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2 Revista El Comtat desembre 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!

Segueixen les obres de millora de l’accessibilitat al Centre de Cultura El Teular

Col·locació del paviment de la vorera del carrer Benassau Instal·lació d’un punt de càrrega de vehicles elèctrics a 

l’avinguda País Valencià

Nou equipament per la cuina del bar/restaurant del paratge de Sant Cristòfol
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Em preocupa

U
n dels poders més importants en una democràcia 

és el poder judicial. Un poder judicial lliure, just, 

independent i equitatiu. Però des del primer moment 

que aquest país va passar d’una dictadura a una democràcia, 

els quatre elements mínims s’han vist qüestionats pel poder 

polític que ha volgut, ho ha intentat i moltes vegades ho ha 

aconseguit “controlar” aquest poder que tant els molesta.

Diverses causes ho corroboren des de fa molt temps: 

a) Modernització de la justícia. Amb quaranta anys de 

democràcia encara no s’ha fet una reforma a fons per 

modernitzar aquest poder, ni tècnicament ni personalment. 

Ens encontrem que encara es treballa en molts jutjats amb 

mitjans del segle passat, molt paper i poca digitalització.

b) Manca de personal per a poder fer una justícia més 

ràpida i de qualitat.

c) Control dels dos partits majoritaris del Consell General del 

Poder Judicial. Encara que el que fan ho diu la Constitució, 

no diu que es reparteixen els membres segons la seua 

ideologia en progressistes o conservadors i no segons la seua 

capacitat per ocupar els càrrecs. Han de posar els millors 

jutges, els més preparats per a impartir una justícia justa.

d) Preparació adequada i completa. Actualment, la 

preparació és pròpia del segle passat, no s’han posat al dia 

i per això no s’entenen algunes sentències com per exemple 

la de “la manada” entre altres.

e) La independència dels jutges està qüestionada dia sí 

dia també. Recordem la sentència a favor de la banca sobre 

l’Impost d’Actes Jurídics Documentats que vol dir que en 

registrar el banc una hipoteca, els hipotecats paguen l’impost 

que sols beneficia a la banca.

Tot açò és preocupant perquè, com es pot fer justícia amb 

una situació com la que pateixen els jutges?

Em preocupa que molta gent que ha estat robant diners 

públics durant molt de temps estiguen pel carrer i molts 

cantants, titellaires, actors, sindicalistes, estudiants, pobres, 

etc. els volen tancar a la presó durant uns quants anys.

Em preocupa que la justícia no és equitativa. Si tens diners, 

pots guanyar més fàcilment un plet i si eres pobre et costarà més.

Em preocupa que la banca i les grans empreses tenen 

pocs problemes amb la justícia, sempre guanyen perquè 

poden “comprar” a qui volen.

La Constitució a l’article 14 diu que “els espanyols 

són iguals davant la llei, sense que puga prevaler cap 

discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió 

o qualsevol altra condició circumstància personal o social.”

Es compleix la Constitució?

Els preocupa la situació actual de la justícia espanyola?

Paco Fuster

Si t’ho creus, “els gestos no es diuen es fan”

S
embla que això de creure el que un diu és cosa del 

passat, abans el que es deia, anava a missa, a hores 

d'ara les paraules se les emporta el vent.

Això és el que està succeint a l'Ajuntament, és deu de 

fer pedagogia en moltes campanyes per a la convivència, 

el civisme, la participació, la sostenibilitat, etc. Aquestes 

qüestions en els mitjans de comunicació es diuen i es 

repeteixen, però es queden en això.

Perquè es fan campanyes, s'il·lusiona a persones i després es 

prenen les decisions individuals i sense raonar. Les campanyes 

només serveixen per a dir que es fan i després al calaix.

Campanya dels Pressupostos Participatius 2019, 

s'impliquen i participa l'institut, per realitzar un concurs de 

curts, per a la campanya d'influència a la participació dels 

veïns. És realitza una presentació de portes obertes al Teular, 

el curt premiat explicava que eren i perquè servien els PP.PP.

1. En principi s'ha de fer propostes, si els tècnics creuen 

que són favorables, passen al període de defensar-les i 

finalment es votaran. El curt que el trauran del calaix per 

ser utilitzat només per influenciar al fet que es voten. La 

seua influència no servirà per a res en les aportacions, pas 

important i essencial en la Participació Ciutadana. El curt 

com deia anteriorment parla de tot el procés. Com deia, 

aquesta situació passa moltes vegades a l'Ajuntament, per 

la deixadesa de l'equip de govern i per la poca importància 

que li donen l'Oposició.

2. De les poquíssimes o nul·les campanyes que es fan 

d'influència al "reciclatge", fa any i mig es va realitzar 

un vídeo per a realitzar xerrades en els col·legis, institut, 

associacions i difondre-ho per les xarxes. A hores d'ara 

també està en un calaix.

3. Campanya de reutilització dels gots de plàstic, en les 

festes passades, s'utilitzaren o no?, al preguntant alguns 

veïns i d'altres amb més responsabilitat, ningú els havien 

vist, però que segur, estar estaven.

4. Una de les actuacions que es fan des d'anys a la Fira i 

li dóna renom, no hi ha manera que l'apliquen a les festes 

de M.i C., "Papereres, Serveis, etc.", perquè no s'aplica?

5. La campanya que es realitza durant l'any, "Dotze gestos, 

dotze mesos", molt interessant, però els gestos es fan, no 

es diuen, en fer-se diuen sols!!!! Cal parlar menys i fer més.

Bernardo Reig Pérez  
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Piscina coberta, ni ara ni mai

Q
ue l’equip de govern de l’Ajuntament de Cocentaina 

(Pspv-Psoe) mai haja apostat per un servei de piscina 

climatitzada no és cap novetat. Encara que ho han dut 

en programa electoral alguna que altra legislatura –entenc 

que per endur-se algun vot més-, mai han estat per la labor 

amb l’excusa de què aquest servei és deficitari, però és ara 

quan han deixat clara la seua postura amb la “Participació 

Ciutadana-Pressupostos Participatius 2018” rebutjant la 

proposta i declarant-la com a no viable la idea feta per un 

veí de “Redacció de projecte de cobriment de la piscina 

municipal per a ser utilitzada tot l’any”.

Segons l’informe desfavorable de la proposta, diuen que “el 

servei de piscina coberta no és un servei obligatori, ni bàsic 

o essencial” i “aquest poble ja ha comptat en algun període 

amb aquest servei, en aquell moment ofert per una empresa 

privada, que finalment va tancar” i “possiblement un ús 

més racional, eficient i sostenible dels recursos comuns, 

aconsellaria l’ús del servei de les poblacions del voltant”.

El servei de piscina per a ells no serà “obligatori, ni bàsic 

o essencial”, però és un servei necessari i recomanable pels 

especialistes de la salut  i l’esport amb una utilitat durant 

tota la vida d’una persona, des de bebès fins a ancians.

De res serveix tindre les millors instal·lacions d’estiu de la 

comarca ni les que més usuaris reben, a l’hivern cadascú 

que se les apanye i es busque la vida.

Piscina coberta no tindrem, però si Biblioteca de tres 

milions d’euros, un dels millors camps de gespa artificial 

de la Comunitat i una espectacular pista exterior de hockei.

La seua negativa reiterada amb aquest tema a què es deu?

A l’expressat abans amb l’informe?

Segons deixen entreveure, la piscina coberta (Aquabelum) 

no va tancar per manca d’usuaris, ho va fer per altres motius 

i que eren unes instal·lacions que comptaven amb usuaris 

d’El Comtat , L’Alcoià i la Vall d’Albaida.

O es deu al fet que no volen fer-li competència a la piscina 

coberta que el vostre amic i company de partit l’Alcalde de 

l’Alqueria va projectar i fer al seu poble?

Sembla que si algun dia els socarrats volem gaudir d’una 

piscina coberta a la nostra vila, no ens queda altra que 

recórrer al crowdfunding o al canvi de color del govern 

municipal, pareix que els anys no els senta massa bé.

Toni Sánchis Rodríguez
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Cocentaina enceta desembre i amb ell les tradicions
Redacció

N
adal, Nadal, estes festes de Nadal….. amb els primers 

compassos d’una nadala comencem aquest article 

en el que un any més, parlem de les tradicions 

contestanes del mes de desembre.

I si bé aquest mes és de l’oliva, del fred…també és el mes 

amb més tradicions i activitats que tenim, i conscient d’açò, 

la regidoria de Tradicions de l’Ajuntament de Cocentaina amb 

Susana Reig,  treballen de valent per a que tot isca endavant.

Sens dubte desembre va vinculat al Nadal i per això, ja 

ha començat a posar-se l’enllumenat de Nadal: el Passeig, 

el carrer Major i les pedanies, així com en breu es posarà 

el naixement de vímet, i és clar si la tradició mana que el 

8 de desembre comencem a engalanar les nostres cases, 

també el poble es prepara per viure i fer viure aquestes 

dates nadalenques.

L’enllumenat s’encendrà el divendres 7 de desembre i de 

la ma de l’associació de comerç el Comtat de Cocentaina. 

Serà una vesprada divertida, amb jocs, música tradicional 

i com no, eixa gran xocolatada per a grans i menuts i apta 

per a tots (celíacs) començant així la campanya nadalenca 

dels comerços de Cocentaina.

El 8 de desembre la campana de l’ermita sonarà ben forta 

i és que hem de pujar a menjar-se la corriola, altra tradició 

única contestana. Això sí, de segur que algun fester-festera  

haurà vetllat una mica més en l’olleta de la Puríssima, però 

sense pena ni gloria, ens encaminarem junts al paratge 

contestà per participar d’aquesta tradició contestana. Des 

de la regidoria de Tradicions un any més s’ha confiat en 

els júniors contestans per a que siguen els animadors 

del mati: hi hauran jocs i com no, una gran tómbola on 

canviar els punts, a mode de fireta. Susana Reig tenia clar 

que durant la seua legislatura al capdavant de tradicions, 

havien de ser els júniors contestans qui organitzaren aquesta 

activitat ja que son del poble i coneixen millor que ningú 

el que significa aquesta tradició. La jornada comptarà amb 

la música de la colla contestana Mal Passet que ja a de 

ben mati acompanyarà als caminats des del Pla fins Santa 

Bárbara. Cap a les 12 del migdia es celebrarà la Missa de 

Campanya a la mateixa replaça de Santa Bárbara, mentre la 

campaneta no deixarà de sonar per a que s’escolte per tot 

arreu. La regidoria de Tradicions ja ha començat a fer una 

neteja íntegra del paratge i deixar l’ermita a punt per a que 

tots puguen gaudir d’un gran dia de la corriola.

I així, sense adonar-nos, seguirem en Advent, en eixa 

preparació per a les festes de Nadal i es succeiran els 

concerts de Nadales dels cors contestans (Discantus, dia 23 

a les 12 al Monestir de la Mare de Déu), l’Orfeó Contestà Just 

Sansalvador o les Nadaletes dels júniors (22 de desembre 

en Santa Maria), sense oblidar-nos del cor del Col·legi 

Sant Francesc d’Assis i les activitats i representacions 

nadalenques de cada centre educatiu contestà i escoletes.

El 22 de desembre estarem pendent de la grossa de Nadal, 

per si passa de llarg o decideix quedar-se al poble i tant si 

toca, com si no, el 24 de desembre, la Nit Santa del Nadal, 

eixirem al carrer a demanar l’aguinaldo, i ho farem amb els 

júniors, amb la Societat Ateneu Musical o la colla contestana 

Mal Passet i la seua escola. Tots ells, ompliran el poble de 

sons alegres i festius per festejar el naixement del Jesuset.

També a Cocentaina, de nou, el 31 de desembre ens 

visitarà l’home que te més orelles que dies queden a l’any, 

com ha fet sempre, es passejarà pel Pla de la Font.

Amb la família, els amics, plens d’absències però amb 

el cor ferm pels records, viurem el Nadal i rebrem el 2019 

amb la mirada posada en els Reis Mags d’Orient i és que el 

dia 1 i a partir de les 7 de la vesprada arribarà a Cocentaina 

l’emissari reial per recollir les cartes dels xiquets i xiquetes de 

Cocentaina i dur-les als Reis per a que es complisquen els 

seus desitjos. I ja el dia 5 de gener, ses Majestats d’Orient, 

Melcior, Gaspar i Baltasar vindran al nostre poble tancat 

així el que son les festes de Nadal. Serà el Contestano qui 

farà possible que la màgia reial arribe a Cocentaina i ho 

farà amb tot el recolzament de la regidoria de Tradicions i 

la col·laboració de moltes entitat locals.

Des d’aquesta casa, i des d’aquestes pàgines de la revista 

El Comtat, simplement desitjar-los que passen unes Bones 

Festes de Nadal , que visquen i disfruten de les nostres 

tradicions, que compren als nostres establiments i que entre 

tots, pugam viure un acomiadament i un inici d’any ple de 

felicitat i salut. Els seguirem informant de totes les tradicions 

que Cocentaina celebra al mes de desembre.

Nadal, Nadal, estes festes de Nadal….
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La Parròquia El Salvador de Cocentaina convoca el XXXVII 
Concurs de Betlems

L
a Parròquia de El Salvador de 

Cocentaina ha convocat un any 

més el tradicional Concurs de 

Betlems, que ja va per la seua 37 

edició. Les Confraries de la Mare de 

Déu del Carme i La Dolorosa, junt 

als Júniors Sol Sortit organitzen el 

concurs en el que poden participar tots 

els Betlems instal·lats a Cocentaina, 

muntats individualment, amb la 

família o per associacions o grups. 

Cal inscriure’s prèviament emplenant 

les seues dades personals i secció en 

la que participen, en uns tríptics que 

podran trobar tant a la Parròquia de 

El Salvador, com a l’Església de Santa 

Maria, a més podran trobar també el 

full d’inscripció a les papereries de 

la localitat. El termini d’inscripcions 

finalitzarà el dissabte 22 de desembre 

del 2018. 

El concurs consta de les següents 

seccions: 

SECCIÓ 1ª: El concursant haurà d’incloure al Betlem a més 

de la representació del naixement, quatre representacions 

o tres representacions i aigua en 

moviment. 

SECCIÓ 2ª: En aquesta secció el 

concursant haurà d’incloure al betlem, a 

més del naixement, dos representacions 

més. 

SECCIÓ INFANTIL: Lliure. 

La decisió del jurat es realitzarà i es 

donarà a conèixer el dia de l’entrega de 

premis, el 4 de gener del 2019 després 

de la missa de les 19h. a la Parròquia 

de El Salvador. 

Des de la organització del Concurs 

de Betlems animem a totes les famílies 

i grups o associacions a que aquest 

Nadal mantinguen viva la tradició de 

muntar el Betlem i participen en la 37 

edició del concurs.

 A més, volem aprofitar per agrair a totes 

les persones que any rere any participen 

i col·laboren desinteressadament en 

aquest concurs: empreses, comerços i a l’Ajuntament de 

Cocentaina que amb les aportacions fan possible aquest 

concurs siga una realitat.
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Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran al Cocentaina de la 
ma del Contestano

E
stem ja al mes de desembre, l’últim mes de l’any, 

ple de tradicions i sens dubte, el mes en el que més 

bé es porten tots els xiquets i xiquetes del poble, i és 

que en a penes un mes, els Reis Mags d’Orient, vindran a 

Cocentaina per portar regals, dolços, carbó...però sobretot, 

per portar il·lusió i màgia.

Des del Contestano, entitat organitzadora de la Cavalcada, 

estan treballant de valent per a que Melcior, Gaspar i Baltasar 

arriben a la Vila Comtal, ells seran els intermediaris per a 

que cap xiquet es quede sense res. El Contestano celebra 

el centenari de la seua fundació i son moltes les activitats 

extraordinàries i externes del futbol que estan organitzant 

per commemorar dita efemèride i una d’elles, és aquesta, la 

de fer que la nit més màgica de l’any ompliga de somriures 

i emocions el dia dels Reis que tanca les dates del Nadal.

El Contestano va decidir que la seua cantera fora qui 

dissenyarà el cartell anunciador i així va ser com el dibuix 

fet per Pablo Molina Barrachina del Prebenjamí A, va ser 

l’elegit per anunciar l’arribada dels Reis.

El Contestano te consciència de que son  l’equip del poble i 

aleshores és el poble el qui ha de participar en tot l’entramat 

de la Cavalcada, per tant, a banda de les bandes locals i 

la colla Mal Passet, també hi participaran en la mateixa els 

dos ballets: l’estudi de dansa Alicia Montava i el centre de 

dansa i entrenament d’Adrián Palací i Mónica Talens. El mon 

fester també s’ha sumat i hi ha diferents filaes que recolzaran 

al Contestano en la Cavalcada. Els júniors també tindran 

un paper fonamental, així com el Patronat...en definitiva, 

el Contestano ha pensat en el poble per a que els Reis es 

senquen com a casa. De fet, la firma Al Azraq d’Ernesto 

Ferrándiz, serà qui els vestirà i la regidoria de Tradicions de 

l’Ajuntament de Cocentaina  també aportarà tot el que siga 

possible per a l’organització de la mateixa.

Però anem per parts, el dia 1 de gener de 2019, a les 

19h hores i al Passeig del Comtat, l’emissari Reial vindrà 

per recollir les cartes dels més menuts. L’emissari du un 

missatge escrit per Moisés Sellés i als seus baüls, recollirà 

les cartes per fer-les arribar a Melcior, Gaspar i Baltasar. 

Important que posem bé la nostra adreça perquè els Reis 

Mags contestaran les cartes.

Ja el dia 5, de migdia, l’emissari reial tornarà als nostres 

carrers, en aquest cas a la zona de la Vila, i a la porta de 

l’Església de Santa Maria rebrà als més menuts, mentre els 

pajes duen a cada casa la típica bandeja de dolços i llepolies, 

aleshores cal deixar en casa panses i avellanes i palla per al 

rossí, ja que han d’anar a moltes cases i han de pillar forces.

Redacció

Per la vesprada, al voltant de les 18h visitaran Santa Maria, 

on d. Eduardo els farà entrega de les claus del poble per a 

que tinguen accés a totes elles i puguen deixar els regals i 

faran l’adoració del Jesuset i ja a les 19h i amb un Passeig 

ple de caretes il·lusionades i emocionades (i amb alguna que 

altra llagrimeta de por), seran rebuts per tots els contestans 

i contestanes. En la Cavalcada no faltarà el Jesuset, ni els 

àngels, ni els pastorets, ni l’estrela...serà un gran Betlem 

que conclourà en el Pla, amb l’adoració dels Reis.  

Des del Contestano estan treballant i molt per a que no 

es perga l’alegria d’aquest dia i pot ser hi hauran sorpreses 

que deixaran embelesats als xiquets al tindre tan prop d’ells 

als Reis Mags.

Ja falta menys, mentre tant cal portar-se bé i cantar el 

tirorí, tirorí en aquesta cavalcada dels Reis que de segur 

sumarà 3 punts en el cor de cada xiquet i xiqueta. 

Calcada dels Reis Mags d’Orient a Cocentaina, plena 

de sentiment roget i amb un esperit de cent anys jugant 

junts.
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Èxit de participació al I Concurs de Curts «Influencer de 
Participació Ciutadana»
NP Ajuntament de Cocentaina

E
n setembre la regidora de Participació Ciutadana, 

Mireia Estepa, compartia les bases del concurs amb 

tots els centres educatius del poble perquè ho feren 

arribar als xiquets i xiquetes, públic a qui anava dirigit el 

concurs. Finalment, l’únic centre que participava d’aquesta 

proposta va ser l’IES Pare Arques, que a través dels seus 

professors Roderic Ortiz i Antoni Barceló, animaven a 72 

joves de 3r i 4t de l’ESO a presentar-se al concurs.

El jurat, format pels membres del Consell que van assistir a 

la gala: Mariona Carbonell, Purificación Pascual, José Cantó 

i la regidora, van valorar si el curt transmetia la importància 

de la participació, si era atractiu, amb un missatge clar i si 

la imatge i el so eren de qualitat, a més de complir amb les 

bases del concurs.

Mireia Estepa, regidora de l’àrea es mostrava a la gala 

molt contenta amb la gran acollida del 1r concurs i agraïa 

l’alta participació: «que 72 joves del nostre poble s’hagen 

implicat al concurs ens demostra que per a elles i ells és 

important tindre veu en les decisions de Cocentaina i això és 

una magnífica senyal. A més, els curts estan treballadíssims 

i al jurat ens ha costat decidir perquè hi ha molts vídeos 

dignes de campanya publicitària, totes i tots mereixen un 

gran reconeixement». L’alcaldessa també donava les gràcies 

als dos professors implicats «perquè els mou que l’institut 

siga un espai vinculat i participatiu en la vida social del 

nostre poble».

El curt guanyador que serà l’encarregat de protagonitzar la 

campanya publicitària de difusió de la Participació Ciutadana 

és el protagonitzat per Álex Garrido Cortés i Yue Casanova 

Richart, alumnes de 4t de l’ESO. Un curt que amb un 

toc d’humor explica clarament la participació i mostra les 

possibilitats que s’obrin amb aquesta.

Un altre curt que va rebre una menció especial per part 

del jurat, va ser el realitzat per Gema Bernabeu Segura i 

Emma Moral Fernández, dos alumnes de 3r d’ESO, que 

fan de reporteres a l’hora que expliquen el funcionament 

del procés participatiu.

Durant aquesta setmana s’iniciarà la difusió del curt 

guanyador perquè les persones empadronades en 

Cocentaina coneguen el procés i s’animen a presentar les 

seues propostes per als pressupostos participatius amb data 

màxima, 30 de novembre.

Cocentaina contratará a 2 parados con dos nuevos 
programas de empleo
NP Regidoria Promoció Econòmica

D
entro del programa “Avalem Expèriencia”, el 

Ayuntamiento de Cocentaina contratará a 2 personas 

desempleadas del municipio antes de que concluya el 

año para llevar a cabo diferentes labores de mantenimiento 

y adecuación de jardines y zonas verdes del municipio.

El Servef ha concedido al municipio una ayuda de 

27.533,90€ euros para el desarrollo de dos programas 

de fomento de empleo que supondrán la contratación de 

2 desempleados. De este modo, el Servef ha concedido 

13766,95 euros para el desarrollo del programa EMCORD, 

dirigido a la contratación de desempleados  que estén más 

de un año en el paro y que hayan hecho el itinerario de 

formación del Servef. Asimismo ha concedido 13766,95 

euros para el programa EMCORP dirigido a desempleados 

de al menos 30 años. La contratación se realizará antes del 

1 de diciembre y finalizará el 30 de junio de 2019. 

La Regidora de Promoción Económica, Mariona 

Carbonell, ha explicado que el consistorio está buscando 

todas las ayudas que sea posible recibir por parte de otras 

administraciones para «facilitar el acceso a la vida laboral 

de las personas desempleadas»
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Mireia Estepa participa en Brussel·les en un encontre 

NP Ajuntament de Cocentaina

E
ls objectius de la visita, subvencionada pel Parlament 

Europeu, eren conéixer de primera mà com naixen i 

es desenvolupen les polítiques europees que afecten 

el nostre territori i de quina manera podem influir en 

elles, fer un repàs per les polítiques mediambientals dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030 i el 

grau de compliment al qual podem arribar els municipis 

menors de 25.000 habitants i, el més important, traslladar 

a l’eurocambra les necessitats i inquietuds dels pobles 

representants pels seus edils en la visita.

Durant aquestos dies els alcaldes i alcaldesses es van 

reunir amb Inmaculada Rodríguez Piñero, Iratxe Garper 

i Soledad Cabezón, eurodiputades socialistes que van 

explicar la preocupació del Parlament pel canvi climàtic, 

la contaminació o el reciclatge, així com les mesures 

de finançament que prepara Europa perquè la transició 

cap a l’economia circular arribe als nostres pobles i es 

complisquen els ODS 2030.

Altra de les reunions va ser la mantinguda amb Luís Planas, 

asistent del Director General pel Mediambient en la Comissió 

Europea, qui va exposar els principals eixos de treball de la 

comissió i va preguntar als assitents per l’impacte que estes 

decisions podien tindre als seus municipis, així com quines 

eren les problemàtiques que s’havien identificat a escala local.

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, comentava 

que les reunions havien estat molt interessants i que «és 

una gran oportunitat poder traslladar a les persones que 

dissenyen les polítiques europees les necessitats dels 

nostres pobles i les dificultats que trobem per a accedir a 

les ajudes d’Europa. Ens vam sentir escoltats i compresos, 

així que esperem que es posen en marxa més mecanismes 

per a apropar la realitat local a l’europea». Altrament, 

reflexionava que «des de la política hem d’actuar per evitar 

barbaritats contra la natura, com per exemple l’excés d’ús 

de plàstic, i ens queda molt de treball per conscienciar que 

és responsabilitat de totes les persones cuidar de la natura 

amb gestos tan senzills com reciclar. El medi ambient és un 

projecte comú i no ens valen les postures egoistes que no 

pensen en el futur perquè el canvi climàtic és un problema 

del nostre present».

Cocentaina està adherida a l’Aliança de Ciutats pel 

Desenvolupament Sostenible des de 2017 i des de la 

regidoria de Medi Ambient i l’Agenda 21 es treballen diverses 

accions per fer de Cocentaina un poble més responsable 

amb el seu medi i més sensibilitzat amb la cura de la natura.

Finalitzat el programa de visites guiades anual de Cocentaina
Np Turisme

E
l passat diumenge 28 d'octubre, va tindre lloc l'última 

eixida de totes les programades des del mes d'abril. La 

programació ha constat de quatre activitats turístiques 

diferents basades en la cultura i el turisme actiu: visites 

guiades teatralizadas en el nucli històric i Palau Comtal, 

senderisme botànic en el Parc Natural de Serra Mariola, 

cicloturisme amb bicicleta elèctrica, i visites panoràmiques 

en minibús al Castell de Cocentaina i de Penella.

Un total de 104 reserves, han inscrit a 300 participants 

en les 28 eixides efectuades; un resultat notable tenint 

en compte la dimensió reduïda dels grups per motius de 

qualitat, normativa, i capacitat.

L'origen més destacat dels participants correspon a la 

comarca i comarques limítrofes. Açò és favorable per a una 

percepció del territori com una destinació turística real, per 

part d'aquest públic més pròxim.

D'altra banda, el producte de visites guiades ha servit 

també a turistes en el nostre territori com una oferta 

complementària a la seua estada. Igualment, la disponibilitat 

d'aquesta oferta de productes, ha permès una difusió 

constant dels mateixos, la qual cosa contribueix a una millora 

en la imatge turística de la marca Cocentaina.

Durant el mateix període de l'any, la regidoria de turisme 

ha assumit l'obertura dels castells de Penella i Cocentaina a 

través d’informadors, que han prestat servei tots els dissabtes i 

diumenges de matí per a atendre l'accés lliure dels visitants. En 

aquest cas s'ha registrat una afluencia total de 1422 persones.
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Tien 21 Cocentaina guanya el primer concurs d’aparadors 
de Daikin

D
aikin ha celebrat la primera edició del seu concurs 

d'aparadors dirigit a punts de venda d'electrodomèstics. 

La botiga guanyadora ha sigut Tien 21 Cocentaina que 

serà obsequiada amb un viatge a París per a dues persones.

Des de fa diversos anys, Daikin premia la creativitat, el treball 

i l'atenció al detall de les botigues d'electrodomèstics que 

creen 'Racons Daikin' originals. En aquesta ocasió, es va 

decidir anar més enllà i realitzar un concurs d'aparadors 

amb l'objectiu de posar en valor el treball dels propietaris 

dels establiments i els aparadors que creen i que suposen 

un espai de prescripció per a donar a conéixer la marca, en 

aquest cas amb inspiració Daikin.

La votació va ser realitzada per un jurat extern format per 

experts en aparadorisme i disseny de IADE i IED, dos de 

les escoles amb major reputació i trajectòria d'Espanya, que 

van valorar l'originalitat i creativitat de l'aparador, així com 

la cuidada composició estètica i l'ús realitzat de la marca i 

del producte Daikin.

L'establiment vencedor va presentar una proposta 

inspirada en els orígens japonesos de Daikin i que mostrava 

a la perfecció els valors de la marca.

L’Ajuntament de Cocentaina posa en marxa una 
campanya de foment de les bosses tèxtils reutilitzables 
en col·laboració amb l’Associació de Comerç
NP Regidoria de comerç

L
es bosses de plàstic d’un sol ús representen un 

problema per al medi ambient, ja que tenen una vida 

útil molt curta i se’n fa un ús abusiu que incrementa 

la generació de residus de plàstic. Amb l’entrada en vigor 

de la llei que obliga els comerços a cobrar les bosses de 

plàstic i abans que arribe la prohibició total prevista per 

a l’any 2021, l’Ajuntament Cocentaina, a través de les 

regidories de Comerç, de Promoció del Valencià, mitjançant 

l’Agència AVIVA, i de Medi Ambient, adquireix un compromís 

amb el medi i la sostenibilitat per a llançar una campanya 

que fomenta l’ús de bosses de tela, com a alternativa 

a les bosses reutilitzables de material reciclable o a les 

bosses reutilitzables de paper, opcions també vàlides per a 

transportar la compra.

Es tracta d’una campanya que s’ha impulsat des 

de l’Ajuntament de Cocentaina i que compta amb la 

col·laboració de l’Associació de Comerç amb l’objectiu 

comú que els ciutadans i ciutadanes es desfacen de l’hàbit 

d’utilitzar bosses de plàstic per a fer la compra per passar a 

utilitzar les bosses de tela, que, a més a més, en aquest cas, 

estan impreses amb il·lustracions i expressions típicament 

valencianes, i en valencià, que hi guarden relació: «Em 

tornes carabassa», «Tota pedra fa marge», «Caldera vella, 

bony o forat», «On va la corda, va el poal» i «Si a la serra vas, 

el que portes, menjaràs» són els cinc lemes que s’utilitzaran.

Les bosses es repartiran gratuïtament a partir del pròxim 

mes de desembre cada dia que hi haja mercat tradicional, 

amb ocasió de la campanya del Nadal per al Comerç, de 

manera que els clients les podran utilitzar per a les seues 

compres nadalenques.

La regidora de Comerç, Mariona Carbonell, ha mostrat la 

seua satisfacció davant d’una campanya que finalment veu 

la llum i que «fomenta tant la sostenibilitat com també l’ús 

i la recuperació d’algunes expressions populars, però, de 

vegades, oblidades». Així mateix, desitja «que la campanya 

tinga una molt bona acollida».
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Cocentaina segueix amb moltes activitats
NP Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l dilluns 12 de novembre pel matí alguns membres 

del Fòrum ens reunirem amb els professors de la 

Universitat d’Alacant José Miguel Santacreu i José Luis 

Todolí, que a més és el Director de la Seu Universitària de 

Cocentaina, per consultar amb ells alguns dels projectes que 

es volen encetar sobre la història recent de la comarca del 

Comtat. Per la vesprada va tindre lloc una segona reunió a 

la qual vam assistir la majoria de membres del Fòrum i la 

regidora de Cultura, Marcela Richart, per conèixer alguns 

dels documents sobre la Guerra Civil a Cocentaina i altres 

pobles estudiats per l’historiador i membre del Fòrum 

Francesc Jover.

El dijous 15 de novembre ens vam tornar a reunir per 

estudiar, comentar i aprovar l’esborrany definitiu dels 

estatuts del Fòrum, un pas molt important per a la constitució 

legal de la nostra associació que tindrà lloc el dijous 29 de 

novembre al Centre Social Real Blanc.

“Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad 
que asumimos  sin memoria no existimos y sin 
responsabilidad quizá no merezcamos existir” 

Cuadernos de Lanzarote, José Saramago

Guanyar Cocentaina exigeix que es regule la velocitat a 

NP Guanyar Cocentaina

G
uanyar Cocentaina va exigir en el plenari del mes 

d’octubre que es regule la velocitat d’una manera 

més efectiva a l’Av. País Valencià i a l’Av. Xàtiva. En 

la primera, Guanyar Cocentaina proposa que s’indique 

adequadament la velocitat a la qual està permés circular 

els vehicles, en aquest cas a 30 quilòmetres/hora, que es 

senyalitze aquest límit de velocitat en tota l’avinguda i no 

sols en els dos extrems de l’avinguda, com està ara.

En tota l’avinguda hi ha molts passos de vianants i rotondes 

en què hauria d’estar indicada la velocitat màxima permesa, 

d’aquesta manera milloraria la seguretat dels vianants i 

reduiria la contaminació i el soroll.

Guanyar Cocentaina també proposa la reducció de la 

velocitat a l’avinguda de Xàtiva, perquè passe de 50 a 

30 quilòmetres/hora, també amb l’objectiu de millorar la 

seguretat dels vianants i la qualitat ambiental, reduir el soroll 

i la contaminació.

També en el plenari d’octubre Guanyar Cocentaina feia 

la proposta al govern municipal d’estudiar la possibilitat de 

tallar al trànsit motoritzat al túnel de la Via Verda en direcció 

a Alcoi. Aquest túnel, que ha sigut pavimentat recentment 

com una millora de les condicions de la Via Verda per al 

gaudi de veïnes i veïns, considerem que tallar el trànsit 

motoritzat en aquest túnel milloraria molt més la seguretat.

Al mateix temps, Guanyar Cocentaina va demanar com 

a futures accions la millora de la seguretat en el pont que 

existeix just abans del tunel, la qual cosa completaria una 

millora molt important per al veïnat de Cocentaina.

Una altra exigència de Guanyar Cocentaina al govern 

municipal ha sigut la millora de la informació als usuaris 

del bus comarcal, accions que han estat demanades des 

de l’inici de la legislatura i que no s’acaben de completar: 

la implantació d’un sistema de informació als usuaris que 

indique en temps real quan arribara l’autobús en cada 

parada, des de Guanyar Cocentaina creem que el foment i 

la millora d’aquest servei comarcal hauria de ser una prioritat 

per al govern municipal, ja que el foment del transport públic 

comunitari hauria d’estar en l’agenda dels polítics com a 

millora del trànsit i el medi ambient.
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Romu Agulló de nou present als premis Music in Media 
Awards de Hollywood
Redacció

E
l compositor contestà Romu Agulló ha estat nominat de 

nou als premis Music in Media Awards de Hollywood, 

sent aquesta la cinquena nominació que rep.

Segons consta a la web oficial del certamen, Romu Agulló 

(Concentaina, 1969) opta amb el tema Notes d'Esperanza 

by Romu Agulló Arr / Orch.Robin Hoffmann (Nominat als 

HMMA 2018) al millor tema a la categoria Contemporary 

Classical / Instrumental en els Hollywood Music in 

Media Awards 2018. Recordar que és un tema dedicat 

especialment al xiquets de la Dependència.

Aquest certamen està considerat un dels més importants 

que organitza la indústria nord-americana de l’entreteniment 

i reconeix la tasca dels que composen les bandes sonores 

de pel·lícules, telefilms, tràilers, videojocs o anuncis.

Des de 2014, ben bé podríem dir que Romu és un fixe 

d’aquestos premis:  2014- Atardecer en el Mediterraneo 

- Or - Hollywood Music in Media Awards; 2015- Flores de 

Mariola - Bronze - Global Music Awards; 2016- Notas de 

Esperanza - Bronze - Global Music Awards; 2016- Pensando 

en ti - Plata - Global Music Awards; 2017- Atardecer en el 

Mediterraneo, per a orquestra - Global Music Awards; 2017- 

Serenity - Bronze - Global Music Awards; 2017- Flores de 

Mariola, per a orquestra- Plata - Global Music Awards i en 

aquest  2018, ha  tornat a estar present en la llista.

Sens dubte la fàbrica dels somnis de Romu no deixa de 

crear, de créixer i sobretot, de fer-nos gaudir amb la màgia 

de la música, de la seua música, la música de Romu Agulló.

Tesi Doctoral
Redacció

L
a Tesi Doctoral del contestà José Miguel Ferri, 

investigador del Campus d'Alcoi, ha rebut un dels Premis 

Extraordinaris a les millors tesis, que atorga la UPV 

cada any. Es tracta de 'Desenvolupament de formulacions 

derivades d'àcid polilàctic (PLA), mitjançant plastificació i 

incorporació d'additius d'origen natural'. Aquesta ha sigut 

realitzada per l'investigador del Departament de Materials, 

José Miguel Ferri Azor, i dirigida pels professors del campus 

Rafael Balart i Octavio Fenollar.

En la seua tesi, José Miguel Ferri s'ha centrat en la 

"modificació de les propietats mecàniques i tèrmiques 

de l'àcid polilàctic", un dels polímers biodegradables més 

utilitzats i candidat a substituir, en moltes aplicacions, als 

polímers convencionals obtinguts a partir del petroli.

L'investigador contestà explicava amb més profunditat 

la seua Tesi Doctoral: "En les investigacions s'estudien 

diferents sistemes de plastificació d'aquest polímer ja que 

alguns dels seus desavantatges són la seua fragilitat i la 

seua procesabilitat. Diferents plastificants naturals, a més de 

plastificar, poden actuar com a agents compatibilizants entre 

mescles (blends) de polímers biodegradables immiscibles, 

aportant major ductilitat al PLA. Aquests sistemes de 

plastificació són possibles gràcies a olis vegetals de soja i 

linaza modificats químicament".

Respecte als usos i aplicacions de l'àcid polilàctic, el 

més conegut és el de la impressió 3D. Altres usos poden 

ser la fabricació de botelles, films o bosses de plàstic. 

També té aplicacions en l'ús de l'agricultura o en el sector 

de la sanitat, concretament en la fabricació de pròtesi o 

caragols d'interferència a causa de la seua biocompatibilitat 

i gràcies a la incorporació de càrregues osteoconductores 

hidroxiapatita-HA, entre altres). José Miguel Ferri sosté que 

l'àcid polilàctic "té bastants aplicacions en diferents camps, 

encara que algunes encara no s'han transferit a la indústria".

Ferri té la intenció de continuar investigant, en el 

Departament de Mecànica i de Materials, en la mateixa línia 

de materials biodegradables, ja que a dia d’avui,  existeix 

un gran problema mediambiental a causa de l'ús massiu 

de plàstics convencionals que no es degraden. De fet és 

tan greu el problema que la línia en la qual més s'està 

investigant, és la de polímers biodegradables".

La UPV tots els anys concedeix premis extraordinaris a 

les millors tesis (a un 10% de les tesis defensades). Els 

candidats han de fer un informe de la tesi i una comissió 

de rectorat els avalua. Enguany van donar 29 premis 

extraordinaris en tota la UPV, d'elles 6 a l'àrea d'Enginyeria.
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El Comerç local celebra la III gala reconeixent tota una 
vida de dedicació a Embutidos y Jamones Sierra de Mariola
Redacció

E
l Centre Social Real Blanc va acollir el 15 de novembre 

la tercera edició de la Gala del Comerç Local. L’acte 

va servir a més, per fer entrega dels guardons als 

guanyadors del XXVI concurs d’aparadors Fira de Tots 

Sants (Calzados Soler, Gesmí Flors, Villa-Hombre, Ferretería 

alicantina i La Paraeta).

Conduit per Silvia Botella, vocal de la junta de l’associació 

de comerç el Comtat, la gala es va iniciar fent un repàs a 

les campanyes i activitats que l’associació ha promogut, 

per a que els assistents pugueren veure que el comerç 

de Cocentaina no para i sempre està inventant coses per 

promoure i donar-li vida als xicotets establiments, als de casa.

Com que la vida avança sense parar, l’associació va voler 

tindre present a dos comerços que es jubilen en aquest any, 

un és Electricidad Sanz amb Manolo Sanz i l’altre és una 

jubilació parcial, Fernando Blanes de la papereria Blanes.

Però sens dubte, el moment més important i emotiu de 

la gala va vindre amb l’ homenatge a un negoci amb un 

bon grapat d’anys i història al nostre poble: Embutidos y 

Jamones Sierra de Mariola. Els tres germans es mostraven 

molt emocionats pel recolzament que havien tingut en l’acte 

on estava tota la família junta, agraint al poble el suport que 

sempre han tingut. Estem davant una carnisseria familiar 

que ha sabut créixer, adaptar-se als nous temps però sense 

deixar de banda la qualitat del seu producte. Una família, 

els bajoqueros, que exporta la seua carn a altres localitats 

del Comtat, una família a la que vam poder veure com ha 

anat canviat en el pas de temps gràcies als vídeos que es 

van passar...una família unida per mantindre un comerç 

de tota la vida.

La vetllada va acabar en un vi d’honor amb tots els 

assistents, recordant bons moments i compartint l’estima 

cap al comerç local.

Jordi Vañó, president de l’entitat, feia una valoració molt 

positiva per la participació tant de la gent del comerç com de 

clients en una nit plena d’emocions on van estat recolzats per 

la societat contestana en una gala que ja està consolidada. 

Al temps que agraïa a totes les persones assistents a 

l’acte i a totes les que es van implicar de manera personal 

i professional per a que tot anara com estava previst. 

Sense oblidar la deferència del treballadors del Centre Social 
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i la regidoria de comerç amb Mariona Carbonell al capdavant.

I com han llegit en pàgines anteriors, la campanya 

nadalenca del Nadal s’iniciarà a Cocentaina el 7 de 

desembre amb l’enllumenat, la xocolatada i les activitats 

que des de l’associació de comerç han preparat per encetar 

aquest període. 

Ja fa anys, que l’enllumenat de Nadal s’encén just iniciant 

la campanya de Nadal del comerç i en aquest 2018, serà 

la tercera vegada que els comerciants conviden als xiquets 

del poble a passar una molt bona vesprada acompanyats 

de música nadalenca i moltes activitats. L’associació de 

comerç vol així, iniciar aquesta campanya i a més, tindrem 

la xocolatada al Pla. Serà el divendres 7 de desembre.

Però ahi no queda la cosa, perquè l’associació també ens 

ofereix molts premis durant aquesta campanya:  a partir del 

5 de desembre  per cada compra al comerç associat, cada 

client entrarà al sorteig de 1 xec de 300€ i 7 de 100€. Es 

regalen un total de 1000 euros en xecs per a consumir en 

el comerç de la associació.

El sorteig es farà el dia 28 de desembre i tindran de temps 

per a gastar-los fins al 31 de Gener.

Com veuen, comprar als establiments locals te la 

seua recompensa, sense deixar de banda l’atenció 

personalitzada, la qualitat del producte, la confiança i la 

proximitat. Un poble sense comerç no tindria vida, no 

ofeguem el nostre comerç local, perquè a més, comprar 

als nostres establiments ara en Nadal, te premi.

Des de l’associació de comerç el Comtat de Cocentaina 

els desitgen a tots unes bones festes de Nadal i els 
conviden a participar de totes aquestes activitats que ha 

organitzat al voltant del Nadal.
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¿Sabes quiénes eran los abuelos de tus tatarabuelos?

C
uanto te sumerges en el mundo de la genealogía 

familiar, cuando intentas crear el árbol genealógico 

de tu familia se abre ante ti un mundo apasionante y 

desconocido. En algún momento habrás oído hablar a tus 

padres o a tus abuelos de cuando eran pequeños, cómo 

vivían, del oficio de sus padres y en donde nacieron o 

murieron sus antepasados. Un día empiezas a interesarte 

por estos temas y te lanzas a confeccionar tu propio árbol 

genealógico. Las primeras generaciones resultan fáciles 

de concretar, pero si sigues adelante te puedes llevar una 

sorpresa, ya que hasta ahora siempre habías pensado que 

los tuyos eran todos naturales de tu mismo pueblo y que 

tu familia era una de las más antiguas del lugar, pero muy 

pronto empiezas a descubrir que los enlaces matrimoniales 

de tus antepasados tienen procedencias múltiples e incluso 

lejanas, sobre todo si consigues adentrarte varios siglos en 

tus pesquisas. 

Pero lo que más te va a sorprender es la cantidad de 

antepasados que posees, de modo que cada escalón que 

subes se duplica el número de ellos, es decir, que, con 

dos padres, ya tienes cuatro abuelos y ocho bisabuelos. La 

progresión resulta sorprendente, y sorprendente es también 

cuando piensas que tu actual apellido es producto del azar, 

que igual te podías apellidar Reig que Pérez, porque estoy 

seguro de que ambos apellidos, y muchos más, forman 

parte de tu bagaje familiar. Así pues, a partir de tus apellidos 

vas remontando paso a paso, generación a generación con 

toda seguridad. La complicación va a producirse, y se está 

produciendo, primero en los países donde solo utilizan 

un apellido, el paterno, y aquí y ahora, cuando se decide 

cambiar el orden de los apellidos, primero el materno y 

luego el paterno. Esa decisión para la genealogía es un 

serio problema, una seria preocupación, como dice alguno, 

pues complica muchísimo la seguridad en la búsqueda 

genealógica.

Desde 1870 existen los registros civiles que permiten 

hacer el rastreo de las familias, pero su consulta es 

problemática, es mejor recurrir a los archivos parroquiales 

que, antes del modernismo que vivimos, registraban todos 

y cada uno de los nacimientos, defunciones, matrimonios 

y confirmaciones de la localidad. La consulta de dichos 

libros no está exenta de problemas, pues muchas veces 

los regentes de las parroquias disponen de poco tiempo 

para atender las solicitudes de consulta. Para solucionar 

ese inconveniente existen los archivos parroquiales 

diocesanos, los cuales han llevado una impresionante labor 

de digitalización e indexación de los fondos parroquiales de 

la diócesis, lo cual requiere de la colaboración de un buen 

grupo de personas y muchos medios materiales que no 

siempre están disponibles. Uno de los territorios españoles 

más adelantados es el País Vasco, donde, desde hace 

tiempo, está a disposición de los interesados vía internet, 

y otro más cercano es la diócesis valentina. Allí, un equipo 

de una docena de personas se ha afanado para elaborar un 

archivo que contiene actualmente más de millón y medio 

de registros y se espera alcanzar los cuatro millones con las 

Joaquin Navarro Reig

Centre d’Estudis Contestans

aportaciones documentales de todas las parroquias de la 

diócesis. A día de hoy, de todas las consultas la que hace 

referencia a Cocentaina es la más buscada, superando las 

140.000 visitas. No deja de ser un dato interesante el que 

nuestro pueblo despierte tanto interés. Por este motivo el 

archivo diocesano le propuso al ayuntamiento de Cocentaina 

si le parecía bien poner un enlace en su página web oficial 

Cocentaina.es, que permitiese a cualquier ciudadano 

conectar directamente con el archivo diocesano. Lo cual 

fue acogido con gran interés, dándole una solución rápida. 

Así pues, si entramos en la pagina del ayuntamiento, en la 

parte inferior dice:     

TAMBÉ ET POT INTERESAR

En la parte inferior derecha, que en la ilustración está 

señalada con una fecha y una línea roja, está la conexión 

con el archivo referido. Solo hay que clicar ahí.

Al hacerlo entramos en la pagina del Servicio Diocesano 

de Archivos

Si lo que deseamos es buscar a nuestros familiares, 

clicamos igualmente donde marca la flecha roja:                        

Consulta de fondos indexados.

Al seleccionar esta opción nos muestra una pantalla con 

2 apartados:

En el lado izquierdo vemos la relación de parroquias que 

hay indexadas, con indicación de los años que comprende 

por tipo de sacramento. En nuestro caso ya están disponibles 

las parroquias de santa María, de el Salvador y de san Pedro 

de la Alcudia, más o menos desde 1540 a cien años antes 

de la fecha actual, por razón de protección de datos. Pero 

en el caso de que no se encuentra tu parroquia es poco 

probable que se localice a alguna persona, salvo que haya 

recibido algún sacramento en otra parroquia ya indexada.
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En el lado derecho vemos una ventana con diversas 

casillas que antes de cumplimentar es muy conveniente 

leer las instrucciones que se dan en su cabecera. 

El modo de operar será el siguiente:

1º- Introducimos todos los datos que conocemos, picamos 

el tipo de Sacramento que buscamos y finalmente BUSCAR.

Si no encontramos nada, suprimimos el nombre (a veces 

tenían más de un nombre), o picamos en Contiene y otra 

vez BUSCAR.

Si no picamos en el tipo de sacramento nos sacará 

todos los datos que tenga de esa persona en los distintos 

Sacramentos. También es muy conveniente utilizar la barra 

baja para los apellidos que puedan escribirse con distintas 

grafías (J y G, B y V, etc). En algunas partidas, según quien 

las escribía utilizaban una u otra. 

Otra forma que yo sugeriría para empezar sería:

1º- Escribir el apellido o apellidos de la persona que se 

busca.

2º- Luego pasar a lugar del sacramento que está en la 

parte inferior derecha y escribir “Cocentaina”, si es ese el 

lugar que nos interesa.

3º- Marcar el “Contiene” o el “Conté” (según hayamos 

elegido la pagina en castellano o valenciano).

Al mandarle BUSCAR nos puede sacar varias fichas 

cuyo numero aparecen en la parte inferior. Mezcladas 

están bautizos, matrimonios y defunciones. Es cuestión 

de ir abriéndolas y elegir lo que nos interesa. Practicada la 

mecánica, resulta todo verdaderamente fácil. 

Y todo ello lo podemos hacer desde nuestra casa y sin 

gasto adicional, a no ser que deseamos que nos manden una 

copia del documento. Es sabido que existen varias paginas 

en internet que te facilitan estas búsquedas y que seguro que 

ya conoces. Los mormones han trabajado estos archivos, 

como la asociación Raíces del Reino de Valencia, pero mas 

pronto que tarde te piden una aportación económica. En 

este caso el archivo diocesano te facilita el menú y tú solo 

tienes que servirte, todo ello sin moverte de casa, cómo y 

cuándo quieras, y sin pedirte compensación alguna.

En el caso de preferir entrar directamente en el 

archivo diocesano puede hacerlo en la dirección: www.

arxparrvalencia.org. Y una vez dentro, obsérvese que en 

la parte superior derecha se puede elegir el idioma en que 

deseamos operar: castellano o valenciano. Una vez elegido 

el idioma, aunque podemos saltar ese paso, dejando que 

el ordenador lo elija por defecto.

Además de la consulta de fondos indexados, son muy 

interesantes los apartados:

 Listado de fondos parroquiales.

 Consulta de fondos digitalizados.

Y otros usos, como el Nomenclátor, donde encontraremos 

pequeños núcleos de población y/o aldeas desaparecidas, 

con aclaración de la parroquia a la que pertenecen.

- Listado de fondos parroquiales.

 Si hacemos clic en esta opción, nos aparece un 

desplegable con todas las parroquias de nuestra Diócesis, 

elegimos la que nos interesa y clicamos en Buscar; a 

continuación nos aparece la lista de libros que posee, (si 

los tiene), con indicación de los años que comprende y si 

está disponible para su consulta. 

- Consulta de fondos digitalizados.

Contiene casi 700.000 imágenes (hasta ahora) de los 

distintos archivos parroquiales de nuestra Diócesis. Una 

documentación muy valiosa, auténticos tesoros que gracias 

al celo de unas personas comprometidas con el pasado de 

nuestro pueblo, que en colaboración con el arzobispado 

ponen a disposición de todos el inmenso tesoro documental 

que se custodia y conserva en su diócesis, el cual nos va a 

permitir conocer un poco más nuestra rica historia.
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Concessió del Any Sant per a la celebració del V Centenari 

NP Comissió Premsa V Centenari

E
l 19 d’abril de 2020, Cocentaina 

celebrarà els 500 anys des que 

es produira el miracle de les 27 

llàgrimes de sang. En la capella de Sant 

Antoni del Palau Comtal, eixe 19 d’abril 

de 1520, la imatge de la Immaculada 

que presidia l’altar va plorar 27 llàgrimes 

de sang. Va ser mossèn Onofre qui va 

notar que algo passava i l’escolanet 

fill de Gaspar Moltó, segons diu l’acta 

notarial, va alertar al poble aquell dijous 

(dia de mercat) en que a Cocentaina la 

història va canviar per complet.

Des d’aquell beneït 19 d’abril, els 

contestans i contestanes celebren la 

festa de la Mare de Déu del Miracle, i és 

tanta la devoció que la Imatge professa 

que renunciant al descans acudeixen 

a festejar-la.

Doncs bé, amb motiu d’aquest V 

centenari es va crear un grup de gent 

dividida en diverses comissions per 

començar a treballar la festa de dita efemèride. Entre totes 

elles trobem la comissió de cultura i fe, de infància i joventut, 

de pastoral, de família...cada una d’elles està aportant idees 

per a que el període comprès entre el 21 d’abril de 2019 i el 

19 d’abril de 2020 tinga diferents actes adreçats a tots els 

públics i a tots els àmbits, per seguir fomentant la devoció 

mariana de Cocentaina.

Un dels objectius ha estat l’aconseguir 

l’Any Sant. Feia pocs dies es rebia la 

conformitat des de la Secretaria d’Estat 

del propi Vaticà qui ha valorat i acceptat 

dita proposta per la rellevància que el 

prodigi de les llàgrimes te i la devoció, 

fe i estima que li se professa a la Mare 

de Déu del Miracle.

Un Any Sant concedit per la Santa 

Sede es un temps en el qual es promou 

la fe, la solidaritat i, per descomptat, la 

reconciliació. És el camí més directe 

per a reconciliar-se amb Déu i amb 

els germans mitjançant la indulgencia 

plenaria que es podrà guanyar durant 

tot este any a l'església del monestir de 

la Mare de Déu seguint les disposicions 

assenyalades per l'Església.

Una vegada es té la conformitat, ara 

sols resta treballar en les activitats que 

han anat proposant-se per apropar als 

fidels i devots de tot arreu als peus de la Mare de Déu del 

Miracle.

Més avant la comissió del V Centenari anirà informant de 

totes les activitats que es duran a terme durant aquest any 

tan significatiu i totes les celebracions que es realitzaran 

amb motiu de l’Any Sant.

Francisco Miralles i Carmen Cantó nous presidents de la 
confraria de l’Ecce Homo
Redacció. Foto: Carlos Cerver, Fletxa

E
l diumenge 28 d’octubre i en la missa vespertina 

de Santa Maria va tindre lloc el canvi de Junta de la 

Confraria de l’Ecce Homo, una confraria que sempre 

ha estat regida pel gremi dels teixidors, gremi que ja no 

existeix com a tal. 

En aquest any, els que fins ara han estat duent tot el que 

envolta a aquesta confraria van deixar  pas a nova gent i 

que la confraria es constituirà com a tal, amb un president, 

presidenta i una junta. L’Ecce Homo va ser la confraria 

d’organitzar la Setmana Santa contestana de 2018, i entre 

altres fets, van crear un banderí propi per a la processó de 

Divendres Sant. La mateixa confraria també va restaurar la 

capa de la imatge i fins tot, restaurat la mateixa. Eren molts 

anys portant el pes de la confraria i a partir d’ara, l’Ecce 

Homo tindrà una junta que cada tres anys anirà renovant-se.

Precisament Francisco Miralles Ribelles, pregoner de la 

Setmana Santa contestana, ha estat elegit com a president 

i Carmen Cantó Moscardó serà la presidenta.

Ells han conformat una junta formada per: Alberto Canto 

Moscardó,  Alicia Cardona Jover,  Ramon Carbonell Reig, 

Belen Pascual Pozuelo,  Angeles Pascual Jover, Francisco 

Valls Anduix,  Clara Marset Gisbert, Noelia Orts Cantó, 

Pablo Torró Marset  i Javier Oltra Rovira. El nostre Senyor va 

voler que Pablo formarà part de la junta des d’altre indret, 

i de segur, que assegut al costat de Déu, processonarà el 

Divendres amb l’Ecce Homo per a que tots vejam a “este 

Home” que va donar la vida per nosaltres.

A partir d’ara tres anys per davant per assentar les bases 

de la nova confraria i treballar per a que la imatge no es 

quede sense formar part de la nostra Setmana Santa.
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Redacció

E
n aquest 2018, la filà Llana  ha celebrant el 150 

aniversari des que es te constància de la seua 

participació en la festa contestana. Tot i que no es sap 

amb certesa la data de la fundació, les últimes troballes 

històriques mostren un document on fa 150 anys ja apareixia 

la participació de la fila Llana en la trilogia contestana. 

Aquest document es troba a l’arxiu de la casa del Fester i 

data de 1853, sent el document més antic que es conserva 

de les nostres festes.

Doncs, bé, la Llana, per celebrar dita efemèride abans 

de festes va estrenar un pin commemoratiu dissenyat per 

l’escultor contestà Moisés Gil i ja en l’entrada varen traure 

una esquadra especial. Els actes preparats conclouré el dissabte 17 de novembre. 

La filà va pujar al cementeri de mati per fer un xicotet però 

sentit homenatge als llaners i llaneres difunts. 

Ja per la vesprada, el Centre de Cultura el Teular va  

albergar el concert presentació de la revista commemorativa 

del 150 aniversari de la Llana. Un acte on la Unió Musical 

de Llutxent, la banda de la filà, va interpretar les peces més 

emblemàtiques de la Llana mentre Gabriel Coloma, llaner i 

membre de la comissió del 150 aniversari, va presentar la 

revista que s’ha confeccionat per a dita ocasió. 

L’acte va ser tot un èxit i el mon fester va voler arropar a 

la Llana en aquesta efemèride. La nit va concloure amb un 

gran sopar i amb la música festera que no va deixar de sonar.

Felicitats a la Llana, a per 150 més!!!!
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La Junta de Festes ret un senzill homenatge a les filaes 

NP Junta de Festes

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina va visitar el passat dissabte 17 de novembre 

a les filaes Maseros i Muladís per fer-los entrega d'un 

detall commemoratiu pel càrrec d’Abanderat que van exercir 

en l'última trilogia festera en honor a Sant Hipòlit Màrtir.

La primera parada va tenir lloc a la seu de la filà Maseros, 

situada al carrer Colom número 2 de la Vila Comtal, i en 

aquest cas se li va obsequiar a Francisco Nadal Barrachina 

Cantó (Abanderat Cristià 2018) amb un quadre en el qual 

s'agraïa la seua implicació a l'hora de tirar endavant aquest 

càrrec. Van estar presents en aquest instant diversos 

components de la formació festera i el seu Cap de Filà, Javier 

Sanz. Seguidament es va repetir el ritual a la filà Muladís i 

en aquest cas el detall ho va percebre Rafael Agulló Insa 

(Abanderat Moro 2018) envoltat de nombrosos companys i 

del Cap de Filà; Franjo Maíquez. L'alcaldessa de Cocentaina, 

Mireia Estepa, i alguns integrants de la Junta de Festes van 

participar també en aquesta visita a les filaes de càrrec que 

es realitza uns mesos després d'haver finalitzat la trilogia en 

honor al patró de la Vila Comtal; Sant Hipòlit Màrtir.

El President de la Junta de Festes, Hipòlit Borràs, va 

tenir paraules d'agraïment als dos càrrecs i també a les 

dues filaes per l'esforç realitzat a l'hora de portar endavant 

una responsabilitat com aquesta "el gran treball realitzat va 

donar els seus fruits en una magnífica Entrada de la qual 

van gaudir contestans i visitants però sobretot vosaltres. 

Gràcies a aquesta implicació Cocentaina i la seua festa en 

honor a Sant Hipòlit van tornar a ser un referent en l'àmbit 

de les poblacions que celebren Festes de Moros i Cristians", 

va dir el màxim representant de l'entitat festera.

I ja el dissabte 24 de noviembre La Federació Junta de 

Festes de Moros i Cristians de Cocentaina va finalitzar el 

cicle de visites a les filaes de càrrec del 2018 i en aquesta 

ocasió va acudir a les seus de Cavallers de Llúria i Kabilenyos 

per retre un homenatge a les dues formacions per les 

capitanies que van exercir durant l’última trilogia en honor 

a Sant Hipòlit Màrtir. En aquest cas la primera parada va 

tenir lloc al domicili social de la filà Cavallers de Llúria, al 

costat de l’Avinguda Rei En Jaume I, per lliurar un detall 

commemoratiu a Miguel Blasco Priego en reconeixement pel 

càrrec de capità cristià que va dur a terme en les passades 

festes juntament amb el suport de tots els seus companys, 

amics i familiars. A continuació els membres de l’entitat 

festera es van desplaçar fins a la seu de la Filà Kabilenyos 

i allí se li va fer entrega d’un altre quadre commemoratiu 

a Santiago Prats Castelló per haver exercit el càrrec de 

capità moro. També van estar presents en aquest instant 

els components de la filà i fins i tot els familiars del màxim 

representant de les tropes àrabs. La jornada, com sol ser 

habitual en aquests casos, va finalitzar amb un dinar de 

germanor que va servir per a reviure els bons moments 

que van deixar les festes de moros i cristians celebrades 

el passat mes d’agost. Cal assenyalar que a aquest senzill 

acte van acudir l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, 

el President de la Junta de Festes, Hipòlit Borràs, així com 

els Caps de Filà de Cavallers de Llúria i Kabilenyos. 

Finalment indicar que després de les visites a les filaes de 

càrrec el calendari fester del 2018 entra en la recta final a 

l’espera de concloure oficialment el pròxim 7 de desembre, 

dia en què els festers contestans celebraran la tradicional i 

antiquíssima ‘Olleta de la Puríssima ‘.

I un últim apunt fester, el programa de La veu de la Festa 

de ràdio Cocentaina tanca cada dissabte la programació 

matinal. Recordar que les filaes tenen en aquest programa, 

un gran altaveu per anunciar tot el que fan. Posar-se amb 

conacte és molt fàcil, cridant al telèfon 965590964 o enviant 

un e-mail a revistaelcomtat@cocentaina.org.
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Regidoria de Medi Ambient
GEST DE DESEMBRE: 

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

Isabel Sancho. ADL

Ens costem a dates especials, de molts regals, compres i 

gestos que ens conviden a anar acumulant bosses de plàstic, 

sense ser conscients de l'alt valor contaminant, s'estima que 

cada espanyol consumeix, cada any una mitjana de 238 

bosses de plàstic, un costum que és tradueix en un volum de 

residus que supera els 97.000 tones. Una vegada realitzada 

la compra, la major part dels bosses són rebutjades sense 

control i apareixen en llocs dispars com els mars, amenaçant 

als ecosistemes marins.

La problemàtica dels bosses de plàstic és important, ja 

que estan fetes de petroli i tot i tindre una vida útil, d’uns 12 

minuts, romanen al medi durant centenars o milers d’anys 

i són un contaminant molt abundant i que és dispersa 

fàcilment. Per aquest motiu, la reducció dels bosses de 

plàstic és va establir com a mesura prioritària de prevenció 

al Pla Nacional de Residus 2017-2020.

Què és pot fer per evitar-ho? Doncs en lloc dels bosses 

podem utilitzar recipients permanents: el cabàs de tota la 

vida, el carret de la compra, els motxilles, bosses de tela 

...etc., és la millor manera d'evitar la generació de residus 

i d'estalviar recursos.

La Regidoria de Medi Ambient de manera conjunta amb 

Regidoria de Promoció econòmica i Oficina de Municipal 

de Promoció Lingüística hi han realitzat una campanya 

conjunta amb la promoció de bosses de tela amb frases 

populars per tal d'incentivar els compres sense utilitzar els 

bosses de plàstic i així anar aconseguint uns habites més 

responsables i sostenibles, per al Nadal i tot l´any.

Bones Festes de Nadal i fes un consum responsable i 

saludable.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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El Cor de la Unió Musical Santa Cecília d’Onda doblement 
premiat en el 38 Certamen Coral Fira de Tots Sants, 
quedant desert el primer premi
NP Certamen Coral. Fotos: Silvia Botella

D
issabte passat 10 de novembre es va celebrar al Centre 

Cultural el Teular la 38 edició del Certamen Coral Fira 

de Tots Sants que va clausurar culturalment la 672 

edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.

El Cor de la Unió Musical Santa Cecília d'Onda va obtenir 

el Segon Premi dotat amb 1.800 euros i el Premi de Públic 

dotat amb 600 euros. A criteri del jurat qualificador va 

quedar desert el Primer Premi, per tant l'agrupació d'Onda 

va ser classificada per a participar en el V PREMI FIRACOR 

l'any 2020, edició extraordinària del certamen.

Els altres dos cors participants, el Cor de Cambra Tiento 

de Burgos i el Grup Pax-Cor de Cambra de Sabadell, van 

obtenir un Tercer Premi compartit que va ser dotat amb 

1.200 euros respectivament.

Els tres cors van obrir la seua actuació amb l'obra obligada 

“Marea de la llum” del compositor basc Josu Elberdin que 

ha musicat el poema de l'alcoià Manel Rodríguez. Amb 

"Marea de la llum" el Certamen Coral celebra la divuit edició 

de la composició de l'obra obligada escrita en valencià que 

l'organització encarrega especialment per a l'ocasió amb la 

finalitat de donar difusió a la música coral escrita en aquesta 

llengua, sent l'únic certamen coral en tota la Comunitat 

Valenciana que promou aquesta acció.

El concurs va ser conduït pel locutor Paco Gadea i va estar 

presidit per autoritats d'institucions públiques autonòmiques 

i locals, i la presidenta del Cor de Cambra Discantus.

Abans de procedir a la lectura de les actes de la fallada 

del jurat integrat per Ana Luisa Chova , Eduardo Cifre, Josu 

Elberdin, Antonio Abreu, Francesc Gamón i Josep Robert 

Sellés secretari d'aquest, va actuar el Grup de Música 

Antiga Menestrils d'Ontinyent. Després de la intervenció de 

l'Alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa i el Coordinador del 

Certamen Raúl Belda es va procedir a lliurament dels guardons.

El públic que va omplir per complet l'aforament del Centre 

Cultural, va col·laborar amb la compra de la seua entrada 

amb una causa solidària, la recaptació íntegra de taquilla 

va ser destinada a l'associació “Col·lectius 8 de març i dons 

de la comarca de l'Alcoià i el Comtat”.

De fet, uns dies després, el Certamen Coral Fira de Tots 

Sants lliurava la recaptació de taquilla al Col·lectiu 8 de Març 

i Dones. Es van reunir la presidenta i el coordinador del 

Certamen Coral Pepa Alba i Raúl Belda anb la Presidenta 

i vocal de l’associació Col·lectiu 8 de Març i Dones Emilia 

Pérez i Asun Navarro per a fer el lliurament de la recaptació 

de taquilla que ascendix a 1.055 euros.
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El Centre d’Estudis Contestans presenta el número 28 de 
la revista Alberri. Quadern d’Investigacions
Redacció. Fotos: Paco Sempere

E
l divendres 23 de novembre i al Centre Social Real 

Blanc es va presentar el número 28 de la revista Alberri. 

Quaderns d’Investigació del Centre d’Estudis Contestans. 

La revista n. 28 de l’Alberri compta amb 300 pagines i és, 

per tant, la mes grossa de les publicades. 

Aquesta edició de l’Alberri compta amb 7 articles que van 

des de temes arqueològics com es l’apoca del xilec tallat a 

Milleneta, endeutaments del nostre poble a la Cocentaina 

del segle XVII, panell ceràmics de Sant Joaquim destruïts 

a Beniarrés, el lexit del blat al Comtat i/o la historia de 

la industria del calçat al nostre poble amb l’empresa de 

Bonifacio Perez de Leon i el seu fill. Aquest número  28 està 

dedicat a Enric Moltó, una persona que ha estat compromesa 

tota la seua vida en la promoció de la cultura valenciana.

La presentació de la revista va estar a càrrec de Verònica Cantó 

Domènech, Secretaria de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Però, a més a més, l’acte va servir per inaugurar l’exposició 

“Cocentaina imatges de l’antigor V” que es centra en 

les fotografies de Dones que fa fer, en el seu estudi, el 

fotògraf Rafael Camps Blanquer entre el 1915 i el 1920. En 

l’exposició podrem gaudir de vora 80 fotografies que també 

conformen el catàleg que es va presentar.

Pere Ferrer, president del Centre d’Estudis Contestans, feia 

una valoració molt positiva d’una revista de 300 pagines “que 

demostra una capacitat molt gran de treball de la gent del 

Centre”  declarava també “que tot açò es possible gràcies al 

suport econòmic que es rep de l’Ajuntament de Cocentaina, 

de l’Institut de Cultura Juan Gil Albert i Els Amics del Centre 

d’Estudis Contestans a més del diferents col·laboradors”. 

Recordem que l’Alberri va eixir a la llum en 1988 i d’aleshores 

ençà ha aconseguit publicar 28 edicions, sent una revista 

que a més, s’intercanvia amb tota mena de publicacions 

sobre prehistòria, arqueologia, història i etnologia.

Cal assenyalar que la primera de les revistes fou 

presentada en 1988. El fet d’aplegar a les 28 publicacions 

diu molt de la serietat i el bon fer del Centre, ja que han 

sabut mantenir l’alt nivell de la publicació i els treballs 

que s’hi presenten. I diu molt perquè moltes publicacions 

d’aquestes característiques han quedat en el camí, malgrat 

estar recolzades per entitats acadèmiques.
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L’Ateneu celebra Santa Cecília amb molta música
Societat Ateneu Musical de Cocentaina

L
a Societat Ateneu Musical de Cocentaina ha celebrat la 

festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics, amb una 

gran varietat d’activitats durant tot el mes de novembre. 

Les activitats musicals es barregen amb esdeveniments 

socials per retre-li homenatge a la patrona i fer gaudir a 

músics, familiars i públic en general de la família de l’Ateneu.

Els actes van donar inici el dia 11 de novembre amb la I 

Pujada al Castell, una activitat que va substituir el tradicional 

partit de futbet que els membres de la família de la Canya i 

el Metall disputaven. Aquest esdeveniment, de caràcter més 

lúdic i social, va consistir en una ruta de senderisme des de 

la Seu de l’Ateneu fins al Castell de Cocentaina i va posar el 

punt i final amb un esmorzar de germanor.

Per la vesprada van començar els concerts de cambra i 

els primers en participar van ser la família dels metalls. A les 

18.30h a l’Antiga Biblioteca en el Palau Comtal els assistents 

van poder gaudir de música feta per l’ensemble de metalls 

de l’Ateneu creat per a l’ocasió. Fanfàrries, bandes sonores 

i música moderna acompanyades de bateria van donar per 

conclòs el primer cap de setmana musical de l’Ateneu.

El segon cap de setmana, el diumenge dia 18 de 

novembre, va tindre lloc un dels actes més emotius per 

a qualsevol membre de la banda: l’Arreplegada dels nous 

membres que entren a formar part de la família de l’Ateneu. 

A les 9.30h a l’església de Santa Maria es va celebrar la missa 

en honor a Santa Cecília i, en finalitzar, l’Ateneu, amb el seu 

pasdoble Ateneu Musical Contestà del mestre fundador 

José Insa Martínez, va recórrer els carrers de Cocentaina 

per arreplegar als nous membres. Enguany van ser Júlia 

Faus al clarinet i Juan Carlos Alcaraz a la percussió. L’acte 

va concloure amb un vi d’honor realitzat a la filà Sahorins 

– Guàrdia Jalifiana.

El dia va acabar amb altre dels concerts de cambra 

organitzats per l’Ateneu, també a l’Antiga Biblioteca en el 

Palau Comtal, en aquest cas va ser el torn de l’ensemble de 

clarinets i de saxòfons que van interpretar peces d’una gran 

varietat d’estils que van fer gaudir a tot el públic assistent.

Per últim, les activitats programades van concloure amb 

el Concert en Honor a Santa Cecília el dia 24 de novembre 

a les 19.00h al Centre Cultural El Teular.

En la primera part del concert els protagonistes van ser els 

més menuts de la casa, la Banda Jove de l’Ateneu sota la 

batuta del seu mestre Joan Soler. En primer lloc van donar la 

benvinguda als nous membres que entren a formar part de 

la Banda Jove i que aniran formant-se per arribar a la banda 

gran. El concert va començar amb les notes del pasdoble 

Luis Sáez de José Insa, seguidament interpretaren la peça 

Oblivion d’Ástor Piazzolla que va comptar amb Júlia Faus 

com a clarinet solista. Després va ser el torn de la peça 

Tenoromantic de Koos Mark amb Andreu Barceló com a 

solista amb el saxòfon tenor i, per finalitzar la primera part 

va sonar l’obra A Medieval Suite d’André Waignein.

En la segona part del concert va ser el torn de la Societat 

Ateneu Musical de Cocentaina. Després de presentar en 

societat als nous membres de la banda i fer-los entrega 

d’un xicotet detall, la música va adquirir protagonisme. 

L’Ateneu va emmarcar la seua actuació fent referència a un 

compositor de nivell internacional com es Leonard Bernstein 

i per això va encetar el concert amb l’obertura Slava!. 

Seguidament van interpretar l’obra Divertimento d’Oliver 

Waespi, una peça de gran dificultat a més d’espectacularitat 

i, per acabar, va sonar Three Dance Episodes from On the 

Town, també de Leonard Bernstein. Tot això baix la batuta 

del mestre José Miguel Fayos.

En definitiva, un mes de novembre ple d’esdeveniments 

i d’activitats per celebrar Santa Cecília fent música i bona 

música, gaudint dels companys i fent família Ateneu.
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L’art de Cocentaina compromès amb les causes més solidaries
Redacció

E
l Col·lectiu d'Art Local Cocentaina (CALC), amb la 

Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Cocentaina, 

ha convocat la IV edició d’Art Compromès , en aquest 

any, a benefici del "Projecte SOMRIURES. Per una vida digna 

i feliç per als nostres fills i filles".

En aquesta exposició poden participar tots els artistes que 

ho desitgen, de qualsevol nacionalitat, majors de 18 anys. 

La temàtica i tècnica son lliures, tan sols s'ha d'ajustar al 

format de 20x20cm. en el cas d'obra a paret i en escultura 

com a màxim 20 cm. en qualsevol de les seues dimensions.  

Saul Santonja Miralles, nou president de Teló Teatre

E 
l  El passat dia 19 d’octubre Teló Teatre va 

celebrar la seua assemblea anual, de la qual 

va eixir la nova presidència dels teatrers/res 

durant els pròxims 3 anys. A més, també resultà 

una nova Junta de la que formen part: 

Saúl Santonja Miralles, President; M.Dolores Martí 

Jover, Vicepresidenta; M.Carmen Seguí García, 

Secretària; Laura Cardona Agulló, Tresorera; Aitor 

Pascual Bonet, Vocal i coordinador de la Mostra 

Teatre Valencià a les Escoles; Marga Reche 

Sanchis, Vocal i coordinadora Mostra Teatre «Vila 

de Cocentaina».

En una primera reunió d’aquesta nova Junta el 

14 de novembre, es repartiren les tasques, i també es va 

parlar dels projectes que hi ha en marxa, entre d’altres, els 

cursos de teatre en valencià a les escoles, que es van iniciar 

a meitat del mes d’octubre

També una tasca important que ens espera en aquests 

propers mesos és la preparació de  la XX Mostra de teatre 

amateur i, de la qual, ja estan portant-se a terme assaigs 

de l’obra que representarà el nostre grup en aquesta edició, 

i que està dirigida per Paco Insa. I referent a la resta de 

Cada artista pot aportar dues creacions i amb totes les obres 

rebudes es muntarà l'exposició i es posaran a la venda cada 

obra per un preu únic de 40 Euros. 

L'objectiu de la convocatòria és la promoció i el foment de 

les arts plàstiques, el suport i el desenvolupament de l'art 

contemporani, l'estimulació i la creació artística a tots els nivells, 

la difusió de la creació artística, i el foment de la solidaritat 

amb les entitats locals i comarcals d'ajuda als desfavorits. 

La mostra es podrà visitar a la sala d’exposicions del Palau 

Comtal a partir del 15 de desembre.

representacions en aquesta Mostra, ja han començat a rebre 

les primeres sol·licituds de participació. Per a l’elecció de les 

obres que finalment estaran en  l’edició de 2019, aquesta 

Junta va decidir que es programaran uns dies, a la seu 

de Teló Teatre, per a la visualització de totes les propostes 

rebudes i, entre tots, destriar finalment els participants. 

Iniciem una nova etapa en una tasca enriquidora i 

apassionant que aquesta nova Junta s’ha pres amb molta 

il·lusió i ganes. 

NP Teló Teatre
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Espectacular Gala Lírica al teatre Calderón
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 3 de novembre, al teatre Calderón 

d’Alcoi, es va celebrar una espectacular Gala 

Lírica interpretada per la Societat Unió Musical 

de Beniarrés en companyia de la Coral UDP el 

Serpis d’Alcoi i l’Orfeó Contestà Just Sansalvador 

de Cocentaina, els quals van estar molt ben 

acompanyats per les sopranos Charo Martos i Tania 

Bou, amb l’extraordinària participació del ballet de 

Virginia Bolufer, totes elles molt identificades amb 

aquest gènere musical.

Concert que s’emmarcava dins de les activitats culturals 

que l’Associació de Jubilats i Pensionistes el Serpis UDP 

d’Alcoi organitza, presidida per Santiago Domènech. 

Igualment, el concert també va comptar amb la col·laboració 

de l’Ajuntament d’Alcoi i de la Diputació d’Alacant.

La Gala Lírica va estar dedicada a la sarsuela: la sarsuela, 

eixa música tan espanyola i al mateix temps tan popular, que 

combina musica cant, teatre i ball. Per la seua complexitat 

és cada vegada més difícil d’escoltar en directe. Totes les 

entitats que actuaren en aquesta gala es van proposar fer 

un reconeixement a aquest estil musical. Per a complir amb 

aquest objectiu i fer-lo realitat, van preparar amb molta cura 

i estima, sota la direcció de José Antonio Llinares Igual i 

d’Enric Peidro i Baldó, una programació força atractiva on 

s’interpretaren una variada mostra de les sarsueles més 

famoses i dels compositors més reconeguts.

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

Musical de Beniarrés va interpretar el preludi de “La Patria 

Chica” de Ruperto Chapí. Del compositor Federico Moreno 

Torroba, interpretaren l’havanera de la sarsuela “Luisa 

Fernanda”, de “La Marchenera” escoltàrem la “Petenera”; 

continuant amb la “Mazurca de las sombrillas” de “Luisa 

Fernanda”; amb aquestes tres sarsueles actuaren la coral 

i la soprano Charo Martos. Tot seguit interpretaren de la 

sarsuela “Chateau Margax”, de Manuel Fernández “El vals 

de Angelita” amb una magnífica actuació de la soprano 

Tania Bou. Continuant amb el preludi simfònic de “La Torre 

del Oro” de Gerónimo Gimenéz, amb la participació del 

ballet de Virginia Bolufer. Del compositor Pablo Sorozabal, 

interpretaren “Noche hermosa” de la sarsuela “Katiuska” 

amb l’actuació de Tania Bou. Finalitzant la primera part amb 

música del mestre valencià Vicent Lleó i Balbastre amb el 

pasdoble de “La Corte del Faraón”, que ens transportà a 

l’antic Egipte.

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

preludi de la sarsuela “La Verbena de la Paloma” de Tomás 

Bretón. Continuant amb l’obra “Gigantes i Cabezudos” 

i la seua “Romanza del Pilar”, de Manuel Fernández, 

amb la participació de Charo Martos. Al qual li va seguir 

la “Introducción i Coro del “Barberillo de Lavapiés”, de 

Francisco Asenjo. De Soutilo i Vert interpretaren, “Pasacalle 

de las Mantillas de “El último Romántico”, amb la participació 

del cor i el ballet. Tania Bou interpretà “Marinela” de la 

sarsuela “La Canción del Olvido”, de José Serrano. De nou 

Pablo Sorozabal pren protagonisme amb la seua “Ensalada 

Madrileña” de la sarsuela “Don Manolito”.

Finalitzaren el concert canviant d’estil musical, però 

continuant amb música ben nostra, interpretant la marxa 

mora, “Santiago Capità Abencerraje” de l’ontinyentí Saúl 

Gómez, amb tota la sumptuositat de les marxes mores i la 

sensualitat de les ballarines.

Des d’ací felicitar a totes les entitats que varen fer possible 

aquest espectacle, en especial a la UDP el Serpis d’Alcoi, 

que juntament amb els seus directors musicals, van tindre 

l’atreviment de muntar aquesta Gala Lírica. 
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I Fireta al Ceip Real Blanc
Ceip Real Blanc

T
ots i totes sabem la importància que té per als 

contestans i contestanes, la Fira de Tots Sants de  

Cocentaina, que enguany ha sigut declarada BIC.

Des l´escola, volem fomentar aquesta tradició i hem 

volgut  fer la nostra particular fireta, que vam celebrar el 

31 d´octubre amb una programació especial d´activitats. 

Vam inaugurar la I FIRETA al Ceip Real Blac, amb un 

acte simbòlic i representatiu,  presentant l´auca que ens 

havien dissenyat per a tal ocasió, acompanyada de tabals 

i dolçaines, la lectura del manifest i una xicoteta mascletà 

amenitzada per l´alumnat d´infantil.

Tot seguit vam començar les activitats. En tota festa no 

pot falta una degustació gastronòmica que vam poder fer 

gràcies al menjar que l´alumnat de 5é i 6é va portar al centre, 

i de les castanyes que amb la col·laboració de famílies de 

l´escola i la nostra cuinera del menjador, vam poder tastar.

L´alumnat va poder desenvolupar la seua creativitat amb 

un taller de pyssla i l´elaboració del seu propi cavallet de 

fira, símbol inequívoc d´aquesta tradició. Per poder jugar i 

disfrutar encara més, es van organitzar diverses activitats 

molt divertides al nostre gran pati: jocs tradicionals gegants, 

jocs populars, jocs musicals, photocall,..

I com no, van poder gaudir de les animacions lectores 

a càrrec de Jordi R. Verdú i Julia, que van representar 

“L´albarder de Cocentaina” i “La Castanyera”, respectivament.

Des del centre volem agrair la col·laboració de les famílies 

i d´altres col·laboradors/es, que vam possibilitar fer realitat 

aquesta fireta. Esperem ja amb ganes el proper curs escolar, 

per poder celebrar la II Fireta al Ceip Real Blanc.
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Ecoparc mòbil a Cocentaina

El passat 7 de novembre, l´alumnat de 5é de primària va 

visitar l´ecoparc mòbil  ubicat a l´avinguda del Real Blanc. 

En aquesta eixida, se´ns va explicar els diferents contenidors 

i caixons del camió i la importància de les tres R (reduir, 

reciclar i reutilitzar). A més, ens van contar, que donada la 

importància de reciclar, hi ha ajuntaments que premiem als 

que reciclen bé amb reducció dels impostos de brossa., una 

iniciativa molt interessant.

Valorem molt positivament aquesta eixida, ja que ens va 

agradar molt la manera en la que ens van transmetre la 

informació i el format tan original de l´activitat.

Educació vial

Com ja vam publicar en l´anterior revista de El Comtat, 

estem desenvolupant un programa d´educació vial de 

manera coordinada amb la Policia Local de Cocentaina. 

L´alumnat aprén, a la vegada que es diverteix, nocions i 

comportaments bàsics d´educació vial per ser conscients 

dels perills i riscos de la circulació i de les conseqüències 

que pot tenir el fet de no respectar les normes viàries des 

del paper de vianant, conductor, passatger, etc. Així, podran 

adquirir bons hàbits i actuar correctament. Vos mostrem 

altres activitats que s´han dut a terme en els diferents cursos 

de primària en diversos llocs de Cocentaina per fer més reals 

i contextualitzades aquestes situacions.

Eleccions alumnat consell escolar

Cada any renovem el sector alumnat que forma part del 

consell escolar de l´escola. L´alumnat aprén la importància 

de formar part d´aquest òrgan per poder participar-hi, amb 

veu però sense vot, en alguns aspectes del funcionament 

del centre.

Donada la seua importància, l´alumnat de 5é i 6é va 

presentar les seues candidatures i es van convocar eleccions 

per al 14 de novembre. Recomptats els vots, els tres alumnes 

que van obtindre més vots van ser Ismael  Pérez Calatayud 

i Izán Lazarte Aguilar de 5é, i Nerea Pérez Calatayud de 6é 

de primària. Enhorabona als guanyadors!!
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Ens pots trobar en:

34 Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut

Revista El Comtat desembre 2018

NADAL JOVE 2018
Ja tenim tancades totes les propostes que vos oferim per aquests dies de Nadal. Enguany, repetirem algunes de les 

ja habituals i, com sempre, vos n’oferim de noves i que esperem que vos agraden. Tindrem molta varietat: tallers de 

manualitats, escola de Nadal, campionats, un escape room i tancarem amb un curs de fotografia. A continuació, trobareu 

la programació. Vos recomanem que ens consulteu els dies i les hores definitius, ja que algunes activitats poden canviar 

de data o hora els pròxims dies (podeu consultar-ho també en el nostre Facebook)

Escola de Nadal : Els dies 26, 27, 28 i 31 de desembre i el 2, 3 i 4 de gener els més menudets i menudetes (des de 2n 

d’Infantil), podran gaudir dels matins més divertits a la Casa de la Joventut. L’Escola de Nadal tindrà l’horari de 9 a 13:30 

h i els xiquets i xiquetes gaudiran de nombroses activitats per a passar aquests dies molt entretinguts. Les places són 

limitades i el preu d’inscripció és de 52,50 €.

Tallers de Hama Beads i Xapes: Repetim els tallers amb més èxit de tots els nadals. Farem les nostres pròpies figures i xapes 

d’agulla personalitzades amb les figures i les imatges que vulguem (i després ens les endurem a casa). Enguany seran el 27 

i el 28 de desembre, a la Casa de la Joventut i des de les 16:30 h. La participació és gratuïta i no cal fer inscripció prèvia.

Vesprades a la Casa de la Joventut: Com sempre, a banda de les activitats programades, a les vesprades de Nadal teniu 

la possibilitat de fer més coses a la Casa de la Joventut: videojocs, futbolí, jocs de taula... Consulte-nos els horaris.

Taller de manualitats: El dijous 27 de desembre, a les 17 h, teniu una cita amb les manualitats nadalenques. Els més 

menudets i menudetes podran passar la vesprada a la Casa de la Joventut amb aquest divertit taller. Les places són limitades 

i cal fer una inscripció prèvia i gratuïta.

Escape Room “El asesino de Lock City” : A la Casa de la Joventut i el divendres 28 de desembre a les 19 h et proposem 

un nou misteri a resoldre amb l’Escape Room que tant d’èxit va tindre l’any passat. Una sèrie d’assasinats i una nova 

víctima a la qual salvar. Podreu resoldre l’enigma i atrapar el culpable amb les pistes que tenim? T’apuntes? Inscripció 

prèvia gratuïta a la Casa de la Joventut (des de 14 anys). Places limitades.

Torneig de “La Fallera Calavera” : A la Casa de la Joventut i el dijous 3 de gener a les 18 h. Apunta’t al segon campionat 

del joc de cartes valencià més de moda (també pots vindre a vore l’ambient) i guanyar premis del joc (1 camiseta, 1 pack 

expansió, una novel·la i 2 cartes extraordinàries). Inscripció prèvia gratuïta a la Casa de la Joventut. Places limitades.

Bus al Festivern: Vas al Festivern? Enguany et duem nosaltres! T’oferim el bus per anar al festival amb el qual tancar 

l’any. Tindrem l’eixida el 28 o 29 de desembre (depenent de la demanda) i la tornada l’1 de gener. Consulta’ns les hores. 

Places limitades i gratuïtes.

Ràdio: 25 anys de la Casa de la Joventut: El dijous 27 a les 12 h tindrem des de les ones de Ràdio Cocentaina i en directe 

una taula rodona del que han estat aquests 25 anys d’existència de la Casa de la Joventut al nostre poble. Des dels seus 

inicis fins ara parlarem amb alguns dels protagonistes d’aquests anys.

III Fòrum Jove: Els ajuntaments de Cocentaina, Muro, Alcoi, Ibi, Banyeres de Mariola i Onil et proposem aquest tercer 

Fòrum Jove. El dissabte 12 de gener serà un dia per a la participació juvenil i per escoltar el que volen els joves de les 

nostres comarques. Aquesta tercera edició es realitzarà a Cocentaina i molt prompte vos informarem a les xarxes socials 

i als vostres instituts.  

Curs de fotografia: Obrim ja la inscripció al curs de fotografia que t’oferim de la mà de l’Agrupació Fotogràfica Contestana. 

El cap de setmana del 25 i 26 de gener podràs assabentar-te un poc més de les tècniques bàsiques de fotografia i a traure 

profit de la teua càmera. El preu d’inscripció és de 25 € i les places són limitades.  
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La Fira de Tots Sants al Centre de Respir

Q
uan arriba la tardor, el Centre de Respir es prepara 

per a canviar la decoració de les sales per a adequar-

les a la nova estació. Al poc temps, acomiadem el 

mes d'octubre celebrant l'arribada d'un esdeveniment molt 

esperat i estimat a la localitat de Cocentaina i a la seua 

comarca: La Fira de Tots Sants.

Les setmanes anteriors a la Fira vam aprofitar el taller de 

pintura setmanal per a realitzar un mural temàtic amb els 

elements decoratius típics de la Fira.

El 30 d'octubre, ho celebrem amb un esmorzar típic 

i tradicional de Cocentaina en el qual no van faltar els 

embotits, llonganisses, aigua-sal i dolços típics. Vam gaudir 

d'un dia amb música i cançons populars, a més de jugar a 

un bingo especial amb regalets i sorpreses.

L’endemà, el 31 d’octubre, vam realitzar una eixida 

per a continuar gaudint de la Fira, passejant pels carrers 

decorats: un recorregut per als sentits, ple de sabors, olors i 

sensacions. Tot això, va ser possible gràcies a la col·laboració 

dels familiars de les persones usuàries i el suport de 

l’Associació de voluntaris i voluntàries de Cocentaina.

La programació de les activitats especials de la Fira de 

Tots Sants va finalitzar el 5 de novembre amb la visita de 

l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, i de la regidora 

de Fira, Mariona Carbonell, que van obsequiar a totes les 

persones usuàries del Centre de Respir amb els dolços 

típics de la Fira.

Campanya de vacunació de la grip 
2018 al centre de Respir

Com cada any, el centre Respir, en coordinació amb el 

Centre de Salut de Cocentaina, organitza la campanya de 

vacunació de la grip a les persones usuàries del centre. La 

vacuna contra la grip és una de les més recomanades pel 

Sistema Nacional de Salut, sobretot en la població major de 

65 anys, ja que són grups de risc de patir complicacions i 

ingressos hospitalaris més freqüents en contraure-la.
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XVII Edició del curs de formació per a persones cuidadores 
de persones amb Alzheimer
Afama Cocentaina

U
n any més, l’Associació de Familiars i Amics de 

Malalts d’Alzheimer de Cocentaina i Comarca 

AFAMA, du a terme el Curs de formació per a 

persones cuidadores de persones amb Alzheimer. 

Aquest any, ja la 17na edició, es va desenvolupar 

del 5 al 22 de novembre (de dilluns a dijous) a la Sala 

Polivalent del Centre Social Real Blanc de Cocentaina. 

Amb una participació de 24 assistents, els diferents 

tècnics de l’associació han impartit un curs que té el 

principal objectiu d’informar a aquelles persones que 
estan en contacte amb malalts d’Alzheimer (cuidadors, 

familiars, voluntaris i/o interessats en general) sobre la 

malaltia en qüestió. Com a novetat, aquest any, en la visita 

als Centres, van anar a conèixer els recursos de la veïna 

localitat de Muro. Van tindre el plaer de poder visitar el 

Centre Residencial de Persones Majors Casa Beneficència 

i el Centre de Dia Benicadell d’AFA Muro.

Com cada any el curs és subvencionat per la Diputació 

d’Alacant a través d’una subvenció per a la realització 

d’activitats de caràcter formatiu.

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

D
issabte 17 de novembre al matí vam participar en 

el VI Open Tennis Taula Memorial Javier Penalba 

per a persones amb discapacitat intel·lectual Ciutat 

d´Ontinyent, en el pavelló municipal d´esports d´Ontinyent. 

Els nostres jugadors van guanyar dos trofeus: Luis Prats 

Peidro, subcampió de la categoria d'Habilitats i Ivan Borrell 

Aranda  trofeu a la constància. Donar les gràcies una volta 

més a Enrique Brotons i al Club Tennis Taula Ontinyent per 

totes les ajudes i el tracte que ens donen sempre.

Com també el mateix dia a la vesprada, es va fer un concert 

benèfic per a la rehabilitació de Betsy pel grup Hypatia en 

directe, en la discoteca La Dona Barbuda. Va ser meravellós, 

tant per la seua recaptació, com pel sensacional que va anar 

el concert del grup musical Hypatia format per Juan Fco Ruiz 

veu i guitarra, Dani Inoue  guitarra,  Angel Navarro guitarra, 

Molina bateria i Jorge piano. Uns autèntics professionals; que 

ens van delectar amb les seues cançons i a més acompanyant 

a la nostra impressionant Betsy amb alguna cançó.

Estem organitzant un espectacle nadalenc per al dissabte 

15 de desembre, i ja serà el cinquè, per als residents de la 

Llar de San José  Germanes Ancians Desemparats  d'Alcoi 

on participaran.- els xics d´il·lusiona´t, la cantant Betsy i el 

grup Cuarentuna amb cançons dels seus records i nadales, 

esperant que es divertisquen.
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“Saludable Ment” amb el Tapis

E
l divendres 9 de novembre i al Centre Cultural El Teular 

va tindre lloc la inauguració de l’exposició i venda de 

manualitats del TAPIS. En la inauguració va tindre 

lloc un espectacle que, sota el lema “Saludable Ment”,  va 

apostar per l’alimentació saludable que es  beneficiosa per 

al cos paro també per a la ment i de com es relacionen amb 

el menjar. Aquest és un tema que en el Tapis han treballat 

en una nutricionista i ho han traslladat als tres col·legis de 

primària del nostre poble. La gala va estar presentada per 

l’escriptor contestà JuanFran Ferrándiz i en ella vam poder 

gaudir de diferents balls i vídeos i també amb una xicoteta 

ponència a càrrec del xef de l’Escaleta Kiko Moya Redrado. 

Destacar un any més, en aquesta gala el gran nombre de 

gent que suma amb el Tapis: xiquets i xiquetes del poble, 

l’estudi de dansa d’Alicia Montava i la col·laboració de 

Belen Ujaldón en tot el que era perruqueria i Sara Ujaldón 

en maquillatge i a més sent l’autora del cartell, entre altres.

Una vegada finalitzat l’espectacle es va inaugurar 

l’Exposició i Venda de Manualitats del Tapis una exposició 

que va estar oberta durant tot el cap de setmana coincidint 

amb el Certamen Coral. 

En aquesta exposició podíem trobar objectes elaborats 

amb material reciclat que han estat treballant en la teràpia 

ocupacional que duent a terme, tant de fusta, goma eva, 

etc i una gran varietat de productes. Els diners que recapten 

de la venda de tot el que han fet està destinat a continuar 

treballant, adquirir material nou i poder crear coses noves. 

Inma Domínguez i Eva Tomàs educadores del Tapis, 

feien una valoració molt positiva de tot el que han viscut 

Tallers d’orientació laboral per a més de 60 persones en 

NP Ajuntament de Cocentaina

L
a regidoria de Benestar Social posa en marxa una nova 

acció formativa, en aquesta ocasió es tracta de tallers 

d’orientació laboral dirigits al col·lectiu de persones en risc 

d’exclusió social. L’objectiu d’aquestos és millorar la situació 

laboral d’aquestes persones eliminant les problemàtiques 

de discriminació que obstaculitzen el seu accés efectiu 

al mercat de treball. La metodologia dels tallers es basa 

en la mobilització i l’estímul per a la recerca d’ocupació.

Els tallers inclouen tant accions individuals com grupals, es 

van iniciar el 24 d’octubre i està previst que finalitzen el 14 

de desembre, amb una duració aproximada de 150 hores.

Són més de 60 les persones que es beneficien d’aquestes 

accions que tractaran temes tan importants com l’historial 

professional de cadascú, la creació del perfil professional 

o la planificació de la recerca de cerca d’ocupació, entre 

molts altres.

Els tallers estan coordinats per l’equip social de base 

del departament de Benestar Social i compten amb dos 

orientadores laborals que s’encarreguen de desenvolupar 

els tallers i fer-ne el seguiment de l’evolució individual.

La regidora de Benestar Social, Mireia Estepa, apuntava 

que el «risc social va vinculat, majoritàriament, a la falta 

d’un treball digne» i explicava que «posem en marxa aquest 

programa per a dotar a les persones de ferramentes per 

trobar feina i així ajudar-los amb l’eixida de la situació-

problema en què es troben. El nostre compromís amb la 

ciutadania és el seu benestar i per això posem al seu abast 

els recursos que els facen més fàcil trobar feina».

aquestos dies on entre altres ens deien que en l’espectacle 

inaugural havien apostat per la gent jove del poble. Les dos 

es mostraven molt agraïdes per recolzament de la gent i el 

bon fer dels usuaris del Tapis que viuen aquesta gala com 

a algo molt important.
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25N, ni una més!!

E
l passat divendres 23 de novembre, la plaça de la Vila 

va acollir la lectura del manifest a càrrec del  Col·lectius 

8 de Març i Dones. L’acte va estar acompanyat per una 

perfomance. Es tracta de conscienciar a la gent i sobretot 

als joves de que no en volem ni una més, prou de violència 

de gènere!!!

A continuació vos transcrivim el manifest

HEM DECIDIT NO CALLAR ! JUNTES SOSCAVEM L’ORDRE 

PATRIARCAL! 25N

Fa segles que el patriarcat ens ha fet creure que les 

violències masclistes són el càstig que les dones mereixem 

per no ser submises; per vestir com volem; per tallar una 

relació que rebutgem; per no ser “bones dones”.

Durant segles, hem patit aquestes violències i alhora ens 

han dit que és culpa nostra per provocar-les.

Durant segles ens han fet sentir culpables i avergonyides 

per ser violentades i hem callat. Ho hem fet per por, 

per no exposar-nos, per no anar a la foguera, per no ser 

culpabilitzades o fins i tot com a forma de supervivència.

Aquest silenci ha estat una peça clau del patriarcat. Però, 

cada cop més dones i també més homes i, cada cop, més 

fortes i més unides, hem decidit no callar. Col·lectivament 

ens hem mirat i hem començat a posar paraules a allò que 

en un moment o altre, d’una forma o altra, hem viscut.

Ens hem alçat ben fort. Assenyalem les violències i, juntes, 

soscavem el patriarcat que ens vol submises i en silenci.

Juntes hem decidit no callar: i dir ben fort que tenim dret 

a comportar-nos com vulguem, a sentir-nos lliures, sense 

que això justifique rebre cap violència.

Juntes hem decidit no callar: i sortit massivament al carrer 

a denunciar que aquesta suposada justícia és profundament 

patriarcal i cridar:

#jo sí que et crec, enfront dels tribunals i les lleis que 

encara neguen i no reconeixen les violències masclistes.

Juntes hem decidit no callar: quan veiem que: dones, 

lesbianes i trans, són assetjades o increpades en públic, ja 

siguen joves, grans, migrades, racialitzades o amb diversitat 

funcional.

Hem de demostrar la força que tenim quan ens hi 

apropem, ens mirem i així podem parlar i generar un vincle 

de suport que trenca la situació de violència.

Juntes hem decidit no callar: i hem posat en qüestió, el 

concepte de consentiment en les relacions esporàdiques, 

de parella… Perquè estar en parella no vol dir que hi haja 

consentiment. Estar enamorada no vol dir que hi haja 

consentiment a establir cap tipus de relació forçada. Per al 

consentiment sempre cal un: sí i nomes un sí.

Juntes hem decidit no callar: Exigim l’absolut respecte i 

tots els drets de tota persona, independentment de la seua 

identitat sexual o de gènere . I rebutgem els rols imposats 

per la societat patriarcal a dones i homes.    

Hem decidit no callar: les violències que reben les persones 

que exerceixen el treball sexual i la prostitució, així com el 

respecte pels seus drets.

Hem decidit no callar i eixir al carrer davant la injustícia 

d’un sistema que protegeix la pàtria potestat per sobre 

de tot, incapaç de valorar el risc en què poden estar les 

criatures, quan la justícia imposa els suposats drets d’un 

pare maltractador.

Hem decidit no callar: i dir ben clar a la faena i a tot arreu:

“Tolerància Zero”: enfront l’assetjament sexual i per raó 

de sexe i /o procedència, dins els llocs de treball. Lluitem 

contra la bretxa salarial, que és una altra de les violències 

que patim les dones derivada del fet de ser dones.

Hem decidit no callar: i denunciar la violència institucional 

exercida contra les dones i homes que es troben en situació 

de vulnerabilitat, provocada per una situació de treballs 

precaris i atur, desnonaments i pobresa energètica.

Hem decidit recolzar-nos unes amb les altres, contra un 

sistema patriarcal i capitalista que ataca, fonamentalment, 

la dignitat de les persones.

Hem decidit no callar: perquè s’eliminen totes les traves 

existents per a les dones que estan en situació irregular 

administrativa, a causa de la Llei d’Estrangeria, per tal que 

puguen accedir a les mesures d’atenció integral i protecció 

efectiva en situacions de violències masclistes.

Hem decidit no callar per decidir lliurement sobre el nostre 

cos i per defensar el dret de totes les dones, sense excepció, 

a decidir lliurement si volem ser mares o no.

Totes juntes, amb petits gestos i grans manifestacions, hem 

decidit no callar i, en fer-ho, estem minant l’ordre establert, 

estem soscavant l’ordre patriarcal.

Hem decidit que aixequem les catifes, que mai més no ens 

sentirem culpables ni avergonyides per la violència rebuda; 

Bar Raspa

Passeig del Comtat, 51 - COCENTAINA
Tel.: 96 559 01 55
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Bodas, Bautizos, Comidas de empresa
Reuniones familiares...

Avenida
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perquè som moltes soscavant, denunciant i lluitant per 

canviar aquest ordre patriarcal, capitalista, racista i colonial.

Totes unides; amb les amigues, germanes, mares, filles, 

amants i veïnes, amb les companyes de classe, de faena, 

amb les companyes de vagó al tren, amb el col·lectiu de 

dones del poble o del barri. Juntes i valentes, fent una xarxa 

sòlida de sonoritat global.

No callarem i continuarem exigint polítiques públiques i 

serveis amb una perspectiva integral feminista, que no es faja 

un ús oportunista davant les violències masclistes i que no 

només òmpliguen programes i lleis. Cal que s’implementen 

adequadament i que es doten dels recursos necessaris.

No callarem i continuarem denunciant i expressant 

el nostre rebuig a les decisions judicials que neguen la 

gravetat de les violències masclistes contra les dones... 

Aquesta justícia és patriarcal, i ho cridarem ben fort  fins a 

aconseguir canviar-la.

NO CALLAREM!!!  SOCAVEM L’ORDRE PATRIARCAL I EL 

CAPITALISME  VISCA...VISCA...VISCA...LA LLUITA FEMINISTA  

SOSCAVEM L’ORDRE PATRIARCAL i EL CAPITALISME 

COL.LECTIU 8 DE MARÇ I DONES
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E
l passat divendres 16 de novembre de 2018 va tindre 

lloc l’assemblea ordinària del Consell Local d’Esport de 

Cocentaina, on es va celebrar la votació per decidir els

diferents guardonats de la propera Gala de l’Esport Contestà. 

El pròxim divendres 25 de gener de 2019 es celebrarà la 

18ª Gala de l’Esport Contestà i l’esdeveniment tindrà lloc a 

les 20:15 al centre Cultural el Teular. Els guardonats han 

estat els següents:

Millor escola esportiva:“ESCOLA DEL JUDO CLUB 

COCENTAINA”, per la seua nombrosa activitat esportiva 

a aquesta darrera temporada, on els seus alumnes han 

participat en els Campionats Autonòmics, als Jocs Esportius 

de la Comunitat Valenciana, als Jocs Escolars de Formentera 

del Segura, a la Lliga Escolar de Castalla i fins i tot, a un torneig 

internacional celebrat a San Cipriano, França. En aquestes 

competicions aconsegueixen nombrosos podis, 6 medalles 

d’or i quedar campions com a millor escola a Formentera.

Millor Col·laborador Esportiu: “ELISEO SÁNCHEZ JIMÉNEZ”, 

pel seu treball en la formació de nombroses generacions de 

jugadors d’hoquei, tant a Cocentaina com a altres localitats, 

inclús a nivell autonòmic en la seua època de seleccionador 

de la Comunitat Valenciana. Als 10 darrers anys, Eliseo ha 

estat el coordinador i entrenador del Hoquei Club Cocentana.

Millor Esportista Veterà: “JUAN JOVER DOMÍNGUEZ”, per 

tota una vida dedicada a la pràctica del tennis, i on a dia de 

hui, encara el practica. Juan és un dels primers impulsors del 

tennis a Cocentaina, havent participat en totes i cadascuna 

de les 42 edicions celebrades de les 24Hores de tennis, des 

dels seus inicis pels anys 70.

Millor Club Esportiu: “EQUIPS JUVENIL I CADET DEL CD 

CONTESTANO", pels seus respectius ascensos de categoria a 

la temporada passada. L’equip juvenil va recuperar la plaça a 

categoria preferent que va perdre l’any anterior, mentre que 

l’equip cadet va muntar a 1º Regional per primera vegada 

en la història del Club.

Millor Esportista Promesa: “JOSÉ SOLBES JORDÀ”, per la 

bona temporada 17/18 on ha sigut jugador titular a l’equip 

juvenil del Hércules CF a la Divisió d’Honor, i on ha format 

part en 8 partits del Hércules CF «B» a categoria preferent. 

També a debutat amb el primer equip d’aquest club (Segona 

Divisió B del futbol espanyol), realitzant la pretemporada i 

jugant diferents partits amistosos amb ells.

Millor Esportista: “EUSEBIO PASCUAL BONHOME”, per la 

seua gran temporada, on ha sigut guanyador de la Volta a 

Segovia, la Volta a Zamora, la Volta a l’Illa de Tenerife i la 

Clàssica de Aitzondo, pertanyent aquesta última prova a la 

Copa d’Espanya. Aquests i altres resultats li han valgut per 

a ocupar la 2ª posició al rànquing de la categoria Elit de la 

Federació Espanyola de Ciclisme.

A més, hi haurà diferents mencions d’honor per aniversaris 

més que importants, com son els 100 anys d'història del C.D. 

Contestano, i els 20 anys d'història del Ye Faky futbol sala. 

Millor Col·laborador Esportiu: “ELISEO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

IX Campionat Nacional de ITTAF Taekwon-do Tradicional

E
l passat dissabte 24 de novembre de 2018 es va 

celebrar al pavelló municipal de Cocentaina el IX 

Nacional de ITTAF Taekwon-do Tradicional.

Després dels èxits aconseguits amb les dos jornades de 

la lliga autonòmica celebrades a Cocentaina, la federació 

espanyola de Taekwon-do Tradicional, de la mà de Mario 

Pons, va confiar de nou en Cocentaina per a albergar aquest 

campionat nacional.

Al voltant de 200 participants, provinents de 8 comunitats 

autonòmiques diferents van fer les seues exhibions 

competitives d’aquest art marcial.  

Damunt dels 3 tatamis preparats per a celebrar aquesta 

competició, els participants de València, Madrid, Múrcia, 

Canàries, Andalusia, Aragó, Galícia i Catalunya, van lluitar 

durant tot el dissabte des de les 10:00 del matí fins les 21:00 

de la vesprada per fer-se amb el lloc més alt del podi.

Com a avantsala, el divendres 23 a les 19:00 hores, al 

pavelló municipal de Cocentaina, va haver unes classes de 

defensa personal dirigides pels grans mestres del Taekwondo.

Destacar l’actuació dels locals Ismail Chaabna, subcampió 

d’Espanya en Tul i en combat masculí categoria júnior; de  

Gustavo Cremades, campió d’Espanya en Tul, categoria 

júnior i tercer lloc en combat; Adrian Vidal, campió en tul 

mixto infantil i Sara Chaabna, campiona en combat femení 

infantil.
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La contestana Ana Mewei Micó estará en el campionat 
nacional de rítmica

E
l Club Esportiu Chamara d'Elx va participar el cap de 

semana del 17 de novembre en la Fase Autonòmica 

del Campionat d'Espanya de conjunts de gimnàstica 

rítmica que es va celebrar en la localitat valenciana de Lliria.

L'equip júnior del Chamara, format per Ana Cantó, Rosalía 

Serrano, Lucía Alonso, la contestana Ana Micó i Verónika 

Bondarchuck, va estar sensacional i va executar un exercici 

de cinc cintes amb una gran precisió i elegància.

La seua actuació van captivar al públic i al jurat aconseguint 

el títol de campiones autonòmiques per a pujar pel cap alt 

alt del podi. Gràcies a la seua brillant actuació estaran al 

desembre en la Final del Campionat d'Espanya de Rítmica.

de Caixa Rural – Segurs RGA

U
na de les grans sensacions de l'última temporada 

amateur a Espanya formarà part del filial de Caixa 

Rural – Segurs RGA. El cooredor contestà Eusebio 

Pascual buscarà el salt a professionals confirmant els 

excel·lents resultats obtinguts en 2018, any que ha conclòs 

en segona posició del rànquing de la RFEC.

A pesar que les seues millors actuacions han arribat en 

proves per etapes, el terreny en el qual millor es desembolica 

el ciclista de Cocentaina, Pascual va sumar el seu primer 

èxit de la campanya en la Aiztondo Klasika, una de les 

puntuables més exigents de la Copa d'Espanya.

Després de concloure segon en Guadalentín i tercer a 

Lleida, el corredor enguany del conjunt Mútua de Llevant va 

sumar a Segòvia la seua primera tornada de la temporada, 

fent gala d'una notable regularitat en les tres etapes de la 

ronda castellana. Dues setmanes després, a mitjan juliol, 

repetia fórmula per a apuntar-se la Volta a Zamora, una altra 

de les carreres importants del calendari nacional.

Pascual va mantindre aquest alt nivell fins a final de curs, 

aconseguint un triomf d'etapa en Volta a Salamanca (sisé en 

la general) i tancant l'any vencent en l'última etapa i la general 

de la muntanyenca Volta a Tenerife. En total, sis triomfs de 

categoria i infinitat de llocs d'honor des de febrer fins a setembre.

Eusebio Pascual: “Caixa Rural – Segurs RGA és un 

equip de referència, amb molta experiència, en el qual puc 

continuar creixent com a ciclista. He completat un any en 

què he gaudit molt, sens dubte el millor de la meua carrera, 

fent un salt de qualitat i aconseguint resultats des de principi 

de temporada. He vist recompensat tot el meu treball. Per a 

l'any vinent vull aportar les meues qualitats a l'equip i ajudar 

en tot el possible, aprenent dels meus companys i directors. 

El meu objectiu és continuar millorant i buscar l'oportunitat 

de fer el salt a professionals”.
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Segona prova lliga local BMX Alcoi

E
l dissabte 24 de novembre es va celebrar a Alcoi la 

segona prova BMX puntuable per a la lliga local d'Alcoi, 

els corredors contestans van tindre molt bona actuació: 

Kike Santonja Moya va ser tercer en la categoria querubí. 

En la categoria prebenjamí Xavi Cherro Belda va quedar 

primer, Paula Santonja Moya tercera i Pep Vicent quart. I en 

la categoria aleví Gorka López Seguí va ser primer. 

En el campionat autonòmic de BMX Gorka López Seguí 

va realitzar una bona actuació quedant sisè.

Ramón Marí, nou entrenador 
del Cd Contestano

I
sidro Flausino que exercia d'entrenador interí del 

Contestà, deixa la banqueta dels rogets per a exercir la 

seua missió de director esportiu. D'aquesta manera, la 

decisió del club ha sigut la de signar a Ramón Marí perquè 

porte el timó de la banqueta contestana.

El nou tècnic, Ramón Marí, compta amb una amplia 

experiència en les banquetes de Regional Preferent, ja 

que ha dirigit al clubs com el Guadassuar, Xàbia, Benissa, 

Teulada, Requena, Algintet o Tous. A més, també va tindre 

l'oportunitat d'estrenar-se en la Tercera Divisió Nacional quan 

es va trobar als ordes del Sant Marcelino.

A més, també s'han produït variacions quant als jugadors 

de la plantilla de refereix. Així ha arribat a la zona defensiva 

Borja Tranche, lateral esquerre que ha militat en el Jove 

Español, Muro, Almoradí i que fins llavors estava defensant 

els colors del Benidorm.

D'aquesta manera, la plantilla amb la qual es troba Ramón 

Marí està configurada pels següents jugadors: els porters 

Iván Villalba, Iván Vallés i Rubén Vallés; els defenses Javi 

García, Julio Vicedo, Adrián Ferri, Adrián Cintas Josep Nadal 

i Borja Tranche; els migcampistes Juanmi Mas, Octavio 

Cerdá, Adrián Palací, Sergi Payà, Ferrer, Sergi Sanjuán, 

Pablo Cremades i Iván Ceballos; i els davanters Mateo Moltó, 

Joaquin Molto i Iomar.

La penya Barcelonista 
Contestana gaudeix de 
l’esmorzar de Fira

L
a Penya Barcelonista Contestana va celebrar el passat 

4 de novembre el seu tradicional esmorzar de Fira amb 

els seus socis i sòcies i aquell acompanyant que va voler 

passar una estona agradable. 

Amb ell no va faltar el que està caracteritzat per als socarrats 

l’esmorzar de Fira on podem trobar: embotit, aspencat etc. 

La bona companyia i el bon ambient van donar lloc a un 

esdeviment on, la germanor, regna i està vigent entre tots i totes.

 Donar les gràcies a tots els socis i sòcies per la gran 

resposta donada davant aquest esdeveniment i animem als 

que no han pogut assistir ho facen el pròxim any.

Així és que... l'any que ve més i millor !! Tots junts fem Penya .
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III Trail Fira de Tots Sants

I 
en aquest 2018, la Fira concloïa de manera oficial amb 

el III Trail Fira de Tots Sants que organitza el club Soca 

Run. Tot i que paresca un tòpic, hem de parlar d’èxit 

de convocatòria, èxit de col·laboració, èxit de participació i 

sobretot, èxit en l’organització.

Diferents motius burocràtics i administratius (parlem del 

parc natural de la Mariola) han acotat enguany el període 

curses que es poden desenvolupar per la serra i que formen 

part del circuit Txitxarra Trail. El termini de la cursa compren 

des d’octubre fins gener-febrer. A Cocentaina ens restava la 

data del 18 de novembre i el Soca Run, es va posar mans a 

l’obra per tindre tots els papers i permisos al dia i convocar 

el trail que un any més va tindre l’acceptació esperada.

Aquesta edició, contemplava de nou tres rutes totalment 

diferents, la prova de 20 quilòmetres (que els grans 

corredors assenyalaven que era dura, intensa i un gran repte 

per a ells) i que era la puntuable per al circuit Txtitxarra trail; 

la prova de 8km, puntuable i la marxa senderista també de 

8km però que en aquest cas no era competitiva.

Tot i que l’oratge semblava que seria el gran protagonista, hem 

de dir que els va donar una treva, es va aliar amb el Soca Run 

per a que la prova puguera realitzar-se sense cap problema.

De bon mati ja hi havien corredors pel poble calfant i és 

que a les 8:30h començava l’entrega de dorsals al Pla. Tot 

ben detallat i cuidat fins al mil·límetre fan d’aquesta prova 

una garantia de seguretat i de tranquil·litat per al corredor i 

la seua família que passen un bon mati a Cocentaina.

L’espeaker, Javier Castelló no donava treva al descans i a 

les 9h en punt, eixien els corredors de la prova dels 20km, 

cincs minuts després els de 8km i per últim els marxistes.

Parlem de vora 500 participants, però sobretot hem de 

destacar el poder de convocatòria que el Soca Run te i la 

col·laboració de moltes entitats esportives i no esportives 

del poble que avalen l’èxit de la cursa. En aquest apartat, 

des del club Soca Run, donar el més sincer agraïment 

a: l’Ajuntament de Cocentaina a través de la regidoria 

d’esports; a la regidoria de la Fira de Tots Sants; Seu 

Universitària Cocentaina. Universitat Alacant; Carrefour; 

Wardrobe Systems – Roure; Centre Excursionista Contestà; 

Joyeria Maymi; Estética Alicia Bautista; Nuria Esport; Café 

Barsel; Gat Negre; Boreal Cocentaina; Club Atletisme 

Alcoi;  Vivers La Solana; BTT Tonyineta;  Associació de 

voluntaris Montcabrer; Tien 21 Cocentaina; Centre de dansa i 

entrenament Mónica Talens i Adrian Palací; filà Gentils; C.P.A 

Cocentaina, Ana Sanz – Arquitectura; Levantina Carpas;        

Amigo 24 Movilidad Personal i Forn de pa Ripoll..

Amb temps de vertigen les proves van concloure, tenint 

la meta i el pòdium també al Pla. Destacar els punts 

d’avituallament col·locats de manera estratègics per tot el 

recorregut i les paraules d’ànims per als grans corredors que 

van participar en aquest III Trail Fira de Tots Sants.

El quadre de campions va quedar de la següent manera:

Classificació general masculina 20km

1-. David Belda García, 1 hora, 43 minuts, 40 segons

2-. Joaquin Martí Calabuig, 1 hora, 45 minuts, 08 segons

3-. Alfonso de Moya Sánchez, 1 hora, 47 minuts, 13 segons

Classificació general femenina 20km

1-. Esther Gil Brotons 2 hores, 10 minuts, 45 segons

2-. Eva Castells, 2 hores, 16 minuts, 29 segons

3-. Nuria Orta 2 hores, 17 minuts, 41 segons

Classificació general masculina 8km

1-. Francisco Javier Roman Serrano, 35 minuts, 37 segons

2-. Raúl Solbes, 36 minuts, 44 segons

3-. Ricardo Martínez, 37 minuts, 10 segons

Classificació general femenina 8km

1-. Elia Moya, 47 minuts, 01 segon

2-. Noelia Vicedo 48 minuts

3-. Irene Ribes, 48 minuts, 28 segons

En la web i facebook del Soca Run poden disfrutar de 

grans fotografies fetes per Silvia Botella i Carles Cerver, 

Fletxa, així com de gent particular.



FERRAN ALBORS

44 Salut i benestarRevista El Comtat desembre 2018

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.

ROMER (Rosmarinus officinalis)
(Romer, Romaní, Romero)

Floració durant tot l'any, principalment a la fi de 
l'hivern i principis de la primavera, i al final de l'estiu 
i principis de la tardor.

La recol·lecció es fa durant tot l'any, però millor 
en plena floració. 

Hi ha un refrany que diu: "De flors de romer i de 
persones per casar, tot l'any n'hi ha".

De les virtuts del romer es pot escriure un llibre 
sencer, però les més importants són que rebaixa 
la sang, tònic, aperitiu, estimulant, antiespasmòdic, 
colagog i vulnerari.

Cada any, el meu oncle Juanito, del 19, em deia: 
"Hem d'anar a collir unes branquetes de romer de la 
flor blanca per a fer l'alcohol, i així ens farem unes 
fregues per a les articulacions adolorides. Aquestes 
plantes de romer de la flor blanca estan quasi 
explicades en tota la serra de Mariola, cal cercar-les 
en llocs molt assolellats. Me'n recorde que estant 

entre les finques dels masos de Prats i del Pla, Paco 
Campaneta que en aquestes coses era per a llevar-se 
el barret, em va dir: "Nandet, tu mira, vés mirant... A què 
eixa fulla i eixa flor no són iguals?" En efecte, enmig del 
romeral apareixia una planta de romer de flor blanca, 
bella i espectacular.

REMEI CASOLÀ:

Per a un bon alcohol de romer, s'omple un pot de 
cristall fins a la meitat amb els capolls florits de la part 
aèria de la planta, una mica de càmfora i uns brots 
tendres d'argilaga. Cal omplir el recipient fins a dalt 
amb alcohol de farmàcia (96º), i deixar que macere 
durant 30 dies en un lloc fresc i fosc. Hi ha un altre 
refrany que diu: "Qui a la serra va i no arreplega romer, 
no té amor vertader".
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RECUPERACIÓN PSICOLOGICA

C
uando hacemos referencia al concepto de 
“recuperación” referido a salud emocional, estamos 
ante un tema mucho más complicado que cuando 

hacemos referencia a la salud física, porque recuperarse 
de una enfermedad o lesión implica tiempo, descanso, 
tratamiento y se hace visible el resultado. Pero a nivel 
emocional la cosa cambia, no se observan las lesiones ni 
las heridas y por ello es más difícil pedir ayuda.  Es más, 
en ocasiones no se llega a iniciar siquiera este proceso 
de sanación o recuperación porque no se atreven a 
solicitar ayuda o no son conscientes de que ese malestar 
esconde en realidad un trastorno psicológico. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), casi el 50% 
de la población con problemas emocionales y mentales 
nunca recibe tratamiento.

Todo proceso de recuperación personal nos obliga a 
transitar caminos desafiantes y despertar la fuerza interior 
que todos llevamos dentro.Esa capacidad interior de 
recuperación está en nuestro interior, tal vez dormida, 
pero surge cuando la necesitamos, se llama Resiliencia.

Para el célebre psiquiátra británico D.W. Winnicot 
el camino hacia la sanación emocional pasa por 
reclamar la propia dignidad humana para reconectarse 
con el verdadero yo. En ocasiones, las personas nos 
dejamos llevar por dinámicas internas poco adecuadas 
configurando, de algún modo, un “falso yo”.

Para el psicólogo Carl Rogers  las personas estamos 
obligadas a “actualizarnos” constantemente. En su 
línea de pensamiento, nos recomienda dejar a un lado 
creencias y estados dañinos o negativos para despertar 
todo el potencial de nuestro ser, similar a la célebre frase 
de Benjamin Franklin “Si crees que ya has terminado 
de cambiar, es que has puesto un muro en tu vida”. 
Reflexiona sobre ello.

Lo primero que debemos entender de todo proceso 
de recuperación es que la vuelta a la superficie pasa por 
introducir cambios, por cortar con la inercia. Estamos 
obligados a ir más allá de esos límites donde se contiene 
la comodidad y muchas de esa relaciones de apego, 
esas que nos abocan a retroalimentar círculos viciosos 
de sufrimiento e infelicidad.

La capacidad de recuperación está dentro de cada 
uno, pero en ocasiones necesita ser despertada desde 

el exterior para poder comprender lo que nos ocurre y 
que nos ayuden a salir de la zona de confort para poder 
crecer y avanzar. Es tan importante ese entorno facilitador 
como entender que el proceso de recuperación depende 
sólo de nosotros mismos.

En todo proceso de recuperación las claves suelen ser 
las siguientes:

1- Encontrar un motivo que nos empuje a la recuperación, 
a comprometernos en el proceso terapéutico y avanzar.

2- Saber exactamente que es lo que estamos 
enfrentando (una depresión, una ansiedad, una 
insatisfacción vital…) para saber también las técnicas 
para su resolución.

3- Trazar un plan de recuperación.
4- Reconectarse de nuevo con la vida, aunque desde 

otra perspectiva, desde otras prácticas y dejando de lado 
lo viejo que no nos sirve.

5- Conectar con nuestra mejor versión, descubriendo lo 
fuertes que podemos llegar a ser, porque  la recuperación 
es ante todo un viaje de grandes aprendizajes y 
autoconocimiento.

En Japón existe una técnica ancestral llamada Kintsugi  
mediante la cual se reparan objetos rotos de cerámica. 
Se realiza utilizando un adhesivo muy fuerte, sobre el que 
después se aplica polvo de oro. Esta técnica no busca 
reparar la pieza rota para que recupere su forma original, 
sino unir los pedazos mediante oro o plata convirtiéndolo 
en  un objeto nuevo, diferente, más vital, resistente y bello, 
además de irrompible.

Ernest Hemingway, solía decir que “la vida nos rompe 
a todos en algún momento, pero solo unos pocos logran 
hacer más fuertes sus partes rotas”. Cuando algo valioso 
se quiebra o se rompe una forma de superarlo es no 
esconder nunca nuestra fragilidad, nuestra debilidad y 
trascender la experiencia recuperando nuestras partes 
rotas convirtiéndonos en personas mucho más fuertes 
gracias a los hilos dorados de la resiliencia. Porque ya no 
somos los mismos de antes. Lo creas o no, si lo hemos 
hecho bien, seremos increíblemente más fuertes.

“Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar 
que todo está perdido y hay que empezar de nuevo” 
Julio Cortázar.
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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

¿Celebramos la navidad?

T
iempo de celebración, de reunión familiar, de 
compartir, días de vacaciones para hacer cosas 
diferentes y reunirse con aquellas personas que 

hace tiempo que no compartes momentos. 
Los humanos, parece que, estemos programados 

para amenizar cada velada de celebración con comida. 
Por escasez que viva una población siempre hay un 
alimento para amenizar veladas de celebración. Si 
celebramos, comemos, si nos reunimos, comemos, si 
estamos contentos y felices, comemos y, si estamos 
tristes, también comemos. En definitiva, poco me 
va a servir si empiezo con los buenos consejos de 
alimentación saludable. En estos días se va a ir todo al 
traste, sé que se intentará o no, pero con la intención 
será suficiente. Son días donde el cariño del anfitrión 
se ve reflejado encima de la mesa, como si se tratara 
de medir el aprecio con la cantidad de comida que 
sostiene la mesa en estos días navideños.

Llegados al punto de reconocer que la navidad, es 
tal cual se presenta hoy en día por la tradición de año 
tras año. España ha pasado por declives económicos 
en el que se guardaban o se preparaban los mejores 
manjares para esos días de reunión familiar. El 
inconveniente es que actualmente el modo de vida es 
tan diferente que está presente la navidad durante todo 
el año. Mi consejo, come en calidad y no en cantidad.

Tómalo como el lema que te acompañe durante 
todas las navidades. ¿Qué consigues comiendo en 
cantidad?, malas digestiones, sensación de plenitud, 
malestar corporal, dificultar para conciliar el sueño... 
Por lo que, disfruta, valora, saborea el momento. Estar 
con las personas queridas, disfrutar de la conversación 
y también de la comida. La comida para disfrutarla 
hay que apreciar su aroma, su sabor y por supuesto, 
masticarla bien. ¿Puedes llevar a cabo estas acciones 
si devoras la comida?.

Es im-posible gestionar una comida navideña si 
estamos en modo automático, es decir, nuestra mente 
está en otro plano sin presenciar el momento presente. 
Es nuestra forma de actuar de manera natural en el 
día cotidiano, así que, sí, te voy a dar unos consejos 
para que amplíes perspectiva y a ser posible seas 
consciente de cómo actúas en esos momentos y 

puedas disfrutar unas navidades sin molestias físicas 
y sin ver un incremento en la báscula en enero.

1.Aprecia cualquier aspecto que acompañe a la 
navidad. Valora y agradece poder compartir con 
personas que sin ellas tu vida no sería igual.

2. Agradece poder celebrar a todo lo grande la navidad.
3.Come en calidad y deja la cantidad de lado.
4.Selecciona los manjares que se presenten 

en la mesa. No comas por comer sino porque 
verdaderamente te apetece o te gusta (siempre que 
valores que no va repercutir en tu digestión).

5.Mastica bien con la intención de disfrutar al 
máximo exponente.

6. Ten presente el consumo diario de fruta, verdura 
y hortalizas.

7.Si eres el anfitrión busca recetas diferentes 
elaboradas con presencia de verduras y frutas (en lo 
sencillo también se encuentra el disfrute)

8.Prepara aperitivos saludables. Patés vegetales, 
humus con crudités de verdura, encurtidos, brochetas 
de cherrys con queso fresco de cabra...

9.La bebida principal que amenice la comida que 
sea agua.

10. Disfruta de todo el contexto de la navidad, no 
centres la atención únicamente en la comida.

En conclusión, prevenir mejor que curar. Los días 
señalados llevan su amenización alimentaria inevitable 
en muchas ocasiones, (¿quién le dice al anfitrión que 
no prepare tanto?), pero la responsabilidad de cuidar 
tu salud la pones tu.

Restablece la rutina alimentaria, con presencia 
de verdura, frutas y carne o pescado de calidad los 
días que no hayan celebraciones. En el caso de estar 
presente el malestar físico después de la navidad 
plantéate una alimentación ligera con elaboraciones 
saludables, con gran presencia de hortalizas cocidas, 
a la plancha, al vapor, plancha..., carnes magras y 
mayor presencia de pescado. Acompaña las comidas 
de cantidad adecuada de agua y si es necesario incluye 
alguna infusión que acompañe la depuración de esos 
excesos.

Recuerda, calidad no requiere de cantidad. 
Feliz Navidad.
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CocentainaCARMEN GARCÍA GALIANA / Naturópata- Flores de Bach / carmens151811@gmail.com

LA ANSIEDAD A VECES UN OBSTACULO

L
a ansiedad es un estado emocional displacentero que 

se caracteriza por síntomas psíquicos, fisiológicos y 

de conducta. Es una emoción normal, pero cuando 

la ansiedad produce una respuesta desproporcionada en 

relación al estímulo, cuando el estímulo desencadenante no 

es real, cuando la ansiedad interfiere de forma importante 

en la vida cotidiana o cuando los episodios son frecuentes 

y prolongados, estamos ante una ansiedad patológica. En 

estas ocasiones la ansiedad se convierte en algo negativo y 

dañino para el individuo.

Todos hemos sentido ansiedad o preocupación de vez 

en cuando, especialmente cuando una persona tiene que 

enfrentar situaciones que pueden resultar estresantes 

como hablar en público o ir a una entrevista de trabajo. 

Este ocurre porque la ansiedad es una emoción común y 

normal de las personas frente a situaciones estresantes y 

de incertidumbre y la emoción cumple una función útil que 

permite adaptarnos a la vida. Este tipo de ansiedad puede 

hacerte estar alerta, ayudándote a ser más productivo y 

a realizar el trabajo de manera más eficiente. Pero hay 

momentos en los que la ansiedad más que resultarnos útil 

se convierte en un obstáculo para llevar una vida normal, 

este ocurre cuando aparecen síntomas de ansiedad sin 

motivos aparentes, o bien, que el nivel de ansiedad ante un 

acontecimiento es totalmente desproporcionado respecto al 

peligro real que supone.

La ansiedad se puede manifestar mediante síntomas muy 

variados como sudoración excesiva, palpitaciones, sensación 

de ahogo o nudo en el estomago, sequedad de boca, mareo, 

dolor torácico, etc. Otras veces es miedo: a perder el control, 

a viajar en el avión, a espacios cerrados…También puede 

llevar a evitar o escapar de aquellas situaciones que se viven 

como peligrosas. Por todo lo dicho la ansiedad es un trastorno 

que, si no se trata adecuadamente, tiende a mantenerse y 

cada vez hay más cosas o situaciones que la desencadenan.

Cuando en una persona la ansiedad que sufre ya le supone 

un obstáculo en su vida cotidiana, hay ciertas medidas en 

las que notaria una mejora o desaparición de la ansiedad 

patológica que le está impidiendo llevar una vida normal. 

A continuación  hare mención de las medidas que en mi 

opinión son positivas realizar ante una ansiedad que ya es 

considerada patológica:

Como siempre y ante toda patología, la dieta es la base 

para que todo cuerpo físico este equilibrado y tenga los 

nutrientes necesarios para poder funcionar correctamente, 

por ello es muy importante seguir  una dieta equilibrada rica 

en verduras y frutas de la temporada y proteínas de calidad, 

evitando el consumo de bollería, alimentos precocinados, 

bebidas excitantes y tabaco.

Hacer ejercicio físico: caminar, nadar, bicicleta, etc. 

Durante la práctica del ejercicio se liberan endorfinas, 

sustancias relacionadas con la sensación de bienestar. 

Además ayuda a distraernos de las preocupaciones.

En el campo de la fitoterapia, las plantas que nos 

pueden ayudar ante una ansiedad son las relajantes como 

la valeriana, tila, pasiflora, melisa, Maria Luisa, azahar y 

manzanilla. La amapola y el lúpulo son recomendables ante 

problemas de conciliación del  sueño. El espino blanco ante 

una ansiedad es muy apropiado para las palpitaciones y 

ahogo en el pecho. 

Hay que mantener un sistema nervioso bien alimentado 

para que no se pierda el equilibrio, por ello en nuestra dieta 

hay que abusar de alimentos ricos en el grupo de vitamina 

B, omega 3, fosfolípidos, magnesio y triptófano.

En flores de bach, terapia que en mi opinión en situaciones 

de ansiedad es muy efectiva, las flores apropiadas dependería 

de la causa que está provocando esa ansiedad exagerada 

en la persona, normalmente se trataría con las flores del 

miedo porque en cualquier ansiedad el miedo está presente, 

que son Rocke Rose, Mimulus, Cherry plum y Aspen.

Aprender a respirar correctamente. La respiración es 

una función básica del ser humano de la que no somos 

conscientes la mayor parte del tiempo, por ello aprender 

a respirar bien puede ser de gran ayuda para controlar la 

ansiedad. Respirar lenta y profundamente, utilizando el 

diafragma en vez de los hombros y el tórax, centrándonos en 

el movimiento de ascenso y descenso del abdomen hará que 

desviemos la atención de lo que nos estresa y puede ayudar 

a calmarnos. Practicar Yoga o Pilates es muy recomendable 

ya que se realiza ejercicio físico, el cuerpo se relaja  y se 

aprende a respirar correctamente.

El masaje realizado con movimientos suaves y con aceites 

esenciales de plantas relajantes como el azahar o la lavanda, 

produce una agradable sensación de sosiego y bienestar 

tanto físico como psíquico.

Y sobre todo ante una ansiedad  en mi opinión es descubrir  

por uno mismo o mediante ayuda de profesionales que es la 

causa que está provocando ese estado de nerviosismo, y de 

miedo irracional, y  dar solución, que es ni más ni menos, 

conseguir  desaparecer la causa, que es el origen  y motivo  

del desequilibrio tanto físico como emocional.

Cambia tu atención y cambiarás 
tus emociones.

Cambia tu emoción y tu atención 
cambiará de lugar
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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: 5- 11- 15- 16- 17- 21- 27 

Dies:  4- 10- 14- 20- 22- 23- 26 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina DESEMBRE

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

Dissabtes: 8:55- 15:23 

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

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

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

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 6- 8- 9- 12- 18- 24- 28

Dies: 1- 2- 3- 7- 13- 19- 25- 29- 30- 31

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dijous de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol

El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des del 15 de novembre fins l’1 d’abril.

Nucli urbà: a partir de les 18:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 16:00 h i fins les 24:00 h

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            Tlf. 96 533 52 04
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10h a 13 h.

Dimarts: de 16h a 19h. Dijous: Tancat

      
cres d

HORARI D’AUTOBUSOS
COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,;servei cada hora fins les 21:15. 

Dissabtes: 8:15, 10:15, 12:15,14:15, 17:15, 

19:15, 21:15

Diumenges i Festius 8:15, 10:15, 12:15, 

13:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 21:15

COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, fins 14:45  servei  cada hora.   

16:15, 18:15, 20:15 i 21:15

Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 18:15, 

20:15, 21:45 

Diumenges i Festius 9:15, 11:15, 12:45, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15, 20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 7:40, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h 

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables:  10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

    ALCOI-ALACANT
     Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00,                          

19:00, 21:00

  Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 

15:00, 18:00, 21:00

     Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT






