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2 Revista El Comtat febrer 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!

Construcció de nous nínxols al cementiri municipal Neteja de badens i camins a causa dels despreniments de 

terra de les pluges

Ma de pintura al llavador de Fraga per llevar els grafitis de 

les parets
Millora del lloc i de l’espai a les oficines i sala multiusos del 

pavelló del poliesportiu

Trituració de les restes de poda de l’arbrat general del 

municipi

Millora del paviment i asfalt de l’entrada al polígon industrial 

de les Jovades
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Em Preocupa

A
ls baròmetres de CIS apareix com a primera 

preocupació l’atur, que cada dia preocupa a més gent 

malgrat la propaganda oficial en televisions, ràdios i 

diaris que diuen tot el contrari: “España va bien”, “Somos 

la locomotora de Europa”, i altres missatges propagandístics 

que a la majoria de les famílies que tenen a algun membre 

en eixa situació o pateixen contractes precaris els indigna.

En segon lloc,  la corrupció és un dels problemes que més 

preocupa a la ciutadania, perquè la corrupció dels polítics 

ens afecta a tots, a totes les nostres butxaques, perquè com 

tothom ja sap per a obtenir un contracte públic en alguna 

administració pública, a vegades cal passar per caixa i 

“donar” un percentatge estipulat al partit que governa i a 

les butxaques d’alguns polítics.

Em preocupa que hi ha molta gent que quan s’adonen de 

la corrupció política i econòmica no s’ho creuen, pensen que 

tot és propaganda d’altres partits per a poder aconseguir el 

que no poden aconseguir amb les urnes. És increïble que 

encara uns quants milions de persones voten a algun partit 

que ens ha robat, que els ha robat a ells mateixos, que per 

culpa d’eixa corrupció els nostres serveis públics cada dia 

tinguen menys qualitat. No es queixen vostés que per a 

anar a un metge especialista o perquè els operen hagen 

d'esperar alguns mesos i a vegades anys? Per què creuen 

que passa açò?

Em preocupa que el grup d’Estats contra la Corrupció 

(GRECO) , òrgan del Consell d’Europa presenten un 

informe sobre l’estat de corrupció del nostre país i de les 

recomanacions que proposen sols acompleixen set de forma 

parcial i les quatre restants no les compleix de cap manera.

Per què passa i ha passat açò? Perquè segons la 

Constitució Espanyola , que van fer els mateixos polítics, 

el poder polític nomena a la majoria de jutges del Consell 

General del Poder Judicial, nomenen a la majoria dels 

membres del Tribunal Suprem, del Tribunal Constitucional, 

als presidents del les Audiències Provincials i als membres 

del Tribunal Superior de Justícia. No els preocupa açò?

Continuem: els governs espanyols elegeixen als membres 

que devien controlar la corrupció com el Tribunal de 

Comptes, el Síndic de Greuges i al Fiscal General de l’Estat. 

Què els pareix? Seguim, encara no he acabat. També 

controlen la intervenció d’Hisenda, l’Agència Tributària i 

anomenen els càrrecs més alts de lliure designació de tota 

l’Administració Central. Què els pareix?

Per acabar sols dir-los que segons un informe de la 

Comissió Nacional del Mercat de la Competència, la 

corrupció costa als espanyols 87.000 milions d’euros a l’any. 

S’adonen del que es podria fer amb eixos diners anuals?

Els preocupa tot açò?

Paco Fuster
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Dos anys i mig de fum, per un poble amb futur

U
n 13 de juny del 2015 la corporació municipal va 

prendre possessió seguint el mandat del vot dels 

contestans i contestanes.

Des d’aquell dia fins a hui, la gestió de l’equip de govern 

es podria resumir en política de titular, no-gestió i governar 

a salto de mata sense tenir un projecte de poble. Anunciar 

moltes coses i complir-ne ben poques. Per concretar, l’equip 

de govern incompleix sistemàticament els seus compromisos 

amb la ciutadania i amb la resta de grups municipals. Es 

pot ser el màxim representant públic d’un poble sense tenir 

paraula? 

Per fer memòria: Què ha sigut d’aquelles vivendes socials? 

Què ha sigut d’obrir el Palau els diumenges? Què s’ha 

fet per què Cocentaina estiga més neta? Què ha sigut de 

l’adequació del carrer Major i la resta de carrers adjacents? 

Què ha sigut d’això d’elaborar un Pla de la Muralla? Què 

es fa al Mercat Municipal que cada vegada queden menys 

botigues? Quines ajudes es porten a terme per dinamitzar 

el comerç local enfront de les grans superfícies? On està un 

pla de manteniment per als camins rurals? Com pot ser que 

el Castell haja estat més d’un any tancat per desperfectes? 

Quin suport real dóna l’Ajuntament a la indústria i a les 

empreses? Com és possible que continuen les mateixes 

barreres arquitectòniques? Què ha sigut del projecte del 

trinquet municipal i de la sala bulder? Què ha sigut d’unes 

noves instal·lacions per a Ràdio Cocentaina? 

A banda, s’han perdut ajudes d’altres institucions per no 

presentar cap projecte o per no portar-lo a terme! Ajudes per 

a la mobilitat sostenible o per a tenir una oficina d’atenció a 

les persones migrants. Exemples de deixadesa total.

Per això, és necessari canviar les maneres de treballar al 

capdavant del nostre poble. Un canvi d’actitud! Un canvi 

basat en la proximitat amb la gent, el diàleg i el trellat. I en 

eixe camí estem! Al Col·lectiu 03820-Compromís som un 

grup de gent transversal que aposta per una Cocentaina 

millor. Una Cocentaina amb un projecte de poble per al 

futur. Amb un suport decidit a la indústria i als nostres 

sectors productius per a crear faena. Apostar pel turisme 

de veritat! Estar decididament amb el nostre comerç amb 

iniciatives innovadores! Fer un poble accessible per a totes 

les persones! Sí, fer un poble amb futur!

Paco Payà, coordinador del Col·lectiu 03820-Compromís

Pressupost “0” euros, desapareguts “143.353”

F
ins la mort del Dictador, l'any 1975, va ser impossible 

investigar o nomenar la paraula Memòria Històrica. 

La llei d'amnistia del 77 va ser i és una escenografia 

d’una realitat que va fer caure en sac foradat les intencions 

de canvi. La realitat del moment ens va fer creure que 

les llibertats polítiques i democràtiques ens portarien a la 

recuperació i restauració de la “ Dignitat de les Persones 

”que van ser assassinades, perseguides, humiliades, 

afusellades, empresonades en camps de concentració i 

presons, violacions contínues dels Drets Humans,... fets 

que ocorregueren a les quatre dècades de la Dictadura 

Franquista.

La transició, el bipartidisme, la manca de voluntat política, 

va confirmar que tot estava lligat i ben lligat. Des que es 

va crear l’ Associació per a la Recuperació de la Memòria 

Històrica, l'any 2000, les reivindicacions han sigut contínues, 

aconseguint en 2007 la Llei de Memòria Històrica, una llei 

il·lusionant per recuperar la Dignitat dels qui lluitaren per 

defensar les Llibertats i la Democràcia. El bipartidisme i els 

seus correligionaris, premsa, televisió i església, les seues 

informacions interessades i distorsionades, no fan més que 

obrir les ferides. L'Església reaccionà amb la reconciliació 

amenaçada, jugava amb la por de les persones i manipulava 

els seus sentiments. Així, una societat que semblava haver 

trobat el camí de la seua reconciliació tornà a trobar-se 

dividida i enfrontada. 

Les polítiques del PP, posant traves i amb un finançament 

de 0 €, amb les declaracions dels seus dirigents, des de 

Rajoy fins a Hernando, demostren que hem passat massa 

temps gaudint d'un règim de llibertats imperfectes però, 

segons ells, règim de llibertats al cap i a la fi. En esta dècada, 

no han impedit que hagen mort milers de descendents dels 

familiars que la repressió franquista va fer desaparèixer, 

sense haver rebut cap atenció per part de l'Estat. 

Sembla que la situació i les circumstàncies estan canviant, 

les Comissions Cíviques i Socials van pressionant i junts 

a alguns governs autonòmics, municipals i Diputacions 

va augmentant l’interès per esmenar esta anomalia 

democràtica. Esperem que això continue! 

A Cocentaina, Francesc Jover, estudiós i investigador del 

tema, va publicar al 2008 "República, guerra i repressió 

franquista a Cocentaina", testimonis vius, alguns en primera 

persona, altres relatats pels seus familiars, del que va succeir 

en aquest negre període de la nostra història. Endavant, 

Salut i República! 

Bernardo Reig Pérez 
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L’Ajuntament de Cocentaina aconsegueix 3 milions d’euros 
en subvencions per al municipi
NP Ajuntament de Cocentaina

D
urant el passat any 2017, l'equip de Govern 

de l'Ajuntament de Cocentaina va gestionar la 

sol·licitud d'un total de 62 subvencions a les diferents 

administracions, de les quals 45 varen ser aprovades i la 

resta desestimades (la majoria d'aquestes, per falta de 

recursos econòmics).

L'import de les 45 subvencions aprovades ascendeix a un 

total de 3 milions d'euros per a invertir en el nostre municipi, 

el que demostra una gran capacitat de gestió de l'Ajuntament 

per a aprofitar al màxim les possibilitats que aquest 

ajuntament té. I tot això tant per la dedicació que realitza 

l'equip de Govern, com pel que respecta als tècnics, els qui 

han de compaginar aquestes sol·licituds de subvencions 

amb el dia a dia de totes les tasques administraves que 

un municipi com Cocentaina té i que aquests últims anys 

s'han multiplicat per l'anomenada llei de "Montoro", que fa 

que es dedique molt de temps a tot el que se'ns requereix.

Aquests 3 milions de subvencions es divideixen en dos: 

les arribades des de l'administració provincial i aquelles que 

arriben des de l'administració autonòmica. S'han recollit al 

voltant de 500.000 euros en subvencions provinents de la 

Diputació Provincial, on cal ressaltar especialment les ajudes 

a les diferents infraestructures hidràuliques i la millora dels 

camins a través del romanent de la mateixa entitat provincial 

que aquest any ha aprofitat les subvencions habituals perquè 

els municipis realitzaren les obres dels desperfectes que va 

ocasionar el temporal del passat any. A banda de les diferents 

subvencions de l'àmbit social. I, a més, les subvencions 

arribades des de la Generalitat Valenciana governada per 

Ximo Puig, que durant aquest any ha subvencionat un total 

de 2 milions d’euros, destacant les ajudes en programes 

d’ocupació amb una dotació de 495.000 euros, la millora de 

les diferents infraestructures municipals per una quantitat 

aproximada d'1,5 milions i l’altre mig milió en treballs socials.

Com déiem, aquest balanç del 2017 pel que fa a 

subvencions gestionades i rebudes posa de manifest una 

vegada més l'agilitat i solvència que demostra l'equip de 

govern socialista. Mentre altres representants públics 

dediquen el seu temps a exigir i menysprear, sense parar 

atenció a tot l'esforç que aquestes gestions suposen per al 

nostre municipi, el govern i els treballadors públics de la casa 

es dediquen a treballar per a no perdre oportunitats, sempre 

optimitzant el temps i els recursos dels quals es disposen.

Aquest és el resultat d'una gestió seriosa, treballada, 

preparada i sobretot planificada que fan que Cocentaina 

millore dia a dia i que situa a les persones al centre de la 

gestió i de l'administració. Naturalment algunes qüestions, 

irremeiablement, ens passaran de llarg. Però el que està clar 

és que tan sols s'equivoca i erra aquell qui pren decisions i 

qui actua. I, sent així, segur que ens equivocarem algunes 

vegades més, encara que alguns no reconeguen que 

moltíssimes altres vegades els resultats seran positius i 

les decisions encertades. Si la finalitat és millorar i seguir 

avançant, tindrem les esquenes ben amples per a suportar 

altres qüestions que, a la fi, són secundàries.

Esperem que en aquest any 2018 es puguen obtenir 

resultats tan positius pels que a subvencions suposa. La feina 

i l'esforç per aconseguir-les no faltarà per part de l'equip de 

Govern socialista.
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L’equip de Govern socialista de Cocentaina presenta uns 
Pressupostos on destaca la recuperació de patrimoni històric
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l Govern contestà ha presentat recentment a la resta 

de grups amb representació municipal un esborrany 

dels Pressupostos per a aquest 2018. Precisament 

va ser el regidor d'Hisenda Marcos Castelló qui va lliurar 

aquest document a l'oposició durant l'última comissió 

d'Hisenda celebrada al consistori local. Un document que 

porta treballant-se de forma intensa durant els últims mesos 

i que recull les principals línies d'acció del govern socialista 

per a aquest present exercici. El Pressupost Municipal de 

Cocentaina per al 2018 ascendeix als 10.300.000 euros, 

el que representa un augment del 2,2% respecte a l'any 

anterior, complint així amb la normativa vigent, com és la 

complicada i estricta regla de la despesa. D'entre totes les 

actuacions previstes, destaca en el capítol d'inversions la 

partida de 300.000 euros destinats a la recuperació de 

patrimoni històric, com són els refugis antiaeris de guerra i 

la torre del Castell. A més, també s'invertiran altres 50.000 

euros en la redacció del Pla Director del Palau Comtal, el 

document que definirà els usos i les accions a realitzar en 

aquest emblemàtic edifici municipal, la rehabilitació i millora 

del edifici de Sant Cristòfol amb 125.000 o la realització 

de diferents projectes per al futur com poden ser l'ARRUS 

(Àrees de Rehabilitació i Renovació Urbanes) per al casc 

històric o el projecte del parc per a la zona verda del barri 

Sant Jaume.

Aquestes són part de les inversions més destacades 

d'aquest Pressupost Municipal per a 2018, uns comptes que 

també contemplen la contractació del personal necessari 

per a poder ampliar els horaris d'apertura al públic d'edificis 

monumentals, com ara els castells de Cocentaina i Penella.

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

Cocentaina, avança que són uns Pressupostos molt positius 

per al conjunt de la població. “Aquests Pressupostos 

segueixen emmarcats dins de la línia d'acció i del projecte 

d'aquest Govern socialista, insistint en àrees cabdals per 

nosaltres com són els serveis a les persones, la promoció 

econòmica o l'augment de les subvencions a les entitats 

locals amb un 5%. Però també atenent altres necessitats que 

té el municipi, com és el manteniment del patrimoni històric. 

Són uns comptes fets i elaborats pensant en el futur. A la fi, 

aquestes accions com la recuperació del patrimoni també es 

poden convertir en actius per a un futur pròxim en matèria 

de turisme i diversificació de l'economia local. Durant els 

últims mesos hem treballat en aquest document tenint molt 

presents als grups de l'oposició per tal de fer encaixar les 

seues propostes en el projecte que portem desenvolupant 

els últims anys. Ara esperem comptar amb el seu suport i 

seguir avançant com ho està fent Cocentaina en els darrers 

exercicis”, ha afegit Marcos Castelló.

Rafa Briet candidat a la Secretaria General de la comarca 
de la Muntanya

E
l PSPV celebrarà primàries a la secretaria general en 

quatre dels seus set executives comarcals després que 

es tancara el termini per a la presentació d'aspirants 

i només al Baix Vinalopó, la Marina Alta i la Muntanya es 

registraren candidatures úniques.

El candidat a la Secretaria General de la comarca de la 

Muntanya és Rafa Briet, exalcalde de Cocentaina i Diputat 

Autonòmic. Fins al 23 de gener hi havia de temps per a 

l'arreplegada d'avals proclamació de la candidatura. Rafa 

Briet va presentar una candidatura on tots els pobles 

d'aquesta comarca estan  representats, formant un equip 

consensuat. 

A data de tancament de revista, no sabíem encara 

el resultat definitiu, però amb una única candidatura 

presentada, tot apunta a que Rafa Briet serà el secretari 

General de la comarca de a Muntanya.

Redacció
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La Regidoria de Promoció Econòmica fa balanç del 2017
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de 

Cocentaina, encapçalada per l'edil socialista Mariona 

Carbonell, ha aprofitat l'Any Nou per a fer un balanç 

de totes les accions portades avant durant el passat 2017. 

Aquestes accions s'han dividit en diverses àrees, com són: 

Promoció Econòmica, Creació d'Empreses i Comerç i Mercat. 

I entre totes elles, algunes de les iniciatives més destacades 

han sigut la inversió de més d'1,4 milions d'euros per a la 

millora dels polígons, l'assessorament a emprenedors en un 

total de 42 projectes, el suport econòmic per a engegar 5 

projectes empresarials locals, l'elaboració del Pla Estratègic 

de Dinamització Comercial i els canvis i millores introduïdes 

en el Mercat ambulant els dijous.

Mariona Carbonell, regidora de l'àrea competent en 

Promoció Econòmica, ha valorat molt positivament aquest 

any que ha finalitzat: “la millora dels polígons ha sigut una 

de les inversions més destacades. Però no deixem de banda 

al xicotet empresari (comerç local) i als emprenedors, als 

qui hem oferit diversos projectes i línies d'ajuda per tal 

que puguen desenvolupar les seues idees de negoci a 

Cocentaina. El més important és que el ciutadà, l'empresari 

i el comerç local, tinga la percepció que l'Ajuntament i la 

Regidoria estan per a ajudar-lo i a assessorar-lo en tot allò 

que necessite, que acudisquen a nosaltres i vegen resolts 

els seus dubtes o les seues necessitats. Tenim importants 

projectes per a aquest 2018 en aquesta mateixa línia i 

treballarem de valent perquè siguen prompte una realitat”. 

Carbonell ha aprofitat aquest balanç del 2017 per a fer un 

avançament del que serà aquest 2018: “Entre els projectes 

que tenim damunt la taula i que seguirem desenvolupant, 

de moment podem destacar la posada en marxa de les 

principals línies del Pla Comercial, l'ampliació i diversificació 

de les ajudes C'Crea, noves formacions empresarials i un 

nou impuls al Mercat del dijous”. 

Totes les accions, al detall 

Tornant a l'inici i fent un repàs per tots els projectes que 

s'han desenvolupat i completat durant el passat exercici, com 

déiem, una de les principals accions pel que fa a Indústria 

ha sigut la inversió d'1.485.133 euros (subvencionats 

mitjançant el Pla d'Industrialització de l'IVACE) per a millorar 

la situació dels polígons de Sant Cristòfol, les Jovades i els 

Algars. Per altra banda, dins del pla C'PYMES, destaca les 

sessions oferides de formació específica per a la creació, 

consolidació i creixement de pimes locals i comarcals. Per 

últim, dins del capítol de Promoció Econòmica, cal fer menció 

a l'adhesió de Cocentaina al programa 'Comença a Exportar'. 

Dins de l'àrea de Creació d'Empreses, juntament amb 

la Mancomunitat de Municipis de l'Alcoià i el Comtat, 

l'Ajuntament de Cocentaina ha oferit assessorament 

empresarial a un total de 42 projectes, elaborant plans 

d'empresa, anàlisi de viabilitat, fomentant la innovació... 

A més, també s'han llançat els micro-crèdits socials a 

emprenedors locals 'Microbank-La Caixa', amb un total de 4 

projectes aprovats i un total de 25.668 euros generats. I per 

últim, les ajudes C'CREA 2017 han oferit suport econòmic 

a fons perdut a un total de 5 projectes, amb una inversió 

econòmica de 12.000 euros per part de l'Ajuntament. 

Pel que fa a l'àrea de Comerç i Mercat, cal destacar 

l'elaboració del Pla Estratègic de Dinamització Comercial, 

el qual ha aprofitat per a elaborar un precís estudi del 

comerç local (estructura existent, dinamització dels eixos 

comercials...) juntament amb la Cambra de Comerç i amb 

el finançament de la Conselleria d'Indústria i Comerç. I, 

com ja s'ha apuntat més amunt, cal mencionar els canvis i 

millores introduïdes en el Mercat ambulant dels dijous, amb 

la unificació i reubicació de parades, millores en els serveis...
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L
'Ajuntament de Cocentaina ha completat les obres 

del caniparc, una superfície destinada perquè els 

gossos puguen córrer i jugar lliurement en una zona 

segura, tant per a ells com per a la resta d'usuaris del parc 

del Ferrocarril (on està situat). Aquest projecte es va erigir 

com la proposta més votada als Pressupostos Participatius 

de 2017 amb 404 punts. Recordem que les votacions es 

van celebrar el passat mes de juliol, via online i també 

presencial. La proposta del caniparc va ser presentada al 

procés participatiu – i posteriorment consensuada- per part 

de l'Associació Respectem-nos, i es tracta del tercer projecte 

completat procedent dels Pressupostos Participatius. Mireia 

Estepa, alcaldessa socialista de Cocentaina, ha manifestat 

la seua satisfacció “perquè la cultura de la participació vaja 

consolidant-se a poc a poc al nostre municipi. En aquesta 

ocasió, les votacions on-line van suposar un increment 

de la participació i açò ens ha permés seguir involucrant 

a la ciutadania en la gestió. És molt important que els 

veïns i veïnes tinguen aquesta percepció de què amb la 

seua participació i implicació aconseguim portar avant els 

projectes que ells desitgen i tenim l’opinió de la Cocentaina 

que volen les persones de fomr anual, no sols cada vegada 

que es celebren eleccions”.

Aquesta obra del caniparc ha tingut un cost de 25.000 

euros. Com apuntàvem a l'inici, aquest espai està ubicat al 

parc del Ferrocarril i té una extensió de 668 metres quadrats, 

sent així “el millor caniparc de la comarca”, com apuntava el 

regidor de Sanitat Toni Hernández, encarregat de coordinar 

este projecte i qui espera que “el parc siga un espai per a 

gaudir amb els animalets que tant estimem i que els usuaris 

sàpien fer un bon ús d’ell i mantenir-lo nét’’.

Respecte a les obres completades, cal destacar que aquest 

espai ha quedat totalment integrat al parc del Ferrocarril 

sense destorbar, en cap cas, la resta d'instal·lacions, zones 

de joc i de descans. A l'interior del caniparc s'ha instal·lat 

una sèrie de mobiliari caní com ara un eslàlom, estacada, 

roda, túnel o un salt d'altura perquè els animals puguen 

jugar. Així mateix, està dotat d'un 'pipican' destinat a realitzar 

les necessitats els animals, dotat de sistema de proveïment 

d'aigua i sanejament per a la neteja d'aquest. També compta 

amb una font dissenyada perquè els gossos puguen beure 

sense dificultats, una paperera de material inoxidable amb 

dispensador de borses per a la recollida d'excrements i un 

lloc per a pàrquing de gossos. Al costat de la porta d'accés 

hi ha rètols que informen els propietaris de la seua obligació 

d'arreplegar els excrements i, per tant, de contribuir al 

manteniment del bon estat de l'espai. Com recorda l'edil 

de l'àrea, Toni Hernández, “esperem que tots gaudisquen 

moltíssim del resultat i esperem que les persones facen 

un ús adequat d'aquesta nova instal·lació perquè puguem 

aprofitar-la durant molts anys”.

Cocentaina inaugura el caniparc, el tercer projecte 
completat fruit de la participació ciutadana
NP Ajuntament de Cocentaina
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L’Ajuntament de Cocentaina ja ha rebut l’informe 
preliminar del projecte d’adequació/ampliació del Bosco

L
'Ajuntament de Cocentaina ja ha rebut l’informe 

preliminar del projecte bàsic i d’execució per a 

l’ampliació/adequació del Sant Joan Bosco que tant 

l’alcaldessa com la directora del CEIP van demanar al 

Subdirector General d’Infraestructures Educatives.

El passat 30 de novembre la directora del Bosco i 

la regidora d’Educació mantingueren una reunió en la 

Direcció Territorial d’Educació on se’ls va comunicar que el 

projecte del Bosco calia ser redactat de nou perquè l’edifici 

existent, el Bosco II, no complia amb les normes tècniques 

i administratives actuals i, per tant, Conselleria considerava 

que no es podia adequar per a fer l’ampliació i unificació 

de l’escola. Des d’aleshores Mireia Estepa ha estat exigint 

l’informe que explicara on estaven els errors de CIEGSA en 

moltes ocasions, a l’hora que tornava a demanar reunir-se 

amb el Conseller Vicent Marzà per traslladar-li la preocupació 

i disgust amb el tema. Com que l’enviament de l’informe es 

va fer d’esperar l’alcaldessa va recurrir al diputat socialista 

Rafa Briet, qui va parlar amb el Conseller de manera informal 

per traslladar-li el malestar del govern contestà i sol·licitar 

l’informe de carències del projecte redactat per CIEGSA.

Rebut l’informe i avaluat pels tècnics municipals, la 

directora del Bosco i la regidora d’Educació, s’ha decidit 

convocar un Consell Escolar per donar a conèixer el seu 

NP Ajuntament de Cocentaina

contingut i que siga la comunitat educativa qui decidisca 

com vol que s’actue en la unificació del col·legi. Mireia 

Estepa afirma estar molt disgustada pel temps que s’ha 

hagut d’esperar fins a rebre l’informe, «un informe que 

demostra que CIEGSA no va estudiar com calia l’estat 

estructural del Bosco II i que recull algunes carències del 

mateix; no obstant això, l’informe preliminar no descarta que 

l’adequació siga possible però recomana tombar l’edifici i 

construir-ne un nou». Segons l’alcaldessa com que l’informe 

no dóna una resposta contundent i deixa obertes les dos 

opcions «considere que han de ser les mestres, els pares 

i mares i l’alumnat qui decidisca el futur del Bosco, ells i 

elles són els afectats i des de l’Ajuntament defendrem la 

seua decisió».
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L’Ajuntament de Cocentaina fa un balanç positiu de la 
presència del municipi en FITUR així com de les accions 
promocionals realitzades
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina fa un balanç molt positiu 

de totes les accions que s´han portat a terme durant els 

darrers dies per a promocionar els atractius turístics del 

municipi dins de la Fira Internacional del Turisme (FITUR) 

celebrada a Madrid. El nostre poble ha tornat a estar inclòs 

a l'estand del Patronat de Turisme Costa Blanca, depenent 

de la Diputació Provincial d'Alacant, i ha reforçat enguany 

la seua presència apostant per la difusió de les nostres 

tradicions, especialment la Fira de Tots Sants i les Festes 

de Moros i Cristians en honor a Sant Hipòlit Màrtir. 

A banda d'oferir informació a través de fullets i vídeos 

promocionals, el passat divendres es va fer una presentació 

de la Fira de Tots Sants i es va a donar a conèixer que la 672 

edició de la mateixa tindrà lloc aquest 2018 entre l'1 i el 4 

de novembre. L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, 

i la regidora de Fira, Mariona Carbonell, van desgranar els 

trets diferenciadors de la Fira, les seues característiques, 

totes les novetats i sectors que ofereix cada any al visitant 

i el seu impacte econòmic i turístic. S'ha de recordar, per 

exemple, que l'última edició de la Fira -celebrada entre  l'1 

i el 5 de novembre de 2017- va reunir a quasi mig milió de 

visitants, superant així tots els rècords aconseguits en les 

darreres edicions.

Per altre costat, cal destacar la gran acollida que va tindre el 

dissabte 20 de gener la presència de la Filà Bequeteros en la 

desfilada de les festes de la província d'Alacant, organitzada 

per Costa Blanca, i que va servir per promocionar les nostres 

Festes de Moros i Cristians pels carrers del centre de Madrid. 

Aquest acte va aconseguir portar la Festa contestana mes 

enllà de les nostres fronteres, ja que la participació dels 

Bequeteros ha generat un gran impacte mediàtic gràcies 

a la difusió que s'ha fet d'aquesta desfilada a través de 

les retransmissions en directe realitzades per la Televisió, 

Internet i les Xarxes Socials, o la cobertura oferida pels 

mitjans de comunicació (al facebook de ràdio Cocentaina 

hi trobareu una gran mostra de vídeos i fotos).

Mireia Estepa, ha qualificat d'èxit tot el que s´ha fet 

enguany perquè la població haja estat present a FITUR: 

“Han valgut molt la pena tots els esforços que s'han fet 

per a portar el nom de Cocentaina mes enllà de les nostres 

comarques i per tota Espanya. Aquest tipus d'acció sempre 

suposen una inversió positiva que ens fa alimentar també 

eixe orgull de ser contestanes i contestans”, ha destacat. 

També el regidor de Turisme, Antonio Hernández, ha incidit 

l'interès que ha despertat la presència de Cocentaina en 

FITUR: “Hem fet molt bona difusió, tant amb aquestes 

accions més concretes com, d'una forma més extensiva, 

donant a conèixer Cocentaina amb tots els seus potencials. 

Per exemple, amb una campanya concreta aprofitant 

l'arribada de la Setmana Santa, o amb una altra forma de 

visitar l’entorn contestà: el cicloturisme, un nou vesant de 

fer turisme que uneix l’àmbit esportiu i de riquesa cultural 

que permetrà conèixer les pedanies al voltant de Cocentaina. 

Esta iniciativa se suma a l’habitual acció promocional de 

Cocentaina de visites guiades teatralitzades a través del 

seu patrimoni i de la ruta dels castells. Però la  guinda del 

pastís aquesta edicó ha sigut la participació en la desfilada 

de Costa Blanca on els Bequeteros han representat molt 

dignament la nostra Festa”, afirmava el regidor. Per últim, 

la regidora de Fira, Mariona Carbonell, ha assegurat que 

tot el que s'ha fet per promocionar el certamen comercial 

a FITUR suposa també donar passos per aconseguir una 

futura declaració com a Festa d'Interés Turístic Internacional: 

“Estem molt contentes perquè hem donat molta informació 

sobre la Fira de Tots Sants. Molta gent ens han preguntat 

i hem tractat de donar tots els detalls a nivell informatiu 

però també visual amb la projecció d'imatges molt potents 

i emocionals”, ha conclòs. 

Després de la participació de Cocentaina a FITUR, 

l'Ajuntament seguirà portant a terme més iniciatives per a 

seguir potenciant tot el que ofereix el municipi en quant a 

patrimoni, natura, festes, tradicions, gastronomia o cultura.
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Col·lectiu-Compromís lamenta l’estat del parc de la Torreta
NP Col·lectiu 03820-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha denunciat l’actual 

estat del parc la Torreta a l’avinguda Jaume I. Des de 

la formació lamenten el seu estat i la regidora Paula 

Figuerola afirma que “la falta de manteniment és veu amb 

una simple ullada. El parc infantil té molts desperfectes des 

de fa molt de temps i instem a l’equip de govern a que es 

pose mans a l’obra per arreglar tots els desperfectes i així 

evitar possibles accidents”.

A més a més, Figuerola explica que “aquesta zona és 

molt transitada per la seua proximitat al Sant Joan Bosco I, 

al nucli antic i també té diferents cafeteries al seu voltant. I 

l’estat del parc deixa molt que desitjar”.

Des del Col·lectiu 03820-Compromís aposten per un major 

manteniment dels parcs, dels jardins i carrers del poble de 

Cocentaina. Segons diuen des de la coalició contestana, “Cocentaina no pot estar abandonada per l’equip de govern”.

Cocentaina oferirà un servei d’informació als joves per 
previndre conductes addictives i involucrar-los en les 
activitats i l’oci del municipi
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, a través de la Mancomunitat 

de Municipis de l'Alcoià i el Comtat, oferirà un servei 

d'atenció especialitzada a la joventut per a previndre 

el consum de substàncies addictives i per a promoure 

les formes d'oci saludables. Açò ha estat possible gràcies 

al conveni de col·laboració signat recentment entre 

la Mancomunitat i la Fundació AEPA (Anàlisi, Estudi i 

Prevenció de les Addiccions), destinat a treballar als 

municipis temes com ara la prevenció en el consum de 

drogues, la reducció de riscos, el foment de la participació 

dels joves en les activitats culturals de la localitat, la formació 

de voluntaris gestors, així com la possibilitat de definir unes 

primeres intervencions en coordinació amb la UCA d'Alcoi 

(Unitat Conductes Addictives de Sanitat).

Com déiem, aquest servei de prevenció, formació i 

informació especialitzada per als adolescents s'oferirà a 

Cocentaina entre els dies 1 i 7 de cada mes, en horari de 

8.15h a 15h i, igualment, els dimarts entre les 16h i les 19.45h 

a la Casa de la Joventut. Aquest programa estarà coordinat 

entre les regidories de Benestar Social i la de Joventut.

Saül Botella, regidor de Joventut a l'Ajuntament de 

Cocentaina, ha destacat la importància de tindre “un 

recurs d'aquestes característiques al nostre poble, per a 

previndre, evitar i reduir el consum de substàncies addictives 

i promoure un oci juvenil sa i vinculat amb l'activitat del 

municipi. Per la seua banda, l'alcaldessa Mireia Estepa, i 

també regidora de Benestar Social, ha afirmat que “volem 

oferir els espais i recursos que facen possible que els joves 

contestans puguen conèixer amb exactitud i amb tota la 

informació possible els riscos de certes conductes. És 

per això que plantegem la UPCCA (Unitat de Prevenció 

Comunitària en Conductes Addictives) com un servei 

fonamental amb els objectius d'informar, intervindre, 

sensibilitzar i previndre situacions vinculades amb el consum 

de substàncies addictives, perquè ens preocupa el futur dels 

nostres i perquè considerem que sempre hi ha formes d'oci 

molt més responsables i enriquidores a l'abast dels nostres 

ciutadans més joves”.
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Jordi Pla: “L’equip de govern ha deixat perdre ajudes per 
a la mobilitat sostenible”
NP Col·lectiu 03820-Compromís

E
l Col·lectiu-Compromís ha criticat que l’equip de govern 

del PSOE de Mireia Estepa no ha presentat res per a 

optar a ajudes per al foment de la mobilitat urbana 

sostenible cofinançats per Fons FEDER. Per al regidor de 

la coalició contestana, Jordi Pla, ”aquest fet demostra una 

vegada més la nul·la capacitat de gestionar Cocentaina que 

té el PSOE. Mentre es fan fotos en bicicletes elèctriques, 

deixen escapar ajudes per a la mobilitat sostenible. 

Continuen en la seua política de titular”.

Segons Pla, “el PSOE d’Estepa no té projecte de poble, no 

té idees i la suma de tot açò és que no cóncorre a ajudes que 

són importants  per a Cocentaina i el nostre futur. S’omplin 

la boca de parlar d’actuacions de 12 mesos 12 gestos i a 

l’hora de la veritat no es treballa en eixa línea. Volem fets i 

no paraules”.

“Cocentaina no té cap Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 

i esta era una bona oportunitat, ja que estava finançat al 

50%. A més a més, l’ajuda també obri el ventall per a 

demanar en els próxims anys altres actuacions, ja que és 

necessari tenir un Pla de Mobilitat per aconseguir inversions 

finançades al 50%. Actuacions com executar vies ciclistes, 

el condicionament o la millora de l’espai públic per a l’ús 

ciclista, carrils bici, voreres bici, ciclocarrers, pistes, sendes 

o itineraris entre pedanies”, ha explicat el regidor de la 

coalició contestana.

Des del Col·lectiu 03820-Compromís recorden la 

importància d’un Pla de Mobilitat per tenir una estratègia 

per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle, millora del 

transport públic, de la gestió del trànsit i el foment de la 

mobilitat no motoritzada.

Col·lectiu-Compromís demana més inversió en turisme i 
menys boato polític en FITUR
NP Col·lectiu 03820-Compromís

E
l Col·lectiu-Compromís aposta per potenciar el turisme 

com una activitat econòmica per a crear faena en 

Cocentaina. Per això, el regidor Jordi Pla explica 

que “l’equip de govern del PSOE continua tenint el Palau 

tancat els diumenges. I en l’acord que vam arribar per 

als pressupostos del 2017, incloia l’apertura dels nostres 

monuments per a ser visitats en una major disponibilitat 

d’horaris i una major inversió en turisme. Durant tota la 

legislatura de Mireia Estepa i des de fa molt de temps, el 

Palau està tancat diumenge. Eixa és una forma de potenciar 

el turisme a Cocentaina? Creiem humilment que no es va 

per bon camí”.

A més a més, des del Col·lectiu 03820-Compromís 

recorden que el regidor de turisme va afirmar en al saló 

de plens que “l’assistència de representants polítics no era 

necessària” i que “el rendiment promocional de l’assistència 

política no era massa important per a Cocentaina, més enllà 

de ser una mena d’aparador polític”. Per això, la coalició 

contestana es pregunta quin motiu ha hagut en l’equip de 

govern per canviar d’opinió de manera tan diferent.

Sobre la presència de tres membres de l’equip de govern 

a FITUR, des del Col·lectiu-Compromís volen conéixer 

quines gestions s’han fet per dinamitzar Cocentaina a 

través del turisme. En paraules de Jordi Pla, “esperem que 

l’equip de govern haja estat a FITUR per treballar pel nostre 

poble mantenint reunions amb tour-operadors, sectors 

socioeconòmics i altres institucions... i que no haja servit 

l’estància a la major fira de turisme per a fer-se la foto i 

continuar en la seua política de titular. Cocentaina necessita 

més inversió en turisme i menys boato polític en FITUR”.
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Els regidors populars encaren 2018 amb una batería de 
propostes per Cocentaina
NP Partit Popular de Cocentaina

E
ls regidors del PP han començat l’any amb una bateria 

de propostes per als pressupostos del 2018. Segons 

els populars “es tracta de mesures necessàries, moltes 

d’elles programàtiques i altres demandades durant estos 

quasi tres anys de legislatura”.

“Volem destacar que Cocentaina seguix reclamant un 

Passeig digne, un comerç fort i una tassa de paro que 

ens permeta somniar amb un futur millor” recalca el seu 

portaveu Rafa Montava, que també fa menció al retràs amb 

el qual sempre s’aproven els pressupostos municipals “que 

deurien estar en vigor l’1 de Gener per no prorrogar els 

anteriors per sistema”.

Des de la formació asseguren que seguiran posant tot de la 

seua part per tal de portar la veu de totes aquelles persones 

que han confiat en ells a les institucions locals.

El PP obri un mail per a conectar-se directament amb la 
ciutadania
NP Partit Popular de Cocentaina

E
l PP de Cocentaina habilita un mail per a que els 

ciutadans puguen connectar-se de forma directa amb 

la formació. “És molt important xafar carrer i estar 

connectada per totes les vies possibles” comenta Rosana 

Valor, regidora popular, que també assegura que “amb les 

noves tecnologies podrem arreplegar totes les queixes dels 

veïns i elevar-les a l'acció política”.

Els populars qualifiquen de positiva la iniciativa que veu 

complimentada la àmplia varietat de possibilitats de 

comunicació amb la formació; “no sols estem els regidors 

totalment disponibles, sinó que a més, amb les xarxes 

socials com Facebook, amb les comunicacions oficials 

a l’Ajuntament i ara amb esta nova via, podem dir que 

el compromís per obrir ponts comunicatius amb tots els 

ciutadans es molt satisfactori”.

Ciudadanos (Cs) Cocentaina se constituye como agrupación 
y presenta su junta directiva
NP Ciudadanos Cocentaina

C
iudadanos (Cs) sigue creciendo en nuestra comarca. El 

pasado viernes, 19 de enero, tuvo lugar la presentación 

de la junta directiva de la agrupación de Cocentaina, 

tras su anterior constitución. 

Siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento 

interno del partido, y tras la presentación de una única 

candidatura,  las funciones de coordinador recaen sobre 

Jorge Verdú Catalá, quien manifiesta que “tenemos una 

gran ilusión puesta en esta nueva etapa. Esperamos poder 

crecer en afiliaciones, para lo cual vamos a trabajar para 

que los contestanos nos conozcan y sepan por qué somos 

una alternativa en la que merece la pena confiar”. 

Junto a él, el resto de la junta directiva está compuesta por 

Míchel Martínez Martí como secretario; José Carlos Pla Pérez 

como responsable de logística; Juan José Sáiz Calvente, 

rédic; y José Luis Vicedo, concejal de Cs en Cocentaina, 

como enlace municipal.

En este acto de presentación estuvieron acompañados 

por numerosos simpatizantes y afiliados, tanto de la propia 

localidad como de otras poblaciones vecinas que no 

quisieron perderse este significativo momento. Destacaron, 

entre otras, la presencia de la diputada autonómica, Rosa 

García, o del concejal en Alcoy, José Miguel Antolí.

Rosa García, Diputada Autonómica; de izq. a dcha. José Carlos 

Plá, Jorge Verdú, Rosa García, José Luis Vicedo y Michel Martínez
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La capella de Sant Antoni acull el traspàs de càrrecs de 
les festes patronals de la Mare de Déu del Miracle
Redacció. Fotos: Silvia Botella

E
l dissabte 20 de gener es va celebrar la festivitat de 

Sant Antoni Abad, titular de la capella del Palau, 

lloc emblemàtic per als contestans ja que és on es 

va produir el miracle de les llàgrimes de sang de la Verge 

Inmaculada. La Pia Unió Mare de Déu del Miracle és 

l’encarregada de preparar i organitzar aquesta festa. 

Coincidint amb l’efemèride, la capella acull el traspàs de 

càrrecs  dels  comtes, mossèn i súplica amb el res de vespres 

a les 20:30h. Com la capella és menuda, es va habilitar  

una pantalla en el monestir de la Mare de Déu del Miracle 

per a que la gent puguera seguir el que estava fent-se a la 

capella. Ximo Rodríguez Ferrándiz i Esther Satorres Cardona, 

van rebre de mans dels seus antecessor el cetre i el rosari 

que els avala com als comtes de Cocentaina, Pablo Ferrándiz 

Jover va rebre la icona  com a mossèn i Berta Castelló Rodas 

una carpeta amb la súplica, ja que ella serà la veu que ens 

represente a tots els devots davant la Mareta el 19 d’abril a 

les portes de Santa Maria.

Finalitzat l’acte, tots junts i amb els presidents de l’entitat 

contestana, Reis Pascual i Cristian Barrachina i d. Eduardo 

Rengel, director espiritual de la Pia Unió, es van desplaçar 

al monestir per a que els que seran els protagonistes de les 

festes de 2018, tingueren un moment especial, emotiu i 

molt íntim al camerín de la Mare de Déu.

Amb tot enguany, també eixe 20 de gener es celebrava 

una efemèride important, així ho recull el Pare Fullana, el 

20 de gener però de 1679 va tindre lloc el canvi d’ubicació 

de la icona de la Mare de Deu de la capella al Monestir. 

Ací va un tros d’eixe fragment del llibre del Pare Fullana 

on se’ns mostra que Cocentaina es preparava per a viure 

un dia molt especial:

"Una vez terminada la Iglesia de las monjas, se procedió 
inmediatamente al traslado de la Virgen desde la Capilla de 
San Antonio a esta nueva Iglesia, donde debía permanecer 
para el consuelo y pública veneración de los hijos de esta 
villa[...] un lunes 20 de enero de 1679. Hízose la traslación 
acompañada de grandes fiestas en la población, en las 
que se celebraron dos solemnes procesiones y se cantaron 
vísperas y completas con extraordinaria solemnidad y 
concurrencia de los hijos de esta villa. Y el 19 de abril de 

aquél mismo año, día en que se celebra la festividad de 
la Vírgen, se celebró ésta con mayor ostentación que los 
otros años, asistiendo a ella el mismo conde en persona."

R.P. Luis Fullana Mira o.f.m. "Historia de la villa y condado 

de Concentaina".

Ja diumenge, a les 12 del migdia, i al Pati d’Armes del 

Palau Comtal es va celebrar Missa de campanya i finalitzada 

la mateixa, es van beneir els animalets.

I una vegada passada la festa de Sant Antoni, la Pia Unió 

enceta el comte enrere per a la trilogia mariana, i també els 

podem avançar que el dissabte 10 de març, el monestir de 

la Mare de Déu del Miracle acollirà l’acte de la presentació 

del programa revista de les festes i del cartell que anunciarà 

la festa contestana per tot arreu, obra de la dissenyadora 

contestana Noelia Marset Castelló.

Tanmateix, el 7 d’abril tindrà lloc el pregó de la Mare de Déu, 

acte que Ràdio Cocentaina els oferirà en directe i que enguany 

realitzarà la periodista contestana Mayte Barrachina Vidal.

Ja el 19 d’abril, dia gran de la Patrona, es realitzarà 

l’homenatge als majors, enguany a dos dones vinculades, des 

del silenci i la senzillesa a la parròquia i vida cristiana, elles 

són Bienvenida Llopis Zaballos i Milagro Vicent Montava. I 

ja per últim dir-los també que d.Juan Melchor Seguí Sarrió 

serà el predicador del tridu marià.
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Francisco Miralles i Juan Pérez pregoner i autor del cartell 
de la Setmana Santa Contestana
Redacció

S
i bé ja sabem els protagonistes de les festes de la Mare 

de Déu, també des de la Junta Central de Confraries 

comença el comte enrere per preparar la Setmana 

Santa Contestana.

En aquest 2018, la confraria de l’Ecce Homo és 

l’encarregada d’organitzar els actes que envolten la Passió, 

Mort i Resurrecció de Jesús i ja han fet públics els noms 

del pregoner i autor del cartell que anunciarà la Setmana 

Santa de Cocentaina.

El dissabte 17 de març i a l’Església de Santa Maria tindrà 

lloc dit acte on l’artista Juan Pérez (llicenciat en Belles Arts, 

dissenyador i vinculat a la parròquia de Santa Maria) ens 

presentarà el cartell que anuncie l’efemèride cristiana de 

Cocentaina, mentre que Francisco Miralles, (conegut de 

sobra per la dedicació que ha tingut dintre de la parròquia 

de el Salvador) serà la persona encarregada de pregonar 

la festa catòlica i preparar-nos per viure aquestos dies tant 

importants per a l’Església.

El calendari d’aquest any ens marca que el 14 de 

febrer, celebrarem el dimecres de cendra, encetant així la 

Quaresma que finalitzarà el 25 de març amb el Diumenge 

de Rams  i la processó de la Dolorosa. Dimecres 28 de març, 

tindrà lloc la processó del Natzarè que ens aboca al Dijous 

Sant (29 de març); Divendres Sant (30 de març), Dissabte 

Sant (31 de març) i Diumenge de Resurrecció (1 d’abril).

Amb tot, hi ha més actes que envolten la nostra Setmana 

Santa, com ara les oracions dels divendres de Quaresma 

organitzades per les diferents confraries i la “Passió pels 

carrers de Cocentaina” amb el grup de teatre el Patronat 

prevista per al 24 de març.

Mor d.Miguel Simón retor durant més de 30 anys de la 
parròquia de Santa Maria
Redacció. Foto: Carles Cerver. Fletxa

E
l dimecres 17 de gener moria als 89 anys el sacerdot 

d. Miguel Simón Franco, retor durant més de 30 anys 

de la parròquia de l’Assumpció de Santa Maria de 

Cocentaina. 

Nascut a Enguera, va rebre l'ordenació sacerdotal a 

Moncada el 1958 i es va jubilar l'any 2003.

D. Miguel va romandre més de 30 anys al nostre poble com 

a titular de Santa Maria i de Sant Pere Apòstol, en Alcúdia de 

Cocentaina, des de 1972 fins a la seua jubilació, en 2003. 

Va ser arxipreste, des de 1986 fins a la seua jubilació, de 

l'antic arxiprestat 52 Comtat de Cocentaina. A més, va ser 

director espiritual de la Pia Unió Mare de Déu del Miracle 

i va fomrar part de la vida cristiana dels contestans de la 

zona de la Vila. D. Miguel va ser un retor per a tots: per a 

les confraries, per als júniors, per als grups de la parròquia, 

per a Càrites...en definitiva, per a tots els seus feligresos.

També fou assessor religiós de la Junta de Festes. Durant 

els anys que va estar al front d’ aquest càrrec va treballar 

amb les diferents Juntes per realçar els actes religiosos de 

les nostres Festes de Moros i Cristians o preparar efemèrides 

com el IV Centenari de l’ elecció del nostre patró a l’ any 

2000. 

La missa exequial va ser a la seua localitat natal i va estar 

acompanyada per molts socarrats que es van voler unir a la 

família per dir-li l’últim adéu. Tanmateix, ací a Cocentaina, 

a la seua parròquia d’adopció, Santa Maria, també li se va 

oficiar una Missa funeral, va ser el divendres 26 de gener.
Descanse en pau, al costat de Sant Hipòlit Màrtir i de la 

Mare de Déu del Miracle, el tant estimat Don Miguel.
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Kiko Moya s’incorpora com a docent al màster d’Arrossos 
i Alta Cuina Mediterrània de la Universitat d’Alacant

E
l prestigiós xef Kiko Moya, 

del  restaurant  L 'escaleta 

de Cocentaina serà un dels 

professors del màster d'Arrossos 

i Alta Cuina Mediterrània que la 

Universitat d’Alacant impartirà a 

partir del proper mes d’octubre. 

El xef contestà s’ha reunit amb el 

rector, Manuel Palomar, per abordar 

diferents aspectes de la col·laboració 

conjunta. A la reunió també ha assistit 

Ana Laguna, directora de relacions 

amb la societat i  responsable 

del projecte de gastronomia en 

la UA, a qui  ha acompanyat  

Ana Zaragoza, del departament d'Infermeria i la 

periodista Ángeles Ruiz, col·laboradora del Màster.

Kiko Moya, que ha estat un dels primers cuiners de més 

alt nivell que ha apostat pels estudis de gastronomia de la 

UA, ha confessat el seu interès per la innovació i la seva 

preocupació per la gestió dels recursos humans en el sector 

de la restauració. "La veritable revolució gastronòmica passa 

per la conciliació i la millor gestió dels recursos humans. Cal 

buscar equilibris entre els diferents rols que hem de dur a 

terme en un restaurant i l’alta cuina és qui ha d’anar per 

davant ", assegura. En aquest sentit considera essencial la 

formació que es pot impartir a la Universitat on s’uneixen 

altres conceptes que van més enllà de la creació del plat 

com poden ser la racionalització dels temps físics d’estada 

a sala, el tracte al client, les noves maneres de servir la 

taula, la gestió d’equips creant noves 

sinergies i cuidant als empleats, ... 

"tot un camp que hem de parar-nos 

a replantejar i reconduir; un gran 

repte", sosté.

Kiko Moya ha formalitzat la seva 

participació en el màster on impartirà 

una màster class dedicada al "arròs 

al quadrat" i també amb l'acollida 

d’estudiants en pràctiques. "Hem 

d’involucrar-nos amb la formació com 

no pot ser d’una altra manera. Forma 

part d’aquesta vocació per ensenyar 

que inoculen els grans mestres amb 

els quals he treballat ", assegura.

Durant la reunió celebrada al campus s’han apuntat 

futures línies de col·laboració en matèria de recerca per 

potenciar la transferència de coneixement en el camp de 

la Gastronomia i la restauració.

El Màster en arrossos i alta Cuina Mediterrània és un títol 

propi que va ser aprovat per Consell de Govern de la UA. 

Es tracta d’estudis d’alt nivell que oferiran una formació 

eminentment pràctica en la qual els estudiants matriculats 

tenen garantides les pràctiques en els set restaurants amb 

estrelles Michelin de la província.

Aquest acurat pla d’estudis integra el coneixement dels 

ingredients i l’enteniment dels processos i tècniques de cocció, 

des del tradicional fins a l’avantguarda. A més, el màster 

comptarà amb els millors professionals del sector agroalimentari 

i amb els millors docents especialitzats en gastronomia. 

Romu Agulló, candidat als premis MIN de la música

U
na vegada més, la música del compositor contesta 

Romu Agulló torna a ser noticia i és que la seua 

qualitat i la seua valia sobrepassen fronteres. A 

Hollywood ja el coneixen i ara és hora de ser reconegut a 

nivell nacional. El treball “Romu Agulló simfònic” opta al 

millor àlbum directe de 2017 (recorden aquest àlbum és 

el resultat del gran concert que l’artista contestà va oferir 

al Teular amb la Diània Symphony orchestra dirigida per 

Ramón García i Soler, un àlbum on les versions simfòniques 

dels propis temes de Romu van deixar al públic bocabadat, 

un cd que podem adquirir posant-se en contacte en el 

mateix Romu Agulló).

Doncs bé, aquest treball de Romu ara es troba en la fase 

de selecció del públic mitjançant el vot on-line. Fins el 16 

de febrer podem votar per aconseguir que Romu passe a les 

semifinals. La manera de votar és molt senzilla, simplement 

cal entrar en www.premiosmin.com, registrar-se per poder 

participar i aleshores es tindrà accés al vot legal i vàlid.

Els Premis MIN, la cita anual de la millor música 

independent, foren creats a l’any 2009  per la Unió 

Fonogràfica Independent, uns premis que naixien com a 

alternativa als certàmens existents en aquell temps (els 

extints Premis Amigo i els Premis de l'Acadèmia de la 

Música) perquè els artistes independents tingueren un 

aparador propi generant així una eina de promoció nacional 

i internacional de la música independent. Durant aquests 

anys els Premis MIN s’han consolidat com la cita més 

important de la indústria musical espanyola i actualment són 

els únics premis d’àmbit nacional organitzats per la pròpia 

indústria que es lliuren a Espanya.

En aquesta desena edició es concediran premis als millors 

àlbums de pop, rock, músiques del món i fusió, jazz, hip hop 

i músiques urbanes, flamenc, electrònica i clàssica publicats 

en 2017. Es premiarà també el millor àlbum de l’any, cançó, 

directe , artista, artista emergent i artista internacional. 
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Cocentaina cap a la sostenibilitat

D
urant febrer convé realitzar manteniment en les nostres 

parcel·les i casetes, algunes recomanacions:

A les casetes

Casetes en entorns forestals: 

disposar d’una zona per a poder 

defendre’s dels incendis, d’un ample 

mínim de 30 metres, on s’haurà 

de desbrossar la vegetació més 

inflamable, tallar els arbres per evitar 

un foc de cops i podar-los fins a 3 

metres. Sempre evitant que les rames dels arbres estiguen 

en contacte amb les edificacions.

Les teulades: sempre netes de fulles o pinyes al igual que 

les canals, per evitar acumulacions de vegetals que puguen 

encendre’s. 

Les tanques: han de ser de material no combustible, cal 

evitar canyís, bruc sec i vegetació inflamable. 

La xemeneia: s’ha de netejar tots 

els anys i ha de disposar d’una xarxa 

metàl·lica, de com a màxim 1 cm, per 

evitar l’eixida de les espurnes.

Els paellers: formats per sostre, 

parets a tres vents i una solera de formigó, amb un metre 

de distància, que vaja de la zona de cuina a la zona de 

resguard. Les eixides de fum han de disposar de xarxa per 

evitar espurnes. 

Els dipòsits de combustible: situats lluny de l'habitatge, en 

una zona sense vegetació, a poder ser enterrat o protegit 

per un mur.

Al bancal

Recomanable no fer ús del foc, sempre és millor triturar 

amb un tractor les restes de poda. 

Si feu foc: 

Sol·liciteu l’autorització necessària i 

seguiu al peu de la lletra les condicions 

indicades en el permís. La informació 

del nivell de preemergència d’incendis 

forestals i la seua previsió per a l’endemà 

es troba en www.112cv.com 

No feu foc:

Els dies de vent fort o de sequera acusada. 

Si els bancals dels costats no estan llaurats. Vigileu la 

crema fins que estigueu segurs que està totalment apagada. 

Cal disposar d’una motxilla amb aigua. Per a més seguretat, 

les restes s’hauran de cremar en un cremador agrícola.

Els camins

Han de estar en bon estat, nets d’herba o brossa, d’arbres o 

rames que impedisquen circular als vehicles d'emergència. 

Ací com les acumulacions de combustible a les vores dels 

camins, per facilitar el pas en cas d’incendi. 

A les zones forestals

No tireu:

-Coets ciris o qualsevol altre artefacte 

que porte foc. 

-Cigarrets, mistos, plàstics o vidres, 

ni qualsevol altre material combustible. 

- D e i x a l l e s ,  e n d e r r o c s  o 

electrodomèstics als barrancs, ni 

tampoc a peu de serra. 

No utilitzeu grups de soldadura, radials, etc., perquè 

podeu provocar un incendi. 

No estacioneu els vehicles a les zones no autoritzades, ni 

tampoc als llocs amb vegetació. 

En cas d’incendi

-Telefoneu immediatament i proporcioneu tota la 

informació possible de forma clara i concisa. 

-Conserveu la calma i intenteu allunyar-vos del foc cap a 

un lloc segur. 

-Seguiu les instruccions del 

personal d'emergències. 

Si esteu en la caseta o en 

un mas:

-Faciliteu l’entrada del 

equip d'emergència. 

- D e s c o n n e c t e u  e l 

subministrament de gas o 

gasoil. 

-Retireu els objectes del voltant de la casa i els mobles 

de jardí. 

-Tanqueu les portes i les finestres, abaixeu les persianes. 

-Col·loqueu draps humits a la part baixa de les portes o 

finestres perquè no entre el fum. 

-Mantingueu-vos informats. 

 

Volem animar-te a participar i aconseguir uns bons hàbits 

per a tu i per al planeta.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”

Isabel Sancho- ADL -Regidoria de Medi Ambient
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Jornades de portes obertes al Castell, el guardià de pedra 
de Cocentaina

L
a Regidoria de Cultura i Patrimoni de Cocentaina en 

col·laboració amb el MARQ d’Alacant va organitzar el 

diumenge 14 de gener una Jornada de Portes Obertes al 

Castell, amb motiu de la reobertura d’aquest monument i de 

la clausura de la exposició "Guardians de Pedra. Els Castells 

d’Alacant", exposada des de la Fira al museu del Palau Comtal.

L’acte va comptar amb la presència de José Luis 

Menéndez Fueyo, comissari de l'exposició i expert en 

fortificacions medievals.

La jornada va començar a les 10.30 h. amb la clausura 

de l'exposició 'Guardians de Pedra. Els Castells d'Alacant' 

del MARQ a càrrec del mateix Menéndez Fueyo en la Sala 

d’Actes del Palau Comtal.

Al voltant de les 11 h., eixia el primer torn de visites amb 

l’autobús gratuït i a partir d'eixe moment i fins a les 13 h., 

cada 30 minuts, es van realitzar viatges des de la plaça El Pla.

Entre les 11 i les 14 h. els assistents van conèixer de la ma de 

la tècnic de patrimoni Elisa Domènech i de Jose Luis Menéndez 

diferents dades curioses d’aquesta emblemàtica construcció.

Assegurava Marcela Richart, regidora de Cultura i 

Patrimoni de l'Ajuntament de Cocentaina, “que van aprofitar 

aquesta jornada per a clausurar l'exposició del MARQ, la qual 

ha tingut una molt bona acollida, però a més per a fer valdre, 

més encara, un edifici tan emblemàtic i important com és 

el Castell. És cert que tots els contestans i contestanes el 

coneixem bé, però va ser una bona oportunitat per a indagar 

i descobrir algunes dades que potser fins i tot hui en dia 

encara desconeixíem”.

Per la seua part José Luis Menéndez Fueyo, comissari 

de l’exposició valorava molt positivament l’exposició 

que des de la Fira i fins eixe diumenge va estar al Palau 

'Guardians de Pedra. Els Castells d’Alacant' i que sols 

en fira va comptar amb mes de 25.000 visites a mes de 

les activitats didàctiques amb els xiquets dels col·legis 

contestans. Destacant que des de un principi quan es 

va dissenyar l’exposició estava clar que Cocentaina tenia 

que estar present, a mes destaca el bon estat de les 

fortificacions contestanes, cosa que no passa en altres de 

la nostra comarca. Ara l’exposició està a Callosa d’Ensarrià 

i desprès continuarà per altres poblacions de la província.

Redaccció

Escola de música José Insa Martínez
Rafa Faus- Ateneu Musical

L
’Escola de Música “José Insa Martínez” continua 

aquesta segona avaluació amb la seua tasca formativa 

i amb les audicions d’aula de les diferents especialitats 

instrumentals que se celebren durant els mesos de febrer i març. 

Després de l’èxit de la passada edició, tornarem a tindre 

el proper dissabte 3 de març la classe magistral “ Tècniques 

de respiració “que impartirà el mestre del Taller de Batucada 

Miquel Lluch i estarà oberta a tot el públic i als nostres 

alumnes, membres de la banda i socis de l’Ateneu.  

“Tots el músics hauríem de conèixer com respirem i adaptar 

aquesta funció vital al nostre instrument  independentment 

de la funció que realitzem.”

Amb aquesta frase el mestre Miquel Lluch seguirà amb la 

tasca formativa en aquest àmbit de vegades desconegut pel  

músic i que pot enriquir en gran manera no sols la nostra 

vida musical també els nostres hàbits quotidians. 

L’Escola de Música “José Insa Martínez” vos convida aquesta 

II Classe Magistral on descobrireu la importància de conèixer 

aquest aspecte vital per a qualsevol músic.  Encontrareu 

més informació a la nostra web i a les xarxes socials.

Aquest mes tindrem l’oportunitat d’escoltar als alumnes 

del Taller de Batucada a les dues eixides programades. 

El Carnestoltes de Muro el proper dia 10 de Febrer i el 

Carnestoltes de Cocentaina el proper dia 9 de Febrer on el 

grup de batucada de l’escola es fusionarà amb els alumnes 

de la Banda Jove de l’Ateneu per omplir de ritmes i sons els 

carrers de Cocentaina.
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Saül Gómez Soler nuevo director de la banda de la Unión 
Musical Contestana
José Luis Muñoz Huércano. Vicepresidente Unión Musical Contestana

E
l pasado lunes ocho de enero la Junta Directiva de la 

UNIÓN MUSICAL CONTESTANA nombró a Saül Gómez 

Soler nuevo director titular de la Banda de la Sociedad 

Musical en sustitución de Jaume Fornet Ausina que dejó la 

dirección de la Banda el pasado mes de diciembre. 

Saül Gómez Soler nació en Ontinyent (Valencia) en 1982 

y es sobradamente conocido en el mundo de la música 

de banda en el que el joven director ha atesorado ya un 

considerable prestigio tanto en el terreno de la dirección 

como de la composición. Es Profesor Superior de Música 

Licenciado en Percusión y Composición por el Conservatorio 

Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Lo es 

también en Dirección de Orquesta por el Conservatorio 

Superior de Música del Liceo de Barcelona. Ha estudiado 

dirección de banda a la ISEB en Trento (Italia) con Jean 

Coober, Felix Hauswith, Carlo Pirola y Franco Cesarini.

Ha dirigido varias formaciones bandísticas, tanto en 

España como en otras partes de Europa como Salzburgo, 

Innsbruck, Praga, Berlín, Múnich, etc. Actualmente, además 

de director de la banda de la Unión Musical Contestana, es 

director de la “Agrupación Musical Santa Cecilia de Castalla”, 

la  “Asociación Artístico Musical” de Oliva y de la “Orquesta 

Sinfónica Caixa Ontinyent”. Saül Gómez ha tenido la 

oportunidad de dirigir a prestigiosos solistas internacionales 

como Vasko Vasilev, Pacho Flores, José Franch, Francesca 

Calero, Luís González, Roberto Turlo, Juan Lago o Pablo 

Zinger, estrenando obras de autores como Bernardo Adam  

Ferrero o Andrés Valero.

Además de director de Banda, Saül Gómez es un 

prestigioso compositor muy conocido sobretodo en el mundo 

de la música festera y su música se encuentra editada en 

varios discos compactos. Ha recibido diferentes encargos 

como la composición de la obra obligada en el Certamen 

Internacional de Valencia de 2015, música de cámara para 

la orquesta de RTVE, la obra obligada para el festival Percute 

2016. También ha recibido encargos de prestigiosos solistas 

internacionales como José Franch o el dúo Madrid Okho. 

También participa regularmente como jurado en diferentes 

certámenes. 

A lo largo de su carrera Saül Gómez ha recibido diferentes 

premios y distinciones como la Mención Honorífica de la 

Excelentísimo Ayuntamiento de Ontinyent. Desde el 2013 

es miembro de la Academia de la Música de Valencia así 

como de la Asociación de Compositores COSICOVA de la 

cual es miembro de su junta. También es miembro de la 

academia de los Grammy. Actualmente, centra su carrera en 

la composición de música sinfónica y música para el sector 

audiovisual. En este ámbito, ha recibido tres nominaciones a 

los Hollywood Music in Media Awards de Los Ángeles y una 

para los premios Jerry Goldsmith. En 2018, estrenará obras 

en Vancouver (Canadá), Texas (EEUU) y su música sonará 

en auditorios de Japón, Bélgica, Holanda, Italia y Colombia.

La Junta Directiva de la Unión Musical Contestana le desea 

a Saül Gómez Soler todo lo mejor en esta nueva etapa que se 

abre para la Banda de la UNIÓN MUSICAL CONTESTANA.
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La Rondalla i Coral l’Amistat va celebrar el Nadal amb música
Joan Jover i Domínguez

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

i Pensionistes de Cocentaina va celebrar i festejar 

les festes Nadal com ells saben fer-ho, és a dir, amb 

música i cançons típicament nadalenques, tan de les nostres 

comarques, com de la resta de l’estat espanyol.

El dia 22 de desembre i al Centre Social Real Blanc, van 

oferir un concert dedicat a tots els usuaris del centre, concert 

que organitzaren juntament amb la Rondalla i Coral: la UDP 

local, AFAMA, el Centre de Respir i, naturalment, la Regidoria 

de Benestar Social de l’Ajuntament de Cocentaina; això sí, 

amb la implicació de tots els treballadors i treballadores i el 

voluntariat d’aquest centre, que amb el seu treball, la seua 

dedicació i el seu entusiasme, van fer realitat aquest acte.

Tots els components de la Rondalla i Coral l’Amistat, 

sota la direcció del mestre Rafael Cantó, van preparar una 

programació molt acurada, de música i cançons tradicionals 

del Nadal, on tot el públic present s’ho va passar d’allò més 

bé, taral·lejant totes aquestes conegudes nadales.

També el dissabte dia 23 de desembre i al Centre Cultural 

el Teular van celebrar el tradicional concert de Nadal, 

amb una programació força atractiva, amb una barreja de 

populars nadales de les nostres comarques, moltes d’elles 

recopilades en el cançoner musical de la província d’Alacant, 

pel gran músic valencià Salvador Seguí Pérez, cançoner que 

va editar la Diputació d’Alacant.

En el concert, com hem dit abans, s’endinsaren en 

les nostres comarques per a interpretar cançons del seu 

popular folklore nadalenc, igual que s’escoltaren nadales 

tradicionals de diferents regions d’Espanya. El públic 

present els van acompanyar taral·lejant algunes d’aquestes 

populars nadales, premiant aquesta actuació amb calorosos 

aplaudiments. 

Igualment el dia 27 de desembre s’acomiadaren de l’any 

amb més música, en aquest cas van actuar a la residència 

Novaire, on van oferir un concert típicament nadalenc, 

dedicat a tots els seus residents i treballadors de dita 

residència, com també als seus familiars, aportant la seua 

alegria i la seua il·lusió, unes persones tan necessitades 

de la nostra estima i fent-los recordar la seua infantesa, 

solidaritzant-se amb totes aquestes persones majors.

Tots els components de la Rondalla i Coral l’Amistat han 

començat aquest nou any 2018 sota la batuta del seu mestre 

Rafael Cantó Almeria, amb la mateixa il·lusió i entusiasme, 

reprenent els seus habituals assajos dels dilluns i els 

divendres, per a preparar pròximes actuacions.

Des d’ací encoratjar a totes aquestes persones a continuar 

amb el mateix entusiasme, fent del seu temps lliure un tems 

per a compartir amb els companys, la seua alegria i la seua 

il·lusió, en definitiva un temps per a passar-ho d’allò més 

bé, al mateix temps que fent-nos gaudir a tots de les seues 

actuacions.
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Alfonso Sánchez, nou president la colla Mal Passet
Francisco Valor rebrà el reconeixement Passet a Passet en el festival de 
colles que organitza Mal Passet

L
a Colla de Dolçaines i Tabal Mal Passet va celebrar 

assemblea ordinària el passat 23 de desembre, 

en aquesta es va dur a terme l’elecció del seu nou 

president. Fa dos anys Gabri Francès era elegit president 

però ell va posar la condició que en dos anys deixaria el 

càrrec que ja el va exercir durant un bon grapat d’anys des 

de la creació de la Colla, desprès d’ell i durant 7 anys va 

estar al capdavant de la presidència Jaume Domènech i 

desprès de nou era Gabri qui estava repetia càrrec, període 

que ara finalitza. 

Redacció

El nou president és Alfonso Sánchez Vicent, que fins ara 

exercia de vicepresident, una renovació que permetrà a 

l’entitat musical seguir mantenint el seu programa d’activitats 

i donar pas a gent més jove, que son el futur de la mateixa.

El Mal Passet  al llarg d’aquestos anys de vida, ha 

consolidat la seua escola musical i ha mantingut una intensa 

activitat d’actuacions, tant de concerts com passacarrers 

i festes tradicionals. Així mateix han fet realitat projectes 

innovadors com els espectacles “ El viatge d’Alexandros”, 

"Dolç Nadal, la dolçaina màgica" i "Corella, cavaller d´amor 

i de paraules".

La nova junta queda constituïda de la següent manera: 

President:  Alfonso Sánchez Vicent

Vicepresident: Jaume Doménech Blanquer

Tresorer: Pau Anduix 

Contractes i actuacions: Vicent Agulló Richart 

Secretari:  Mateo Barrachina Vidal

Vocal Tècnic musical i escola: Hipòlit Agulló 

Vocal Arxiu: Marcos Giner Pérez

Vocal Instruments:  Álvaro Sellés Jordà

Vocal Socis: Hipòlit Soriano Benavent

Vocal Vestuari: Ernesto H. Ferrándiz Briva 

Vocal Difusió Xarxes: Vicent Agulló Richart

 Una vegada ja la junta està en marxa, el curs musical de 

Mal Passet segueix el seu ritme frenètic d’activitats, de fet, 

els podrem escoltar en carnestoltes, acompanyat a l’escoleta 

infantil, en la dansà dels nanos o en la cloenda del dia dels 

Nanos (7 de març) entre d’altres...sense deixar de banda els 

dos grans concerts que ofereixen durant l’any: el del festival 

de colles i el de festes.

Doncs bé, el més immediat ara és el XIV Festival de Colles, el 

qual tindrà lloc el dissabte 3 de març al Centre Cultural El Teular.

En l’assemblea es va decidir que la colla convidada seria  

El Regall d’Ontinyent. Per altra banda enguany faran entrega 

de la novena edició del Reconeixement "Passet a Passet" i 

en aquesta ocasió recau en Francisco Valor Llorens, director 

del Mal Passet. 

Tot i que Francisco Valor és poc donat a aquest tipus 

de reconeixements, la colla va decidir que ja era hora 

que fos Francisco Valor, compositor i director únic de la 

colla, qui havia de rebre dit guardó que venia de casa, un 

reconeixement per la seua tasca en pro de la música amb 

dolçaina i tabal i per la difusió que ell mateix fa de la música 

tradicional a través de les seues composicions. 

Per tant, el 3 de març tenim una cita més que important 

amb la bona música, la música tradicional, la de dolçaina 

i tabal però en concert amb dos grans colles: el regall 

d’Ontinyent i l’amfitriona, la colla de dolçaines i tabals Mal 

Passet de Cocentaina.

I un últim apunt dolçainer, el passat 5 de desembre va 

tindre lloc el lliurament de la primera edició dels premis de 

composició per a dolçaines i percussió organitzats per la 

colla La Socarrà de Xàtiva.

El Malpasseter Marcos Verdú Verdú va aconseguir 

el Primer Premi Modalitat Carrer amb la marxa mora 

presentada sota el títol “Augur” una peça que de segur 

molt prompte escoltarem amb la pròpia colla contestana.

Per tant la més sincera enhorabona a aquestos tres noms 

que en dit article han sonat amb força: Alfonso Sánchez, 

Francisco Valor i Marcos Verdú.
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XIX Mostra de Teatre Amateur «Vila de Cocentaina»

U
n any més, arriba en aquest 2018 l’edició XIX de 

la Mostra de Teatre Amateur ”Vila de Cocentaina”. 

Com és habitual, cada cap de setmana del mes 

de febrer, el Centre Cultural El Teular acollirà els grups 

que acompanyaran el grup amfitrió d’aquesta mostra,Teló 

Teatre, que ha fet un gran treball de selecció de les més de 

30 obres presentades d’arreu del País Valencià i en la qual 

es mostrarà el millor que hi ha avui en dia en el circuit de 

teatre amateur. A més, igual que en edicions passades hi 

haurà una obra destinada a xiquets i xiquetes. 

Aquesta és la programació prevista:

Dia 3 de febrer a les 20:00h “Central Parc West” de Woody 

Allen, pel grup Teatre Circ d’Alcoi.

Dia 11 de febrer a les 12:00h ¿Miedo yo?, teatre per a 

xiquets per Clowndestino Teatro. ENTRADA LLIURE.

Dia 17 de febrer a les 20:00h “Madre Coraje y sus hijos”, 

de Bertolt Brecht, pel grup Font Viva d’Ibi.

Dia 24 de febrer a les 20:00h “Alicia en el París de las 

maravillas” de Miguel Sierra,  adaptació i direcció de Paco 

Insa, per Teló Teatre. 

La presidenta de Teló Teatre, Maruja Sanz, es mostrava 

molt satisfeta per la programació d’enguany, la qual ha 

estat possible gràcies al treball de coordinació que ha dut 

a terme Paco Insa. Així mateix, agraïa la col·laboració de 

l’Ajuntament de Cocentaina que, a través de la regidoria de 

Cultura, dóna suport any rere any a aquesta Mostra. També 

agraïa la participació de la resta de col·laboradors, com la 

Seu Universitària de Cocentaina de la Universitat d’Alacant, 

la Federació Valenciana de Teatre Amateur, Gràfiques Agulló 

i Ràdio Cocentaina.

Per la seua banda, la regidora de Cultura de l’Ajuntament 

de Cocentaina, Marcela Richart, destacava la feina feta per 

l’entitat Teló Teatre i animava al públic en general a assistir 

a les representacions, totes d’una gran qualitat escènica.

La venda d’entrades estarà disponible a partir de l’1 de 

febrer en la taquilla del Centre Cultural El Teular, de dijous i 

divendres de 18:00 a 20:00h. També hi ha uns telèfons de 

de reserves que són els següents: 965592385 / 686909662 

/ 620727289

Els preus de les entrades són els següents: 2 entrades per 

soci/sòcia a 8€, la resta a 10€. Amfiteatre: 7 €. Abonament: 

24€. Els abonaments s’arreplegaran la primera setmana de 

la Mostra. 

Paco Insa, director de l’obra

C
om bé sent habitual, la Mostra de Teatre amateur Vila 

de Cocentaina posa el punt i final amb el grup amfitrió: 

Teló Teatre. Enguany i sota la direcció de Paco Insa 

ens han preparat una comèdia, “ Alicia en el Paris de la 

Maravillas” de Miguel Sierra, adaptada per Paco Insa. Com 

cada any, des d’aquesta revista hem parlat amb el mateix 

director per tal de que ens parle de dita obra

-Paco, per què aquesta obra?

Després d’haver aconseguit tancar la trilogia lorquiana 

l’any passat amb “Bodas de sangre”, amb motiu del 50 

aniversari del grup, enguany vaig pensar que el grup i el 

públic també, tenia ganes de veure una comèdia lleugera. És 

una obra que sempre ha estat ahi, en el calaix de les obres 

a d’interpretar i que m’apetia dirigir. La veig veure a Madrid, 

en 1978 en un dels meus viatges sindicals. Va ser al teatre 

Lara i la posada en escena anava a càrrec de la companyia 

de teatre de Lola Herrera i Pedro Civera. Sincerament, no se 

per quina raó he anat postposant-la i enguany, vaig decidir 

muntar-la. És una comèdia fresca que contrasta en tos els 

muntatges corals i de gran repertori que hem fet fins ara. 

Pense que necessitàvem anar més relaxats, tot i que a mi 

m’agraden més les obres de gran repertori.

-Com accepten els actors i actrius de Teló Teatre l’elecció de 

l’obra? Tenies clars els actors i actrius que hi havíen de participar?

- La veritat siga dita, la gent d’aquest grup de Teló Teatre 

ha estat sempre bastant disciplinada, i personalment he de 

dir, que mai cap actor o actriu me s’ha negat a fer un paper 

que li haja designat. Els agradarà més o menys, però el 

participar en una obra és per a mi el més important sempre 

que estigues còmode en el paper. En quant a si tenia clar 

quins eren els actors/actrius que havien de participar en 

aquesta obra ho vaig tindre ben clar des del principi.

-Quan vareu començar a muntar-la?

- Teníem que començar les lectures  en el mes d’octubre, 

però per problemes que ara no venen al cas, et diré que 

pràcticament començarem les lectures i assajos al mateix 

NP Teló Teatre

Redacció



CULTURA 23Revista El Comtat febrer 2018

temps, ja al mes de novembre. El pla d’assajos és de dos 

dies a la setmana. Ja en aquestes darreres setmanes, 

s’intensifiquen els assajos.

-Què destacaries de la mateixa?

- Jo destacaria d’aquesta obra eixa frescura que té la 

comèdia, amb una barreja de romanticisme i també de 

reivindicació en quant a la problemàtica de l’emigració.

-Molts actors trobem en Alicia en el Paris de la Maravillas?

- Son un total de nou actors/actrius sobre l’escenari. Hi ha 

un personatge que es nomena en alguna ocasió, però que no 

ix en escena. La veritat és que ha estat  tot  un plaer treballar 

amb l’equip que vaig triar per a personificar els diferents 

personatges com son: Luis Reche, en el paper d l’escriptor, 

Jean Pierre; Lara Calafat és la protagonista central, Alicia, 

i la polifacètica; Milagro Sellés fa el paper de donya Adela, 

que és la mare de Alicia i de Mariló, que estarà interpretat 

per Mariola Reig;  Aítor Pascual (un valor a l’alça) també 

és fill de donya Adela. Tots ells conviuven dintre d’aquesta 

comèdia com un peix dins de l’aigua. Aquestos son els 

papers centrals, però tots ells estaran ben acompanyats per 

un ramell de personatges com madam Ramírez (la portera) 

que l’interpreta una secundaria de luxe, Meli Soler; la novia 

de Jean Pierre, Juliette, interpretat per Maria Terol; també 

tindrem a un jove que va debutar en “Bodas de sangre”, i 

que en aquest cas interpreta a un nebot de donya Adela, 

Curro, que serà Bruno Cortés; i un altre actor jove del grup 

Dani Martínez amb el paper d’Andres, el novio comunista 

de Mariló, que amb una curta intervenció arredoneix aquest 

equip de nou personatges que de segur faran vibrar al nostre 

fidel públic.

-Paco, quina ha estat la teua adaptació de l’obra? 

La meua adaptació de l’obra ha estat en actualitzar la 

situació perquè l’obra original es desenvolupa entre els 

anys 50/60 del segle XX en que els emigrants espanyols 

que marxaven a França eren  treballadors, jornalers o gent 

del camp, mentre que en l’actualitat d’aquest segle XXI, son 

joves estudiants amb carreres acabades que han perdut 

l’oportunitat de trobar treball aci a Espanya.

-Qué ens pots avançar de l’obra?

- Jo pense que aquesta obra reuneix uns components 

bàsics per a que agrade a tothom, perquè amb un toc 

d’humor, sens presenta una denúncia social a una situació 

concreta: l’atur.  Afegiré que Alicia, la protagonista, és una 

xica espanyola que està al servei d’un escriptor francès que 

és un don Juan, del que ella, en silenci està enamorada 

i d’ahi fa que es considere com una comèdia romàntica. 

Durant tota l’obra es desenvolupen moments d’humor, inclòs 

d’esperpent en quant a que van sorgint personatges que van 

posant  en perill la convivència en aquell àtic de la Plaçe 

del Alma de París. Al final, aconseguirà Alicia conquistar a 

Jean Pierre de Valcour?. Això ho deixe en punts suspensius, 

si ho voleu saber, hi ha que anar a veure “Alicia en el Paris 

de las maravillas”

-A diferencia de l’any passat, enguany has triat una comèdia 

i amb un nombre d’actors prou menor també….

-Si, aquest any després de varies obres corals, com “Terra 

baixa” de Ängel Guimerá,“Los Caciques de Zamarrilla” de 

Carlos Arniches i “Bodas de sangre” de Gª Lorca, ha estat 

tot  un relaxament aquesta comèdia costumbrista i lleugera

-Aquesta obra es va estrenar en 1978 sota la direcció 

d'Ángel García Moreno i interpretació de Lola Herrera (Alicia), 

Pedro Civera (Jean), Rafaela Aparicio (Adela), Carmen Utrilla, 

Celia Castro i Emilio Fuentes. Es va mantenir en cartell fins 

a 1981, si bé després de la primera temporada, Herrera va 

abandonar la funció i va ser substituïda per María Luisa Merlo. 

Amb tot, segueix tenint una temàtica de plena actualitat….

-Doncs si, malauradament, canvien poques coses i l’atur 

segueix sent actualitat, a banda de la corrupció, delictes i 

demés...és una llàstima que la gent se n’haja d’anar fora 

de sa casa per a treballar. Aquesta obra ens mostra eixa 

realitat, però amb tocs d’humor i d’històries travessades on 

apareixen els diferents personatges i el problema de l’atur i 

la immigració com a teló de fons

-De segur que el públic disfrutarà de la posada en escena, no?

Doncs si, espere que el públic gaudisca de vora dues hores 

entretingudes. Com sempre fem, Teló Teatre prepara aquesta 

obra amb molta cura i molta estima, pensant en el públic 

fidel de Cocentaina i de la comarca. Esperem estar a l’altura 

que es mereix el nostre públic que ja és tot un expert en el 

mon del teatre i que gràcies a la Mostra que organitzem, els 

convertim en vertaders crítics del mon de Thalia.
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Lara Calafat Sellés, l’artista murera però socarrà. 
Terratrèmol, pur nervit i bon fer damunt l’escenari
Redacció

E
n aquest febrer, mes de la Mostra de teatre i edició 

on fem una ullada als actors i actrius de Teló Teatre, 

enguany ens trobem davant una actriu de casta. Tot 

i ser murera de naixement, Lara Calafat Sellés és socarrà 

d’adopció. Ella recorda la seua infància ací, a Cocentaina, a 

la pujada Santa Bárbara, amb els seus iaios Vicent i Angelita 

i la llarga família de oncles, cosins…dinars i sopars que no 

acaben, amb una família de ministres i carrasques que obrin 

les portes de bat a bat.

Quan parlem d’una actriu de casta i de Lara Calafat, de 

seguida trobem a eixa xiqueta que anava darrere de sa tia 

Milagro, (Milagro la ministra o Milagro la de la ràdio o Milagro 

la del teatre) a tots els llocs. De ben menuda, Lara cantava 

en la capella de la Dolorosa i si la tia anava al teatre, doncs 

ella també i d’ahi naix el hobbie que s’ha convertit en una 

part fonamental de la seua vida.

De caràcter alegre, jovial i desenfadada, Lara puja als 

escenaris als 9 anys i ho fa amb un paper no de principiant, 

sinó prou llarg. Era en “La dama del Alba” al 1994 i tot i 

enganxar-li-se el monyo en el botó d’Àngel, recorda l’obra 

amb certa enyorança i amb un somriure als llavis, va ser 

l’obra que li obriria les portes al mon de teatre i de la ma 

del grup Teló Teatre.

Lara  i Mariola sempre anaven juntes de la ma i les dos 

han crescut i s’han format en Teló Teatre. Al principi feia 

papers de xiqueta tot i que Lara ha estat per al que fera 

falta tant damunt de l’escenari com baix, era i és, una xica 

“para todo” i sobretot per ambientar i animar als actors en 

els moments més nerviosos, i això és sens dubte gràcies a 

eixe caràcter tan extravertit que te. Tot i que ella es defineix 

un poc vergonyosa, Lara confessa que el teatre li ha ajudat 

a obrir-se, a no tindre reparo a l’hora de parlar en gent que 

no coneixes, a controlar els nervis...és una bona teràpia 

estar al grup perquè Teló Teatre és una gran família, on ella 

ha crescut personal i també professionalment. Pujar a un 

escenari no és fàcil i menys a l’hora d’interpretar un paper, 

amb tot, Lara és capaç de controlar els nervis, gaudir del 

paper que representa i el més important i difícil, connectar 

en el públic i fer possible que la gent entre en l’obra. Son 

dots innates que caracteritzen a Lara. Els qui la coneixen, 

diuen que Lara és una actriu polivalent, molt aplicada, 

responsable i aplicà, ja que és de les primeres que s’aprèn 

el paper. Amb tot, ella prefereix els papers còmics que els 

dramàtics, es sent més natural, més ella. El drama li costa 

més i es sent més fingida tot i que en la seua trajectòria 

teatral, Lara ha interpretat tots els papers que li han donat.

Lara  és de les que poques vegades, o cap remuga del 

paper. Siga principal o secundari, Lara disfruta damunt de 

l’escenari i també baix, en les tertúlies en el grup...no hi 

ha cap obra que l’haja desagradat i sempre te la il·lusió de 

començar-ne una altra.

La seua dilatada trajectòria dintre de Teló Teatre està plena 

d’anècdotes, tantes que no sabia per on començar, i és que 

son tantes obres rodades per tot arreu que cada una d’elles 

te una història o te un motiu bonic per a ser recordades.  

Però si parlem d’obres que l’han marcada més trobem “Jo 

en ma casa i tu en la teua”. Sota la direcció de José Miguel, 

la van estrenar en 2011 i va suposar el seu primer paper 

“La dama del Alba” 1994

“El café de chinitas” 2006
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protagonista. Va ser una bona experiència  i més al treballar 

al costat de Raúl que també s’estrenava com a protagonista 

en dita obra. Per a ella va significar pegar un gran pas, de 

passar d’una obra coral on la responsabilitat recau en tots, 

a sentir-se que gran part del pes de l’obra recau en tu, la 

importància o l’èxit de l’obra depèn més de tu...va ser una 

bona experiència que enguany tornarà a repetir en “Alícia en 

el Paris de la Maravillas” on tornarà a ser protagonista. Lara 

és molt humil i senzilla i el ser protagonista no implica ser 

més que un altre, “ en Teló Teatre, com t’he dit abans, som 

una gran família i tots anem a una i igual d’important és el 

protagonista com el que està darrere de l’escena controlant 

que vaja tot bé”. Recorda també “El cafè de chinitas” 

perquè va ser una obra que van fer moltes vegades i en 

escenaris diferents de tota la comarca i més enllà. És una 

d’aquestes obres que va començar d’una manera i cada dia 

es reinventava perquè “érem molts actors i actrius i sempre 

en faltava algun, aleshores cada interpretació era diferent a 

banda que ens vam riure molt per tota la faràndula de tratges 

i demés que dúiem darrere”.  Seguint repassant les obres 

que més l’han marcada, Lara recorda també “Les xiques de 

la Belle epoque” perquè va ser una d’eixes obres en la que 

“ens vam riure molt, sobretot en els assajos, ho passaven 

bé i això es va notar també damunt l’escenari davant la gran 

acceptació del públic”. “Taxi” també ha estat una obra que 

recorda amb molta estima, més recent.

Lara, la xiqueta dels ulls blaus i l’etern somriure no s’ha 

“jo en ma casa i tu en la teua” 2011

plantejat la seua vida sense el teatre. Tan sols va estar 

apartada durant un any que va coincidir quan estava en 

estado. 

Estar al grup requereix sacrifici i constància, i és que al 

viure a Muro, son pare l’havia de pujar en cotxe (i a més 

l’esperava fins que acabara) o bé, pujava en l’autobús on 

l’auelo l’esperava. Hivern, estiu, tard o prompte, a Lara no 

li ha fet perea deixar sa casa per pujar a assajar...i de fet, 

avui eixa constància segueix estant present.

La sang socarrà, de part de mare, s’ha fet de notar i de 

fet, en 2006 va recitar la súplica de la Mare de Déu i ha 

participat en totes les tradicions i festes del poble. El seu 

home Fran, tot i no ser massa teatrer, ha eixit a escena, 

va debutar en l’espectacle de “Corella, cavaller d’amor i 

paraules” junt al Mal Passet i és una persona que està ahi 

per al que necessiten. Fran no és de parlar massa, això ja li 

ho deixa a Lara, però qui sí que te un futur sobre l’escenari 

és el seu fillet Mateo qui amb tant sols uns mesos, ja va 

debutar en sa mare damunt de l’escenari. Va ser també en 

l’espectacle musical junt al Mal Passet en 2015.

Lara no viu del teatre, ella és auxiliar en el centre de dia 

de Muro, en els malalts d’Alzheimer. Tal volta, recorden a 

Lara perquè l’han sentit a Ràdio Cocentaina: ella feia un 

programa que es deia “tres i un micro”, junt a Mariola Reig 

i Ivan Blasco i també ha estat durant molts anys pillant el 

telèfon i sent ma innocent en el concurs de música i festa. 

El teatre és part d’ella, de la seua família, del seu dia a dia....

Una actriu es forma o és naix, i en Lara conflueixen les dos 

vessant perquè en ella l’art de la interpretació és innat i Teló 

Teatre l’ha formada i moldejada en tots els papers que ha 

interpretat...i ara està immersa en Alicia, on sota la direcció 

de Paco Insa, de segur que ens fa gaudir molt d’aquest art 

que li ve de casta.

Lara, el públic t’espera....endavant, l’escenari és tot teu.

“Les xiques de la Belle Epoque” 2013
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Neva a la comarca, les nostres serres ens pinten de blanc

A 
falta de dos aspectes per tancar la revista, divendres 2 

de febrer (dia de la Candelaria...”si la Candelaria riu, 

estem en estiu, si plora l’hivern està fora i si ni plora 

ni riu..ni hivern ni estiu”) a meitat mati una lleugera nevada 

a nivell de poble feia esclatar l’alegria dels més menuts que 

bocabadats als col·legis, veien com caien cops de neu...

Com que la nit anterior havia plogut molt i no era massa la 

intensitat de la nevada, al poble de Cocentaina, la neu no va 

quallar, si que va emblanquinar algunes teulades, però poc ja 

que la pluja de seguida va netejar eixe xicotet mantell blanc.

Quan el temps es va alçar i per a meravella de tots, si 

que vam poder veure les serres que envolten Cocentaina, 

i formen part d’aquesta gran comarca del Comtat, com 

estaven de blanques, una bella estampa que gràcies als 

usuaris de facebook nosaltres hui podem tindre ací. Gràcies 

a Xavi Anduix i Paco Sempere, per les fotos.

No sabem si tornarà a nevar, el que és cert és que la pluja 

i la neu ha sigut molt ben rebuda pel camp, pels pantans  i 

per les pròpies serres que ja veuen brollar les seues fonts.

Bar Raspa

Passeig del Comtat, 51 - COCENTAINA
Tel.: 96 559 01 55

Amplios Salones para Comuniones, 
Bodas, Bautizos, Comidas de empresa
Reuniones familiares...

Avenida
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“Arts and crafts. Plàstica”
Ceip Sant Joan Bosco

E
ste curs escolar s’imparteix l’expressió artística en anglés en tots els cursos.

Hem encetat una activitat divertida per a incrementar el coneixement artístic de l’alumnat titulada «Mystery Artist».

Cada mes els i les alumnes han d’endevinar qui és l’artista misteriós o misteriosa del mes amb l’ajuda d’unes pistes 

publicades al Bosco I al corredor de primària i al Bosco II a l’entrada principal. Les famílies podeu ajudar als vostres fills 

i filles. Animeu-se a participar!

José Antonio Tello guanyador mes de desembre del Bosco I Laia Hernández guanyadora del Bosco II

 Una xicoteta mostra d’algunes activitats realitzades este trimestre als diferents cicles:
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L’Institut Pare Arques i en especial l’alumnat i el professorat 
de Cicles Formatius, desitgen un Feliç any Nou 2018 a la 
població de Cocentaina i a tota la comarca del Comtat
Professorat de Cicles Formatius de l’IES Pare Arques

D
es de principis del mes de desembre, 

els alumnes del Cicle de Grau Mitjà de 

Manteniment Electromecànic, els de Grau 

Superior de Mecatrònica Industrial, els alumnes 

FPB de Fabricació i Muntatge, juntament amb els 

del PAC (Programa d’Aula compartida) han col.

laborat en el muntatge de les llums nadalenques i 

l’elaboració d’arbres i figures típiques d’aquestos dies 

de celebració nadalenca.

Ens ho vam passar d’allò més bé, i vam aprendre 

com tractar i combinar els diferents materials. Els 

resultats van ser força bons. El Nadal sembla inundar-

ho tot, oferint moltes oportunitats per aprofundir i 

treballar alguns valors amb els alumnes i companys.

Com altres anys tota la comunitat educativa han col·laborat 

per aconseguir fons per l’ ONG Intermón Oxfam, qui destina 

els beneficis a diferents projectes solidaris.

A més, el passat 22 de desembre alumnes i professors 

vam participar en diferents tallers i activitats lúdiques per 

finalitzar el trimestre amb ambient de germanor.

L’alumnat de l’IES Pare Arques aprèn esquí i snowboard 
a La Molina

C
om ja fa uns anys, el Departament d’Educació Física de 

l’IES Pare Arques, organitza una setmana per aprendre 

a esquiar o fer snowboard com a principal objectiu 

educatiu de l’activitat.  Com ja fa tres anys,  l’estació on s’ha 

desenvolupat aquesta activitat ha estat La Molina en Alp 

al Pirineu Català. Des del 15 fins el 19 de gener l’alumnat 

ha gaudit de classes dirigides per monitors especialitzats i 

temps lliure en pistes per perfeccionar la tècnica apresa a 

les classes. Han estat uns dies on ha acompanyat l’oratge 

assolellat i un estat immillorable de les pistes on el 100% 

de les instal·lacions estaven obertes. 

Un total de 29 alumnes de 2n, 3r, 4rt d’ESO, 1r,  2n 

de batxillerat i FP bàsica han participat de l’activitat 

acompanyats pel professorat d’Educació Física i el cap 

d’estudis de l’Institut. 

Han estat uns dies de molt d’esquí i de snowboard però 

també de: piscina, bolos, ball, jocs de taula, cinema, bon 

humor i molta música. Per on hem anat, hem cridat l’atenció 

pel bon rotllo que hem transmés en tot el que hem fet. Tant 

els monitors com el personal de l’hotel, ens han felicitat 

per l’alegria que que hem aportat. Per a nosaltres, tot un 

aprenentatge. 

Han estat uns dies meravellosos que sempre recordarem.

EVA CUESTA MOLINA, 

professora d’Educació Física de l’IES Pare Arques.
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Actuació nadalenca del cor i rondalla L’amistat i l’arribada 
dels Reis Mags en el Respir

P
er a continuar gaudint del Nadal, el 22 de desembre 

vam assistir a l'actuació del cor i rondalla de la UDP 

“L'amistat” que ens van cantar unes nadales que van 

alegrar als usuaris i usuàries del centre Respir i AFAMA. 

Després vam seguir celebrant l'arribada del Nadal amb 

un aperitiu. Al llarg de l'any es realitzen diverses activitats 

musicals al Centre de Respir que sempre compta amb la 

participació del cor i rondalla “ L'amistat”. Des d'ací donar-

los les gràcies per la seua generositat.

El 5 de gener, els usuaris i usuàries del Centre de Respir 

van esperar amb molta il·lusió l'arribada dels Reis Mags. 

Com cada any, i per iniciativa dels veïns del barri de Fraga, 

ens van visitar els Reis Mags d'Orient, que van arribar 

carregats de regals i, sobretot, van repartir molta alegria i 

diversió. El nostre agraïment de tot cor per repartir il·lusió 

als nostres majors de manera desinteressada i altruista.

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

A
graïment al Col·lectiu Art Local Cocentaina i al seu 

president Moises Gil Igual, amb la col·laboració de la 

Regidoria de Cultura del Ajuntament de Cocentaina 

; per la donació a la nostra associació il·lusiona´t per al 

suport de persones amb diversitat funcional, recaptada amb 

la venda d'obres d'art donades pels artistes de d´aquest 

col·lectiu,  que han participat de forma desinteressada, 

solidària i en bon fi, en la III Mostra Internacional d´Art 

Compromès Cocentaina a la Sala d´Armes - Espai d’Art de 

Cocentaina del 22 de desembre al 20 de gener.

Buscarem una destinació per a la donació que ens han 

fet, que posteriorment ho publicarem.
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Mantecados, mince pies y villancicos en el Centre Social 
de Cocentaina
Asociación Intercultural Travadell

L
os miembros de la Asociación Intercultural Travadell 

(AIT) celebramos en harmonía la Navidad en el Centre 

Social Real Blanc de Cocentaina. El viernes 22 de 

diciembre disfrutamos en sus estupendas instalaciones de 

cocina de una clase de cocina navideña por excelencia, 

nuestros mantecados, que dieron dos socias de nuestra 

asociación de el Comtat-l’Alcoià (gracias, Asun y María). 

Los ingredientes son: 1 kg de harina, 1/2 kg de manteca de 

cerdo, 1/2 kg de azúcar, 2 yemas y 225 gr de almendra con 

piel molida. Se amasan poco a poco gracias al calor de las 

manos, se estira la masa hasta algo más de 1 cm de espesor 

y se corta con moldes. Las figuras se meten al horno a 150º 

hasta que estén doradas. 

En una gran mesa socios y socias tanto locales como 

venidos de otras tierras disfrutamos de diferentes platos 

festivos como mince pies, higos secos y bombones, todo 

bien regado con café y mistela.  

Acompañados por los acordes de la guitarra de Gary Buss, 

cantamos juntos villancicos en inglés y castellano gracias a 

unos libretos bilingües que montaron una formidable pareja 

de socios. También tuvimos el placer de compartir esta feliz 

tarde con miembros de la Associació de Familiars i Malalts 

d’Alzheimer (AFAMA), Solc, receptores de donaciones de 

la AIT, i Mestresses de Casa de Cocentaina. Una ocasión 

llena de deseos de Bon Nadal así como un 2018 repleto de 

alegría y proyectos en el Comtat-l'Alcoià. 

On Friday 22nd December the members of the Asociación 

Intercultural Travadell (AIT) celebrated the Christmas season 

with an interesting and fun afternoon in the Centre Social 

of Cocentaina. We were given a demonstration of how to 

make mantecados, a traditional almond biscuit typical of 

this area, by two of our Spanish members, Asun and María. 

A big thank you to them.

The ingredients for the biscuits are as follows: 1 kg of 

flour, 1/2 kg of lard, 1/2 kg of sugar, 2 egg yolks and 225 gr 

of almonds ground with their skins on. Mix all ingredients 

together slowly by hand until pliable, roll out to 12 mm approx 

and cut into shapes. Cook at gas mark 350 until golden.

We all sat together round a long table, Spanish and British 

friends and neighbours and feasted on mantecados, mince 

pies, dried figs and chocolates, all washed down with coffee 

and mistela. 

Afterwards we all sang carols together in both languages 

accompanied by Gary Buss on the guitar with the bilingual 

texts prepared by a swell couple of members. During the 

afternoon we had the pleasure of visitors from AFAMA 

(association of Alzheimer’s patients and their families) and 

Solc, who were presented with donations from the AIT, and 

also two members of the Mestresses de Casa de Cocentaina. 

We all wished each other seasons greetings and good luck 

with forthcoming projects in 2018 at el Comtat-l'Alcoià.

Celebració del Nadal a Afama

A
FAMA va començar el mes de novembre amb els 

preparatius per a la festivitat del Nadal, els usuaris/

es del taller de matí elaboraren més de 500 targetes 

de felicitació per a tot seguit enviar-les als/les socis/es i 

col·laboradors de l’entitat. A més a més, els treballadors 

d’AFAMA amb l’ajuda dels usuaris/es del taller de vesprada, 

varen realitzar com a manualitat diversos arbres de nadal, 

per a després emportar-se’ls a les seues cases. 

El divendres 22 de desembre, la Rondalla i Coral l’Amistat 

de l’Associació de Jubilats de Cocentaina ens oferiren un 

extraordinari concert de nadal, dedicat als/les usuaris/es i 

treballadors/es del Taller de Matí i del Centre Respir.  

Seguidament, encetarem les activitats del 2018 amb la 

visita del patge reial al taller de Mati el 4 de gener. I per la 

vesprada, vam rebre la visita tan esperada de Ses Majestats 

els Reis Mags d’Orient, acompanyants per l’Agrupació de 

Músics Veterans de Cocentaina. Els/les usuaris/es estaven 

molt contents, ja que van vindre carregats de caramels, 

d’alegria, d’il·lusió i de molts regalets. 
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Vaga internacional de dones

D
es de les nostres comarques ens sumem al conjunt del 

Moviment Feminista que fa pública la convocatòria oficial 

de la VAGA GENERAL FEMINISTA per al proper 8 de Març.  

Aquesta iniciativa es suma a la campanya per la Vaga 

Internacional de Dones realitzada per les feministes de 

diferents països del món.

Fem una crida a la ciutadania en general i a totes les 

dones en particular. El proper 8 de març paralitzarem tots 

els treballs, fins i tot aquells que realitzem gratuïtament a 

les llars i espais privats.

Ens convoquem per paralitzar tota la societat des de quatre 

àmbits: llars, consum, estudis i treballs de tot tipus, legals 

o de economia submergida, a l’àmbit públic o privat, que 

inclou també les tasques de cura a la societat i a la família; 

treballs que cap persona veu, o bé que fem amb una menor 

remuneració que quan els fan els nostres companys. Prou 

ja de tantes violències i desigualtats.

Convoquem per a fer front a un model patriarcal que 

perverteix, en nosaltres, les funcions que són imprescindibles 

per el desenvolupament, avenç i creixement de la societat.

Convoquem per a que comencem a desmuntar els 

estereotips, els prejudicis i l’opressió a la que ens sotmeten 

els models imposats des d’una construcció androcèntrica de 

la història i de la societat que ens vol fora de l’esfera pública 

i els espais de poder i de representació.

Prou ja de la disposició i manipulació dels nostres cossos 

i de les nostres vides!

No som mercaderies ni objectes al servei de desitjos aliens.

Pararem les feines de les nostres llars. Demanem que el 

conjunt de la família s’implique en les tasques de cura de 

persones grans, de xiquetes i xiquets, de les tasques de 

neteja i demés. Són unes tasques vitals per al nostre dia a 

dia i han de ser compartides. 

Deixarem de ser consumidores. Els mercats ens sancionen 

per duplicat, només per ser dones. Per una banda, els 

productes que ens són imprescindibles (com compreses), 

són considerats articles de luxe. Per altra banda, volem 

acabar amb la lògica comercial per la qual els productes 

s’encareixen només pel fet de ser per a les dones. 

Però a més, volem deixar de ser model/producte de consum.

Prou ja del dictat de normes sobre la nostra aparença física. 

Els nostres cossos no han de ser reclam per incitar al consum.

Deixarem buides les aules. Recordem que els nostres 

expedients acadèmics són brillants, que som majoria en els 

estudis universitaris i que, malgrat això, la bretxa de gènere 

no ens permet accedir als llocs que ens corresponen per 

dret i per mèrits propis. Els llocs més alts a la política i a les 

empreses estan copats majoritàriament per homes. Són ells 

qui prenen les decisions.

En el nostre treball. Visualitzarem la desigualtat existent als 

diferents llocs de treball, les mateixes feines amb diferents 

sous, els sostres de vindre que no deixen a les dones accedir 

als càrrecs més alts. No consentirem que ser dona siga la 

principal causa de pobresa, i amb més incidència encara si 

una té més de 45 anys, és migrant, d’una altra raça o ètnia 

o és trans. Aquesta precarietat ens porta a ser treballadores 

a temps parcial sense haver-ho desitjat i la mà d’obra més 

exposada a l’atur.

L’embaràs no ha de ser objecte d’acomiadament o de 

marginació laboral, ni ha de perjudicar les expectatives 

vitals, personals o professionals.

Exigim prestacions socials que permeten dur a terme 

les tasques de criança, cura i acompanyament familiar en 

condicions d’igualtat de gènere i dignitat per a totes les 

persones implicades. Volem que la cura siga considerada 

com un bé social de primer ordre, de sosteniment de la vida 

i de coresponsabilitat.

No volem seguir ser la mà d’obra gratuïta que compensa 

les retallades pressupostàries als àmbits de la salut, serveis 

socials i educació.

No hi serem TOTES enguany. Cada any ens ASSASSINEN. 

Denunciem l’absència de polítiques efectives que acaben 

amb els feminicidis. Cal que el Pacte d’Estat, recentment 

signat, vaja, necessàriament, acompanyat del pressupost que 

permeta dotar de mitjans i recursos per al desenvolupament 

de polítiques reals i efectives per tal d’aconseguir una 

societat lliure de violència de gènere.

Denunciem la violència a la que se’ns sotmet pel sol fet 

de ser dones. Una violència que ens amenaça de manera 

física, verbal, econòmica, mèdica i moral, que ens viola, que 

ens sotmet a assetjament, que ens menysprea, que abusa 

de nosaltres. Violència social, institucional i sistemàtica.

Volem denunciar la justícia patriarcal que no ens considera 

subjectes de ple dret.

Denunciem, com ciutadanes, la corrupció com causa 

fonamental de la dita crisis i de les retallades. Denunciem, 

com ciutadanes, la greu repressió i retallades de drets 

que estem patint per mitjà de l’aprovació de lleis que ens 

reprimeixen i empobreixen.

Denunciem que les nostres germanes procedents d’altres 

cultures i que viuen en el nostre país no siguen reconegudes 

com subjectes de ple dret, afegint a la seva condició 

de migrants la de ser dones en una intersecció de gran 

vulnerabilitat. Prou de racisme i d’exclusió.

Denunciem també l’homofòbia i la transfòbia tant social 

com institucional que pateixen moltes companyes, com una 

forma més de violència masclista, ja que no són reconegudes 

com subjectes de ple dret, tot afegint la seva condició a la 

de ser dona. Prou ja d’opressió per la nostra identitat sexual.

Suma’t i dona-la a conèixer. 

Juntes som més i més fortes. 

Posat en contacte amb nosaltres

COL·lECTIU 8 DE MARÇ

donesmariola@listas.nodo50.org
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MILLOR COL·LABORADOR ESPORTIU: VICENT AGULLÓ JORDÀ

Des dels seus inicis, Vicent Agulló es va criar i va passar 

els seus primers anys de vida junt als seus pares Reme i 

Vicent, i els seus germans Víctor i Reme, a un mas en el 

camp, on va poder descobrir i enamorar-se de la muntanya 

i de tot el relacionat amb el món de la natura.

Aquesta passió per la natura i la muntanya, l’ha pogut 

compartir tant amb la seua dona Mila com amb els seus 

sogres, Guillermo i Nieves, i amb el temps, també amb els 

seus dos fills, Carlos i Raul, i la seua nora Vero.

Molts han sigut els viatges i excursions que ha programat 

Vicent tant per a la seua família, com per a tots els grups 

i entitats de les quals forma i ha format part el nostre 

protagonista, però sense dubte on més gaudeix ara Vicent 

es compartint aquesta passió de la natura amb els seus dos 

nets, Jairo i Victor.    

Gala de l’esport contestà 2017

Vicent Agulló és d’aquestes persones que sempre que 

els necessites no saben dir que no. Es membre del centre 

excursionista des de fa molts anys, i ha format part de 

la directiva del club durant molt de temps. Ha sigut el 

responsable del manteniment del refugi les foietes durant 

un llarg temps, i sempre ha col·laborat desinteressadament 

en la preparació de les excursions infantils, de les marxes 

intercomarcals, i de la programació anual d’activitats del 

centre. A més, sempre que pot participa de les activitats 

del club, com l’última marxa nacional de veterans que va 

tindre lloc a la Alpujarra Granadina.

Com a bon col·laborador que és, Vicent participa i ajuda 

en diferents associacions i activitats del poble de Cocentaina: 

Col·labora en totes les activitats programades pel seu 

benvolgut Barri de Sant Hipòlit, es membre de la agenda 21, 

de la associació de veïns de Cocentaina, i la ja comentada 

participació dins del centre excursionista Contestà. Sense 

oblidar la tasca tant important que realitza al programa de 

l’entorn a peu dins del centre públic de formació de persones 

adultes Beniassent.

Aquest programa anomenat l’entorn a peu, naix fa més 

de 10 anys de la mà de Carmen Insa i li dona continuïtat 

Jaume Llopis. La que sigues directora de la FPA en aquell 

temps i l’actual director a dia de hui, pensen en Vicent per 

a donar vida i continuïtat a aquest projecte.

Des de l’inici de l’entorn a peu, el nostre protagonista es 

l’encarregat de fer la programació, coordinar-la i realitzar 

les excursions mensuals, que tenen una durada de 5 hores 

i van pels paratges natural de les nostres comarques. I a 

més, durant els mateixos recorreguts Vicent va realitzant 

explicacions sobre història, botànica, geologia, micologia i 

estima per la natura.

E
l divendres 26de gener es va celebrar la 17ª Gala de l’Esport Contestà al centre Cultural el Teular. Un any més, la 

gala va estar presentada per Gabriel Pascual (Cope Alcoy) i Mari Nieves Pascual (Ràdio Cocentaina). Cal destacar la 

gran feina realitzada per Raúl Romero i Ivan González en l’elaboració dels vídeos, uns muntatges audiovisuals que 

ens van mostrar el perquè els premiats rebien aquest guardó, un reconeixement del món esportiu local. A més, en l’edició 

d’aquest any, la disset ja, vam poder gaudir de moltes sorpreses, com les salutacions de guardonats d’altres anys i es va 

tindre un record molt especial, per a Rafael Blanes, el sisso.
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MILLOR CLUB: CLUB PILOTA VALENCIANA

Com en moltes altres ocasions, el Club Pilota Cocentaina 

comença amb un grup d’amics i aficionats a aquest esport, i 

que jugant al carrer uns contra altres van ideant la forma de 

millorar i créixer per poder jugar a la pilota tant en Cocentaina 

com en altres localitats.

Als seus inicis, en 1990 i encara sense cap tipus d’estatuts, 

el club pilota va debutar jugant a les lligues comarcals que 

existien, amb l’únic suport cap a la pilota i el raspall que es 

rebia de la diputació d’Alacant, ja que ni la federació actual, 

ni la lliga de la mancomunitat de pobles de la Vall d’Albaida 

existien encara.

El 23 de juliol de 1997, es va constituir de forma oficial 

el club contestà, varen ser cinc valents els que varen donar 

cos i nom a la pilota en Cocentaina, Ferran Borrell, David 

Torró, Rafael Enguix, Miguel Marin i Noe Galiana, son els 

que signen aquests primers estatuts que encara continuen 

vigents a dia de hui.

Diferents han sigut els carrers en els que s’ha jugat a la 

pilota a Cocentaina. Des del barri de Riera, al carrer Font 

del raspall, i al carrer Mare Cayetana, amb les partides 

organitzades pel Roig en aquest temps. Després es va 

passar al carrer Pare Torró, més cèntric i prop del passeig. 

Buscant noves ubicacions varen jugar també al carrer Pere 

Cetina i Carrer Santo Tomas, aquest últim més idoni per als 

aficionats de la pilota més menuts.

Es ja en 2008 quant es decideix donar una ubicació 

més estable en el temps, i de la mà de Rafa Toledo i Toni 

Moriana, junt al regidor d’esports Saul Botella, es tria el 

Carrer Cervantes, sent la primera partida d’aquest carrer, 

l’1 de març de 2008, partida de campionat autonòmic de 

raspall entre Cocentaina i Bèlgida.

Ja en aquest carrer participen a campionats com el de 

la vall d´Albaida

en el que varen entrar a l´any 2009. Varen començar a 

jugar a escala i corda, diferents lligues autonòmiques de 

palma i perxa, campionats de frontó, etc... Prompte varen 

arribar els bons resultats, quedant campions des de 2011 

fins 2015 en diferents autonòmics d’escala i corda, raspall 

individual, raspall per parelles, i al XIII trofeu de raspall de 

Benicolet.

Sense oblidar que aquest últim any 2017, el Club Pilota 

ha aconseguit guanyar el campionat de raspall de la 

mancomunitat en 4t categoria, pel que ens mostra el bon 

camí que està seguint l’entitat.

MILLOR ESPORTISTA VETERÀ: ÁLVARO PÉREZ FERRE

Germà i fill de futbolistes professionals, Álvaro porta a la 

seua sang la passió per l’esport del baló. 

Álvaro Pérez comença a jugar al futbol quan sols tenia 7 

anys, i ho fa a l’associació esportiva-cultural, la «Font Viva», 

enclavada al Convent dels Frares de Cocentaina.

A l’edat de 12 anys, Álvaro ja fitxa pel C.D. Contestano 

en categoria infantil, on jugaven la lliga comarcal d’Alcoi, al 

«Barranquet de Soler», junt a equips històrics com el Sant 

Roc, San Antoni, Salesians, Alcoyano...i on realitzen unes 

molts bones temporades.

En la temporada de 1977 i 1978 ja en la categoria juvenil, 

Álvaro i els seus companys aconsegueixen un fet històric: 

en juliol de 1978, farà ara 40 anys d’açò, varen aconseguir 

muntar a l’equip juvenil a la màxima categoria d’Espanya.

De la mà del nostre protagonista, l’equip es va mantindre 

dos temporades a la màxima categoria nacional, una d’elles 

quedant sèptims classificats en lliga i aconseguint ser 

subcampions de la copa del rei del seu grup. Jugant front 

equips com l’Hèrcules, Getafe, Rayo Vallecano, Mallorca,  

Betis, Sevilla, València, Barça... entre altres.

Dos increïbles temporades on Álvaro recorda el gran 

ambient de futbol que es vivia a Cocentaina i al camp 

de La Morera, els entrenaments esgotadors, i els viatges 

interminables amb l'autobús.

Una vegada comença els estudis a València, compagina 

futbol i obligacions. Primer jugant al Contestano i després 

fitxant per l’Olímpic de Xàtiva durant 3 temporades, equip 

semiprofessional i que aconsegueix l’ascens a tercera divisió 

en la 84-85.

Ja en 1987, Álvaro comença a treballar al col·legi Sant 

Francesc d'Assís, i durant més de 10 anys és l’encarregat 

de coordinar i entrenar l’esport base del col·legi, en especial 

als equips de futbol sala que participen als jocs esportius, 

13 hores esportives, etc... A més, és fundador del Club 

Esportiu El Convent, on podia participar qualsevol xiquet 

o xiqueta, a les modalitats de futbol 11, bàsquet femení i 

gimnàstica rítmica.

Per aquest temps, Álvaro juga a l’equip Penya Cèltic 

a la prestigiosa lliga de Cocentaina de futbol sala, on 

aconsegueixen 3 lligues i altres tantes 24 hores esportives.

Després d’aquest pas pel futbol sala, torna als seus inicis, 

i es de la mà del refundat Esplai Contestano de futbol 11 en 

secció veterans, on Álvaro ha participat des de 1995 fins fa 

un parell d’anys arrere, a la lliga sud de la lliga de veterans, 

on com es sol dir, va penjar les botes.
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MILLOR ESPORTISTA: MALENA SOLBES MARTÍNEZ

Malena Solbes ja va ser protagonista en la gala de l’esport 

de l’any 2009 com millor promesa, i hui torna a ser-ho com 

millor esportista de Cocentaina.

A punt de complir els 18 anys d’edat, Malena ha dedicat 

tota una vida a l’esport que tant s’estima, el patinatge artístic. 

Tant sols amb 4 anys ja es va iniciar a les escoles esportives 

municipals, i a la temporada 2005-2006 ja compagina les 

escoles esportives amb el club patinatge artístic, i en aquesta 

mateixa temporada participa al seu primer trofeu a Villena 

amb tant sols 6 anys.

A la temporada següent Malena participa de nou al trofeu 

de Villena i aconsegueix el seu primer podi a la seua trajectòria 

esportiva quedant en segon lloc. A la temporada 2007-

2008, la patinadora contestana suma uns grans resultats, 

queda primera a Alacant al trofeu de nivells i aconsegueix 

un doblet a Cocentaina, quedant primera a la modalitat 

de figures obligatòries i primera a la modalitat de lliure.

A finals de 2008, Malena participa a València en una 

prova de selecció per al programa de nous valors d’iniciació 

de la Comunitat Valenciana, i entre les 60 xiquetes que es 

presenten, la jove contestana és una de les 8 seleccionades. 

Continuant amb aquesta convocatòra els últims 10 anys com 

a promesa de la comunitat valenciana.

A més per a seguir millorant i perfeccionant, Malena 

participa a diferents clínics i tecnificacions durant els seus 

anys de formació, amb entrenadors de primer tall nacional 

i internacional, com la campiona del mon en lliure, la 

argentina Melissa Paula Linsalata.

Des de 2011 fins a 2016, la nostra patinadora es una 

fixa dels podis als campionats provincials i autonòmics, 

destacant els accessos directes als campionats nacionals 

gràcies a aquests podis aconseguits en els autonòmics. En 

2013 al campionat d’Espanya de Gandia queda entre les 

10 millors patinadores del territori nacional.

En aquesta última temporada 2017, Malena munta de 

nou al podi al trofeu federació en Alginet quedant en segon 

lloc, resultat que repeteix al provincial, i que li dona pas al 

campionat autonòmic, on també aconsegueix un nou podi i 

l’accés directe al campionat d’Espanya a Banyoles (Girona) 

on queda finalment al lloc 25.

La patinadora contestana sap de primera mà el que costa 

arribar a muntar als podis que ha aconseguit a la seua 

trajectòria. Sempre vinculada al seu Club Patinatge Artístic 

Cocentaina, ara compagina els seus entrenaments amb 

ajudar a la formació de les més menudes del club.

MILLOR PROMESA: ANA MEIWEI MICÓ LLAVORÍ 

Ana s’inicia en la gimnàstica rítmica als 3 anys al col·legi 

San Francesc d’Asis, primerament actuant a les 13 hores 

esportives de Cocentaina i d’Alcoi. Després d’un temps i 

a l’edat de 10 any, es quant entra a formar part del club 

de gimnàstica rítmica Sant Jordi d’Alcoi i realitza les seues 

primeres actuacions a diferents exhibicions.

Ja en 2014 Ana entra a competir en la Lliga Promeses 

actuant en la modalitat aleví de mans lliures tant en individual 

com per equips. Ja des d’aquest primer any la jove promesa 

comença a aconseguir molts bons resultats, quedant 

campiona a diferents trofeus, com el que aconsegueix a 

Almoradi, Cox, Elx, Asp, entre altres... i ja quedant al lloc 

5é del provincial en Xabea, i el lloc 13 de l'autonòmic en 

Riba-Roja.

En 2015, la nostra gimnasta entra a formar part de 

l’equip Chamara d’Elx  en categoria infantil de conjunts, 

on aconsegueixen multitud de podis a diferents trofeus, 

i classificar-se per al campionat nacional a Saragossa, on 

queden en un més que meritori 5é lloc.  

En l’any 2016, Ana Micó comença a entrenar amb el Club 

Sant Jordi d’Alcoi per al campionat nacional base infantil 

en modalitat corda. I aconsegueix molts bons resultats 

durant la temporada, destacant el primer lloc en el trofeu de 

Hallowen a les Marines, i el lloc 18 al campionat d’Espanya 

en modalitat individual base.

En aquest últim any 2017, la jove contestana participa en 

categoria cadet en modalitat de «cinta» i de «Aro», i tant 

en una modalitat com en l’altra Ana aconsegueix multitud 

de podis, destacant les victòries als trofeus de Les Marines, 

d’Almoradi, d’Alcoi i d’Orihuela, sense oblidar-se del primer 

lloc al campionat provincial d’Alacant i del subcampionat a 

l’autonòmic aconseguit a Almussafes.

Es també durant aquest mateix any, que Ana participa al 

campionat nacional base individual a Guadalajara quedant 

en 9é lloc, i participa al campionat nacional base individual 

cadet en Alacant quedant de les 30 primeres del territori 

nacional.

La seua progressió i valia no està passant desapercebuda 

per a les seues entrenadores, Lucia, Yeni i Maria, del Club 

Gimnàstica Rítmica Sant Jordi d’Alcoi, i per a la propera 

temporada 2018 la preparació ja va encaminada per a 

competir en  la categoria absoluta, on de segur Ana tornarà 

a la senda dels millors resultats possibles.
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A
profitant les vacances nadalenques de 
José Luis Moltó a Cocentaina, l’Ajuntament 
contestà representant pel regidor d’esports 

i l’alcaldessa , van voler tindre un record per al 
major jugador del voleï que ha tingut Cocentaina. 
Fa deu anys que va aconseguir un dels seus 
majors assoliments, la medalla d’or en l’Europeu 
que es va disputar a Rússia. Moltó ha estat més 
d’una dècada en la Selecció Espanyola i compta 
405 partits internacional a les seues esquenes, a 
dia d’avui, el fill predilecte de Cocentaina segueix 
vinculat al món del voleï i segueix sent el millor 
bloquejador de la història de la selecció espanyola

Les paraules del regidor d’esports, Saúl Botella i de 

l’alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa, posaven punt i 

final a una gala que va estar plena de molts bons moment 

i on els esportistes d’èlit contestans, guardonats en 

diferents gales, amb els seus saludes també van formar 

part d’aquest acte de tots els esportistes contestans. 

A Cocentaina, l’esport està més viu cada dia.

MENCIÓ ESPECIAL: JOSÉ LUIS MOLTÓ CARBONELL          

Per tots és conegut el nostre esportista insígnia que tantes 

i tantes vegades ha posat el nom de Cocentaina arreu de 

tot el món. Com ja podreu veure estem parlant de tota una 

llegenda viva del voleibol nacional i internacional, estem 

parlant de José Luis Moltó Carbonell.  

No podíem deixar passar l’oportunitat de recordar en un 

dia com hui de festa esportiva, el X aniversari del campionat 

d’Europa que va aconseguir amb la selecció Espanyola de 

voleibol a Rússia 2007.

I es que ja han passat 10 anys d’un dels millors anys 

esportius del nostre protagonista. 2007 va ser un any 

inoblidable esportivament, on José Luis va aconseguir 

el campionat d’Europa a Rússia, a més de ser el millor 

bloquejador d’aquest campionat. A la final varen guanyar 

al potent equip amfitrió del torneig per un ajustat 3-2, i on 

Moltó va tindre una actuació més que brillant.

També en aquest 2007 José Luis va formar part de la 

selecció Espanyola guanyadora de la lliga europea, a més 

de ser el millor bloquejador de la copa del món. Sense 

oblidar que va guanyar la lliga espanyola amb el Pórtol 

Palma i quedaren segons de la copa de campions d’Europa. 

En aquest mateix any ja comença a rebre distincions a 

títol personal, com la que rep per part de la Generalitat 

Valenciana, la medalla d’Or al Mèrit Esportiu.  

Aquesta va anar seguida d’altres distincions a nivell 

nacional, com han sigut les que rep en 2008 i 2011 per 

part del consell superior d’esports, sent la medalla de plata 

i la medalla d’or, respectivament, de la Reial Ordre al merit 

esportiu.  

Amb tots aquests honors, Cocentaina no podia deixar de 

reconèixer a tot un referent com José Luis Moltó; en 2013 

llig el privilegi de la Fira de Tots Sants, i des del 2009 que 

té la distinció més important que un poble pot fer-li al seu 

veí: la de ser anomenat fill predilecte.

Es pel X aniversari de la victòria en el campionat d’Europa 

amb la selecció Espanyola, que se li va atorgar una menció 

d’honor a José Luis Moltó Carbonell. Va ser son pare qui va 

recollir el premi i visiblement emocionat, agraïa el suport i 

reconeixement que José Luis Moltó te per part de tots els 

contestans i contestans, a més vàrem tindre una sorpresa 

ja que Moltó també va estar present en la gala gràcies a les 

noves tecnologies.
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Cocentaina bressol del ciclisme

E
l Mercat Central de València va acollir el dijous 11 de 

gener la presentació oficial la 69ª Volta a la Comunitat 

Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell que va 

començar el 31 de gener a Orpesa (Castelló) i va acabar el 

diumenge 4 de febrer a València.

A poc a poc aquest aquesta prova esportiva, la més antiga 

de la Comunitat Valenciana, es va consolidant des que el 

2015 Àngel Casero, director de la Volta, la reactivarà després 

de vuit anys d’absència. 

En aquesta edició hi haurà representació dels cinc 

continents i 15 països amb 25 equips i 175 corredors.

1ª Etapa: Orpesa - Peñíscola / 191,4 km.

2ª Etapa: Bétera - Albuixech / 153,9 km.

3ª Etapa: Benitatxell - Calp / 30,5 km. (CRI)

4a Etapa: Oriola - Cocentaina / 181 km. Penúltima etapa

Etapa reina per la província d’Alacant, la primera part de 

la jornada serà plana, després pujaran els ports del Maigmó 

i Tibi (segona categoria), la Carrasqueta (1a categoria) 

i realitzaran un circuit de dues voltes abans d’arribar a 

Cocentaina, pujant l'Alt de les Trilles (3a categoria), per 

acabar l’etapa en l'Alt de les Canteres de Botella (1a 

categoria), on l’últim quilòmetre serà un pendent de 18% i 

quedarà sentenciada la classificació general.

5ª Etapa: Paterna - València / 135 km.

L’oratge no va impedir que Cocentaina tornara a brillar amb 

llum pròpia dintre del mon de ciclisme. Si bé el divendres les 

serres i la pròpia cantera es vestien de blanc, dissabte 3 de 

febrer, el sol lluïa oferint un espectacular vista i un paisatge 

d’ensomni, digna de la 69 edició de la Volta a la Comunitat 

Valenciana, gran premi Banc Sabadell.

Cocentaina va ser l’etapa reina i el poble de nou, (com ja 

ho fera en el campionat d’Espanya de ciclisme) va recolzar 

els ciclistes de 25 equips que hi participaren i arroparen als 

corredors durant tot el trajecte, especialment en la pujada 

a les canteres on els corredors a més de sentir el calor dels 

contestans i contestanes, pogueren sentir també la nostra 

música amb la colla Mal Passet i les bandes locals que en 

xicotetes xarangues ompliren el recorregut de música.

Tanmateix, és d’agrair la llavor del club ciclista contestà, 

amb Vicent Belda al capdavant (i que va entregar el Maillot 

de la muntanya) així com de l’ajuntament de Cocentaina a 

l’hora de col·laborar en tot l’entramat necessari per a que 

Cocentaina triomfe en el ciclisme.

Alejandro Valverde del Movistar va ser el vencedor de 

l’etapa regna i es confirma com a guanyador de la 69ª Volta 

a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc Sabadell.

La quarta jornada, etapa reina a Cocentaina, es presentava 

molt difícil per a l’escamot ja no només a nivell tècnic, pel 

seu recorregut amb set ports de muntanya entre Oriola i el 

port de muntanya l’Alt de les Canteres (Cocentaina) amb un 

total de 184, 5 quilòmetres, sinó perquè els corredors van 

haver de bregar amb ratxes de vent i fred.

La duresa de l’etapa s’intensificava en l’últim tram del 

recorregut amb rampes molt dures de fins al 18% en la 

recta final, no obstant açò el corredor del Movistar, Alejandro 

Valverde, va saber mantenir la seua posició i va atacar en 

els últims metres del recorregut seguit molt a prop pels 

corredors Luis León Sánchez i Jakob Fuglsang tots dos de 

l’Astana. D’aquesta manera entrava en la línia de meta en 

primera posició amb un temps de 4:48:34 hores.

A l’endemà, Alejandro Valverde es proclamava  guanyador 

de la 69ª Volta a la Comunitat Valenciana Gran Premi Banc 

Sabadell que concloïa en una emocionant final en esprint 

en la Plaça de l’Ajuntament de València.

El corredor murcià ha demostrat ser el grandíssim corredor 

que és i després de l’espectacular exhibició, que va oferir 

en la pujada de l’Alt de les Canteres a Cocentaina, es va 

adjudicar el mallot groc de la ronda valenciana.

(Al Facebook de Ràdio Cocentaina podreu veure un ampli 

reportatge de fotografies de l’etapa reina)
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El C.B. Iris contestà realitza la seua presentació oficial 
de la temporada 2017/2018

E
l  passat 21 de gener, 

a l  pave l ló  cober t  de l 

Poliesportiu Municipal de 

Cocentaina, va tindre lloc la 

presentació oficial de tots els 

equips del Club de Bàsquet 

iris Contestà. Un total de 70 

jugadors, repartits en diferents 

categories, formen actualment el 

grup d´amants d´aquest esport.

Els familiars dels jugadors van 

conèixer quins són en aquesta 

temporada els sis equips que 

componen l´entitat. Primerament 

es va presentar a l´equip sènior de lliga local d´Alcoi, l´equip 

més antic del club. Seguidament van eixir un a un a pista 

els membres dels equips del cadet masculí, infantil masculí, 

aleví mixte, benjamí mixte i prebenjamí mixte, acompanyats 

pels entrenadors Lourdes Sanchis, David Aparisi i Jose 

Muñoz.

Posteriorment el president de l´entitat, Josep Ferran Albert, 

va fer entrega d´un record del club a Javier Martí, qui ha 

segut president de l´entitat al llarg de 9 anys. Un xicotet 

homenatge per a un home “de club”, amb la presidència 

del qual l´Iris Contestà ha tornat a créixer,  passant de 

tindre solament un equip a ser un club amb les categories 

anteriorment esmentades. Acte seguit, el regidor d´Esports 

del M.I. Ajuntament de Cocentaina, Saúl Botella, va dirigir 

unes paraules als presents.

Finalment, un dinar de germanor va posar cloenda 

a aquest acte on, un any més, el bàsquet contestà ha 

demostrat que segueix havent futur “pensant en verd”.

Natxo Insa, triat millor jugador del 2017 a Malàisia

E
l jugador contestà Natxo Insa segueix 

arrasant a Malàisia fins al punt que 

acaba de ser triat com el millor jugador 

de la Súper Lliga en aqueix país l'any 2017. El 

migcampista valencià juga en el Johor Darul 

Takzim FC, on ha estat a un nivell superior 

havent-se incorporat a meitat de temporada. 

Va ser clau per al doblet que va aconseguir el 

seu club, campió tant de Lliga com de Copa.

El 2018 suposarà un repte nou per a 

Insa, que ha completat els tràmits per a 

nacionalitzar-se i tot apunta al fet que vestirà 

la samarreta del combinat nacional malayo, 

aprofitant que té ascendència d'aquest 

país. Segueix així els passos del seu germà, 

Kiko Insa, que va seguir el mateix procés 

prèviament. 

Natxo Insa, que té una penya celtista amb el seu nom, 

va militar en el Celta entre el 2011 i el 2013, marcant dos 

gols decisius com són el de la salvació del 4 % i el de 

Tarragona que valia mig ascens mancant la jornada final. 

Posteriorment va militar en Antalyaspor Kulübü, Zaragoza, 

Alcorcón i Llevant.
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Lliga Local BMX Alcoi

E
l dissabte 13 es va celebrar a Alcoi la tercera prova puntuable per a la lliga local d'Alcoi, els corredors contestans van 

tenir una molt bona actuació, Xavi Cherro va ser primer en la categoria querubí, Franjo Reig segon en la categoria 

prebenjamí i Gorka López segon en la categoria benjamí. 

La classificació general fins a aquest moment és la següent:

Categoria querubí: 1º classificat Xavi Cherro i 3º classificat Pep Vicent 

Categoria prebenjamí: 1º classificat Franjo Reig

Categoria benjamí: 1º classificat Gorka López i 4º classificat Iker Romero.

Judo club Cocentaina

G
ran actuació dels judoques contestans en el Campionat Provincial dels jocs escolars d’Almeria en la categoria d’alevins 

i benjamins que feren brillar, amb les seues actuacions, al judo contestà.

Els resultats foren els següents: Alevíns (nascuts 2005-2006): Alexia 2a -24 Kg i César 2n 38 Kg.

Benjamins (nascuts 2008-2009): Gabriel 5é. 30 kg.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

DENT DE LLEÓ (Taraxacum Vulgare)
(Taraxacón, Diente de león, Camarroja)

Floració a la primavera i a principis de l’estiu .

Recol·lecció a partir del mes de maig, quan està 

acabada de florir.

Hi ha algunes persones que prenen les fulles tendres 

d’aquesta planta principalment en amanides amb oli 

d’oliva i una mica de suc de llima.

És una planta depurativa del fetge i de la vesícula, 

ajuda a segregar la bilis i per tant depura la sang i 

regula el colesterol.

En una de les moltes excursions que realitzava amb 

el meu oncle Juanito “del 19” estant a la meitat just 

del barranc del Carrascalet, a l’altura de la font, em 

diu: “nebot, creua el barranc i puja fins a arribar a la 

part alta, i veuràs com trobes algunes plantes de Dent 

de lleó i ens les menjarem per a l’esmorzar, i al mateix 

temps a veure si arreplegues unes varetes de poliol 

que fa temps que vaig trobar caçant per aquell lloc”.

Era la primera vegada que menjava una amanida 

enmig de la serra, i fins a estant amarga és molt bona 

per al fetge i l’estómac.

REMEI CASOLÀ:

La meua tia Carmen Aracil, dona del meu oncle 

Juanito ”del 19”, moltes vegades anava a recol·lectar 

aquesta planta i unes altres de la mateixa família 

com: llicsons, camarroges, etc., per a les amanides, 

i conillets per a farcir els cocotets, igual que els 

espinacs.
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El agotamiento psicológico

E
l agotamiento psicológico es una mezcla entre 
demasiadas obligaciones y muy poco tiempo para 
uno mismo. Es una sensación de desgaste que 

afecta física y psicológicamente. Es el resultado directo 
entre una carga excesiva de actividades que asumimos 
sin darnos cuenta que nos están superando.

La neurociencia ha demostrado que las personas 
mentalmente cansadas tienen una percepción más 
negativa de su vida y además, son más sensibles a 
nivel emocional.

El agotamiento psicológico es un problema demasiado 
común en nuestros días, sus síntomas más relevantes 
suelen ser humor taciturno, decaimiento, problemas 
de concentración, problemas de sueño, dificultad 
para tomar decisiones, cansancio, apatía, falta de 
motivación, etc. Las personas que lo padecen no saben 
que es lo que suele estar fallando, suelen decir que 
es como si tuvieran entre manos demasiadas cosas a 
la vez que ponen en peligro la sensación de control. 

No tiene relación con ver el vaso medio lleno o medio 
vacío, sino de sentir que una gota más rebosará el vaso 
y llegará al límite de nuestras fuerzas.

Como signos y consecuencias del agotamiento 
psicológico podemos señalar los siguientes:

-Fatiga física y pérdida de energía.
-Insomnio o despertares nocturnos.
-Pérdidas de memoria, confusión y mezcla de datos. 
-Síntomas físicos como palpitaciones, cefaleas, 

problemas digestivos y musculares.
-Excesiva sensibilidad, irritabilidad, apatía y 

pesimismo.
-Anhedonia ( incapacidad para sentir placer en 

aquello que antes nos lo causaba, falta de ilusión).
Decía Eric Hoffer que el peor cansancio llega por el 

trabajo no realizado y en parte, es una gran verdad, 
puesto que en ocasiones el auténtico agotamiento 
deriva de todo aquello que queremos hacer y no 
hacemos. Por todos esos objetivos cotidianos que 
nos proponemos y que nos sobrepasan, a los que no 
llegamos, los que quedan frustrados porque nuestro 

nivel de exigencia es muy alto o las presiones del 
entorno, desmesuradas.

Al final sucede, la gota colma el vaso y el vaso ya pesa 
en exceso. Es entonces cuando todo se nos va de las 
manos, por tanto, lo que deberíamos hacer en estos 
casos y antes de nada, es tomar conciencia de lo que 
nos está sucediendo. El agotamiento psicológico está 
ahí y debemos evitar que el problema se haga más 
grande y opresivo. 

Para parar la fatiga mental que nos puede llevar 
al agotamiento psicológico podríamos seguir estos 
sencillos pasos:

1-Date permiso para reencontrarte. Permiso para 
parar las autoexigencias, los deberes y preocupaciones  
que hacen que nos olvidemos de nosotros mismos. 
Para ello, nada mejor que disfrutar de un momento 
al día donde reducir al máximo todo estímulo (fuera 
sonidos, fuera luces artificiales…). Hallemos un 
entorno tranquilo donde limitarnos a “ser y a estar”.

2-Date permiso para priorizar. Este es sin duda un 
punto esencial. Piensa qué es prioritario para ti, qué es 
lo que te identifica, lo que amas, lo que te hace feliz. 
Lo demás será secundario y no merecerá semejante 
inversión emocional y personal por tu parte.

3-Date permiso para ser menos exigente. El día tiene 
24 horas y la vida, lo queramos o no, tiene una fecha de 
caducidad. Aprendamos a ser realistas, a aprovechar 
el tiempo sin ponernos presiones, listones altos o el 
deseo de que todo sea perfecto. A veces, basta con 
que todo sea igual que ayer, con su equilibrio humilde 
y tranquilo.

Para concluir, sabemos que nuestra realidad es cada 
vez más demandante, que a veces queremos llegar a 
todos y a todo; sin embargo, no está de más recordar 
que estamos hechos de carne y hueso, pero también 
de emociones y sentimientos que deben nutrirse 
de tiempo de calidad, de descanso, de calma y de 
ocio. Aprendamos a priorizarnos y a cuidarnos como 
merecemos…. decía Juan Rulfo:  “El sueño es un buen 
colchón para el cansancio”.
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BELÉN COMPANY Psicologa i Terapeuta Gestalt: Infantil, adolescents i adults

COMUNICACIÓN

Definición: deriva del latín communicare, que significa 
“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación 
es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 
mantienen cuando se encuentran en grupo. Quiero señalar, que 
un grupo se forma ya con dos personas.

“La comunicación es a la relación, lo que la respiración 
es a la vida”.Virginia Satir.

Objetivos del taller.
1.Conocer los elementos básicos del proceso comunicativo
2.Desarrollar hailidades para comunicarse sobre todo a nivel 

emocional con los hijos.
3.Desarrollar habilidades de empatía
ELEMENTOS FORMALES DE LA COMUNICACIÓN.
Los elementos formales, posibilitan y DETERMINAN su 

adecuación.
Emisor: Expresa al entorno motivado por sus necesidades. 

Influye intencionalmente en cómo comunica.
Canal: El medio por el que hacemos llegar la información: 

verbal, gestual, visual…
Mensaje: Contenido (Tema), código (Lenguaje) y tratamiento.
Receptor: Es a quien va dirigido el mensaje. El cual está 

formado por una variedad de aspectos que influyen a la hora 
de recibirlo.

ELEMENTOS QUE APORTAMOS CUANDO NOS COMUNICAMOS
1.Cuerpos: Lenguaje no verbal. (Posturas, gestos, expresiones 

faciales…)
2.Valores: Lo que debería ser para mi y para los demás. 

Guían nuestra vida.
3.Expectativas: Presentes, influidas por experiencias pasadas.
4.Órganos de los sentidos: Vista, oído, tacto, olfato…
5.Capacidad para hablar: Palabras y  Voz.
6.Nuestro cerebro: Almacenes de conocimiento que incluyen 

los hechos que aprendimos de experiencias pasadas.
Los órganos de los sentidos asimilan el aspecto, el sonido, 

el olor, la forma de tocar, si hay contacto, por parte del Emisor/
Receptor.

El cerebro informa y evoca imágenes influido por experiencias 
pasadas, expectativas y valores. El informe del cerebro, 
determina nuestra emoción y forma de comunicarnos. 

Asignamos características, según la interpretación que 
hacemos del otro. Esto nos aleja, en lugar de acercarnos con 
curiosidad a conocer el mundo interno, la experiencia real de 

la persona con quien nos relacionamos.
La Clave está en ignorar el diálogo interno, y estar presentes.
Es útil en este sentido observar atentamente al otro con 

quien me comunico y mirarlo con curiosidad, corroborando 
con él/ella, si aquello que pensamos coincide con su realidad.

TRAMPAS DE LA COMUNICACIÓN
1.Describirte en mis términos y ponerte una Etiqueta. 
a.Esto sería juzgar desde la propia experiencia sin tener en 

cuenta la experiencia del otro, y como hemos visto, nuestra 
experiencia está influenciada por muchos factores.

2.Método de adivinar el pensamiento: No importa lo que uno 
diga, los demás deben adivinar mi pensamiento.

a.Es necesario que seamos claros y directos a la hora de 
expresar lo que queremos y necesitamos, de lo contrario, el 
receptor entenderá lo que “pueda” dentro de su marco de 
realidad en el que incluimos expectativas, deseos del propio 
receptor, pensamientos, emociones, valores y conocimiento.

3.Método De Insinuación: Pensar que los demás saben todo 
sobre mí.

a.A veces esperamos que nos entiendan, que nos conozcan a 
la perfección. Esta es una creencia extendida en la sociedad, 
sobre todo en lo que se refiere a nuestras relaciones más 
próximas, pensar que los demás, por el hecho de querernos y 
ser familia, han de saber todo de nosotros. Es bueno en este 
sentido darse cuenta de que necesitamos del otro, para poder 
pedírselo, y darle la oportunidad de que nos conozca más y 
pueda cuidarnos.

“Ni comiéndose un saco de sal con otro, llegamos a 
conocerlo del todo”

Por eso es importante estar en constante actualización, por 
una parte de cómo nos sentimos, de que pensamos y que 
necesitamos, como emisores. 

Por otra parte, como receptores, mirar con curiosidad al 
otro, para corroborar que puede estar sintiendo, pensando o 
necesitando.

A este proceso se le llama feedback o retroalimentación, 
desde la filosofía oriental sería el proceso de dar y recibir para 
poder estar en equilibrio

Solo de esta forma podemos crear relaciones cercanas, 
cuidadosas y respetuosas.

Esto no significa que obrar de este modo sea infalible, pero 
sentamos las bases de relaciones más sanas y amorosas.
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ANTINUTRIENTES

E
l llevar una buena alimentación requiere aportar al 

organismo los alimentos de forma adecuada para 

conservar la salud, cooperar en la curación de las 

enfermedades y asegurar el crecimiento y desarrollo 

normal, debe ser suficiente para cubrir las necesidades del 

organismo, además será completa y lo más variada posible en 

nutrientes, recordando que un alimento sólo, por completo 

que sea, no nos cubrirá todas nuestras necesidades 

nutricionales.

Si llevamos a cabo una buena alimentación vamos a 

garantizar el tener una buena nutrición, esos alimentos que 

ingerimos serán transformados, absorbidos y metabolizados 

para garantizar nuestro bienestar. 

¿Existe algún factor que pueda afectar en la absorción de 

los nutrientes?

Sin pararnos a analizar todos aquellos factores externos 

que pueden afectar a la correcta absorción de nutrientes 

como el exceso de estres, las rápidas masticaciones, 

el consumo de alimentos procesados con alta carga de 

aditivos alimentarios o plaguicidas, el consumir excesivo de 

productos cargados de azúcar o sal, también, en el mismo 

alimento nos encontramos con sustancias que pueden 

dificultar la correcta asimilación de estos nutrientes. Los 

llamados antinutrientes.

Los antinutrientes son sustancias que encontramos en los 

cereales, legumbres, verduras, en las semillas oleaginosas 

y también en alimentos de origen animal como en la clara 

del huevo, en la leche y en el calostro. Su función es la de 

proteger al alimento de la invasión de insectos, hongos, 

plagas y permiten garantizar las condiciones para que 

la semilla germine en el momento y estación adecuada. 

Nosotros no estamos preparados para descomponer 

estas sustancias mediante la digestión del alimento. 

Los antinutrientes pueden producir diversos problemas 

nutricionales y de salud a la persona que los consume 

regularmente, ya que disminuyen o impiden nuestra 

capacidad para asimilar los nutrientes del propio alimento 

o de otros. La sustancia en cuestión impide la absorción 

de otros nutrientes importantes, como por ejemplo, en las 

legumbres y cereales encontramos el ácido fítico, que se 

adhiere a las moléculas de calcio, magnesio, hierro o cobre 

evitando la absorción de las mismas.

Podemos encontrar sustancias especificas que se 

adhieren a otras moléculas dificultando su absorción así 

como sustancias que se encargan de evitar la digestión de 

otros nutrientes como son los inhibidores enzimáticos que 

dificultan la digestión de las proteínas o de los hidratos de 

carbono. 

Por todo esto, el consumo diario de alimentos con alto 

contenido de antinutrientes encontrados en los cereales, 

pseudo-cereales (quínoa, trigo sarraceno, amaranto, teff...), 

legumbres, semillas, frutos secos, verduras como las 

espinacas, la berenjena, el calabacín, pimiento, calabaza..., 

el chocolate, carne o pescado crudo, clara de huevo... que 

no han sido transformados adecuadamente, se encuentran 

relacionados con diversos problemas digestivos, falta de 

apetito, dientes cariados y débiles, raquitismo, alergias, 

deficiencias nutricionales como la anemia o la osteoporosis 

y problemas en el sistema inmunológico.

Para evitar los efectos secundarios de los antinutrientes 

debemos llevar a cabo este tipo de técnicas que desde la 

antiguedad se han realizado:

Legumbres: remojar un mínimo de 8 horas, escaldar, 

germinado y/o cocción lenta.

Cereales y pseudo-cereales: remojo mínimo de 8 horas, 

lavar bien, germinado y/o llevar a fermentaciones lentas 

con masa madre.

Frutos secos: remojo y/o tostado.

Semillas oleaginosas: remojo y/o tostado.

Verduras: cocción.

Alimentos de origen animal: cocción.

Resulta imprescindible volver a rescatar hábitos milenarios 

saludables como el remojo, germinación, fermentación y 

cocción a bajas temperaturas, en especial cuando en la dieta 

se consumen a diario estos alimentos, como es el caso de 

vegetarianos, veganos, macrobióticos o crudívoros.

Por el contrario, existen alimentos que nos pueden facilitar 

las digestiones y por lo tanto, la absorción de los nutrientes. 

La piña, la papaya, los alimentos picantes (jengibre, pimiento 

picante...), el alga Kombu (favorece la digestión del almidón) 

y las hierbas aromáticas.

Si hablamos de alimentación y de hábitos alimentarios 

saludables, en la mayoría de los casos, necesitamos rescatar 

los hábitos que desde hace miles de años se practican. Una 

vez más, me pregunto, ¿por qué nos creemos tan "sabios" 

si dejamos de lado la experiencia de los verdaderos sabios?



44 Revista El Comtat febrer 2018

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 18:00 h i fins les 24:00 h

El servei d’arreplegada domiciliària d’utensilis vells es realitzarà els dies 

15 de cada mes. Cal avisar abans cridant al telèfon: 96 533 52 04.

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10 a 13 h.

Dimarts: de 16 a 19 hores.

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: 2- 8- 14- 17- 18- 20- 26 

Dies:  1- 7- 13- 19- 23- 24- 25 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina FEBRER

mes. C

ecres

HORARI D’AUTOBUSOS

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: 5- 9- 10- 11- 15- 21- 27

Dies: 3- 4- 6- 12- 16- 22- 28

ALCOI-COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,7:15.. servei cada  hora 

fins les 21:150 h. 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

 MURO-COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, 7:45... servei  cada hora fins les 

21:45 h. Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 

18:15, 20:15, 21:45

Diumenges i Festius: 9:15, 11:15, 12:145, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15,20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 5:55, 8:25, 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: 6:20, 10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

COCENTAINA-GANDIA
Laborables: 9:40 i 16:30 h

COCENTAINA-L’ORXA
Laborables: 9:40, 13:55 i 16:30 

COCENTAINA-QUATRETONDETA
De dilluns a divendres: 15:00 h. (des d’Alcoi).

COCENTAINA-FAMORCA
Dilluns a divendres: 16:55h. 

ALCÚDIA-ALQUERIA-MURO-AGRES- 
ALFAFARA- BOCAIRENT
Laborables Des de Alcúdia: 8:34

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

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dimecres de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol





L’objecte  d'estes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la 

qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes.

Les ajudes es destinaran a finançar la professionalització del sector i els 

gastos a realitzar en la promoció i comercialització dels productes 

realitzats per les pimes artesanes amb domicili social a la Comunitat  

Valenciana. 

L'objecte de les ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la 

qualitat en les pimes.

Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les inversions en equi-

pament per a establiments comercials de la Comunitat Valenciana.

L'objecte d'aquestes ajudes és incrementar la competitivitat, la inno-

vació i la qualitat en les pimes comercials.

Les ajudes hauran d'anar destinades a finançar les despeses corrents 

derivats:

- Del manteniment d'un establiment comercial amb un nou titular,

- O de la implantació d'una activitat comercial en un local en què, amb   

  anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.
  

L'establiment haurà d'estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el 

cas, obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre de l'exercici 

en què es convoque l'ajuda.

AJUNTAMENT DE
COCENTAINA


