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2 Revista El Comtat agost 2018 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!

Consolidació i millora d’un tram del camí de Benideu

Ampliació i millora del parc infantil del barri de Fraga

Col·locació de noves proteccions de seguretat en el camí 

de La Cabanya

Millora del camí de la Penya Banyà



ARTICLES d’opinió 3Revista El Comtat agost 2018

El desgobierno de Mireia en seguridad ciudadana

I
maginen que son concejales en Cocentaina. Un buen día 

se encuentran a la Policia Local denunciando en prensa 

las penurias que sufren. Mientras tanto, la gente por la 

calle se queja por la creciente inseguridad de la que adolece 

nuestro municipio. 

Se encuentra, también, que el Gobierno de Mireia es 

incapaz de dirigir hacia buen puerto las negociaciones con 

los sindicatos policiales y estos, con toda la legitimidad del 

mundo, se quejan. La situación es límite. A la vez, se acuerdan 

de la rapidez con la que la máxima autoridad local dio la orden 

de prohibir que su Policía Local realice ningún desahucio. 

Por supuesto sin consultar NADA al Pleno, que más dará 

la opinión de los representantes locales cuando se trata de 

hacer populismo con las obligaciones que impone la Ley.

Luego de ver todo eso, se van al Pleno a debatir un parche 

del Gobierno de Mireia para arreglar todo el “tinglao” y no 

dejar Cocentaina en manos de cualquier delincuente. Dicho 

parche es definido por intervención de la siguiente manera:

“Someter directamente el acuerdo al Pleno supondría que 

sería nulo por dictarse prescindiendo total y absolutamente 

del procedimiento legalmente establecido “ 

“No se ajusta a derecho”

Estas palabras no son mías, sino de los informes de secretaria 

e intervención en referencia a al plus de productividad 

que propuso el concejal de Personal y Policía del PSOE.

Y claro, pregúntense si serían capaces de no aprobar esto 

si esta en juego la seguridad de sus propios conciudadanos.

Con la nariz tapada, nuestro grupo parlamentario tuvo que 

aprobar esta tramitación. Pero no podemos seguir así en 

este Ayuntamiento; sufrimos más de setenta informes sobre 

ilegalidades cometidas por este gobierno local. Y esta es la 

consecuencia de la improvisación constante de un gobierno 

sin ningún rumbo. No solucionar la liquidación de Radio 

Cocentaina, no solucionar los problemas que conciernen 

a la Policía Local, no solucionar la falta de recursos para la 

manutención de los animales abandonados, no hacer NADA 

para cambiar el Passeig, NADA para adecuar la accesibilidad 

de su propio Ayuntamiento… pero presumir de los millones 

que sobran cada año, cobrar su generoso sueldo, colgar 

pancartas –muchas pancartas- y hacer “pedorretas” a la 

oposición cuando lo denuncia. Ese es el gobierno de Mireia.

Rafael Montava Molina

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cocentaina

Em preocupa

C
om cada any pel mes de juliol obri les portes el 

SENT-ME, que aquest any anava per la cinquena 

edició. Durant una setmana el poble de Cocentaina 

se’ns ompli de joves, alumnes d’escoles de música de tota 

Espanya i professorat que vénen de les millors orquestres 

espanyoles i europees,des de Paris i Holanda fins Madrid 

i València entre altres. Una setmana d’intens treball entre 

professorat i alumnat per aprendre tots de tots, gaudir del 

nostre poble i per descomptat passar-ho bé.

Però el que em preocupa és que entre un centenar 

d’alumnes de tota Espanya sols una mínima part són 

contestans, no dic la xifra perquè és una vergonya, pareix 

que al nostre poble no hi haga cap escola de música, però 

hi ha unes quantes. Per què es matriculen tan pocs alumnes 

contestans?, no els interessa? No ho crec. Per què?

També em preocupa que els músics contestans 

assistisquen tant poc a les activitats musicals que durant tot 

l’any es fan al nostre poble. Tampoc els interessa escoltar a 

altres bandes i orquestres de fora que visiten Cocentaina?

El passat 30 de juny la festa contestana anunciava les 

nostres festes amb la Publicació. A la vesprada desfilaren 

els publicadors i publicadores, a la nit tots les filades 

desfilaven pel centre del poble i després a mitjanit la joventut 

contestana i de la comarca tenien la seua festa, aquest any 

al parc del Ferrocarril, amb una discomòbil que fins a la 

matinada els acompanyà. 

Però el que em preocupa és que quan al matí passes 

per allí, t’espantes. Et preguntes, açò que vol dir? Què ha 

passat ací? Esta zona pareix que siga d’altre planeta. Brutícia 

per tots els llocs, borses, botelles, menjar i sobretot ronya, 

molta ronya.

El veïnat, que ho aguanta tot, es pregunta si amb tanta 

gent que hi havia no caldria buscar algunes mesures per 

a “controlar” aquesta situació i que tinga més seguretat la 

jovenalla. Per evitar tanta brutícia, no es podrien ampliar els 

contenidors per a posar les deixalles? Per què una nit com 

eixa i les que vindran, no s’amplia la plantilla de municipals 

i així evitar un poc tot el que podria passar amb una gran 

aglomeracions com eixa?

També em preocupa la ubicació. Una nit a l’any no passa 

res, però, per què no es busquen altres indrets? El veïnat 

proposa altres llocs com l’aparcament del Poli, el bancal 

enfront de l’institut, el Mercat, la plaça de Sant Pere…

Paco Fuster
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Presentació càrrecs festers i cartell anunciador de les 
festes de Moros i Cristians 2018
Text: Redacció. Fotos: Silvia Botella. 

U
n any més, la revista Cocentaina. El Comtat dedica 

un apartat especial per a les nostres festes de Moros 

i Cristians on tindrem present als protagonistes 

d’aquest  2018.

El nostre especial arranca amb la presentació de càrrecs i 

cartell anunciador de les festes que va tindre lloc el dissabte 

7 de juliol al Pati d’Armes del Palau Comtal on més de 500 

festers i festeres varen ser testimonis d’una nit especial i 

màgica, una nit de germanor com bé proclama el nostre 

Himne de Festes.

El nostre company de la Cope i col·laborador d’aquesta 

casa, Gabriel Pascual va exercir de conductor de l’acte que 

va començar amb la intervenció del president de la Federació 

Junta de Festes, Hipòlit Borrás. La màxima autoritat festera, 

acompanyat pel pasdoble “El Moro guerrero” de Manuel 

Ferrando, en el seu discurs ens va avançar una de les 

novetats d’aquesta trilogia que la trobaren el dia dels trons 

amb una música composada per José Francisco Molina en 

acord a unes pautes donades per José Miguel López qui 

s’encarrega d’assajar als ambaixadors per a la declamació 

de les ambaixades d’Ivan Carbonell Iglesias, una novetat 

que escoltarem, com els dèiem, el dia dels trons.

La nit va avançar amb el descobriment del cartell 

anunciador de la trilogia de 2018. Ha estat dissenyat per Pau 

Sellés i Alòs i es presentava com una mena de reconeixement 

a la integració plena de la dona dintre del món de la festa. 

Pau Sellés va pujar a l’escenari al compàs de la marxa 

cristiana “Creu Daurà” de Francisco Valor.
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També en aquest acte es feia un reconeixement al 

director de l’himne, el compositor Ramón García i Soler. 

El mestre d’ Adzeneta d’Albaida té gran vinculació amb 

Cocentaina, ja que va dirigir a l’Ateneu Musical entre 2012 

i 2014. A més compta amb una important trajectòria en 

l’àmbit de la Música Festera.  La seua obra, fins i tot, ha 

arribat a traspassar les fronteres de les comarques centrals 

valencianes. De fet s’han escoltat peces de Ramón García i 

Soler als Estats Units, Holanda, Alemanya, França, Bèlgica, 

Japó, Canadà o el Regne Unit.  Per qüestions laborals, 

Ramón no hi va poder estar a l’acte, amb tot, el presentador 

va llegir una carta que el mateix Ramón havia escrit on agraïa 

la confiança dipositada en ell per encetar la festa contestana.

Després va ser el torn de rebre als 4 càrrecs festers, 

Rafael Agulló Insa, abanderat moro de la Filà Muladís que 

fou rebut al compàs de la marxa mora “Buscant un bort” de 

Gustavo Pascual;  Francisco Barrachina Cantó, abanderat 

cristià de la Filà Maseros que era rebut al so de la marxa 

cristiana “Pas als Maseros” de José Maria Valls; Santiago 

Prats Castelló capità moro de la Filà Kabileños que pujà a 

l’escenari al compàs de la marxa mora “Kabileños 84” de 

José Francisco Molina i Miguel  Blasco Priego, capità cristià 

de la Filà Cavallers de Llúria, que fou rebut al compàs de 

la marxa cristiana que du el nom de la filà i que pertany a 

Francisco Valor.

Continuava l’acte amb les paraules del mantenidor mossèn 

Ramón Micó Colomer, titular de la parròquia del Salvador i 

assessor religiós de la Federació Junta de Festes que pujà 

a l’escenari amb “Cardaors” de José Francisco Molina.  

Va arribar a Cocentaina fa vora deu anys i des del primer 

moment es va convertir en un socarrat més. Don Ramón, 

viu amb intensitat cada mes d´agost les Festes de Moros 

i Cristians en honor a Sant Hipòlit com a fester de la Filà 

Manta Roja.  Des de la seua visió festera ací i a Bocairent, 

el seu poble natal, don Ramón es va emocionar i va fer alçar 

al públic amb les seues paraules.

L’última en prendre la paraula fou l’alcaldessa de 

Cocentaina Mireia Estepa Olcina que era rebuda amb la 

marxa cristiana “Catarsis” de Josep Vicent Egea. Estepa va 

felicitar als càrrecs de 2018 així com a l’autor del cartell i al 

mantenidor, al temps que desitjava a tots que disfrutaren 

de les festes i també s’acomiadava perquè no sabem el que 

pot passar l’any que ve a les eleccions municipals.

La interpretació del Visca la Festa (música de José 

Insa i lletra de Gerard Mur) donava per finalitzada la part 

institucional d’aquesta nit. Tot seguit es va servir el sopar 

i el Palau fou envaït de música i festa fins a altes hores de 

la matinada.
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Presentació de la revista programa de festes 2018
Text: Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia

E
l calendari fester de Cocentaina va continuar el 

divendres 20 de juliol amb la presentació de la revista de 

festes al Pati d'Armes del Palau Comtal. L’acte va estar 

conduït per la periodista contestana Anna Cortés i Morant.

En aquesta edició de 2018, la revista-programa de Festes 

recull en la seva portada un muntatge fotogràfic creat pel 

fester kabilenyo Hipòlit Vidal Torregrosa  i que fou descobert  

pel president de la Federació Junta de Festes de Moros i 

Cristians, Hipòlit Borràs i el seu autor. És una portada on 

predomina el castell de Penella (data del segle XIII, època 

que evoquem cada any en les ambaixades) i un guerrer 

cristià, ataviat amb el vestit dels Cavallers de Llúria, elevant 

una pregaria a Sant Hipòlit en senyal de gratitud per haver 

vençut a l’exèrcit musulmà en la batalla representat per un 

turbant que resta a terra. Amb aquesta portada, l’autor ha 

volgut fer una aproximació a la fotografia conceptual.
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A continuació, el coordinador de la Revista de Festes, 

Pablo León, va desgranar les seccions de l’edició d’aquest 

any, i destacava que la Revista de 2017 va estar guardonada 

en el segon lloc dintre de la primera convocatòria dels 

premis per a la promoció del valencià que la Generalitat 

Valenciana va obrir per al mon de les Revistes de Festes de 

Moros i Cristians i com no, destacant la importància dels 

col·laboradors que fan possible que la revista-programa isca 

al carrer. I quan parla de col·laboradors, es refereix no sols 

als escriptors, sinó als comerços i establiments que amb la 

seua aportació publicitària fan possible la impressió de la 

mateixa. Tanmateix Pablo León agraïa la gran professionalitat 

de Toni Domínguez, de la Impremta Domínguez, encarregada 

enguany del disseny i de la maquetació de la mateixa. 

L'acte va seguir després amb la intervenció del mantenidor, 

Ivan Carbonell Iglesias que si bé sempre recordem que es 

l’autor del text en valencià de les ambaixades mora i cristiana 

estrenades l’any 2006, també cal dir que és un escriptor 

valencià fill de pares socarrats. És llicenciat en Filologia 

Catalana i en Humanitats per la Universitat de València, a 

més de graduat en Història per la mateixa Universitat. És 

professor de Valencià en Secundària i ha guanyat nombrosos 

premis de literatura breu, com ara el Sambori universitari, el 

Felipe Ramis o els Premis Bancaixa-Universitat de València i 

un llarg etc. Cal dir que en les seues novel·les sempre apareix 

Cocentaina o la gent d’aquest poble que es també el seu. 

Ivan va deixar embelesat al públic que atentament escoltava 

les seues paraules. Ell va compartir amb els presents la seua 

visió sobre la festa contestana i sobre la revista de les festes 

a través dels seus ulls i d’ell mateix que es considerava com 

un personatge secundari de la festa.

El protocol marca que l’acte l’havien de tancar les màximes 

autoritats festeres i civils. Per la seua banda, el president de 

la Federació Junta de Festes de Moros i Cristians, Hipòlit 

Borràs, agraïa la tasca que ha realitzat la seua junta, i 

especialment la comissió de la revista per poder traure a 

la llum un any més aquesta publicació, recordant la seua 

importància històrica. I per la part civil, l'alcaldessa Mireia 

Estepa destacava la rigurositat de la comissió de la evista 

per elaborar-la.

La interpretació de l'Himne de Festes van posar el punt i 

final a aquesta presentació de la revista de festes del 2018. 

La revista la poden adquirir als estancs i llibreries de 

Cocentaina i la veritat val la pena llegir-la, fullejar-la ja que 

com dèia Pablo León, la revista de festes i el programa 

Música i Festa van de la ma.
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Pau Sellés, autor del cartell anunciador de les nostres festes
Text: Redacció. Fotos: Silvia Botella. 

L
a junta de festes va confiar l’elaboració del cartell 

anunciador a Pau Sellés Alós. Com hem dit abans, eixa 

imatge es va fer pública el dissabte 7 de juliol en l’acte 

de la presentació de càrrecs i al Pati d’Armes del nostre 

alcàsser contestà.

Vinculat a la filà Creuats, Pau Alós és llicenciat en Belles 

Arts i a més té un màster en producció artística per la 

facultat de Sant Carles de la Universitat Politècnica de 

València. Actualment exerceix de professor de secundària 

en l’especialitat de dibuix.

El seu estil es caracteritza per tindre una tendència 

monocromàtica i les seues obres es debaten entre 

l’abstracció i la figuració.

La seua obra ha estat exposada tant en exposicions 

individuals com col·lectives i les seues últimes obres giren 

al voltant del paisatge.

Pel que respecta al cartell anunciador de la trilogia 

contestana, Pau tenia clar que volia un cartell senzill, però 

que al temps fora expressiu, com la formadora que gira 

l’esquadra a l’Ajuntament; i gestual, com la directora de 

l’himne conduint als músics pels compassos del Visca la 

Festa. Buscava un cartell ple de força i energia com el so 

dels timbals marcant el pas i amb vitalitat, com els balls 

que acompanyen els càrrecs Passeig avall; un cartell que 

respira frescor, com les matinades de les dianes i l’alardo i 

espontani, com una abraçada entre festeres. En definitiva, 

unes pinzellades que intenten representar la intensitat i la 

màgia de la festa.

Amb aquest cartell, Pau va voler fer visible la lluita 

femenina per ocupar el mateix lloc que l’home dintre de 

la festa, un repte que a Cocentaina està assolit però que 

malauradament, encara hi ha pobles que no ho acaben 

d’assumir. A Cocentaina la dona és festera de ple dret, és cap 

de filà, ix a les esquadres de negres, publica la festa, arranca 

una diana, dirigeix l’himne de festes, entra l’esquadra al 

Pla, ha fet i fa càrrec, fins i tot, a Cocentaina, la màxima 

autoritat civil és dona, tenim (des de fa molts anys) regidora 

de festes i fins i tot hem tingut presidenta de festes que hui 

en dia és a més presidenta de la Undef. Sí, a Cocentaina 

les dones són valentes.

Pau assenyala que “una característica que té l’art és el 

poder de la transformació de la realitat: l’art acompanya la 

història i retrata les preocupacions de la societat. Així que 

he volgut representar el símbol de Venus mitjançant la unió 

de la mitja lluna i la creu, sense oblidar que la Festa és nom 

de dona”.

A hores d’ara el cartell ja penja de la façana del Palau i 

es visible no sols a les xarxes socials sinó als aparadors dels 

comerços i bars contestans. Crítiques i/o lloances...moltes, 

aleshores el cartell compleix a la perfecció la seua missió: 

que es parle d’ell i aleshores complisca la missió per la 

qual a estat creat, anunciar les festes de Moros i Cristians 

de Cocentaina 2018.

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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“Tots a votar!!!” es converteix en un nou èxit de Pablo León
Text: Redacció. Fotos: Silvia Botella. 

Q
uè passar ia  s i  per  a 

presidir la junta de festes 

es presenten tres candidats 

amb ideologies tan dispars que 

poden fins i tot canviar el futur 

de la festa? I si aquests tres 

candidats han de ser avaluats 

per un psicòleg, passar per 

una roda de premsa, participar 

en un debat radiofònic amb 

cridada anònima, enfrontar-se a 

un espontani del públic i fins i to 

fer un míting per captar vots?...

doncs que sant Hipòlit ens hauria d’emparar bé!!!!!

Risses i moltes anècdotes són paraules que defineixen a 

la perfecció el que els actors Muladís i Cavallers de Llúria 

van aconseguir sobre l’escenari del Teular amb una altra 

genialitat de Pablo León, el sainet fester “Tots a votar” 

estrenat el 16 de juny.

Si bé la filà Muladís ja tenia experiència en açò de pujar a 

l’escenari i estrenar un sainet en any de càrrec (recordem 

a l’any 2010, “Mare vull eixir a festes” i 2014 “Festers 

descol·locats”), enguany es sumaven a l’aventura els 

Cavallers de Llúria i altres amics i festers que van fer passar 

una bona estona al públic assistent en les dues sessions.

La història de la unió d’aquestes dues filaes sobre 

l’escenari comença en maig de 2017, quan una Cavaller 

de Llúria i un Muladí parlen de representar un sainet...la 

ment de l’escriptor de seguida comença a funcionar i la 

maquinària d’actors i actrius comença a rodar per buscar 

els perfils dels candidats.

De sobra coneixen la destresa de l’escriptor i historiador 

Pablo León a l’hora d’agafar el bolígraf o teclejar l’ordinador 

i escriure un sainet i en aquest 2018, de nou no va decebre. 

La trama de la comèdia, els diàlegs i les expressions farcides 

d’humor local i xarrades socarrades van fer de l’obra, un 

sainet contestà amb majúscules.

Els personatges, dirigits per Franjo Maíquez (qui també 

va ser actor), van saber clavar al públic dintre l’obra i en 

ella apareixien personalitats tan importants com Donald 

Trump, Ada Colau o el tio Canya. A la fi, els tres candidats 

Pòlit Jordá (Ximo Agulló del Partit dels formadors, PDF, 

mentalitat molt conservadora i retrograda), Mari Nieves 

Pascual (Dolo Puig de En comú publiquem, ECP, mentalitat 

reivindicativa i pacifista) i Mateo Barrachina (Santi Amorós 

del partit Iniciativa pel café licor, IPC mentalitat lliberal i 

nacionalista) van estar sotmesos a la votació popular arrasant 

en les eleccions improvisades el partit del cafè licor en les 

dues sessions!!!

La veritat és que va ser un sainet que comptà amb més 

de 30 actors sobre l’escenari i la música en directe de la 

colla contestana Mal Passet . L’obra va tindre fins solidaris, 

ja que part del que es va recaptar en taquilla es va donar a 

l’associació Somriures.

Paraules d’agraïment n’hi ha i moltes, no sols cap a l’autor 

que un any més ha demostrat la seua mestria escrivint i 

duent als extrems la personalitat dels tres candidats, o del 

director que ha tingut més paciència que un sant a l’hora de 

programar els assajos, dels actors i actrius que han sacrificat 

moltes hores, de l’apuntadora que ha sigut un punt de reforç 

fonamental...sinó agraïment de cara al públic que amb la 

seua presència va recolzar la iniciativa de les dues filaes de 

portar a escena dita obra teatral.

Tant els Cavallers de Llúria com els Muladís es mostren 

molt agraïts d’eixa resposta festera, així com de tots aquells 

que han fet possible la representació, sense oblidar els llaços 

d’amistat que s’han creat i les risses i bons moments que 

quedaran guardats en la història d’aquest sainet. Tant ha 

estat el vincle d’unió que el sainet ha creat que fins i tot el 

dissabte 28 de juliol van tindre sopar i van pegar una volteta 

junts en una estona on no van faltar les expressions i frases 

que sens dubte tant van divertir a la gent en aquest sainet 

fester “Tots a votar”.
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Els Cavallers de Llúria estrenen nou himne i desfilen per 
La Vila
Redacció

C
ada filà contestana té un tret que la caracteritza, bé la 

seua indumentària, bé la seua música...i també hi ha 

moltes filaes que tenen un himne que es converteix en 

la música dels acompanyaments. Doncs bé, en aquest any 

de capitania 2018, els Cavallers de Llúria (el primer capità 

d’aquesta jove filà) han estrenat un nou himne amb música 

del mestre i fundador de la mateixa Francisco Valor i lletra 

del propi autor i de la també fundadora Mari Nieves Pascual.

“Cavallers en festes” pretén reflectir l’esperit d’aquesta 

filà contestana. Els primers compassos són un símil de 

“Paquito El Chocolatero” i és que l’autor ha volgut que el 

pasdoble més universal que tenim estiguera present en 

aquesta composició, ja que els Cavallers de Llúria són de 

Cocentaina, com ho era també el gran Gustavo Pascual. 

La peça avança amb una primera melodia que naix de 

fusionar la introducció de la marxa cristiana “Cavallers 

de Llúria” en la tonalitat menor dels pasdobles andalusos 

caracteritzats aquests per la frescura, animació i alegria que 

tenen. Musicalment parlant, trobarem una part central sense 

lletra amb un fort alegre i modo major que capta l’essència 

i el sentir de la filà: una filà jove, en ganes de fer festa i ser 

partícip d'aquesta. Seguirem i ens preparem per al fort final 

on de nou la marxa dels Cavallers ens servirà de pont per 

a l’explosió final de l’himne que és la mateixa melodia del 

trio amb un contra-cant a manera de fort, com l’estructura 

del pasdoble.

El compositor Francisco Valor tenia dues premisses 

molt clares a l’hora de crear dit himne: per una banda 

que tinguera una melodia clara, senzilla però alegre i 

desenfadada, que fóra apegalosa, complint així la intenció 

per al que està fet: per als acompanyaments de la filà i per 

altra, que identificarà a la filà a la quan està dedicat: els 

Cavallers de Llúria.

Segons el mestre Francisco Valor, tots els himnes deuen 

tindre la seua lletra, es pot cantar o no, però la lletra ha 

d’estar per tal de recollir el sentiment fester de l’època en 

què va estar compost. En aquest cas, Francisco Valor i Mari 

Nieves Pascual volien que la lletra recollira el sentir fester 

que prima en la filà, havia de retre-li també homenatge al 

Patró i defensar el poble que els ha vist nàixer així com la 

indumentària que des d’un primer moment identifica als 

Cavallers de Llúria. A partir d’ací, el resultat el van sentir 

el mateix dia de la Publicació de les Festes de 2018, dia 

en què a més, el mateix Francisco Valor era publicador i a 

més va ser el formador del bàndol cristià. També ha sonat 

en el Pla quan han finalitzat les voltetes i el podran tornar a 

escoltar en els acompanyaments del capità o de la pròpia 

filà (parlem de l’ofrena, presentació d’armes, nit de l’olla 

després de l’himne....).

CAVALLERS EN FESTES

HIMNE DE LA FILÀ CAVALLERS DE LLÚRIA DE COCENTAINA

Portem la festa en l’ànima

de Llúria som Cavallers.

Som els guardians de la terra.

la nostra festa estimem.

Portem la festa en l’ànima

festa que be sabem fer.

La festa de Cocentaina

reconeguda pel món fester.

Amb la  capa i l’espasa,

lluint la creu i el Palau Comtal

lliurarem gran batalla

per Sant Hipòlit nostre Patró.

Festers de Cocentaina

de Llúria som Cavallers,

amb casc i llança defensarem

honor, festa i tradició.

Amb la  capa i l’espasa

lluint la creu i el Palau Comtal,

lliurarem gran batalla

per Sant Hipòlit nostre Patró.

Festers de Cocentaina

de Llúria som Cavallers,

amb casc i llança desfilarem

Avant!! Avant!! Cavallers.

Música: Fco Valor Llorens.
Lletra: Fco Valor Llorens i Mari Nieves Pascual Mur

I seguint també amb els Cavallers de Llúria, assenyalar que 

el Passat 25 de juliol, una comitiva de 16 membres varen 

participar en l’entrada mora de La Vilajoiosa acompanyant 

al rei Moro de la filà Beduins Pere Miquel. Defilaren amb la 

indumentària de diana i al compàs del pas-moro “Un moble 

més”. Fou una grata experiència el poder exportar la nostra 

manera de desfilar a altres poblacions en la que ens uneix la 

tradició morocristiana. Va ser una bona entrada en la que hi 

participà també el ballet d’Alicia Montava i la unió Musical 

Contestana que acompanyava al rei Moro amb la mora mora 

que Francisco Valor li va composar. Una gran vetllada per 

als socarrtas i en especial per als Cavallers de Llúria.
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150 anys de Cavalleria Ministerial
Redacció

L
a festa contestana segueix escrivint pàgines en la 

història daurada de Cocentaina i en aquest 2018, tant 

la Llana com la Cavalleria Ministerial festejaran els seus 

150 anys participant en la trilogia…150 anys des que es té 

constància i apareix en eixe document fester de 1868 que 

és la joia de l’arxiu fester.

Amb el nom de la filà del Canut, els Cavallets són l’única 

filà de cavalleria de tot arreu que encara desfila com a tal 

i que manté la indumentària de les cavallerisses d’antany.

Filà peculiar en la seua manera de desfilar, al so de 

marxes militars i amb els cavalls de cartó, els Cavallets han 

estat convidats a participar en festes de fora de Cocentaina 

aportant eixe gran de sorra que tota festa necessita.

Per tal de celebrar dita efemèride la filà va oferir el 17 

de juny un concert de música festera, amb la seua banda, 

la Societat Musical Santa Bàrbara de Bolbaite. Va ser un 

concert que també es va registrar en cd i on recull les marxes 

militars, pasdobles-marxes i marxes cristianes que s’han 

compost per al seu desfilar. En total trobarem 16 peces i 

d’11 compositors.

El concert va ser molt emotiu al recordar autors i 

dedicatòries a amics que ja no es troben entre nosaltres. 

La filà ja disposa d’aquestos cd’s per aquells interessats.

Però no sols aquest ha estat l’únic acte que els Cavallets 

han organitzat per commemorar el 150 aniversari, sinó que 

a més s’ha creat un logo per a l’ocasió i el passat 21 de juliol, 

la filà va organitzar una volteta per a tots els qui algun dia 

han sigut cavallets. Va ser una volteta molt bonica on vam 

poder veure a Cavallets d’ahir, de hui i als futurs, la pedrera 

jove que ompli la filà i el més cuiros, és que fer el cavallet 

no s’oblida i sempre roman en el cor d’aquells que en algun 

moment de la seua vida han passat per aquesta filà.

Ja el dia de l’entrada la filà traurà una esquadra especial 

commemorant eixos 150 anys. Felicitats Cavallets!!
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El compositor contestà Francisco Valor Llorens dirigirà 
l’Himne de Festes de El Campello i pregonarà els moros i 
cristians de Calp
Redacció

E
l director i compositor contestà Francisco Valor Llorens 

serà el pregoner de les festes patronals de moros i 

cristians de Calp al mes d’octubre. Una delegació de 

l'Associació de Moros i Cristians Santíssim Crist de la Suor, que 

presideix Ignacio Seguí, acompanyats per la presidenta de la 

UNDEF, Pepa Prats, es va reunir recentment amb el reconegut 

compositor per convidar-formalment a pregonar les festes.

El president de l'Associació de Moros i Cristians, ha 

assenyalat que "aquest any volíem com a pregoner a una 

persona molt vinculada a la festa, a més Francisco Valor 

Llorens coneix Calp, ja que ha estiuejat ací, i coneix les 

nostres festes de moros i cristians. Per a nosaltres és un 

honor comptar amb ell com a pregoner ".

Francisco Valor Llorens és actualment un dels compositors 

de música festera de major prestigi de la província d’Alacant, 

format inicialment en la Unió Musical Contestana de la mà de 

José Pérez Vilaplana i Enrique Torró Insa, va rebre formació 

en direcció de banda a l’escola comarcal de la Vall d’Albaida i 

a l’acadèmia Allegro de València amb el mestre Ferrer Ferran.

El seu treball compositiu ha obtingut nombrosos premis, 

la seva primera monografia "Creu Daura" va rebre el 2007 

el Premi Euterpe a la millor gravació bandística que atorga 

la Federació Valenciana de Societats Musicals. El 2010 va 

guanyar el primer premi del Concurs de Composició Vila 

de Petrer. El 2011 va rebre el premi Euterpe a la creació 

musical per la seva obra “Antebellum” i el 2012 va obtenir 

el 1r Premi i Premi Especial del Públic en el Concurs de 

Composició per a Banda "Francisco Cerdà" de l'Olleria.

Ha estat nominat a diversos premis internacionals entre 

els quals destaquen els "Hollywood in Media Awards 2014" 

per la seva obra Llegenda. Dirigeix la banda Instructiva 

musical d'Alfarrasí i la colla Mal Passet (entre d’altres) i 

és assíduament director convidat per nombroses bandes 

de música per dirigir les seves obres. La seva música 

és interpretada i reconeguda per nombroses bandes i 

agrupacions musicals del nostre país. Amb el seu pregó del 

19 d'octubre, es donarà inici a les festes patronals que se 

celebraran fins al 22 d'octubre. 

Tanmateix, i sense quasi temps per parar, Francisco  ha 

estat també designat per dirigir l'Himne de Festes, el dia 12 

d’octubre per la vesprada, a totes les bandes participants 

en l'Entrada de Moros i Cristians del Campello. Una gran 

satisfacció per a ell que està molt lligat a les festes d’aquesta 

població, destacant que es un himne molt jove i que va estar 

present quan l’elecció del mateix.

Un estiu sense parar perquè la seua música sonarà de valent 

ací a Cocentaina i allà on es celebren festes de Moros i Cristians 

i entre compàs i compàs, buscarà un lloguet per preparar-se 

el pregó de Calp i dirigir també l’himne de festes de Campello. 

Destacar també, que per segon any, Francisco Valor va 

dirigir l’himne de festes de sant Blas i que a la Vvilajoiosa va 

esrenar una marxa mora que va acompanyar al rei Moro de 

la filà Beduins. També ha estrenat marxa a Crevillent, sense 

oblidar que és l’assessor musical de la Junta de Festes de 

Cocentaina. Què sone la música i endavant mestre!!
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Campionat de cotos i de futbet sala, la germanor entre 
les filaes contestanes
Redacció

C
om ve sent tradicional des de ja fa anys, la festa també 

es barreja en l’esport amb la finalitat de crear altres 

vincles amb les filaes contestanes, en aquest cas amb 

la competició de per mig, però amb el bon ambient entre 

totes elles.

Les filaes de bandera, Maseros i Muladís es van encarregar 

d’organitzar el campionat de cotos, un esport més sentat 

però que com a premi tenia un bon cuixot. La filà guanyadora 

d’aquesta edició va ser la formada per la parella dels Muladís 

que ben bé podríem dir que van guanyar a casa i van 

derrotar als Mudèjars.

Per la seu banda les dues filaes de capitania, Cavallers 

de Llúria i Kabileños varen organitzar el campionat de 

futbet sala. Es tractava de suar la samarreta i passar un 

gran mati d’esport amb competitivitat, però amb respecte. 

A destacar la participació de les Contrabandistes que van 

saber enfrontar-se als equips formats per homes que els va 

tocar en el sorteig. 

A la fi els guanyadors foren els Maseros que en la gran 

final van guanyar a la filà Llana.
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Miguel Blasco Priego, capità cristià de la filà Cavallers 
de Llúria
Redacció. Foto: Silvia Botella

Capità Cristià: Miguel Blasco Priego
Favorita: Ada Calvo Insa
Disseny del Càrrec: Al-Azraq.com- Ernesto Ferrándiz
Disseny Favorita: Al-Azraq.com- Ernesto Ferrándiz
Marxa del Càrrec: “Ultreia”, de Francisco Valor Llorens
Banda de Música del Càrrec: Unió Musical de Bocairent
Disseny Esquadra de negres: Al-Azraq.com- Ernesto Ferrándiz
Disseny boato: Filà Cavallers de Llúria

S
er Cavaller de Llúria és un honor per al capità cristià, 

un fester de cap a peus que de ben menut ha viscut 

els moros i cristians de la ma de son pare a Alcoi. No 

es perd tampoc les festes de Muro on un dels seus germans 

fins i tot ha fet càrrec.

Miguel Blasco Priego és un apassionat de la festa 

morocristiana. A Cocentaina es fa fester gràcies al seu sogre 

que eixia als Sahorins i allí, junt la seua dona i favorita Ada 

Calvo, descobreix la festa des de dins i naix aleshores el 

cuquet d’algun dia poder ostentar un càrrec.

Les circumstàncies fan que Miguel canvie de bàndol i 

sense adonar-se ni pensar-s’ho, es converteix en un dels 

fundadors de la filà Cavallers de Llúria (ara fa 7 anys que la 

jove filà participa en la festa contestana) i a més, és el primer 

cavaller en enfilar-se el tratge complet: el 7 de desembre 

de 2011 per fer la presentació oficial del tratge als futurs 

Cavallers i després convertir-se en el primer publicador de 

la filà al juny de 2012.

7 anys consoliden dita filà i en aquest 2018, es fa realitat 

altre dels somnis de Miguel com era el fer un càrrec. El capità 

cristià està molt il·lusionat i sols té paraules d’agraïment cap 

a la seua família festera. No sabria definir quin és el seu acte 

predilecte, n’hi ha tants que li agraden!! Tot i que enguany 

espera de manera especial l’entrada i el dia dels trons, ja 

que Miguel és un gran amant del dispar i un fester dels que 

no es perd cap acte.

Miguel és d’eixes persones que sempre estan disponibles 

per posar llums, preparar taules...amb un gran somriure mai 

sap dir que no. En ell trobarem a un capità amb molta força, 

guerrer. El disseny del tratge ha estat realitzat per Ernesto 

Ferrándiz i ell mateix està confeccionant-se la cota de malla: 

anella darrer anella... tenim per tant al primer senyor feudal 

d’aquesta vila, l’almirall Roger de Llúria encarant en la 

persona de Miguel Blasco

Sens dubte aquestes festes marcaran un abans i un 

després en la seua trajectòria festera i també en la de la 

seua dona. Enhorabona Miguel!!!

Avant, avant Cavallers!!! Avant el capità cristià!!
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Santiago Prats Castelló, capità moro de la filà “Kabileños”

   
Capità Moro: Santiago Prats Castelló
Favorita: MªVictoria Pastor Reig
Rodella: Miquel Prats Pastor
Disseny del Càrrec: Al-Azraq.com- Ernesto Ferrándiz
Marxa del Càrrec:“Marxa del centenari”, de Amando Blanquer
Banda de Música del Càrrec: La nova de el Palomar
Disseny Esquadra de negres: Roperia Ximo
Disseny boato: Roperia Ximo, Lucia entretela i Jaima de Villena

Redacció. Foto: Silvia Botella

K
abilenyo de naixement, el capità moro és un fester 

arrelat a la tradició contestana i tard o prompte havia 

d’arribar aquest moment perquè a casa ja ha viscut 

el que és desenvolupar un càrrec, ell era menut però son 

pare ja va ostentar un càrrec als Kabilenyos i son tio va ser 

el passat abanderat de la filà.

Santiago Prats Castelló ha vist la festa en casa des de 

sempre, però no sols la festa divertida o la de carrer, sinó 

la festa feinera, aquella que és necessària per a vestir-se i 

lluir com cal. Son pare, Santi el sabater, ha fet pràcticament 

els cuiros de tots els festers contestans: sabates, cintos, 

punys, borses…i ara eixa tradició familiar l’hereta el fill, ell, 

el nostre capità moro que sota el disseny d’Ernesto Ferrándiz, 

al Azraq.com li posarà el punt d’honor de la seua mestria 

amb el cuir.

Però coneixem a Santi, perquè a banda de fester és músic, 

percussionista amb la colla Mal Passet. Dintre de la filà ha sigut 

cap de filà, ha estat en juntes, ha sigut publicador, és formador...

Sempre amb un somriure als llavis, Santi és un fester 

complet, fester d’acte i de complir. Al cap molts records de 

quan era xicotet i amb son pare encaraven amb la Kàbila la 

trilogia festera, mentre que la més festera de casa, sa mare 

Carmen es veia passar i vigilant que el tratge estiguera amanit 

i planxat per a la diana o l’entrada o la processó.

Santi havia de fer càrrec, ho duia en la sang però la 

vertadera artífex del fet que aquest 2018 siga l’any, ha estat 

la seua dona Vicky perquè ella va ser la que va punxar a 

la filà eixa olleta de la puríssima de 2016 perquè Santi 

agafara el compromís de dirigir a les tropes de la mitja lluna 

de Cocentaina. I si Vicky va moure a la filà per a aquest fi, 

l’última paraula la van tindre els ulls il·lusionats del seu fill 

Miquel que ha eixit més fester que ell i que ja el vam veure 

formant en el bàndol moro dels publicadors infantils.

Aquest any està sent especial per a tota la família Prats-

Pastor on un cúmul de vivències marcaran la seua vida 

festera que sens dubte estarà plena d’emocions, records i 

mirades al cel per compartir aquesta capitania en aquells 

que ja no estan.

Enhorabona Santi!! I Avant el capità moro!!!
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Francisco Nadal Barrachina Cantó, abanderat cristià de 
la filà Maseros

Abanderat Cristià: Francisco Nadal Barrachina Cantó
Disseny Càrrec: Al-Azraq.com- Ernesto Ferrándiz
Marxa del Càrrec: “Cagamistos capità” de José Pérez Vilaplana- “Tabal i 
saragüell” de Mario Roig Vila
Banda de Música del Càrrec: Unió Musical de L’Orxa
Disseny Esquadra de negres: Javi Sellés Moltó. Confecció: Roberto Pérez
Disseny boato: Natalia Masanet Briet i Mateo Moltó Tortajada

Redacció. Foto: Silvia Botella

Q
ui no coneix a l’abanderat cristià dels Maseros?? Tal 

volta si diem Francisco Nadal Barrachina Cantó, doncs 

no l’ubiquem, però si diem Paquito, dels Maseros ja 

sabem de qui parlem perquè a Paco el coneixen tots.

Paco és dels maseros entranyables i tal volta el més formal. 

Ell no falla a cap acte i igual te dur el banderí, que fer esquadra, 

formar o tocar...perquè això si, ell és fester perquè és músic.

La música li ha obert el món de la festa i així va ser gràcies 

als seus mestres Pérez Vilaplana i Enrique Torró. Si la música 

és part fonamental de l’abanderat, també ho és la festa i així 

va ser com allà per l’any 1995 entra a formar part de la vida 

masera, però en un segon pla, no va ser fins a 2001 quan 

es converteix en masero de ple dret.

Ell tenia clar que els Maseros era la seua fià i la seguia per 

tots els racons. Ha sigut conserge i s’ha preocupat perquè 

les corbelles no es perguen i estiguen a punt per a la diana 

o per a l’entrada.

Sens dubte, Paco serà un abanderat entranyable, d’aquest 

que tot el poble estima perquè ell mateix s’ha guanyat 

l’estima i el respecte del món fester i com no, dels seus 

benvolguts maseros que amb aquest càrrec li reten un 

vertader homenatge a tota eixa dedicació cap a la filà.

El seu tratge ha estat dissenyat per Ernesto Ferrándiz i 

segons ens diu, és el que ell volia, un masero, masero.

Il·lusionat a més no poder, Paco no sols ha tingut el suport 

de la filà o dels seus pares sinó que maseros d’altres localitats 

com Muro o Albaida han felicitat a aquest socarrat que 

tampoc es perd cap sarau, perquè si la festa és important 

per a ell, la música és la seua gran passió i així el podem 

veure tocar la caixa en tots els pobles on el criden, en la 

rondalla l’Amistat i amenitzant festes de filaes i altres...Paco 

és masero, però sobretot és músic.

Amb un geni fort però sempre somrient, l’únic acte que no 

farà serà el dels trons i aleshores serà el seu germà Sergio 

qui agafe el relleu per defensar la vila cristiana. Amb tot, ell 

estarà ahí perquè tenim un abanderat per a molt de temps.

Enhorabona Paco!! I Avant la bandera cristiana!!!
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Rafael Agulló Insa, abanderat moro de la filà Muladís

Abanderat Moro: Rafael Agulló Insa
Favorites: Cristina i Marcela Agulló Soler
Rodelles: Mar i elena Agulló Barrachina, Roger i Quim Baena Agulló
Disseny Càrrec: Manuel Valls Pérez, de l’empresa Calzados Maisa
Marxa del Càrrec: “Als berebers” de José Pérez Vilaplana - “Xabat” de Saúl 
Gómez i Soler i “Buscant un bort” de Gustavo Pascual Falcó
Banda de Música del Càrrec: Unió Musical L’aranya d’Albaida
Disseny Esquadra de negres: Germans Sempere
Disseny boato: Filà Muladís

Redacció. Foto: Silvia Botella

V
eterania i respecte a la festa, 50 anys participant d’ella 

amb els colors blanc i marró...Rafael Agulló Insa és 

l’abanderat moro de la filà Muladís, ell representa 

l’experiència festera d’aquest 2018.

Fester de filà, però complidor amb els actes de la trilogia, 

Rafael ha sabut transmetre l’estima de la festa a tots els 

qui l’envolten i sens dubte, eixe don contagiós l’ha heretat 

de son pare amb qui va començar la seua ventura festera, 

això si, en els Sahorins. El temps i les amistats el canviaren 

de filà, no de bàndol i fins a dia d’avui, segueix ocupant 

eixe lloc de cap de taula que sols els grans veterans tenen 

el dret d’ocupar.

Rafael, en els seus 50 anys com a fester pràcticament 

ha desenvolupat tots els càrrecs possibles dintre de la filà, 

ha fet esquadres de negres i fins i tot ha sigut secretari de 

la Junta de Festes.

La seua dilatada experiència festera es veurà completada 

en aquest 2018 amb el càrrec d’abanderat moro, càrrec que 

li feia il·lusió però del que les seues filles Marcela i Cristina i 

el seu fill Rafa tenen part de culpa. Beneïda culpa que farà 

possible que tot el rastre de “bajoques” (com carinyosament 

els coneixem en el poble) lluïsquen i defensen el punt 

d’honor de la filà Muladís.

Tot i que la seua dona Elisa, es quedarà en la rereguarda, 

vigilant perquè tot estiga a punt i al lloc que li correspon, 

aquest és un càrrec plenament familiar. Rafael no sols estarà 

acompanyat de les seues filles sinó que tindrà uns i unes 

rodelles molt especials que seguint la sang muladí del iaio, 

de segur que arranquen l’aplaudiment de tots els presents.

Si bé Rafael és dianer per excel·lència i exigent amb tots 

els detalls, hi ha un acte que li’l deixarà al seu fill Rafa: 

l’alardo. Amb Rafael i el disseny de Manuel Vall, trobarem 

a un abanderat senyorial.

Rafael enguany viurà la festa des d’altre punt: el d’estar 

davant i representar eixos valors que tant caracteritzen la 

filà Muladís.

Enhorabona Rafael! Avant la bandera mora!!!



FESTES MOROS I CRISTIANS 201818 Revista El Comtat agost 2018

Programa de festes de Moros i Cristians 2018
NOVENA A SANT HIPÒLIT

Del 28 de juliol fins al 5 d’agost.

19:45h a l’Església de Santa Maria solemne novenari en 

llaor de Sant Hipòlit Màrtir, a les 20:00h Missa

El dia 2 d’agost la novena tindrà lloc al Convent dels Pares 

Franciscans amb motiu del dia del Jubileu de la Porciúncula

Divendres 3 agost, presentació de xiquets i xiquetes 

acabats de batejar i elecció de majorals i majorales 2019

XLVII TROFEU DE SANT HIPÒLIT DE CICLISME

Dissabte 4 a les 18h circuit inter-urbà pel Passeig del 

Comtat. Categoria èlit- sub 23

ELS COMPTES

Dissabte 4 i diumenge 5 d’agost a partir de les 23:00h

XV CONCERT DE MÚSICA FESTERA DE LA COLLA DE 

DOLÇAINES I TABALS MAL PASSET

Diumenge 5 d’agost a les 21:15h i al Pati d’Armes del Palau 

Comtal. Concert que Ràdio Cocentaina els oferirà en directe

XXXIII CONCERT DE MÚSICA FESTERA DE LA SOCIETAT 

ATENEU MUSICAL DE COCENTAINA

Dilluns 6 d’agost a les 22:30h i al Pati d’Armes del Palau 

Comtal.Concert que Ràdio Cocentaina els oferirà en directe

DIA DELS XIQUETS

Dimarts 7 d’agost a partir de les 18:00h al Pla, berenar i jocs. 

A continuació i al Passeig del Comtat, volteta dels xiquets.

Per la nit voltetes, a les 23:10h 

DIMECRES 8 AGOST

Voltetes 23:30h

TRASLLAT I XLVI CONCERT DE MÚSICA FESTERA DE LA UNIÓ 

MUSICAL CONTESTANA

Dijous 9 d’agost, a les 19:30h i a l’Església de El Salvador, 

Missa solemne on s’imposaran les medalles als Capitans i 

Abanderats de 2018 i trasllat de la imatge xicoteta de Sant 

Hipòlit al Monestir de la Mare de Déu.

A les 22:30h i al Pati d’Armes del Palau Comtal concert de 

festes. Concert que Ràdio Cocentaina els oferirà en directe

NIT DE L’OLLA

Divendres 10 d’agost a les 19:15h concentració de totes 

les filaes a la part alta del Passeig des d’on desfilaran fins 

al Pla per interpretar a les 20:00h l’Himne de Festes dirigit 

per Ramón García i Soler. Acte que Ràdio Cocentaina els 

oferirà en directe

A les 22:40h voltetes de la Nit de l’Olla

DIA DE L’ENTRADA

Dissabte 11 d’agost a les 6:30h i a la plaça de la Vila, Santa 

Missa Matinal i després de l’oració de l’angelus i la hissada 

de banderes PRIMERA DIANA.

A les 12:15h ambaixada de Maseros i Contrabandistes 

des de la plaça de l’Església.

A les 19:00h, ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS amb 

els Cavallers de LLúria, com a capitans i Maseros com 

abanderats del bàndol cristià i Kabileños, capitans i Muladís, 

abanderats del bàndol moro. A més, la filà Cavalleria 

Ministerial i la filà Llana celebraran el 150 aniversari de la 

seua fundació amb una esquadra especial. Entrada que 

Ràdio Cocentaina els oferirà en directe

Al finalitzar l’entrada, revetlla a l’avinguda Ferrocarril, 

encreuament en la Ronda Sud

DIA DE SANT HIPÒLIT

Diumenge 12 d’agost, a les 7:30h i a la plaça de la Vila, 

SEGONA DIANA amb la participació dels xiquets i xiquetes.

A les 11:50h ofrena de flors al Patró. Seguidament Missa 

Solemne de Sant Hipòlit a l’Església de Santa Maria.

En finalitzar l’Eucaristia, PRESENTACIÓ D’ARMES als 

capitans i abanderats a la plaça de la Vila.

A les 20:15h, solemne processó pels carrers de costum 

amb la imatge i la Relíquia de Sant Hipòlit.

A partir de les 24:00h, RETRETA i

DIA DELS TRONS

Dilluns 13 d’agost, a trenc d’alba GUERRILLES

A les 11:00h, ESTAFETA DEL MORO i ambaixada mora 

protagonitzada per Ruben Vilanova Domínguez

A les 14:00h, ambaixada de TOMAQUES entre la filà 

Bequeteros i la filà Cavalleria Ministerial

A les 18:30h, ESTAFETA DEL CRISTIÀ i ambaixada 

cristiana protagonitzada per David Pascual Bonet.

Finalitzat el dispar i al Monestir de la Mare de Déu del 

Miracle acció de gràcies i traspàs de càrrecs festers 2019. 

Tot seguit trasllat de la imatge de Sant Hipòlit (de la Manta 

Roja) des del Monestir  de la Mare de Déu fins a l’Església 

de El Salvador.

D’aquesta manera posarem punt i final a les festes de Moros 

i Cristians de 2018
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Les festes de Moros i Cristians vistes pels alumnes del Real Blanc
Tancarem l’especial que la revista Cocentaina, El Comtat, dedica a les festes de Moros i Cristians amb un treball que, els 

alumnes d’infantil 5 anys  del CEIP Real Blanc amb Xelo Carbonell i Pilar Benavent, han fet sobre les nostres festes i el nostre 
patró Sant Hipòlit.

Al llarg del 3r trimestre els xiquets i xiquetes s’han familiaritzat i han disfrutat amb una part important de la nostra història, la 
nostra cultura i les nostres tradicions. De segur que viuran amb emoció les festes d’aquest any. Fem poble i visca Sant Hipòlit.
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Fet per la classe dels gats i els 
gossos del Ceip Real Blanc de 

Cocentaina.
Amb la col·laboracióde Juan E. 

García Aznar en els textos
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Rafael Briet Seguí, nou director general d’Habitatge, 
Rehabilitació i Regeneració Urbana
Redacció

L
a consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració 

del Territori, María José Salvador, va presidir la presa 

de possessió del nou director general d'Habitatge, 

Rehabilitació i Regeneració Urbana, el contestà Rafael 

Briet Seguí.

Rafa Briet substitueix en el càrrec a Rebeca Torró, que 

deixa la direcció general que ocupava a la Conselleria 

d'Obres Públiques per assumir l’escó provincial del ja 

expresident de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, i 

les seves funcions com a alcalde d'Ontinyent.

Rafael Briet és diputat per Alacant a les Corts des de 

2015 i pertany al grup parlamentari socialista i entre altres 

portaveu de la comissió d’Habitatge. El nou director general 

d'Habitatge va ser alcalde de Concentaina, del 2007 al 

2015, i membre de l'Executiva Nacional del PSPV - PSOE, 

de 2008 a 2012. actualment també es el Secretari General 

dels Socialistes de la Muntanya. 

Després d'agrair la feina feta per l'anterior directora general, 

Rebeca Torró, la consellera va valorar la professionalitat del 

nou responsable d'Habitatge i va insistir en la necessitat de 

seguir treballant perquè l'habitatge siga un dret subjectiu i 

que estiga inclosa en el marc de els serveis públics.

Per la seva banda, Rafael Briet va destacar la importància 

de la política d'habitatge que s'està duent a terme a la 

Conselleria, així com l'impuls a la rehabilitació i regeneració 

urbana com a motors de la nova economia, i ha apostat per 

fer extensiva les ajudes a l'habitatge a totes les persones i 

col·lectius que ho necessiten. Deia Rafa el dia de la seua 

investidura que "em deixaré la pell cada dia perquè un dels 

drets bàsics de tota la ciutadania, com és el dret a l'habitatge, 

estigui garantit". A més Briet es posa a disposició de tota la 

ciutadania i col·lectius socials implicats "per aconseguir entre 

tots solucionar el problema de l'habitatge". El nomenament 

es va fer oficial el divendfres 6 de juliol.

Una bona notícia per a la carrera política d’aquest advocat 

contestà que sens dubte s’ha caracteritzat per la proximitat 

cap a la gent i les seues necessitats.
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Cocentaina inicia un projecte innovador per a millorar 
l’accessibilitat i la seguretat dels vianants al centre històric

L
'Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la Regidoria 

d'Obres i Serveis, ha iniciat recentment les obres per 

a millorar l'accessibilitat d'algunes de les voreres del 

centre històric del municipi. Concretament, les actuacions 

que s'han presentat afectaran el carrer Sant Cristòfol, 

molt pròxim a la plaça de la Vila. A més d'augmentar 

l'accessibilitat d'aquesta zona, les actuacions que es 

portaran avant incrementaran la seguretat dels vianants. 

Aquestes actuacions s'estan executant fent ús d'un paviment 

innovador que, en el cas que done bon resultat, es faria servir 

per a completar les fases restants d'execució. Pel que fa a 

aquesta primera actuació tindrà un cost total d'uns 30.000 

euros i estarà finalitzada abans que arriben les festes d'agost. 

Tal com es detalla al projecte, les voreres del centre històric 

de vegades són massa estretes per al pas de persones amb 

mobilitat reduïda, carrets de bebé, carros de la compra o 

carros de persones majors. El que es pretén és eliminar el 

desnivell entre les voreres i la calçada per tal d'igualar-lo i 

millorar així l'accessibilitat. 

A banda d'anivellar les voreres amb la calçada, també 

s'eliminaran els guals d'accés a les voreres i s'aprofitaran 

les obres per a millorar la xarxa d'aigua en aquest carrer. 

Marcos Castelló, edil d'Obres i Serveis, apuntava que 

aquestes actuacions “contribueixen a dissenyar una ciutat 

NP Ajuntament de Cocentaina

sense barreres i accessible a tot tipus de persones. Fa més 

d'un any que estem estudiant diverses opcions per a poder 

donar solució a aquesta petició dels veïns i veïnes, perquè 

no és un projecte tan senzill com a primera vista sembla. 

Entraven en joc moltes variants i calia estar segurs en el 

projecte que s'executara. Per la nostra banda seguirem 

treballant i millorant diferents punts del poble, complint els 

nostres compromisos amb els veïns i veïnes”.
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La Seu Universitària de la UA de Cocentaina cumplirà 25 
anys i el govern ja prepara els actes de celebració
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'alcaldessa de Cocentaina, la regidora d’Universitat i el 

director de la Seu Universitària UA de Cocentaina es van 

reunir ara fa uns dies amb el Rectorat de la Universitat 

d'Alacant amb la intenció de preparar una programació 

especial d'activitats amb motiu del 25é aniversari des 

que es va posar en funcionament la Seu Universitària de 

Cocentaina.

Marcela Richart, regidora de l’àrea, avança que “hi ha 

moltes propostes d'activitats damunt de la taula per a 

celebrar que fa 25 anys que la seu està al poble i que vam 

ser la primera extensió universitària que va obrir la Universitat 

d'Alacant en tota la Comunitat Valenciana, un camí que 

després van seguir moltes altres localitats”. Està previst que 

aquesta programació comence abans d'acabar aquest any 

2018 i que s'allargue durant tot el 2019, l'any de l'aniversari.

L'objectiu de la programació d'activitats que s'està 

preparant és que aquest 25é aniversari “siga transversal 

a tota la vida del nostre poble a tots els nivells: cultural, 

educatiu, històric, gastronòmic, social...”, apuntava 

l'alcaldessa. La idea és portar a terme activitats molt 

diverses, obertes i gratuïtes per a tota la ciutadania i amb un 

component importantíssim de qualitat i amb convidats de 

prestigi. “La nostra intenció”, segueix Estepa, “és celebrar 

que fa 25 anys que vam aconseguir que la Universitat 

d'Alacant s'implicara en la vida del nostre poble i no fóra 

sols una universitat que forma persones, sinó també una 

universitat que participa de la societat i que està connectada 

a ella, una institució educativa amb voluntat d'incidència 

sobre el territori”.

Per últim, la regidora Richart afirmava que l'equip de 

Govern està “molt il·lusionat amb aquesta celebració. Abans 

que acabe l'estiu volem tindre acabat el possible programa 

d'activitats en què col·laborarem l'Ajuntament, la UA i altres 

entitats contestanes, un projecte per a tot el poble”.

Cocentaina contracta a 11 joves parats durant un any
NP Regidoria de Promoció Econòmica

L
'Ajuntament de Cocentaina ha contractat durant 12 

mesos a 11 joves que donaran suport als departaments 

als quals han sigut assignats gràcies a dos plans 

destinats a menors de 30 anys i aturats. El programa de 

subvencions d'ocupació destinades a la contractació de 

persones joves per entitats locals (EMPUJU) i el programa 

de subvencions d'ocupació destinades a la contractació de 

persones joves qualificades per entitats locals (EMCUJU) 

estan cofinançats pel Fondo Social Europeu i forma part del 

programa d'incentius a la contractació de persones joves 

per les Entitats Locals en el marc del Sistema Nacional de 

Garantia Juvenil. Aquests joves exerciran el seu treball en 

les àrees de Cultura, biblioteca, promoció econòmica, parcs 

i jardins, poliesportiu, SIC, Benestar Social, i Escola infantil.

A diferència d'altres tipus d'ofertes de treball que podrien 

demandar altres tipus d'entitats com les empreses, es valora 

la menor experiència de les persones seleccionades amb 

l'objectiu de donar-los una oportunitat. Per tant, es tenen 

en compte dos perfils: d'una banda, el de joves titulats i 

titulades que busquen experiència en el seu camp i, per 

l'altre, el de joves sense professió concreta o professionalitat 

que realitzen treball físic o de baixa qualificació.

La regidora de Promoció Econòmica, Mariona Carbonell, 

destaca «la importància d'aquesta iniciativa europea que té 

com a objectiu principal la incorporació dels joves, tant dels 

quals tenen formació com els que no, al mercat laboral. Per a 

nosaltres, és de màxima prioritat aportar el nostre gra d'arena 

amb l'objectiu que tinguen un futur professional digne».

D'aquesta manera, no solament es potencia que els més 

joves adquirisquen experiència, sinó que serveixen de suport 

a la plantilla i contribueixen a la realització de projectes que 

repercutiran en el municipi, amb resultats que els veïns 

poden observar.
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El Secretari Autonòmic d’Educació vol accelerar les 
gestions d’unificació del CEIP Sant Joan Bosco
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l Secretari Autonòmic, Miquel Soler, convocava 

divendres passat a l’alcaldessa de Cocentaina i a la 

directora de l’escola Sant Joan Bosco per a fer el 

seguiment del Pla Edificant amb què es portarà endavant 

la unificació de l’escola. A la reunió també assistien un 

representant del Consell Escolar del Bosco i la tècnica 

municipal que està realitzant la tramitació del projecte.

A l’encontre es van resoldre alguns dubtes sobre la 

documentació que havia de presentar l’Ajuntament de 

Cocentaina per completar millor el projecte d’unificació.

L’alcaldessa, Mireia Estepa, va aprofitar per a demanar 

finançament per a la conversió de l’alberg municipal en 

un aulari on anirà l’alumnat del Bosco II mentre duren les 

obres d’unificació, «estem disposats a fer una forta inversió 

per tal d’evitar els barracons, eixe és el nostre compromís i 

portem treballant-lo des de fa 2 anys», assegurava Estepa. 

El Subdirector General d’Infraestructures Educatives i els 

seus tècnics, també presents a l’encontre, van explicar 

que normativament era molt complicat per la qual cosa, 

l’alcaldessa proposarà a l’oposició que aquesta despesa 

l’assumisca l’ajuntament als pressupostos de 2019, ja que 

«és una inversió en un edifici que no complix la normativa 

i que s’ha de fer de totes maneres».

Respecte a la unificació del Bosco la voluntat de Miquel 

Soler és accelerar tot el procediment per enviar a l’Ajuntament 

de Cocentaina les competències provisionals perquè les 

aproven al ple de juliol, si és tècnicament possible, i poder 

tancar, així, tot el procés amb Conselleria abans d’agost 

perquè siga ja l’entitat contestana qui comence amb la feina 

administrativa. El Secretari Autonòmic declarava que l’obra 

d’unificació del Bosco valorada en 6 milions d’euros «la 

pagarà íntegrament Conselleria» i que «el Pla Edificant està 

generant una actuació de col·laboració entre la Generalitat i 

els ajuntaments molt bona, es demostra que els ajuntaments 

que es mouen prompte i ho fan bé tenen més possibilitats 

d’aconseguir que els alumnes tinguen unes instal·lacions 

com es mereixen», fent al·lusió a l’esforç que està fent 

l’ajuntament de Cocentaina.

La regidora d’Educació es mostrava molt satisfeta després 

de la reunió «hem pogut resoldre els dubtes respecte 

Edificant del Bosco i del Real Blanc i, sobretot, estem 

contents perquè Miquel Soler ens ha expressat el seu 

compromís amb accelerar tots els tràmits al màxim, eixa és 

la millor notícia que Conselleria ens podria donar.»

A la reunió convocada per Soler també es van comentar els 

«entrebancs polítics» amb què el projecte d’unificació s’estava 

topant i la preocupació de la comunitat educativa per la falta 

d’acord dels dos partits polítics que van votar en contra de 

la delegació de competències per a la unificació del Bosco.

Per altra banda, l’alcaldessa socialista va aprofitar l’ocasió 

per a traslladar-li al secretari autonòmic l’estat del projecte 

d’instal·lació d’ascensor al Real Blanc, unes obres que 

començaran en poques setmanes, finançades per Edificant.

Mentre tancàvem la revista es celebrava ple ordinari a 

l’Ajuntament de Cocentaina on per unanimitat s’aprovaven 

les competències per a la construcció del Sant Joan Bosco 

unificat.
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Signat el conveni entre la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament 
de Cocentaina per a redactar el Pla Director del Palau
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Cocentaina i la Diputació d’Alacant va tindre lloc al 

despatx d’alcaldia dimecres 11 de juliol. El mateix diputat 

d’Arquitectura, Jaime Lloret, es traslladava a Cocentaina, 

acompanyat dels seus tècnics, per signar amb l’alcaldessa, 

Mireia Estepa, aquest important document per al municipi.

El conveni estableix la col·laboració entre l’entitat local i la 

provincial de forma que Cocentaina aportarà 20.000€ a la 

Diputació, que en posarà 30.000€, perquè aquesta última 

s’encarregue de l’estudi i redacció del Pla Director del Palau 

Comtal, amb un cost total de 50.000€.

Mireia Estepa afirmava que «la signatura d’aquest conveni 

és un fet importantíssim per a Cocentaina perquè el Palau 

tindrà, per primera vegada en la seua història, un document 

que garantisca i marque les actuacions de conservació i 

que definirà quines activitats podem fer al seu interior. El 

Pla Director és clau si volem un Palau ben conservat i ple 

de vida, amb aquesta idea l’equip de govern porta treballant 

molt de temps i amb el conveni la veurem materialitzada.»

Aquest Pla Director recollirà: un estudi del monument i 

del seu entorn, els documents de planificació arqueològica, 

arquitectònica, de restauració i conservació, els usos i el 

tipus de gestió del Palau i l’entorn. Un document «que serà 

molt complet i que era necessari, ja que el Palau és un dels 

grans monuments d’aquest tipus de la província» segons 

Jaime Lloret, que «mereixia la seua visita a Cocentaina», fet 

que l’alcaldessa agraïa especialment.

La regidora de Patrimoni, Marcela Richart, per la seua 

banda parlava del temps que s’emprarà per a la seua 

redacció i explicava que «ara és Diputació qui s’encarregarà 

de la licitació perquè es redacte el Pla Director i, ens han 

indicat, que en uns dos any podria estar acabat i entregat al 

nostre poble, ja que la seua redacció serà molt exhaustiva 

i, tant Diputació com l’ajuntament, volem que siga un Pla 

Director útil, concret i exemplar».

Cada vegada més prop la denominació BIC de la Fira

L
a Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport 

ha iniciat els tràmits per declarar la Fira de Tots Sants 

de Cocentaina com a Bé d'Interès Cultural Immaterial 

(BIC), segons la resolució amb data del 2 de juliol que 

publicava el dijous el diari Oficial de la Comunitat Valenciana 

i que ja vàrem informar des dels serveis informatius de Ràdio 

Cocentaina.

La comissió responsable del patrimoni cultural immaterial ha 

valorat la cita com una mostra de la cultura viva i participativa 

arrelada en un fet comercial que ha perdurat en el temps. 

La Fira se celebra ininterrompudament a Cocentaina des de 

mitjan segle XIV, per un privilegi del Rei Pere IV el Cerimoniós.

En l’actualitat dura entre tres i cinc dies i rep centenars 

de milers de visitants. És un dels símbols d’identitat més 

representatius dels contestans i contribueix a la projecció 

del municipi i de la comarca, i, per descomptat, de les seves 

tradicions, com la pericana, el torró, la pilota, la música de 

banda o el tir i arrossegament. 

Mariona Carbonell, regidora de Fira ressaltava la 

importància de tindre aquesta declaració ja en la propera 

edició de la Fira i a més assenyalava que una vegada es 

tinga la declaració BIC es continuarà treballant de ple per 

aconseguir la declaració d’interès internacional.

Redacció. Foto de arxiu. 
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La contestana Mª Teresa Cerver és l’autora del cartell de 
Fira de Tots Sants 2018
NP Departament de Fira

E
l passat dimarts 10 de juliol, durant el transcurs del 

Consell de Fira, es va escollir el cartell representatiu 

de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2018. Aquesta 

decisió es va prendre amb l'assessorament dels membres 

de l'Associació de Fotografia de Cocentaina, els qui van 

haver de decidir entre els 10 treballs presentats que van 

passar a la fase final. Com déiem, l'obra guanyadora ha estat 

la presentada per Maria Teresa Cerver Gisbert, qui a més 

d'ostentar l'honor de veure com el seu treball es converteix 

en l'emblema de la Fira de Tots Sants d'aquest any, rebrà 

un premi en metàl·lic de 1.000 euros. 

A aquest concurs es van presentar, com cada any, 

propostes arribades des de tot el territori estatal. I és que 

els i les concursants saben del renom i interés que desperta 

la Fira de Tots Sants de Cocentaina, Festa d'Interés Turístic 

Nacional que ocupa l'actualitat dels mitjans de comunicació 

quan arriba finals d'octubre i principis de novembre. 

El cartell de Maria Teresa Cerver es desvelarà públicament 

el pròxim divendres 5 d'octubre durant l'acte oficial de 

presentació de la Fira de Tots Sants 2018. Aquest acte, a 

més, aprofitarà per a explicar les principals novetats o canvis 

del certamen a la ciutadania contestana, qui any rere any i 

cada vegada més participen de forma molt activa en aquest 

tret d'eixida de la seua Fira centenària. 

Maria Teresa Cerver, una contestana de cap a peus 

Respecte de la guanyadora, val a dir que Maria Teresa 

Cerver (Cocentaina, 1967) és una contestana amb una 

gran activitat social i cultural al municipi, molt coneguda 

en diversos cercles per la seua implicació. 

Des de ben menuda, va mostrar molt d’interés pel dibuix, 

afició que va heretar de la seua mare. En els estudis 

superiors sempre va mostrar molt d’interés per aprendre 

diverses facetes en el camp del dibuix i de la pintura. 

Després d'altres experiències laborals, des de 2002 forma 

part de la plantilla professional d'una coneguda empresa 

ubicada a Cocentaina, en la qual treballa al departament de 

Disseny. Per tant, la seua tasca principal diària és el disseny, 

la il·lustració i la maquetació. 

El cartell de la Fira de Tots Sants no serà la primera obra 

seua que arribe a l'esfera pública, també va fer el cartell 

de la Mare de Déu del Mir le (2003), ha dissenyat el 

logotip de la Junta Central de Confraries SS de Cocentaina 

(2006), el cartell de la Setmana Santa Contestana (2009), 

el cartell de la Cavalcada del Reis Mags de Cocentaina 

(2012) i ha desenvolupat la identitat corporativa d'un 

establiment hostaler local (2014). A més, entre els anys 

2011 fins al 2016 va dirigir i coordinar la revista de Festes 

de Moros i Cristians de Cocentaina. 

Amant de la Serra de Mariola, de la música i de la festa 

contestana, Maria Teresa Cerver no pot negar la seua forta 

vinculació i arrel amb tot el que signifique Cocentaina. I què 

hi ha més contestà que la Fira de Tots Sants.
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Elena Sanz serà compromisaria en el Congreso Nacional del PP
NP Partit Popular Cocentaina

E
l PP de Cocentaina enviará una compromisaria al 

Congreso Nacional Extraordinario donde se elegirá 

al sucesor de Mariano Rajoy. Elena Sanz es concejal 

en el Ayuntamiento y secretaria de la formación local. La 

comarca también tendrá un peso relevante en tanto que 

enviará a cinco compromisarios que se repartirán entre el 

resto de localidades.

El presidente local, Ray Montava, ha asegurado que “un 

proceso democrático tan grande necesita una representación 

plural que asegure que todas las localidades caben en este 

proyecto político."

Elena ha hecho una muy positiva valoración de su 

nombramiento y asegura que “es imprescindible contar con 

las localidades como la nuestra, donde la política se hace 

a pie de calle y desde donde podemos hablar del que es 

el día a día de una agrupación humilde pero trabajadora”.

El PP de Cocentaina denuncia que quasi ens quedem amb 
sols un policia local per les nits
NP Partit Popular Cocentaina

E
l PP de Cocentaina denúncia la inoperància del govern 

local en matèria de seguretat ciutadana. Segons els 

populars, és indignant la passivitat amb la qual el 

Govern esta tractant un tema tan sensible i esta provocant 

una escalada en la inseguretat veinal.

Segons Rafa Montava “els veïns de Cocentaina mereixem 

un servei policial millor, no entenem la poca infraestructura 

de la que disposen els policies locals ni la deixadesa en 

este tema” afirma el popular. Que també apunta “seria 

preferible solucionar els problemes de Cocentaina abans 

d’intentar siquiera solucionar el problema dels refugiats de 

Síria o similars” en al·lusió al temps que s’usa al Ple per a 

debatre estes qüestions que qualifiquen “d’interessants però 

insubstancials quan tenim una cola de problemes locals 

que solucionar”. 

Rosana Valor, regidora de la corporació, ha apuntat la 

importància de “fer valdre la representació local per a lo que 

hem sigut elegits; servir Cocentaina” i aposta per un pacte 

on s’establisquen prioritats i no eslògans polítics.
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Transportes El Comtat rep l’homenatge de la confederació 
de cooperatives de la Comunitat Valenciana

E
l passat 12 de juliol es va celebrar al Museu Arqueològic 

d’Alacant (MARQ)  la jornada commemorativa del 96 

Dia  Mundial del Cooperativisme, que va comptar amb 

la presència del president de la Generalitat Ximo Puig, i 

en la que la cooperativa contestana  va rebre una menció 

especial així com el reconeixement de tots els organismes 

autonòmics presents. 

La jornada d’aquest any va  rebre com a fil conductor del 

missatge elegit per l’ACI i l’ONU  “SOCIETATS SOSTENIBLES 

GRÀCIES A LA COOPERACIÓ” . Es va contar amb la 

presència i participació d’especialistes com José Luís 

Porcuna,  Antonio Oliver Ortega o el propi president de les 

Cooperatives Valencianes Emili Villaescusa. 

Com a colofó de la jornada es va dur a terme l’homenatge 

a la Cooperativa contestana Transportes El Comtat de 

Cocentaina Sdad. Coop. V.  de la qual tots els presents van 

destacar  la seva trajectòria durant  els 33 anys de vida, el 

treball fidel als seus orígens per part dels seus 23 socis i 

els objectius aconseguits amb  una cartera de més de 700 

clients al territori nacional.  A banda, també es va  destacar  

la bona salut amb que conta l’empresa així com la gran 

projecció com a fórmula generadora d’ocupació estable, 

riquesa econòmica  i solidaritat social. 

El consistori municipal de Cocentaina, amb la presència de 

la regidora de Promoció Econòmica i indústria va recolzar en 

tot moment el paper importantíssim que aquesta cooperativa 

representa al municipi.  Mariona Carbonell es mostrava molt 

contenta i destacava “el paper d’una fórmula associada que 

representa a nivell autonòmic  una facturació de vendes de 

més de 6 milions d’euros anuals, així com que  al voltant de 

les dos mils cooperatives valencianes existents, representen 

el 6,1% del PIB.  Es tracta sense dubte d’un model econòmic 

a seguir. Estem  molt orgullosos de comptar amb Tansportes 

El Comtat qui  forma part d’aquest èxit”   

NP Regidoria Promoció Econòmica

D’altra banda, els distints socis presents en l’acte amb el 

seu president Alfonso Hidalgo al capdavant qui va rebre la 

menció, i Javier Sanz,  encarregat de dirigir unes paraules a 

tots els presents, van recordar  amb molta emoció els seus 

inicis, la seva evolució i trajectòria fins a l’actualitat, sense 

oblidar a tots aquells han que format part de la cooperativa 

contestana, i sobreposant per damunt de tot els valors 

humans com a factor clau de l’èxit optés.  

La regidoria de Festes  de 
l’Ajuntament de Cocentaina 
desitja a tot el poble que passen 
unes bones festes de Moros i 
Cristians i felicita especialment 
als quatre càrrecs festers de 2018.

Visca la festa i 
visca Sant Hipòlit!!!!!!!
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La confraria de Sant Cristòfol festeja al seu Patró
Joan Jover i Domínguez

E
l passat dia 15 de juliol la Confraria de Sant Cristòfol 

de Cocentaina, com ja ve sent habitual any rere any, 

va celebrar la festivitat del seu Patró al paratge de Sant 

Cristòfol. Els actes van estar organitzats per dita confraria, 

sota la presidència d’Andrés Garcia i Antonio Llinares, als 

quals van assistir un bon grapat de confrares i públic en 

general que van voler recolzar i festejar amb la seua presència 

la festivitat de Sant Cristòfol, Patró de tots els conductors.

De bon matí anaven acudint a la plaça de Sant Cristòfol 

molta gent amb els seus vehicles, i algun que altre camió, per 

a degustar el tradicional «herberet», això sí, acompanyat de 

xurros i bunyols. A les 9:30 hores es va celebrar l’eucaristia 

en memòria de tots els difunts de la confraria, la qual  va estar 

presidida per mossèn Eduardo Rengel, rector de la Parròquia 

de Santa Maria, el qual en la seua homilia va ressaltar la 

importància que ens transmet la imatge de Sant Cristòfol, 

tant en el transport de persones com de mercaderies, ja que 

el quadre representa un home ben fort portant al muscle 

amb fermesa i seguretat el Xiquet Déu sobre la bola del 

món, igual que els professionals del volant, amb la seua 

feina diària. Just en acabar la celebració, és va procedir a 

la tradicional benedicció dels vehicles.

Tot seguit, es varen traslladar a un restaurant on tots plegats 

compartiren un esmorzar de confraternitat i gaudiren també 

d’un matí d’alegria i de bona harmonia que caracteritza 

els conductors i camioners, on entre mos i mos, no varen 

faltar les anècdotes i vivències viscudes en els seus viatges.

Tots aquests actes van estar recolzats per la presència de 

l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, i les alcaldesses 

de Muro i de Benilloba, Jakelin Cerdá i Anna Dèlia Gisbert, 

respectivament, per fer costat a tots els professionals 

del volant. Igualment, van comptar amb el suport dels 

responsables de la federació de transports, tant a nivell 

comarcal com provincial. 

Andrés García, president de la Confraria de Sant Cristòfol, 

va donar les gràcies a tots els presents i, en particular, a les 

autoritats tant civils com del transport per la seua presència 

en aquests actes. Seguidament, el president comarcal de 

la federació, Antonio Pascual, va remarcar la força i la 

importància que té la unió de tots els professionals dins de la 

federació, davant dels governs, tant autonòmics com de l’estat.

Va tancar l’acte la nostra alcaldessa, per a felicitar i donar 

l’enhorabona a tots els presents per aquesta celebració 

festiva, com també per encoratjar als organitzadors a 

continuar treballant dins de la confraria, amb el desig de que 

l’any que ve ens tornem a retrobar tots ací. Des d’aquestes 

pàgines de la revista El Comtat, ens unim a les felicitacions 

de l’alcaldessa i desitgem que a l’any que ve ens tornem a 

vore tots i totes.

L’Alcúdia venera a Sant Pere Apòstol
Redacció

I 
coincidint amb la Publicació i la Presentació de Càrrecs, 

la pedania contestana de L'Alcúdia  celebra les seues 

festes tradicionals en honor a Sant Pere Apòstol.

Després de descobrir el cartell, els actes oficials van 

començar el divendres 6 de juliol amb la tradicional Nit 

de l’Olla en la qual els veïns de la pedania, acompanyats 

de familiars, amics i nombrosos convidats van gaudir d'un 

sopar a l'aire lliure amenitzat per música festera. La marxa va 

seguir amb una discomóvil a partir de la una de la matinada. 

El dissabte 7 de juliol va ser el torn dels campionats de 

pòquer i cotos així com de diversos jocs infantils que van 

precedir al dinar que es va realitzar al migdia al carrer La 

Creu. A la vesprada, a partir de les set i mitja, va arrancar 

l'Entrada de Moros i Cristians en la qual van prendre 

part nombrosos veïns i simpatitzants abillats amb vestits 

tradicionals i esquadres. No va faltar de nou la música 

festera interpretada per ‘El Deliri de Gorga’ i la Colla de 

Dolçaines i Tabals Mal Passet. Finalment les disfresses van 

ser protagonistes, com antany, i una nova discomóvil va 

allargar la festa fins a ben entrada la matinada.

L'últim dia de les festes, diumenge 8 de juliol, va començar 

amb la despertà i va incloure els actes religiosos en honor a 

Sant Pere com la Missa al matí o la solemne processó amb 

la imatge del Sant que es va celebrar per la vesprada pels 

carrers de la pedania. També els xicotets van poder gaudir 

d'un parc infantil i de jocs d'aigua al mateix temps que es va 

disputar una partida de raspall i es van inaugurar diverses 

exposicions en el Centre Cultural Polivalent. Les festes, que 

compten amb l'organització dels veïns i la col·laboració de 

l'Ajuntament, van acabar entrada  la nit amb balls populars 

en la plaça de L'Alcúdia. Cal remarcar que són unes festes 

de carrer, obertes a tothom i que veneren la figura del Patró 

d’aquesta pedania contestana.
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La Mare de Déu del Carme torna a ser venerada a Cocentaina
Redacció

L
a parròquia de el Salvador va celebrar durant la primera 

quinzena de juliol la festa de la Mare de Déu del Carme, 

una tradició vinculada al Raval ja que és en aquesta 

Església on es troba la seu de la confraria que organitza 

cada any aquestes activitats. Amb tot és una festa oberta al 

poble, especialment als fidels devots de Maria sota l’adovació 

del Carmel. La Mare de Déu de les ànimes és una devoció 

fomentada al nostre poble pel beat Juan Carbonell.

Els actes van començar el 23 de juny amb la presentació 

de la Revista-Programa oficial de les festes a càrrec de Elies 

Sánchez i amb el descobriment del cartell anunciador de 

la festa mariana, realitzat per Mercedes Agulló de la Prida. 

El dijous 5 de juliol, es va realitzar una xicoteta processó 

pels voltants de la parròquia per traslladar la imatge de la 

Mare de Déu del Carme des de la Capella de la Comunió 

fins a l’altar major del temple i ja el divendres 6 de juliol, 

l’expresident de la confraria Juan Grau va pronunciar el 

pregó de les festes després de la imposició dels escapularis 

als majorals i majorales d'enguany. I com cada any, entre 

el 7 i el 15 de juliol, es va dur a terme el novenari amb la 

participació de nombrosos devots de la Verge del Carme.

El dia gran de la festivitat del Carme va tindre lloc el dilluns 

16 de juliol. A les 19’30h de la vesprada va esdevindre 

l’Eucaristia oficiada pel contestà Don Diego Ferrándiz 

commemorant així els seus 25 anys de sacerdoci. A més, la 

Missa va estar concelebrada pel rector del Salvador, mossén 

Ramon Micó, el guardià dels Franciscans, Frai Fernando 

Fuertes i d. Eduardo Rengel titular de la parròquia de 

Santa Maria. En la mateixa van participar de manera activa 

els xiquets i xiquetes que en aquest 2017 havien pres la 

1ªComunió.

Foto: Esteban Puerto

Després de la citada Eucaristia es va dur a terme la 

solemne processó. Aquesta va eixir des del temple parroquial 

de El Salvador per recórrer diversos carrers del Raval. La 

Mare de Déu arropada per devots i majorals va passar pels 

carrers de costum mentre que els xiquets de Comunió 

eren els portadors de les relíquies dels beats Elies i Juan 

Carbonell. La processó va culminar entrada la nit a la Placeta 

de El Salvador amb el recitat d’un poema a càrrec d’una 

xiqueta de primera comunió i el cant de l'himne a la Mare 

de Déu del Carme. 

Amb un “plantaet” a la placeta de Sant Miquel, organitzat 

per la junta de la confraria del Carmen presidida per Rafa 

Bravo i MªLuisa Juan i obert als fidels devots de l’advocació 

del Carmel, es posava punt i final a aquestes festes marianes.

A continuació els detallem els majorals i majorales per a 

l’any 2019.

-Camareres 2019: Carmen Hueso Carrión; Mª Dolores 

Montava Insa; María Reig Jover; Raquel Company Cantó; 

Verónica Albors Zamorano; Leticia Cortés Pérez de León; 

María Anduix Blanes; Sara Carbonell Montava; María 

Sellés Marset; Claudia Denia Sansalvador; Lidiana Seguí 

Berenguer; Marta Bosh Franco; Isabel Reig Verdú; MªLuisa 

Jover Abad; Mª Milagro Ivorra Cardona; Milagro Moltó; 

Mercedes Llinares Llinares; Lucía Montava Jover; Consuelo 

Jover Copoví; Rosa Palacios Insa; Carmen Esteve Marset; 

Cristina Jordá Botella; Rafaela Satorre Ivorra; Milagro Falcó 

i Remedios Camps Satorre

-Majorals 2019: Toni Garrido Borrell; Saúl Santonja 

Miralles; Josep Vilaplana Revert; Gabriel Grau Llinares; 

Antonio Ribelles Ferrándiz; Mateo Moltó Morant; Luis Aguilar 

Rodas; José Ignacio Gisbert Valls; Joan González Barrachina;  

Adrián Domínguez Miravalles; Xavier Vicent Navarro; Alberto 

Montava Giner; Vicente Ferrer Cuesta; Antonio Jordá Briva; 

Javier Penáguila Montagud i Pablo Jordá Briva.
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

QUÈ FAREM?

Per a la segona quinzena del mes de setembre s'està 

organitzant la «III Jornada Cocentaina cap a la sostenibilitat, 

eficiència energètica i turisme ambiental».

Gest d'agost: Reduir el consum de gots de plàstic i 

reutilitzar-los.

Al llarg de tot l'any, són moltes les ocasions que s'utilitzen 

gots de plàstic, però a l'estiu s'organitzen moltes festes que 

fan incrementar l'ús de materials de plàstic (gots, plats, 

coberts). 

D'una banda, es tracta de reduir l'impacte ambiental de 

l'ús dels gots de plàstic, ja que aquests no es poden reciclar 

d'igual manera que altres objectes en trobar-se barrejats i 

bruts. Per una altra, de facilitar la feina de neteja i reduir la 

brossa que s'arreplega, ja que s'evita l'acumulació de gots 

de plàstic d'un sol ús als carrers.

El got reutilitzable aporta avantatges com l'estalvi en 

emissions de CO2 i en matèries primeres davant dels gots 

de plàstic d'un sol ús que no es reciclen i acaben tenint més 

costos, tant de producció (materials que no es recuperen) 

com energètics (cal continuar fabricant-ne i aquest procés, al 

costat del de neteja, genera emissions). Els gots reutilitzables 

no incrementen els residus, no requereixen un esforç extra 

en la separació de brossa i acaben significant un estalvi 

econòmic tant per al sector públic com per al privat.

Per a les festes locals de Moros i Cristians, es vol fer una 

campanya conjunta amb la Regidoria de Festes i Foment 

de Construccions per a fomentar l'ús del got reutilitzable, 

implicant els hostalers i responsables de les barres en els 

carrers per a minimitzar l'acumulació excessiva de plàstics 

en papereres, contenidors i sobretot pels sòls dels carrers. 

Amb aquesta campanya es promou la reducció de la 

generació de residus entre la ciutadania. 

Des de la Regidoria de Medi Ambient s'anima a fomentar 

l'ús dels gots reutilitzables per a les diferents festes, revetles, 

locals d'oci, en suma en el sector de l’hostaleria, per evitar 

fer un ús excessiu de gots de plàstic d'un sol ús i poder 

arribar a tenir un residu zero de gots de plàstic i aconseguir 

una Cocentaina més sostenible.

#canviclimatic: «Tota acció compta per menuda que siga»
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L’Ateneu, Nuria Fergó, Felipe Garpe i els seus mariachis 
ens fan viatjar a Mèxic amb la seua música
Neus Blasco Societat Ateneu Musical de Cocentaina

L
a Societat Ateneu Musical de Cocentaina va celebrar 

el passat divendres dia 29 de juny, a les 22.30h al Pati 

d’Armes del Palau Comtal, el concert México Lindo 

Sinfónico, un concert espectacle que la societat musical ve 

celebrant des de fa anys per donar la benvinguda a l’estiu 

d’una manera ben diferent. En aquest cas, l’Ateneu va 

comptar amb la veu i la música de Felipe Garpe i els seus 

mariachis però també de la coneguda cantant d’Operación 

Triunfo Nuria Fergó que van fer de la nit una vetllada 

inoblidable per a tots els assistents.

El concert va estar concebut com un gran espectacle on 

la música mexicana va ser la protagonista amb boleros, 

corridos i ranxeres que van ser una delícia per a tot el públic. 

Damunt l’escenari els assistents van poder gaudir d’un elenc 

de luxe ja que l’ Ateneu estava acompanyada per quatre 

mariachis (amb trompeta, violí, guitarra i guitarró) i per les 

meravelloses veus de Nuria Fergó i Felipe Garpe.

Al programa es van incloure grans èxits mexicans amb 

noms tan coneguts com Volver, volver, Ay Jalisco, Si nos 

dejan, La bikina, La media vuelta, Se me olvidó otra vez, 

Me gustas mucho, Juan Charrasqueado, Allá en el Rancho 

Grande i El Rey entre d’altres. El concert va acabar amb la 

peça cantada a duo pels dos cantants i que dóna nom a 

l’espectacle México Lindo y Querido i com a bis, Cielito Lindo.

Amb les entrades exhaurides des de feia setmanes i una 

cua inacabable de gent esperant entrar per ocupar la seua 

butaca a les portes del Palau Comtal, el concert va ser un 

esdeveniment quasi sense precedents en la localitat de 

Cocentaina. 

Al concert, la presentació va córrer a càrrec del propis 

cantants, sempre comptant amb la complicitat entre ells 

i també en el públic, aquest últim molt partícip al concert 

portant el ritme amb les palmes, cantant i fins i tot soltant 

algun crit mexicà que altre per animar la festa.

En definitiva un concert inoblidable tant per als 

protagonistes com per al públic assistent que va gaudir 

d’un viatge a Mèxic sense moure’s de la cadira i en un 

entorn incomparable. El bon treball de la banda, la qualitat 

dels mariachis i dels cantants Felipe Garpe i Nuria Fergó i 

la complicitat del públic van fer que el concert México Lindo 

Sinfónico a Cocentaina fora un espectacle en majúscules i 

una experiència increïble.  
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Sent-me Cocentaina 2018, un plaer per als oïts

L
a cinquena edició Simposi Trobada de Noves 

Tendències en Música i Educació, el Sent-me, va arribar 

el dissabte 21 de juliol a la seva fi després d'haver rebut 

a Cocentaina durant tota la setmana a més de 300 músics 

entre alumnes, professors i artistes convidats.

Els estudiants participants en l’esdeveniment, han tingut 

al seu abast nombrosos cursos d’instruments i direcció 

que han estat portats a terme per més de 20 professors 

d’importants orquestres i conservatoris procedents de 

l’àmbit nacional i internacional. A més s’han realitzat 

conferències obertes a tots els públics que han abordat 

diferents temàtiques sobre la música i espectacles nocturns 

en diferents indrets del poble. “Amb el Sent-me aconseguim 

que durant una setmana, Cocentaina es convertisca en un 

poble que acull i gaudeix de la música al mateix temps que 

arriba a ser un espai d’harmonia i aprenentatge”, assegura 

el director artístic del Simposi, el músic i compositor contestà 

Ignacio García Vidal. El Sent-me inundava diferents espais 

municipals com ara el Palau, el Teular, El Centre Social Real 

Blanc, el col·legi San Juan Bosco..

Redacció. Fotos: Agrupació fotogràfica contestana

Però no sols ha estat una magnífica experiència per a 

tots els participants, que ho expressaven amb afectuoses 

mostres de gratitud, sinó també per a tota la gent del poble, 

ja que cada nit hem pogut gaudir de grans concerts. Sens 

dubte, el plat fort fou el gran concert que ens va oferir 

l’Orquestra Simfònica de la Regió de Múrcia, la Coral 

Discantus de Múrcia, el Cor de Cambra Discantus de 

Cocentaina, la soprano Estefania Perdomo, la mezzosoprano 

Gemma Hernández, el tenor Juan Ibernón i el baríton José 

Antonio Cecília tots ells dirigits pel propi Ignacio Garcia 

Vidal, intrepretant-nos la “Novena Simfonia” de Ludwig Van 

Beethoven i que tenia un preu de 12 euros, un espectacle 

del qual va gaudir el nombrós públic assistent. Assenyalar 

que es van esgotar les entrades, un concert en el qual van 

participar més de 160 músics i cantants de cors i en el 

qual no van faltar projeccions audiovisuals sobre els murs 

de l’històric Palau. Una actuació sense precedents que va 

deixar esbalaït al públic i que demostra l’alt nivell i qualitat 

del Sent-me

A banda d’aquest concert que era la joieta del Sent-me, 

també s’han desenvolupat concerts per part dels alumnes 

assistents al certamen així com una iniciativa destinada al 

públic infantil que es va realitzar a la nit de dimecres i que 

va apostar per combinar la sarsuela amb el guinyol. La 

companyia Zarzuguiñol es funda l’any 2007, amb l’objectiu 



CULTURA 35Revista El Comtat agost 2018

d’apropar la Zarzuela a un públic familiar i mantindre aquest 

gènere musical viu entre les noves generacions.

Per poder apropar la Zarzuela als més petits i aconseguir 

que aquest gènere musical i teatral del nostre país mantinga 

tot el seu vigor amb les generacions futures, Zarzuguiñol 

proposa un innovador enfocament: unir la Zarzuela el món 

màgic dels titelles.

Zarzuguiñol és un espectacle divertit, educatiu i cultural 

que permet conéixer les principals obres de Sarsuela, els 

músics i compositors, els costums, història i tradicions del 

nostre país, juntament amb les regions de la nostra geografia, 

contribuint així a la preservació i difusió del Patrimoni líric 

Espanyol. Va ser una actuació familiar on pares iaios i fills van 

disfrutar de l’espectacle que va omplir el pati del Palau Comtal.

Dijous, els joves músics van actuar en la torreta de Rei 

en Jaume, un enclau privilegiat per a la música de cambra

Ja divendres de vesprada i al Centre Social els alumnes 

participants del Sent-met sota la direcció d’Elena Huidobro 

varen embadalir als pares, mares, iaios, iaies i oncles amb 

la seua audició. Els “medianos” (com així designava Elena 

als més menuts) i els més majorets del Sent-met han 

tingut una setmana on la màgia de la música i l’alegria de 

la mateixa ha fet possible recercar nous vincles d’amistat. 

No ha faltat Cristóbal (ells saben qui és) ni els balls, ni els 

ritmes i fins i tot, han creat una cançoneta del Sent-me. Una 

molt bona experiència per al futur del Sent-me que amb la 

professionalitat i mestria d’Elena Huidobro acompanyada per 

Yolanda Calabuig han conquerit els cors dels més menuts 

amb l’estima cap a la música.

Especialment emotiu va ser, el concert que va tindre lloc 

dissabte 21, com a cloenda del Sent-me 2018, ja que va 

ser el moment de repartir els diplomes d’assistència i de 

participació a cada alumne i on es van poder escoltar peces 

de Bizet, Telemann o Gluck. Ignacio García Vidal va tindre 

paraules d’agraïment emocionades i entranyables, tant per 

a tots els participants com per a l’equip organitzador. En 

aquest concert vàrem poder gaudir d’algunes de les obres 

més destacades de la música clàssica.

Ara resta recollir les valoracions dels professors i alumnes 

participants per encarar una nova edició del Sent-me...el 

que està clar és que és espectacular el que els alumnes del 

Sent-me aconsegueixen en tan sols una setmana...bravo per 

ells i per la música!!!!!
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Extraordinari concert de “La Paloma” al Pinós
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 7 de juliol, l’Orquestra de Pols i Plectre “La 

Paloma” va realitzar un extraordinari concert a l’Auditori 

Emilio Martínez Sáez de la localitat del Pinós (Vinalopó 

Mitjà), un concert que va estar organitzat per la Rondalla i 

Coral “Monte de la Sal” d’aquesta localitat sota el patrocini de 

la Federació Alacantina d’Orquestres de Pols i Plectre “Mar 

y Motaña” i de la Diputació d’Alacant; igualment, el concert 

va comptar amb la valuosa col·laboració de l’Ajuntament del 

Pinós. A totes aquestes entitats, les més expressives gràcies 

pel seu recolzament cap a la música de plectre. 

El concert va constar de dues parts: en la primera va 

actuar “La Paloma” amb una programació de música 

clàssica. Just encetaren el concert amb dues obertures, “La 

Gazza Ladra”, composta en 1817 pel prestigiós músic italià 

Giocchino Rossini; i “Caballería Ligera”, estrenada en març 

de 1866 escrita pel compositor austríac, Franz Von Suppé. 

Tot seguit, interpretaren “Danza Húngara N. 5, escrita en 

1873 pel compositor alemany Johannes Brams. Tancaren 

aquesta primera part amb “La Boda de Luis Alonso”; basada 

en temes populars de fina arrel andalusa.

Just en finalitzar la seua actuació, els presidents de l’entitat 

amfitriona obsequiaren als components de “La Paloma” 

amb sengles botelles de vi d’aquesta prestigiosa comarca 

vitivinícola i els van agrair la seua participació en aquest 

encontre musical, tot ressaltant la seua depurada tècnica 

amb els instruments de corda.  

En la segona part actuaren la Rondalla i Coral “Monte de la 

Sal” del Pinós amb una programació força atractiva i popular; 

interpretaren, en primer lloc, una tradicional havanera: 

“Torrevieja”, de Ricardo La Fuente. Seguida d’un tema 

dels Beatles, “Obladí Obladá”. De Paul Anka escoltàrem 

“A Mi Manera”, continuant amb “Un Beso y una Flor”, de 

Nino Bravo. Tot seguit, interpretaren del grup Mocedades 

“Eres Tu”. De nou els Beatles prenen protagonisme amb el 

tema “Imagine”. Finalitzaren el concert amb una popular i 

tradicional cançó alacantina, “La Manta al Coll”, la qual va 

ser acompanyada per tot el públic assistent. 

Finalitzaren la vetllada aquestes dues entitats musicals 

compartint un sopar de germanor.

Una vegada més, l’Orquestra de Plectre “La Paloma”, com 

ja és habitual allà on actua, va ser l’ambaixadora cultural i 

musical de Cocentaina. Tot el públic present a l’auditori es 

va quedar impressionat per la magnífica interpretació que 

van realitzar tots els músics de l’entitat.

“La Paloma va tancar el curs musical amb un dia de 

pinyata, recordant els seus orígens fundacionals, un dia 

d’esbarjo, on tots els seus components amb els seus 

instruments, ens van delectar amb la seua música popular 

i desenfadada.

Des d’ací felicitar a “La Paloma” per la seua tasca 

concertista, desitjant-los que gaudisquen d’unes merescudes 

vacances, esperant que en el pròxim curs continuen 

delectant-nos amb més música.   

2n Concurs de lletres de cançons en valencià

P
er segon any consecutiu, l'Ajuntament de Cocentaina, 

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

en col·laboració amb altres entitats, convoca el segon 

concurs de lletres de cançons 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 en aquesta convocatòria 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 2018, 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. 
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La campanya «Troballengua» arriba a Cocentaina per a 
usar el valencià en el comerç
Vicent Santamaria / AVIVA

L
a convivència de llengües al nostre municipi es basa 

en el respecte que cada interlocutor té per qui parla 

la seua llengua pròpia, sense prejudicis per a ningú, 

ja parlen valencià o castellà. L’objectiu no sols és que els 

castellanoparlants aprenguen a parlar valencià, sinó també 

que els valencianoparlants, vinguen d’on vinguen, no 

canvien de llengua quan entrem a comprar a un comerç.

Amb aquest objectiu, la Regidoria de Promoció Lingüística 

de l’Ajuntament de Cocentaina, a través de l’Agència Aviva 

de Promoció del Valencià, ha posat en marxa la campanya 

«Troballengua», campanya que està inclosa dins del conveni 

de col·laboració amb la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat 

pel Valencià.

«Troballengua» és un directori web (www.troballengua.

com) fàcil i intuïtiu per a buscar els comerços i els 

professionals on ens entenen en valencià a tot el territori. 

A més a més, disposa d’altres informacions com ara 

llocs d’interès cultural i espais naturals de cada població, 

calendaris per mesos de les festes i esdeveniments locals, 

notícies sobre diverses temàtiques en el blog i en Facebook, 

etc. En definitiva, «Troballengua» és l'espai on els valencians 

i les valencianes podem trobar professionals i comerços amb 

els quals expressar-nos naturalment en valencià. La seua 

finalitat és potenciar l’ús del valencià i facilitar que siga, per 

defecte, la llengua habitual dels valencianoparlants. A més 

a més, el web té el propòsit de ser un lloc de trobada i de 

difusió de la nostra llengua i la nostra cultura.

Durant els pròxims mesos es repartiran pels comerços que 

s’han adherit a la campanya, al voltant de 90 a Cocentaina, 

uns segells de qualitat en els quals s’indica clarament que el 

comerç t’entén si parles valencià. Així mateix, hi ha previstes 

també diferents accions puntuals, com ara concursos, 

sortejos, etc.

Jordi Pérez, psicòleg i creador de «Troballengua», ens 

explica que durant l’any 2017 han participat en la campanya 

un total de 241 poblacions i això implica que s’han posat 

en contacte amb vora 14.000 comerços i professionals de 

totes les comarques del País Valencià, dels quals més de 

4.000 s’han registrat i estan a l’abast de tots els ciutadans 

i ciutadanes.

Per la seua banda, la regidora de Promoció del Valencià, 

Marcela Richart, mostrava la seua satisfacció perquè la 

campanya arribe finalment a Cocentaina, ja que, sens dubte, 

contribuirà a fer més visible el valencià en el comerç i a 

impulsar l’ús de la nostra llengua i no amagar-la, ja que és una 

senya d’identitat fonamental que ens identifica com a poble.
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Dia Mundial de la Salut Mental 2018

E
l lema elegit per votació popular per a commemorar el 

Dia Mundial de la Salut Mental 2018, que se celebrarà 

el pròxim 10 d'octubre, és «Educació inclusiva, Salud 

Mental Positiva». Així ho han decidit les més de 1.600 

persones que han participat en el procés online d'elecció 

d'eslògan que la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA 

va posar en marxa el passat 23 d'abril i que va estar obert 

fins al 3 de maig.

El lema guanyador ha obtingut el 36,7% dels vots, la qual 

cosa el converteix en l'opció que més suports ha rebut.

«Joventut i salut mental, una assignatura pendent» ha 

quedat en segon lloc de la votació, amb el 23,6% dels suports. 

El lema «La salut mental de la joventut, una aposta de futur», 

que ha obtingut el 21,6% dels vots, ha quedat en tercera 

posició. I finalment, el quart i últim lloc amb un 18,1%, ha sigut 

per a la proposta «Tria salut mental, el teu projecte de futur».

Després d'aquest resultat, SALUT MENTAL ESPANYA i 

tant les seues entitats membres com les que així ho desitgen 

empraran aquest eslògan per a elaborar la campanya que 

commemorarà aquesta data tan assenyalada.

Aquesta és la cinquena ocasió en la qual el lema 

s'elegeix per votació popular, una metodologia que permet 

la participació de totes les entitats i persones vinculades a 

aquest moviment associatiu, com també de qualsevol altra 

entitat o persona interessada en qüestions relacionades 

amb la salut mental. Així és el cas del TAPIS de Cocentaina. 

Respecte a l'any anterior, la participació s'ha incrementat 

al voltant de 300 vots.

Els lemes proposats per al Dia Mundial de la Salut Mental 

2018 sorgeixen del tema en el qual se centrarà la Federació 

Mundial per a la Salut Mental (WFMH) per a commemorar 

aquest dia, que estarà dedicat a nivell global als «joves i la 

salut mental en un món canviant».

La salut mental dels joves, per tant, és el tema principal enguany.

Per a SALUT MENTAL ESPANYA, amb aquest lema es 

pretén arribar a la població més jove i posar l'accent que una 

educació que aposte pels valors, que treballe la diversitat i 

la inclusió i que tinga en compte els reptes d'una societat 

que canvia a una velocitat de vertigen, redundarà en una 

salut mental més positiva de les generacions futures. Si 

això s'aconsegueix, aconseguirem revertir la postura de 

l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que afirma que 

en els pròxims anys els trastorns mentals seran la principal 

causa de discapacitat en el món.

Per això i perquè sempre hem cregut en la importància 

de la normalització i implicació dels sectors més joves de la 

població des del TAPIS de Cocentaina per a la nostra pròxima 

exposició comptarem especialment amb accions dirigides a 

aquest sector de la població.

La diversitat no ha de ser vista com un problema, sinó 

com una característica que enriqueix a la nostra societat. 

I així ha de reconéixer-se. S'advoca per un canvi de 

principis, principis que aposten per la creació d'entorns 

d'aprenentatge que maximitzen el potencial de cada jove.

Al seu torn, en la nostra societat, cada vegada més 

diversa, es reconeix globalment la importància de l'educació 

inclusiva, no solament per l'anhel que tots els joves 

gaudisquen del seu dret a una educació de qualitat, sinó 

també com un mitjà per a construir societats més inclusives 

en el segle XXI.

«Per a nosaltres, l'aula no és l'únic entorn d'aprenentatge; 

també ho és el pati, el menjador, el gimnàs..., i els entorns 

que ens ofereix la comunitat: el poliesportiu, els mitjans de 

transport, el supermercat...»

L'educació inclusiva no és per a un col·lectiu concret és 

per a tota la població, per tant, és un projecte d'Estat, que 

ha de considerar que «Tots Som Tots».

A més a més

Amb motiu de la pròxima celebració de les Festes 
de Moros i Cristians de Cocentaina, el TAPIS (Taller 
per a la Prevenció i Inserció Social) del Departament 
de Serveis Socials de l’Ajuntament de Cocentaina, 
ha col·laborat amb la Filà Maseros amb part de la 
preparació de la Bandera que representarà enguany, 
el nostre amic Francisco Nadal Barrachina Cantó.
En aquest cas, ens hem ocupat de preparar els 
pergamins que es repartiran el dia de l’entrada amb 
l’explicació de la història del seu boato.
Des d’ací, donar-los les gràcies per confiar en el 
TAPIS i, sobretot, per la gran tasca d’Inclusió que 
estan realitzant. I, a Paco, felicitar-lo pel seu càrrec 
i desitjar-li que ho gaudisca al màxim.
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Que l’alcohol no t’amargue la festa. Controla i gaudeix

D
avant la proximitat de les festes de moros i cristians, 

la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes 

Addictives (UPCCA) de l'Alcoià-Comtat posa en marxa 

la campanya de prevenció del consum d'alcohol en menors 

i el consum responsable en les festes, amb la finalitat que 

els veïns i veïnes es responsabilitzen en un consum moderat 

d'alcohol i controlen el consum en els menors d'edat.

Sota el lema "Que l'alcohol no t'amargue la festa. Controla 

i gaudeix", la campanya pretén conscienciar sobre els 

efectes perjudicials de l'alcohol, especialment en els 

menors d'edat, en els quals la ment i el cos està en procés 

de desenvolupament, i als quals fa més vulnerables per la 

pèrdua de capacitat d'avaluar possibles riscos que provoca 

el seu consum sense moderació, promovent conductes 

perilloses com contactes sexuals sense protecció, baralles o 

agressions, conduïr baix els efectes de l'alcohol o el consum 

d'altres substàncies il·legals. Un consum d'alcohol que 

solen fer en forma d'abús, consumint importants quantitats 

d'alcohol en poc de temps, i que està molt normalitzat en 

les festivitats d'arreu de la comarca tot i estar prohibit el 

consum per als menors d'edat.

La mitjana d'edat d'inici en el consum d'alcohol cada 

vegada és més baixa, situant-se actualment al voltant dels 

14 anys segons les dades de l'informe ESTUDES 2016-2017 

que recentment ha publicat el Ministeri de Sanitat, Serveis 

Socials i Igualtat a partir d'enquestes realitzades a joves 

entre 14 i 18 estudiants de la ESO, siguent la mitjana de la 

comarca un poc més baixa que l'estatal. L'informe llança 

una xifra preocupant, i és que un 21,8% dels enquestats 

afirma haver-se emborratxat durant els últims 30 dies, fet 

que augmenta davant determinades celebracions com les 

nostres tradicionals festes de moros i cristians.

Altra qüestió a tenir en compte és que un 48,3% dels 

menors enquestats beu sota el consentiment dels seus 

pares, així com que la majoria obté l'alcohol en bars, pubs, 

tendes o supermercats. De tot això som responsables 

els adults i podem fer molt per evitar i limitar la venda i 

subministrament, per tal d'evitar després "amargar-se la 

festa". A banda de conscienciar en el control del consum 

d'alcohol en els menors, el que es pretén en la campanya 

és promoure un consum moderat d'alcohol en els adults ja 

que a més de ser una qüestió de salut, es tracta també de 

ser bons models per als joves, que van a reproduïr allò que 

veuen en nosaltres.

Visita de SOLC a Balones

U
n any més, hem tingut la visita de SOLC i, com sempre, 

ha comptat amb una gran afluència de gent. A través 

d'un taller interactiu en el qual hem participat tots i 

totes, hem anat veient que una actitud positiva davant de 

la vida ens ajuda a superar millor les adversitats i a encarar 

millor una malaltia com el càncer.

Hem comptat amb el testimoni d'una persona que està 

superant la malaltia en aquest moment, que ens ha parlat de 

la seua experiència, de la situació complicada que es crea 

darrere del diagnòstic d'un càncer, de l'impacte social, en 

les relacions, en la família, en el treball..., de la seua lluita 

per fer front a la malaltia que ens ha donat tota una lliçó de 

superació. En tot aquest procés, és molt important l'ajuda 

que l'Associació dóna als malalts de càncer.

Va ser una vesprada agradable que vam acabar amb un 

berenar i hem quedat per a l'any que ve, perquè SOLC a 

Balones sempre és ben rebut.
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Il·lusiona’t per al suport de persones amb diversitat funcional

H
em posat d'ara endavant una campanya per ala 

Rehabilitació de Betsy Jhoanna Pajón Melendrez, una 

xica de 17 anys que a causa d'una lesió medul·lar pateix 

greus problemes de mobilitat que afecten tant en les extremitats 

superiors com i encara mes en les extremitats inferiors.

Per tant hem decidit per a la millora de la seua situació, 

obtindre un bono de 3 mesos en aquest estiu (juliol, 

agost i setembre), en el complex esportiu Eduardo Latorre 

(Escorxador) d'Alcoi, aprofitant el gimnàs i la piscina 

climatitzada, per a ella i el seu pare que farà del seu auxiliar, 

per a poder anar tots els dies. Sempre assessorats pels 

metges d'Alcoi i València que la estan atenent i pel personal 

del complex esportiu sobretot del monitor fisioterapeuta i el 

monitor de la piscina.

Per a millorar i reforçar la mobilitat de les seues extremitats, 

afavorint i enfortint la seua musculatura, s'utilitzaran tant les 

maquines per a enfortir les extremitats superiors i inferiors 

com la mobilitat en l'aigua, per a intentar aconseguir que 

torne a caminar.

Aquesta proposta s'ha pogut dur a terme gràcies a 

les aportacions de diverses entitats: Associació de Veïns 

Viaducte-*Serreta, Tonertin & Dynos Informatica, Bar Cafe 

Passatemps i  Il·lusiona´t .

Esperant que col·laboren ajudant a continuar aquest bono 

en acabar l'estiu, perquè seguisca la seua recuperació.

Per a qualsevol consulta contactar amb la nostra associació: 

telef.:664084796; e-mail:illusionatdiversitatfuncional@

yahoo.es

A
mb l’arribada del bon oratge, les activitats d’estimulació 

cognitiva, física i social dels tallers de l’Associació 

de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer de 

Cocentaina prenen un altre color. 

Als tallers de matí els passejos pel magnífic pati de l’edifici 

de les germanes Trinitàries es fan pràcticament diaris, i al 

taller de vesprada els berenarets amb gust d’orxata fresqueta 

ens refresquen de el calor i ens indiquen que l’estiu ja està ací.

Diverses han sigut i seran les activitats per celebrar que 

l’estiu ha arribat i que les vacances són properes, però 

d’entre elles destacarem…

El dimarts 26 de juny va tenir lloc l’excursió anual que 

AFAMA organitza amb les persones usuaris del Taller de 

Matí. Aquest any l’eixida es va fer a la Vila Joiosa, el poble 

de la xocolata. Pel matí totes les persones usuàries, familiars 

i tots els assistents van poder gaudir d’una curiosa visita al 

museu del Xocolate i a la fàbrica del conegut Xocolate Valor 

i després van anar a dinar al port de la Vila. Aquests viatges 

s’organitzen amb l’objectiu de previndre la desconnexió 

amb l’entorn, incentivar les relacions socials i incrementar 

l’autoestima. A més hem d’afegir que es tracta d’un viatge 

subvencionat per la Diputació d’Alacant mitjançant la 

convocatòria de subvencions destinades a la promoció de 

la convivència a través de l’oci i el temps lliure.

Pera desfer una mica del xocolate menjat dos dies abans, 

el 28 de juny vam fer una gimcana al taller d’estimulació 

física grupal, on es va treballar d’una manera amena i 

divertida la mobilització dels membres inferiors i superiors, 

la psicomotricitat, el equilibri, la consciencia corporal, etc.  

El 13 de juliol, divendres i dia del taller de musicoteràpia 

al taller de matí, es va dur a terme un “Mercat Persa”. 

Esmorzar amb productes típics; fruita i fruits secs, música i 

indumentària de la zona van traslladar a totes les persones 

usuàries a un món ple de colors, olors i bones sensacions.

Per últim, amb l’objectiu de tancar el curs i desitjar molt 

bones vacances, el 26 de juliol va tenir lloc la festa de fi 

de curs. Com cada any i aquest ja es el novè, el Grup de 

Teatre del Patronat, va presentar la Copla IX per a que totes 

les persones usuàries, tant del taller de matí com del taller 

de vesprada, gaudiren d’una vesprada de germanor amb 

música de la seva època. AFAMA vol agrair al Patronat la 

seva desinteressada col·laboració any rere any en questa 

actuació que posa el toc de color, música i festa per a 

acomiadar el curs fins el 3 de setembre. 

La Junta Directiva d’AFAMA Cocentaina aprofita aquest 

espai per desitjar a tot el poble de Cocentaina unes molt 

bones vacances!!

Activitas d’estiu als taller d’Afama
AFAMA Cocentaina
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Lucas Torró, nou fitxatge de l’Eintracht de Frankfurt

E
l dimarts 3 de juliol el contestà Lucas Torró va visitar 

l’estudi de Ràdio Cocentaina, sent nosaltres els primers 

en entrevistar al migcampista contestà després de fer-

se públic el seu fitxatge per l’equip alemany l’Eintracht de 

Frankfurt (en la web de ràdio Cocentaina poden trobar l’enllaç 

de dita entrevista: Protagonista del dia. Dimarts 3 de juliol de 

2018). Una grata notícia que eleva a Lucas Torró al futbol 

professional internacional. Lucas va estar amb nosaltres i 

l’endemà mateix partia cap a la seua nova ciutat d’origen 

per tindre eixe primer encontre i proves de reconeixement 

amb el club i iniciar la pretemporada als Estats Units.

El migcampista Lucas jugarà en l’Eintracht Frankfurt 

de Adi Hüter les pròximes cinc temporades. L’Eintrach va 

guanyar la Copa d’Alemanya la passada temporada (va 

derrotar en la final al Bayern) i disputarà l’Europa League en 

la 18/19. El conjunt alemany pagarà a Osasuna 1.750.000 

euros pel cinquanta per cent de la seua clàusula de rescissió. 

L’altre cinquanta pertany al seu anterior club: el Reial Madrid.

Mantindre a Torró era un dels principals objectius 

estiuencs del conjunt pamplonés. En Osasuna eren 

conscients de l’interés que el futbolista havia despertat 

tant en el mercat nacional com internacional. I la por de 

perdre’l es concretava amb l’anunci que Osasuna feia oficial 

la vesprada nit del 2 de juliol.

Recordem que Torró va recalar a Pamplona el passat estiu. 

Ho va fer procedent del Reial Madrid després de jugar cedit 

en l’Oviedo de Fernando Hierro, on va ser peça clau en el 

conjunt carbaió, acabant la temporada com a segon jugador 

de la plantilla amb més minuts de lliga. El migcampista de 

Cocentaina va arribar a cost zero. No obstant això, el club 

blanc es va reservar el cinquanta per cent d’una futura 

operació, com així s’ha produït.

El pivot ha sigut titular indiscutible en l’onze pamplonés. 

Peça clau en l’esquema d’Osasuna, Torró va participar en 

37 dels 42 partits de lliga durant el passat campionat en 

Segona divisió. 33 d’ells va ser des de l’equip titular. Amb 

2993 minuts, Torró va ser el quart futbolista de camp que 

més va jugar la passada campanya.

Pocs dies després d’aterrar en Frankfurt, Lucas Torró 

atenia als mitjans de comunicació alemanys explicant el 

seu fitxatge, entrevista que ací els transcrivim:

-Lucas, quines són les teues primeres impressions del club?

“Òbviament estic molt feliç. És una gran sensació estar en 

l’Eintracht, ho vaig sentir des del primer dia. Ara estem en el 

camp d’entrenament i he de conéixer a tots una mica. Cada 

dia millor i estic feliç de ser part d’aquest equip”.

-Per què vas triar vindre a l’Eintracht?

“No vaig necessitar molt de temps per a decidir-me una 

vegada que vaig rebre l’oferta de Frankfurt. Tenia altres ofertes 

de la Primera Divisió, però el meu instint va voler a vindre ací. 

Un altre factor decisiu va ser que l’estil de joc alemany és 

adequat per a mi. És molt ràpid i intens. Eintracht és un gran 

club, i no solament pel seu sensacional triomf en la copa”.

-Eintracht ha tingut bones experiències amb jugadors 

espanyols en el passat, amb Jesús Vallejo i Omar Mascarell 

fent-ho ben ací. Vas parlar amb algun d’ells abans d’unir-te?

“Vaig tindre una breu conversa amb Omar. Volia saber 

com li anava quan va fer el pas per a vindre ací. Volia saber 

tot, des de l’idioma fins a la cultura. Omar i Jesús ho van fer 

molt bé ací. Van jugar molt partits i va funcionar bé. Espere 

poder continuar amb els mateixos nivells de rendiment que 

els meus excompanys d’equip”.

-Quin tipus de jugador eres?

“Em considere un migcampista de contenció que es troba 

just davant de la defensa. Gaudisc jugant allí i m’agradaria 

donar-los un cert equilibri. També sóc bo en l’aire. En 

general, diria que m’agrada fer deures defensius, però també 

puc ser creatiu”.

-Quins objectius tens, tant personalment com 

professionalment en Eintracht?

“Vull que tinguem una bona campanya. És massa prompte 

per a parlar dels nostres objectius per a la temporada. En 

l’àmbit personal, m’agradaria continuar desenvolupant com 

a jugador. Acabe de passar dos anys molt bons en els quals 

Vaig jugar molts partits i espere que continue. Sóc conscient 

que és un gran pas en la meua carrera, però vull continuar 

millorant”.

-Has vingut directament al camp d’entrenament en EE. 

UU. Com és Salt Lake City?

“Ha sigut el millor camp d’entrenament de la meua carrera 

fins ara. En els meus clubs anteriors també vam anar a 

camps d’entrenament a l’estranger, però aquest és un nivell 

diferent en termes d’infraestructura, fins al menjar, el gimnàs 

i les pistes. Crec que el canvi d’escenari ens fa bé i l’equip 

se sent com a casa ací”.
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Club patinatge artístic de Cocentaina

E
l dissabte 7 de Juliol algunes de les patinadores del club de 

patinatge artístic de Cocentaina es van desplaçar a Oliva 

per a participar en el I Trofeu Nacional Patinem Oliva.

Les patinadores contestanes presentaren els seus 

programes curts amb modificacions per anar preparant la 

temporada vinent 2019. Els resultats foren els següents:

Certificat d'aptitud: 1- Carla Espinosa

Aleví: 2- Nerea Arias; 3- Claudia Ortiz i 4- Kayla Llopis

Infantil: 7- Laura León i 9- Laura Romero

Cadet: 4- Marina Gómez

Va ser un dissabte molt divertit. Aquesta va ser l'última 

competició abans d'un merescut descans.

Eusebio Pascual segueix sumant victòries sobre dos rodes

E
usebio Pascual ha aconseguit la victòria en la Volta 

a Zamora per a corredors elit i Sub 23 després de la 

disputa de l'última etapa, de 127,7 quilòmetres, el 

contestà Eusebio Pascual (Mútua Levante-Bioracer) ha sabut 

mantindre el lideratge gràcies al seu gran nivell i al suport 

incondicional dels seus companys Eloy Teruel, Alejandro 

Gómiz, Raúl Rico, Juan Belandria i Iñaki Gonzálvez. "Sense 

ells haguera sigut impossible i aquest triomf li ho dedique 

a tot el meu equip", reconeixia el corredor.

No hi ha dubte que aquesta victòria en la Volta a Zamora, 

que unida a la de Segòvia aconseguida també poc abans 

d’aquesta  i el triomf en la XV Aiztondo Klasikoa-Memorial 

Patxi Alkorta li han de donar la clau per a fer el salt al 

professionalisme. Cada vegada que les carreteres es posen 

cap amunt allí ha estat Eusebio mostrant la seua qualitat. 

"Espere tindre una oportunitat, encara que ara estic pensant 

en la Volta a Lleó. Després, pararé, perquè porte molt temps 

competint".

Sense cap dubte aquest 2018 ha sigut un bon any per 

a Eusebio Pascual. A continuació els mostrem el palmarés 

d'aquesta jove promesa contestana del ciclisme professional.

 2014: 2n en 1a etapa parte a Ruta do Viño Albariño 

 2n en Classificació General Final Ruta do Viño Albariño 

2015 :  5é en Trofeu Crist de la Salut - Volta Marina, (Altea )

2016: 4t en Memorial Sabin Foruria, (Markina-Xemein 

(Pais Basc) 

 2017: 1r en 1a etapa Ruta dels Castells i les Batalles de 

Jaen, La Carolina (Andalucia)

 1r en Classificació General Final Ruta dels Castells i les 

Batalles de Jaen 

 2018:  1r en Aiztondo Klasika, (Asteasu), Espanya 

 4t en Clasica Ciutat Torredonjimeno, (Torredonjimeno), 

2n en 2a etapa Trofeu Ciutat de Lorca Volta Guadalentin, 

Lorca (Múrcia)

 2n en Classificació General Final Trofeu Ciutat de Lorca 

Volta Guadalentin 

 3r en 1a etapa Volta Ciclista Internacional a Lleida, Tremp 

(Catalunya) 

 3r en Classificació General Final Volta Ciclista Internacional 

a Lleida, Espanya 

 2n en 2a etapa Volta a Segòvia, Torrecaballeros (Castella i Lleó) 

1r en Classificació General Final Volta a Segòvia 

5é en Classificació General Final Volta a Àvila 

 2n en 2a etapa Volta a Zamora, Figueruela de Arriba 

(Castella i Lleó) 

3r en 3a etapa Vuelta a Zamora, Hedroso (Castella i Lleó)

1r en Classificació General Final Volta a Zamora

Eusebio Pascual en la seua visita als estudis de Ràdio Cocentaina 

junt a Juan Belandria (al mig) i Iñaki Gonzálvez (dreta), tots tres 

de l’equip ciclista Mutua Levante- Bioracer. L’entrevista que vàrem 

mantindre en ells la podeu tornar a escoltar a la nostra web 

(radiococentaina.com) en l’apartat de  “Protagonista del dia
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Noves cares i gent de casa per al CD Contestano

E
l CD Contestano continua perfilant la seua plantilla i 

ara presenta a tres jugadors locals que van eixir de 

la pedrera rogeta i que després de diversos anys en 

equips de la comarca, tornen a enrolar-se en les files de 

l'equip contestà.

José Luis Lucas Carbonell “Celu” (31/05/1988), 

migcampista de contenció i un dels pilars de l'At. Muro en 

la temporada passada, serà una de les tres cares noves.

Al costat d'ell arriba, Albert Faus Pascual (09/09/1993) 

porter de gran agilitat, que torna al club en una nova etapa, 

ja que amb aquesta serà la seua quarta aventura en l'entitat 

rogeta, passant per la pedrera, primer equip en categoria 

Preferent i més tard en el filial.

Finalment i per a tancar el trio de jugadors arriba Joaquín 

Molto Camps “Jimmy”(25/11/1987), davanter centre, molt 

físic i amb gran treball. Que també ve després de disputar 

una gran campanya en l’At. Muro i que en categories 

inferiors, també va pertànyer al Contestano

Tres incorporacions de gent de casa, compromesa i amb 

qualitat, que aportaran treball i compromís a l'equip.

Tanmateix, el dilluns 16 de juliol ens assabentàvem d’altres 

incorporacions a l’equip del centenari.

Pablo Cremades Martínez (07/07/1994) Interior dret amb 

velocitat i bon un contra un, que prové del Rayo Ibense de  

tercera divisió, en la qual ha disputat més de 40 partits en 

les dues últimes temporades.

Iomar Ajouaou , davanter centre que torna a l’entitat 

després que la passada temporada marxara a jugar al CD 

Alcoiano juvenil de la lliga nacional juvenil. Davanter amb 

Bones notícies ens arriben també des del 
continent asiàtic i de la ma dels germans Insa. 
Natxo i Kiko han pogut celebrar junts el triomf 
del seu equip. Guanyaven al Pahang 0-2 
proclamant-se així campions de la súper lliga de 
Malàsia amb el seu equip el Jdhor Darul Ta’zim. 
En el mes de juny ens fèiem ressò en aquesta 
mateixa revista de l’arribada de Kiko al millor 
equip de Malàsia on es troba Natxo Insa (millor 
jugador de la lliga de Malàsia en 2017).
Des d’aquestes pàgines de la revista Cocentaina. 
El Comtat, felicitem als dos germans per aquest 
nou títol i tots els que vindran amb el Jdhor 
Darul Ta’zim.

molta potència i velocitat que ve a aportar joventut i ganes 

a l’atac roget.

En el capítol de renovacions, van sumar un altre jugador 

més, es tracta de Víctor Navarro Sánchez, (05/09/1994) 

mig centre defensiu que també pot actuar com a lateral, 

jugador compromés, que promet molt treball i experiència 

en la categoria.

Tres incorporacions més per al conjunt roget que va començar 

a rodar dilluns 23 de Juliol en el camp Municipal de la Via
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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.

MENTA (Mentha pulegium)
(Poliol d’aigua, Menta pebrera, Poliol negre)

Floreix durant l'estiu i es recol·lecta quan és 
a punt de florir, des de maig a juliol, amb una 
segona recol·lecció a principis de la tardor.

És una planta digestiva i es pren per a 
ajudar a una bona digestió, i també en forma 
de gàrgares per a combatre el mal alè i la 
inflamació del ventre.

En definitiva, la infusió de menta és utilitzada 
en els casos que predominen les nàusees, la 
sensació de plenitud o vòmits, flatulències o 
espasmes gàstrics.

Una altra virtut és la de millorar la formació 
de la bilis en el fetge (càlculs biliars), influint 
positivament en el funcionament del pàncrees.

No es tolera bé en les úlceres d'estómac, 
encara que en les molèsties estomacals en 
general barrejada amb camamilla, es tolera 
amb més facilitat.

Els científics lloen aquesta planta en 
trastorns de tipus espasmòdic de l'estómac, 
l'intestí, la vesícula biliar i del fetge, afavorint 
la producció de bilis, la musculatura del tracte 
digestiu, i l'eliminació de gasos intestinals 
(carminatiu).

REMEI CASOLÀ:

La saviesa popular diu que la tisana composta 
per les sumitats florides de menta, “cabezuelas” 
de camamil·la, una mica d’orenga, una mica de 
mejorana, un poc d’anís verd, i una fulleta (no 
més) de timó real, obra miracles contra els dolors 
de budells, i alleuja a les dones en els tràngols de 
la menstruació. 
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El agotamiento psicológico

E
stamos en pleno verano y aunque esta época del año nos 
incite a disfrutar más de la calle, de las horas de luz y del 
buen tiempo, cada vez más personas se deprimen cuando 

llega el verano.  Posiblemente padezcan un TAE (Trastorno 
Afectivo Estacional). Es un tipo de trastorno que se suele 
producir en la época vacacional del individuo.

Los síntomas del TAE suelen ser los mismos que en 
cualquier depresión, tales como  ansiedad, cansancio, falta de 
concentración, apatía, tristeza, irritabilidad, insomnio y pérdida 
de interés por las cosas que antes producían placer.

Algunas personas, no pueden desconectar del trabajo y sus 
preocupaciones familiares cuando se encuentra de vacaciones. 
La mente no parece preparada para ese parón y cuesta que se 
relaje. Solucionamos temas de trabajo a última hora, compras, 
preparativos…todo esto nos produce ansiedad, la cual nos 
llevamos de vacaciones sin darnos cuenta.

No es extraño, que los dos o tres primeros días de descanso 
nos encontremos agitados, tristes, irritables, se considera un 
periodo de transición hasta que nuestro cerebro consigue 
relajarse y disfrutar de la nueva situación; pero si el periodo 
adaptativo se alarga, estaríamos hablando de una posible 
“depresión de la tumbona”. Este término fue acuñado por los 
doctores de la clínica psiquiátrica Wagner-Jauregg de Linz, 
en Austria, quienes empezaron a darse cuenta de que a una 
parte de la población le costaba cortar con la rutina de golpe 
y comenzar a descansar.

El TAE y la depresión de la tumbona no es lo mismo aunque 
comparten puntos en común. El TAE aparece en cualquier 
época del año en que tengamos unos días de descanso, como 
Navidad, y la depresión de la tumbona más en verano o en 
vacaciones más largas. En los dos casos, se suele producir 
una idealización de las vacaciones y tendemos a creer que 
hay más tiempo para descansar, estar con la familia, viajar...
en definitiva, disfrutar del día a día, Pero la realidad es otra, y 
pocas veces se cumplen nuestras expectativas, la cual cosa, 
conlleva una gran decepción.

En realidad, la "depresión de la tumbona" llega,  tras un 
año con muchos objetivos y responsabilidades sobre nuestras 
cabezas, tanto en el trabajo como en la familia, un sobresfuerzo 
que está llevando a muchas personas al consumo de ansiolíticos 
y antidepresivos, que se ha disparado.

¿Qué nos induce a deprimirnos en verano?
Por un lado, la imagen corporal tiene mucho que ver. Con 

la llegada del buen tiempo, nuestras redondeces y defectos, 
se hacen más visibles debido a la ropa ligera que necesitamos 
llevar para sentirnos más cómodos. Este cambio de vestuario, 
para muchos, principalmente mujeres, supone un calvario. La 

presión social hacia el género femenino es evidente, debe estar 
siempre perfecta, joven y delgada.

La humedad y el calor también afectan a nuestro ánimo. 
Cuando el calor se hace más intenso, nuestro ánimo cambia y 
nos sentimos más irritables, nerviosos y cansados.

La nostalgia, igual que en Navidad, también puede influir de 
forma negativa. Recordar épocas veraniegas, donde se podía ir 
a lugares que ahora no nos podemos permitir, o disfrutábamos 
de unos días en compañía de seres queridos que ya no están, 
pueden provocar una intensa tristeza en nuestro estado de ánimo.

Las estadísticas también hablan de un porcentaje importante 
de parejas que se rompen durante la época estival al pasar más 
tiempo juntos, e incluso las infidelidades son más frecuentes 
en estos días.

La psicóloga Mª Jesús Álava, autora de "La inutilidad del 
sufrimiento", el libro de psicología más vendido en España, o 
"Trabajar sin sufrir", analiza este tipo de depresión y la forma 
de salir victorioso de las vacaciones:

Tomarse un par de días de descanso en el hogar, antes de
partir de vacaciones, es la mejor manera de conseguir que 
nuestro cerebro se vaya habituando poco a poco al cambio. Es 
aconsejable hacerlo también cuando se regresa.

Beber suficiente agua, sobre todo si se tiene la tensión
baja. El exceso de calor afecta especialmente a niños, 
personas mayores y a aquellas que tienen la tensión muy baja, 
produciendo cansancio, agotamiento, apatía, decaimiento, 
astenia, y una sensación de malestar que rápidamente pasa a 
un negativismo muy grande y a un malhumor casi constante.

Planificar las vacaciones de una manera más realista, porque
con frecuencia se tienen en mente muchas actividades, como 
si el tiempo fuera infinito.  Mejor no marcarse objetivos difíciles 
de cumplir.

Realizar ejercicio físico, aunque sea caminar ya que el
ejercicio aumenta la serotonina en el cerebro, una sustancia 
directamente implicada en el control de los estados de ánimo.

Restringir el uso del móvil u ordenadores, es el momento de
dejarlos un poco aparcados, así la ansiedad y el estrés bajarán.

Evitar quedarse en casa sin nada que hacer, es el caldo de
cultivo ideal para darle vueltas a la cabeza y generar ansiedad 
y angustia.

Sin embargo, para aquellas personas que el verano y las 
vacaciones le desbordan, que no es capaz de salir adelante solo, 
siempre es aconsejable acudir a un terapeuta de confianza. Le 
ayudará a gestionar las emociones que está sintiendo y a ver 
las cosas con mayor claridad. Las vacaciones son un tiempo 
ideal para salir con amigos, leer un buen libro y cuidarse, física 
y psicológicamente.
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Mª NIEVES CARRICONDO ALCARAZ
Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111
Diplomada en Nutrición y Dietética. Coach Nutricional y Personal

AGENDA SÉ

E
n este artículo os voy a hablar de 

un proyecto que con mucha ilusión 

hemos podido hacer realidad. 

Digo, hemos, porque es un proyecto 

creado junto a una compañera, Desirée 

Pascual.

En muchas ocasiones os he hablado 

que un simple proceso de mejora 

de nuestra alimentación requiere de 

un cambio de hábitos, acciones y 

de costumbres. Cuando están muy 

arraigadas estas costumbres o hábitos 

tenemos que estar muy alineados 

y con un fuerte compromiso con 

nosotros mismos para llevar a término 

ese cambio para la mejora de nuestra 

salud y bienestar. Pueden ser muy 

buenos los resultados y sabemos que 

si los cambiamos podemos sentirnos 

muchísimo mejor pero el factor del 

cambio está tan relacionado con nuestra mente y nuestras 

emociones, con nuestros valores y con la imposición de 

límites (límites que tenemos que aplicarnos a nosotros 

mismos) que hace que nos quedemos en nuestra zona de 

confort sin aplicar ninguna acción por nuestro bienestar. 

¿Qué podemos aplicarnos para llevar a cabo nuestro 

propósito de mejora de alimentación o de mejora en 

cualquier área de nuestras vidas? 

Tener claro nuestro propósito de vida y, sobre todo, 

aumentar la autoconfianza. Factores que no nos han 

enseñado en la escuela y que nos suenan a extraño. Vivimos 

en un mundo tan materialista y tangible que algo que se 

salga de esa realidad puede generarnos desconfianza.

Las personas emprendedoras, las que creen que con 

esfuerzo todo lo pueden conseguir tienen en su práctica 

diaria salir de su zona de confort y para ello necesitan ser 

conocedores de sus valores, sus fortalezas, sus creencias 

limitantes y potenciadoras, sus debilidades..., conocer esas 

herramientas que necesitamos poner en práctica cuando 

salimos de nuestra rutina, de nuestra zona conocida.

Siempre he querido crear una herramienta que pudiera 

ayudar a las personas a empezar a ser conocedores y 

conscientes de esos aspectos que tenemos innatamente 

todas las personas. Un posible proyecto que después de un 

año y medio de trabajo, ahora es una realidad que podemos 

ver y tocar. La Agenda Sé.

Una agenda creada para el propósito 

de anotar diariamente tus quehaceres 

con el plus de una agenda única. La 

Agenda Sé tiene 16 meses de trabajo, 

desde septiembre podrás a empezar a 

trabajar los aspectos básicos, pero, a 

partir de enero diariamente tendrás un 

apartado donde se trabajará todos los 

aspectos nombrados anteriormente. 

En la agenda podrás encontrar cuatro 

apartados bien estructurados en 

pirámides donde cada eslabón estará 

dedicado a un factor. En el primer 

trimestre se trabajará la pirámide 

del vaciado, como bien indica se 

trabajarán los aspectos que no hace 

falta que llevemos en nuestra mochila, 

aspectos negativos como las creencias 

limitantes, los miedos... Una vez 

trabajado lo que no nos reforzará llenaremos la mochila de 

nuestros aspectos positivo, nuestros valores, fortalezas, la 

excelencia... A partir de septiembre con esos pilares bien 

reforzados podrás aplicar todo lo aprendido direccionándote 

en tu propósito y para finalizar el año 2019 trabajaremos la 

conciencia y el agradecimiento. Aspectos que nos dejamos 

siempre de lado, cuando conseguimos lo que queremos no 

valoramos todo lo que hemos aprendido, vivido y disfrutado.

Cómo su nombre indica, la Agenda Sé, es una herramienta 

de trabajo personal para "Ser", ser cualquier cosa que te 

propongas y el "Ser" de la sabiduría, experimentar disfrutar 

cada momento, cada acción que se realice para la obtención 

de nuestro propósito.

Para ampliar información y conocer más aspectos de la 

agenda, puedes estar al día en las redes sociales buscando 

Instituto Sé o Agenda Sé. Allí encontrarás videos explicativos 

de la Agenda. Para adquirirla podéis llamándonos 

directamente, mensaje por redes sociales o físicamente 

en Cocentaina la encontraréis en la Librería del Ferrocarril.

Agradecer a todas las personas que desde el primer 

momento nos han apoyado a que este proyecto sea una 

realidad y a esas personas que después de ver la agenda 

nos recuerdan todo ese camino que hemos trabajado para 

hacerla realidad. Deseo que os guste y sobre todo, que nos 

ayude a ser mejor personas.
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CocentainaCARMEN GARCÍA GALIANA / Naturópata- Flores de Bach

INFECCIONES URINARIAS

L
as infecciones de las vías urinarias son uno de los 

motivos de consulta más frecuentes y la enfermedad 

más frecuente del aparato urinario.

Las vías urinarias normalmente no contienen gérmenes, 

éstos pueden llegar desde la zona perianal  y genital, y 

ascender por la uretra hasta la vejiga, causando cistitis 

(infección de la vejiga) o uretritis (infección de la uretra), 

lo que se conoce como infección de vías urinarias bajas.

Los gérmenes pueden llegar al riñón causando una 

pielonefritis o infección de vías urinarias altas, de mayor 

gravedad que las que afectan a la vejiga o uretra.

Cabe diferenciar dentro de la cistitis dos tipos, la cistitis por  

infección, en la cual  la vejiga  esta inflamada por infección 

de gérmenes, y la cistitis intersticial, también llamada como 

"el  síndrome de la vejiga dolorosa" , en la cual la vejiga  

esta  inflamada por elevada acidez en el cuerpo y stress, el 

tratamiento natural a seguir es diferente, en este artículo nos 

centraremos en la cistitis por infección, a la cistitis intersticial 

le dedicare otro artículo.

Las infecciones urinarias son más frecuentes en las 

mujeres debido a las características anatómicas (uretra 

más corta y próxima a la región anal y genital). También 

son más propensas las personas mayores, sobre todo si 

tienen alteraciones neurológicas que les dificulta controlar 

voluntariamente la vejiga.

Los síntomas que se presentan cuando en nuestro cuerpo 

existe una infección de orina, son dolor o sensación de 

presión en la parte inferior del abdomen, escozor al orinar, 

necesidad urgente y frecuente de orinar, la orina suele ser 

de aspecto turbio, a veces con sangre. Cuando hay infección 

en el riñón, hay fiebre elevada y dolor en la zona lumbar.

En cuanto los síntomas si nuestro cuerpo presenta una 

cistitis intersticial, son dolor pélvico crónico, necesidad de 

orinar urgente, micción frecuente, a menudo en cantidades 

pequeñas, durante el día y la noche (hasta 60 veces el día), 

dolor o malestar mientras se llena la vejiga y alivio después 

de orinar, y dolor durante las relaciones sexuales.

Después de que nuestros riñones hayan cumplido su 

excelente tarea, al limpiar la sangre, depositan las toxinas 

en la vejiga para que posteriormente sean expulsadas a 

través de la orina, de ahí la importancia de que todos los 

conductos que van desde el riñón hasta la uretra estén en 

perfectas condiciones, libres de obstrucciones y con un 

ambiente ácido que impida la aparición de bacterias. Pero 

en ocasiones dichas  condiciones perfectas se encuentran 

alteradas por  factores relacionados con la edad, el embarazo, 

la menopausia, algunos anticonceptivos, patologías como 

la diabetes o alteraciones físicas del tracto urinario...etc, 

Ante todo recalcar que las infecciones de las vías urinarias 

se pueden evitar y prevenir,  y en mi opinión si podemos 

prevenir los problemas , es mejor hacerlo que intentar 

solucionarlos una vez que aparecen. Como medidas de 

prevención podríamos mencionar :

- Mantener una dieta saludable y equilibrada, rica 

en vitamina A, C y E, para mantener activo el sistema 

inmunitario.

-Hacer ejercicio moderado para mantener nuestro cuerpo 

fuerte ,y al mismo tiempo ayuda a los riñones a la eliminación 

de toxinas.

-Consumir agua de 1.5 L a 2 L, para mantener una buena 

hidratación de nuestro cuerpo,  y sobre todo en épocas de 

altas temperaturas, de esta manera nuestros riñones tienen 

más fácil realizar sus funciones.

-Utilizar un jabón intimo adecuado para la zona.

-No retrasar la micción cuando se tengan ganas.

-Higiene adecuada tras la defecación. Limpiarse la zona 

perineal siempre de delante hacia atrás.

Y cuando nuestro cuerpo ya presenta la infección,  a 

parte de las medidas anteriormente mencionadas, también 

comentar las siguientes :

- En el campo de la fitoterapia las plantas que podemos 

utilizar para una infección urinaria son, la gayuba, vara 

de oro, cola de caballo, diente de león y arenaria o rompe 

piedras (estas dos últimas las utilizaríamos en el caso de 

existir piedra o arenilla en el riñón). 

-Aumentaríamos  las defensas de nuestro cuerpo, 

tomando equinacea, uña de gato, hongos como el reishi, 

shitake y maitake, etc

-Introducir el arándano rojo en la dieta, ya que tiene 

propiedades antisépticas y antibióticas, y vitamina C que 

refuerza las defensas inmunitarias. También el ajo sería 

aconsejable por su propiedad antibiótica.

-Consumir alimentos diuréticos como la cebolla, el apio, 

la alfalfa, sandia y sobre todo la piña, que también es 

beneficiosa por sus enzimas desinflamantes.

-Evitar el café y bebidas alcohólicas, ya que irritan la vejiga.

Y como en todos mis artículos, comentar que ante la 

toma de medicamentos consultar con un profesional por 

las posibles interacciones.

Y ya para finalizar este artículo, desear a todo el mundo 

unas felices vacaciones, y espero que aunque solo un poco, 

alguno de mis artículos les haya ayudado en algo.

“Tú eres tan importante para tu salud como 
ella lo es para ti“
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 1- 3- 6- 8- 10- 11- 12- 13- 15- 

17- 20- 22- 24- 25- 26- 28- 30 

Dies:  2- 4- 5- 7- 9- 14- 16- 18- 19- 21- 

23- 27- 29- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina AGOST

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 -19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

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

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dimecres 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 de l’1 d’abril fins el 15 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






