduras y semillas, que aporten omega 

3 y mucha vitamina C, vitamina E, zinc, selenio, magnesio y 

calcio. Sustituír el azúcar blanco y los cereales refinados por 

integrales, evitar la bollería industrial, las grasas animales 

y vegeteles procesadas o hidrogenadas, así como algunos 

excitantes como el café, el té, el alcohol, y el tabaco. 

Es conveniente para mejorar esta enfermedad depurar 

el organismo cada cierto tiempo con plantas como cola de 

caballo, diente de león y alcachofera.

Para reforzar el sistema nervioso hay que tomar 

suplementos de vitaminas del grupo B, magnesio  y 

triptófano  o incluir alimentos en la dieta ricos en lo dicho.

Para los trastornos del sueño, ansiedad o épocas de mas 

nerviosismo las plantas recomendadas son la tila , valeriana, 

amapola, melisa, azahar y pasiflora.

Tomar suplementos  omega 3 y omega 6, si la dieta que 

seguimos es pobre en lo dicho. Se recomienda el consumo 

de semillas de  lino y chia ya que además que nos aportan 

estos nutrientes regula el tránsito intestinal en  los casos de 

estreñimiento.

También recomiendo la introducción del consumo de la 

lecitina de soja ya que tiene propiedades que para la gente 

que tiene fibromialgia  son adecuadas.

En cuanto al estado emocional , hay que mantenerlo en 

equilibrio, ya que también influirá en la enfermedad a estar 

más activa. Por ello hay que evitar cualquier situación de 

estrés, y asumir un actitud positiva frente a los síntomas , 

insistiendo en que se es capaz de llevar una vida normal y 

activa. Para reforzar el estado emocional  se puede utilizar 

la Terapia de Flores de Bach, en esta enfermedad las flores 

adecuadas serían aspen, wild rose, olive, rock wáter y  ya 

según persona se complementaria con algunas más.

Ya para terminar  tan solo decir…“toda persona tiene el 

poder  y la fuerza de superar lo que le parece insuperable”.

Recuerda que tienes el poder y 
la fuerza de superar lo que te 

pàrece insuperable



68 Revista El Comtat maig 2019

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: 6- 11- 12- 16- 22- 24- 28 

Dies:  1- 9- 15- 18- 19- 21- 27- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MAIG

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

Dissabtes: 8:55- 15:23 

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

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

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

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 3- 4- 5- 7- 13- 17- 23- 29

Dies: 2- 8- 10- 14- 20- 25- 26- 30

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dijous de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol

El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des del 15 d’abril fins l’1 de novembre.

Nucli urbà: a partir de les 20:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 18:00 h i fins les 24:00 h

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            Tlf. 96 533 52 04
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10h a 13 h.

Dimarts: de 16h a 19h. Dijous: Tancat

      
cres d

HORARI D’AUTOBUSOS
COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,;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






