




Sumari
 COCENTAINA dia a dia 2

      Articles d’opinió 3

Publicació 2018  4

Jornades gastronòmiques  6

 Fira BIC 7

Ajudes C’Crea Plus 8

Teular accessible  9

 Poli accessible       10 

Medi Ambient 14

Premi Dolos Insa  15

 Òpera Josep V. Egea    16

 Societat Ateneu Musical  17

Rondalla La Paloma 18

Escola Alicia Montava 19

          Setmana jubilats       20

Danses i teatre 22

Muixerangues 23

Centres educatius  24 

Casa Joventut  32

Benestar Social 33

Esports 38

GALERIA D’ART 42

HERBORISTERIA 43

PSICÒLOGA  44 

NUTRICIÓ  45

PSICÒLOGA INFANTIL 46

NATUROPATIA 47

INFORMACIÓ d’interés 48

Sumari

Redacció: C/ Sant Josep - Edifici Escoles

Tel. 96 654 45 12 

E-mail: revistaelcomtat@cocentaina.org

Web: www.radiococentaina.com/Revista El Comtat

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

Consell Administració: Ajuntament de Cocentaina

Redacció: Revista El Comtat (Mari Nieves Pascual)

 Ràdio Cocentaina. La Veu del Comtat

Maquetació: Revista El Comtat (Mari Nieves Pascual)

Col·laboracions: Miguel Ángel Raigal

Publicitat: publi.radiococentaina@cocentaina.org

Assessorament lingüístic: Vicent Santamaria

 Ompli Ajuntament de Cocentaina

Fotografies: Fotos Fletxa

 Revista El Comtat

 Silvia Botella. Fotografia

 Ull de peix. Fotografia

 Paco Sempere

Depòsit Legal: A-606/1987

La revista Cocentaina, El Comtat no és 

responsabilitza de les opinions dels seus   col.

laboradors, ni s’identifica necessàriament 

amb els treballs publicats amb les firmes 

dels seus autors.

Portada: Foto Publicadors infantils. Carlos Cerver, Fletxa 

Imprimeix: Gráficas Agulló

La revista Cocentaina, El Comtat publicarà aquelles 

cartes que ens envien els lectors sempre que, amb 

independència dels aspectes crítics que hi continguen, 

siguen respectuoses amb les persones i les institucions. 

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

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

necessàriament hauran d’estar mecanografiades amb 

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

de cada mes. No es mantindrà correspondència sobre 

treballs no sol.licitats.

Amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

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

!
7

4

15

38



2 Revista El Comtat juliol 2018 Obres i serveis
COCENTAINA dia a dia

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

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

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

Segueixen els treballs de desbrossament de diferents 

terrenys municipals
Comencen els treballs d’accessibilitat i millora al C/Sant 

Cristòfol del nucli antic

Realitzada la poda especial i anual de les palmeres Construcció d’un mur de contenció en el camí vell de Penella

Consolidació i millora del camí de la Cabaña Millora de l’accessibilitat en el pas de vianant del c/ Gabriel Miró
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Em preocupa

J
a ha aplegat l’estiu, la vida pega un gir i es viu més 

tranquil·lament. Fa calor però la vida continua. Alguns 

tindran vacances, altres les tindran forçades, entre 

elles i ells els joves de casa, que seguiran augmentant les 

llistes d’aturats, amb molt poca feina i mal pagada. No ens 

adonem que hem deixat en la cuneta a tota una generació 

amb poques expectatives de futur i sense cap projecte de 

vida? Em preocupa i molt tot el que els passa a tota una 

generació que serà el futur del nostre país.

Però també em preocupa i molt la quantitat d’esdeveniments 

sobre la corrupció política que dia sí, dia també, és notícia 

al nostre país.

El passat mes de maig la Guàrdia Civil detingué al molt mal 

anomenat “Molt Honorable Eduardo Zaplana” expresident 

de la Comunitat Valenciana i exministre del govern d’Aznar. 

Se’n recorden d’aquest polític? Ja no se’n recorden d’eixos 

anys en els quals ens enganyàvem creient que tots els gossos 

els nugàvem amb llonganisses? Saben vostés que el deute 

que ens han deixat eixa classe de polítics és de més de 

quaranta milions d’euros?

Seguim amb més corrupció:

Una de les peces del cas Gürtel ha vist la llum. Encara 

en queden més. Aquest cas ha explotat a les mans del PP 

i en uns 1.700 folis els jutges arrepleguen des de suborns, 

adjudicacions d’obres i serveis de manera irregular, abús 

de poder,…

Copie alguns paràgrafs de la sentència:

“Se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción 

institucional a través de mecanismos de manipulación 

de la contratación pública central, autonómica y local.”

“Otras cantidades sirvieron para directamente pagar 

gastos electorales o similares del Partido Popular o fueron 

a parar como donaciones finalistas a la llamada caja B del 

partido consistente en una estructura financiera y contable 

paralela a la oficial, existente al menos desde el año 1989.”

Aquestes frases ho diuen tot. La justícia afirma el que 

era conegut per alguns i altres no volien creure. El pitjor 

que podia fer un partit polític és robar al seu propi poble, 

als ciutadans, als seus votants. Però ha tingut greus 

conseqüències, ja que en una setmana ha passat de veure 

aprovat el pressupost d’aquest any, a veure's en l'oposició.

La corrupció prompte o tard  passa factura al partit que 

creu en la seua impunitat i en- ganya als seus ciutadans. 

Espere que siga una lliçó per a qualsevol partit polític que 

vulga jugar al mateix joc. Prompte o tard perdrà la partida.

Paco Fuster

La comedia de enmiendas a los PGE en Alicante

C
uando los Presupuestos del Estado iban a ser 

ejecutados por el PP, el PSOE alicantino exigía 224 

millones de euros más en inversiones para paliar 

el déficid que a su juicio se iba acumulando en nuestras 

comarcas. Todo ello impregnado con la retórica de la 

infrafinanciación. No obsante, su credibilidad política cayó 

por los suelos cuando a principios de Junio se anuncia que 

esas enmiendas iban a ser retiradas porque ahora gobernaba 

Pedro Sánchez. 

El PSOE alega tres argumentos para justificar la retirada 

de las enmiendas: el primero de ellos es que parece poco 

razonable presentarlas a estas alturas del año y que lo más 

importante sería ejecutar lo ya aprobado cuanto antes para 

tener un márgen de maniobra que permita materializar 

algunas inversiones, y es un argumento totalmente 

razonable. Pero ¿Por qué discutir unos nuevos presupuestos 

era bueno cuando gobernaba Rajoy y ahora no?

El segundo argumento es –demasiado- subjetivo: “ahora 

hay un presidente comprometido con la agenda valenciana”. 

Cabria preguntarse que mejor manera de demostrar esa 

empatía que incorporando para sí las exigencias que pedía 

su propia formación para otros.

La tercera razón es que Ximo Puig tiene mejor 

comunicación con una Moncloa gobernada por su partido. 

Este es un argumento dirigido a quién no sabe que –por 

suerte- la “comunicación” esta determinada por los 

cauces preestablecidos en la Ley y son precisamente los 

parlamentos, la presentación de enmiendas y el debate 

presupuestario... En definitiva, que por muy buena sintonía 

que los dos presidentes tengan, en democracia decide el 

parlamento, y si al parlamento no van los 224.000.000 

de euros, es porque nunca había ninguna voluntad de 

ejecutarlos.

Y por último, cuando se habla de infrafinanciación en la CV 

cabria nombrar a los socios de Sánchez, que como el resto 

de partidos nacionalistas, han amordazado la democracia 

para llevarse de los PGE lo que le toca al resto de España. 

Seguimos sufriendo el coste de mantener las prerrogativas 

de determinados territorios que usan el chantaje político 

contra una nación que quieren destruir.

Ray Montava
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Publicació de Festes 2018
Redacció. Fotos: Carlos Cerver. Fletxa 

L
a Publicació va anunciar el dissabte 30 de juny l´arribada 

de les festes de moros i cristians de Cocentaina en honor 

a Sant Hipòlit Màrtir que se celebraran entre el 10 i 

el 13 d'agost. L’acte fester va donar inici a les 19:00h des 

de la Plaça de la Vila i abans de la desfilada l’alcaldessa 

de Cocentaina, Mireia Estepa li encomanava a Hipòlit 

Borrás, president de la Federació Junta de Festes, la missió 

d’organitzar les festes morocristianes.

A continuació es va interpretar l'Himne de Festes amb 

l’Ateneu Musical i després “Fernandin” de Josep Vicent 

Egea. Per la seva banda la Colla de Dolçaines i Tabals Mal 

Passet obria la comitiva amb el pasdoble “Sant i faener” de 

Francisco Valor

Els primers a desfilar van ser els publicadors del bàndol 

cristià amb Francisco Valor de la Filà Cavallers de Llúria com 

a formador. Tot seguit els del bàndol moro sota les ordres del 

formador de la Filà Kabileños, Pedro Puig Llorens. Després 

va ser el torn dels Publicadores Infantils i en aquest cas les 

forces de la creu van tindre a Andreu Valor de formador (Filà 

Cavallers de Llúira) mentre que a les forces mahometanes 

va assumir aquest paper Miquel Prats Valor (Filà Kabileños).

En finalitzar l´arrancà els Publicadors adults van desfilar 

pels principals carrers del Raval i la Vila per recórrer el mateix 

trajecte de la Primera Diana i els menuts es van dirigir al 

monument de Sant Hipòlit ubicat a la Plaça Alcalde Reig 

per fer una ofrena floral . La jornada va finalitzar amb les 

primeres 'Voltetes' del calendari fester que van arrancar a 

les 11h de la nit i revetla.

Com a novetat, assenyalar este any s’han estrenat les 

noves banderes que engalanen el trajecte de la Festa i que 

substitueixen a les anteriors a causa que aquestes últimes 

acusaven ja el pas del temps. La Federació Junta de Festes 

ha creat 122 estendards, dissenyats per Ernesto Ferrándiz, 

i en els mateixos es plasmen els escuts de les 16 filaes, 

l’emblema de l´Ajuntament i la Junta de Festes així com els 

símbols de la creu i la mitja lluna.  Els primers pendons ja es 

poden veure als carrers Major i Comte de Cocentaina amb 

motiu de La Publicació mentre que la resta es col·locaran 

en les Festes de Moros i Cristians d’ agost als fanals del 

Passeig del Comtat i de la Plaça del Pla

D’aquesta manera, comença el compte enrere per a les 

festes de 2018. En la revista del mes d’agost tindrem un 

especial de les festes de Moros i Cristians de Cocentaina, 

amb els seus protagonistes i altres activitats relacionades 

amb la festa de la mà de les filaes com ara el sainet de 

Pablo León (representat el 16 de juny al Teular i per la filà 

Cavallers de Llúria i Muladís) o el concert el 150 aniversari 

del Cavallets. Sense oblidar la presentació de càrrecs i la 

presentació del programa revista de festes (20 de juliol). Com 

veuen, en un tres i no res ja tenim les festes ací.
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Bàndol cristià
FORMADOR: Francisco Valor Llorens
CAVALLERS DE LLÚRIA: Pablo Jordá Briva
CONTESTANOS: Maria Montava Ripoll
CONTRABANDISTES: Darío Martínez Martínez
CAVALLERIA MINISTERIAL: José L. Navarro Gandia
MASEROS: Marta Martí Pascual
CREUATS: Francisco Rodríguez Ramal
ALMOGÀVERS: Rosa Mª Rico Valls
GENTILS: Cristina Amat Insa

Unió Musical Contestana: “Borts 1939” pd 
Francisco Valor i “Bohemios del 29 pd José 
Pérez Vilaplana

Bàndol moro
FORMADOR: Pedro Puig Llorens
KABILENYOS: Hipólito Vidal Torregros
BEREBERES-BORTS: Carlos V. Gimeno Blasco
BEQUETEROS: Carmen B. Pérez Rubio
LLANA: Sonia Montejano Bermúdez
MULADÍS: Patricia Gilabert Piera
MANTA ROJA: Borja Jornet
MUDÉJARS: Maria Damià Mompó
GUARDIA JALIFIANA: Adrià Teresí Peñalver

Societat Ateneu Musical de Cocentaina: “Semita 
Propius” pd José Francisco Molina i “Mihrab” 
pd Evaristo Pérez Monllor

Publicadors infantils
BANDOL CRISTIÀ
FORMADOR: Andreu Valor Galdón
CAVALLERS DE LLÚRIA: Pablo Jordá Torró
CONTESTANOS: Emma Pascual Montava
CONTRABANDISTES: Nil Hernández  Sellés 
CAVALLERIA MINISTERIAL: Martí Moll Seguí 
MASEROS: Paula Alberola Pascual
CREUATS: Berta Alijo Reig 
ALMOGÀVERS: Zoe Montserrat Sánchez
GENTILS: Marc Domínguez Amat 

BÀNDOL MORO
FORMADOR: Miquel Prats Valor
KABILENYOS: Andrea Pérez Bataller 
BEREBERES-BORTS: Diego Pascual Carbonell
BEQUETEROS: Laura Martínez Pérez
LLANA: David Montejano Cloquell
MULADÍS: Álvaro León Gilabert
MANTA ROJA: Angela Giner Fernández
MUDÉJARS: Laia Hernández Ribelles
GUARDIA JALIFIANA: Hugo Blasco Peñalver 

Unió Musical de Llutxent: “Paquito el chocolatero” 
pd Gustavo Pascual
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Gran èxit de les XIII Jornades  Gastronòmiques Fira de Tots Sants

L
a tretzena edició de Cocentaina de Tapes i les seves XIII 

Jornades Gastronòmiques ha significat un important 

salt en diversos aspectes de la mostra. El nombre 

d’establiments participants ha tornat a superar la vintena 

(21) cosa que no ocorria des de l’any 2014. A més, és 

important ressaltar la recuperació d’esdeveniments de 

taula tal i com van dur a terme els establiments Bar Monte 

i Alhambra.  

Pel que fa al volum econòmic generat, s’ha sobrepassat 

un llindar impensable fa uns anys com ha segut la xifra 

de 65.100 euros directes, sense comptabilitzar consums 

secundaris que hagin sorgit amb motiu de les activitats dutes 

a terme.  Pel que fa al consum, hi ha que destacar l’avanç 

que ha tingut el vi i els refrescos davant la tradicional cervesa 

que ha reduït el seu consum fins a un 77% respecte a un 

23% dels primers. 

Andrés Pascual, representant de l’Associació de Comerç 

i Serveis, i coordinador de les Jornades es mostrava satisfet 

“Estem molt contents del resultat obtingut ja que partíem 

amb una certa prudència per l’augment del preu, no obstant 

els complements que s’han incorporat de música i animació, 

juntament amb l’augment de la qualitat de les tapes en 

general, ha suposat que la gent hagi quedat contenta. 

Continuarem treballant de valent per millorar en 2019”

Aquesta última edició també ha suposat la incorporació 

d’animació musical en les distintes rutes per tal d’amenitzar 

les jornades, a banda d’haver continuat amb els concerts 

d’obertura i cloenda als Pubs  Nou Festa i Dallas 44 

respectivament.  L’ajuntament de Cocentaina ha estat al 

capdavant  d’aquesta mostra gastronòmica juntament amb  

NP Departament Promoció Econòmica

els establiment participants i l’Associació de Comerç i serveis 

de la localitat; la regidora de Promoció Econòmica Mariona 

Carbonell també es mostrava molt satisfeta “Es d’admirar 

l’esforç que fan els establiments participants per tal de 

promocionar la nostra gastronomia i els nostres productes; 

També felicitar-los pel treball que han fet i l’èxit que han 

obtingut.  Esperem poder donar-los suport en qualsevol 

iniciativa que duguin a terme amb l’objectiu de dinamitzar 

constantment l’economia local amb activitats de qualitat i 

amb la major participació possible per part de tots els agents 

locals implicats. Estic molt contenta del resultat de 2018 i 

amb molta il·lusió de començar a planificar el 2019”

Per últim, cal recordar que els premis en aquesta edició 

també han dut a terme un increment molt important, 

sobrepassant els 3.000 euros de valor. Tots els guanyadors 

de les distintes activitats es poden trobar a la pàgina de 

facebook CocentainaDeTapes. 

El comerç local  ja pot sol·licitar participar en la Fira 2018

E
l  Depar tament  de  F i ra 

comença en aquest període 

d’any l’organització de la 672 

edició de la Fira de Tots Sants 

que es celebrarà de l’1 al 4 de 

novembre de 2018. A banda de 

distints aspectes organitzatius, la 

ubicació dels distints expositors 

resulta una tasca molt laboriosa 

i que s’ha de dur a terme amb 

suficient temps d’antelació.

Es  per  açò,  que des  de l 

Departament de Fira es prega al 

comerç local que tingui la intenció 

d’ocupar la via pública davant 

de la seva façana durant els dies 

de Fira, sol·licite la participació 

corresponent. Els comerços 

interessats es poden descarregar 

la sol·licitud a la pàgina web de 

Fira www.firadecocentaina.org  i per a qualsevol dubte 

NP Departament Fira de Tots Sants

o aclariment poden  anar 

al Departament de Fira i/o 

demanar qualsevol informació 

via mail info@firadecocentaina.

org 

Cal destacar, que amb la 

modificació de l’ordenança 

fiscal reguladora que s’està 

duent a terme, s’ha optat per 

fomentar la participació dels 

establiments locals amb la 

baixada de les taxes fins i 

tot un 50%. D’aquesta forma 

els establiments d’alimentació 

pagaran 25€/metre lineal, 

i la resta 15€/metre lineal.  

Hi ha que recordar que el 

comerç habitual pot exposar 

amb aquests beneficis sense 

sobrepassar les dimensions de 

la seva façana. 
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La Direcció General de Cultura aprueba iniciar la 
declaración de BIC de la Fira de Tots Sants
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Comisión Técnica para el Estudio e Inventario del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección General 

de Cultura y Patrimonio ha dedicido aprobar que se 

proceda a la incoación de la declaración de la Fira de Tots 

Sants de Cocentaina como Bien de Interés Cultural y la 

Festa dels Arbrets de Altea como Bien de Relevancia Local.

Esta comisión Técnica funciona desde el año 2016 y es 

la encargada de analizar la evaluación del patrimonio 

inmaterial y elaborar informes y proponer la inclusión de 

las manifestaciones más representanttivas en el inventario 

general de patrimonio cultural valenciano. 

En la pasada reunión mantenida la Comisión ha 

considerado que la Fira de Tots Sant de Cocentaina constituye 

una de las prácticas más representativas y valiosas de la 

cultura y las formas de vida tradicionales valencianas, como 

manifestación cultural viva, evolutiva, abierta, participativa 

y fuente de creatividad; poseedora con singular relevancia 

de valores culturales históricos, identitarios, de mercado y 

fuente de revitalización de artesanías, alimentos, músicas, 

deportes y juegos tradicionales valencianos.

Sin perder su carácter comercial, la Fira de Tots Sants se 

celebra ininterrupidamente en Concentaina desde mediados 

del siglo XIV, cuando Pere el Cerimoniòs le otorgara el 

privilegio en 1346. Ni siquiera la abolición de los Fueros tras 

la derrota austracista paralizó esta celebración comercial. 

Hoy es uno de los principales símbolos de identidad de los 

contestanos y, durante los tres a cinco días de celebración 

anual, proyecta a Cocentaina a toda la comarca y a territorios 

cada vez más amplios. La pericana, los turrones, la música 

de banda, la dolçaina y el tabalet, los concursos de tiro y 

arrastre y la pilota valenciana que acompañan esos días a 

centares de miles de visitantes contribuyen a su difusión.

La concejala de Fira, Mariona Carbonell, se congratula 

de la noticia y pone de relieve que «para la Fira tener el 

reconocimiento de BIC supondrá una especial protección y 

conservación, aumentando nuestra capacidad de difusión y 

siendo uno de los elementos que acrecientan el importante 

patrimonio cultural valenciano».  Por su parte la alcaldesa 

del municipio, Mireia Estepa, explica que «llevamos desde 

2016 trabajando en la memoria para la declaración BIC y 

saber que la Comisión ha iniciado el expediente y que antes 

de que acabe 2018 tendremos ya ese reconocimiento, es 

una noticia que llena de orgullo a toda Cocentaina y que 

pone en valor una de nuestras tradiciones más queridas 

y emblemáticas. Estamos poniendo a Cocentaina y a sus 

tradiciones en el mapa de los eventos atractivos y con raízes.»



ACTUALITAT8 Revista El Comtat juliol 2018

Cocentaina obri el termini del programa d’ajudes C’Crea 
Plus 2018

D
es de l’any 2011 el departament de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament de Cocentaina va 

ser pioner en concedir un programa d’ajudes a 

emprenedors que iniciaven noves activitats econòmiques a 

la localitat,per tal d’ajudar a fer front a les dificultats inicials.   

Tant el  requisits com les quanties i les bases reguladores  ha 

anant adaptant-se a les necessitats  de la situació econòmica 

i social de la comarca.

En 2018, s’ha presentat la variant definitiva del programa, 

una evolució constant i minuciosa amb la intenció de cobrir 

les principals necessitats dels distints sectors econòmics, 

sempre amb les limitacions pressupostàries que suposa  la 

promoció per part d’una entitat pública de tant sols 11.000 

habitants. 

No obstant, el programa continua generant una grata 

expectació per part d’altres localitats  que veuen amb bons 

ulls la innovació que cada anualitat presenta  el projecte 

comú de dinamització econòmica local.

Aquest any s’amplien considerablement els objectius de 

suport i finançament. Al mateix temps que s’incorporen 

noves línies d’actuació. Aquesta anualitat el programa 

d’ajudes queda estructurat en tres línies:

NP Departament Promoció Econòmica

LÍNIA 1 “CREA”: per donar suport a les iniciatives 

empresarials de qualsevol tipus

LÍNIA 2 “COMERÇ I SERVEIS”:  per donar suport a la 

innovació i la millora en el comerç local i els seus serveis 

LÍNIA 3 “MICRO PIMES”: per donar a aquelles indústries 

de menys de 10 treballadors 

El nou programa C’Crea PLUS tracta d’anar més enllà 

del foment de noves activitats, ja que també conta amb el 

recent suport  a activitats ja creades, tant comercials com 

industrials. La adequació i millora de la imatge comercial 

i industrial, la innovació, l’assistència a fires, les TIC,  les 

certificacions de qualitat i les marques distintives, etc... 

son algunes de les actuacions a les quals l’ajuntament de 

Cocentaina va a donar suport econòmica  a partir d’aquesta 

anualitat.

Fins al 31 d’agost ja es poden  sol·licitar les ajudes. 

Aquelles actuacions posteriors a la data indicada tindran 

cabuda en l’anualitat següent, amb la intenció que no quedi 

desestimada en temps cap actuació de les  subvencionables.

Al Departament de Promoció Econòmica de l’ajuntament 

de Cocentaina (Cr Sant Cristòfol, 6-8) es pot resoldre 

qualsevol dubte al respecte.

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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La regidora d’Autonomia Personal portarà l’obra 
d’accessibilitat del Teular al Plenari Municipal per a la 
seua aprovació
Np Ajuntament de Cocentaina

L
'equip de Govern socialista a l'Ajuntament de Cocentaina 

presentarà al pròxim Plenari Municipal el projecte per a 

fer més accessibles les instal·lacions del Centre Cultural 

El Teular. Així ho ha avançat l'alcaldessa de Cocentaina, 

Mireia Estepa, qui espera comptar amb el suport de la resta 

de grups polítics per a poder portar avant aquesta actuació, 

que qualifica indispensable, que garantirà l'accés de tots 

els ciutadans i les ciutadanes a les instal·lacions culturals.

Les obres a escometre consistiran en l'eliminació d'algunes 

localitats del pati de butaques per a col·locar espais 

accessibles prop de l'escenari on es puguen situar les cadires 

de rodes o carrets, així com la instal·lació d'una plataforma 

per a accedir directament des del pati de butaques a 

l'escenari. A més, també s'habilitarà una entrada al Teular 

des del carrer Ben-Khanis, amb un hall i un bany adaptat.

Aquest projecte ha estat valorat en 53.828 euros que 

es podran sufragar a compte del romanent positiu dels 

comptes del 2017. Amb tot, també s'està treballant per tal 

d'aconseguir que part de la inversió s'amortitze amb una 

ajuda provinent de la Conselleria de Polítiques Inclusives.

Com explicava l'alcaldessa, la proposta porta des de l'any 

2016 treballant-se per part de la regidoria d'Autonomia 

Personal amb la col·laboració de les diferents entitats que 

han participat expressant la seua visió de l'assumpte i posant 

damunt de la taula les principals necessitats. “El passat 

8 de maig ens vam reunir tots els membres del Consell 

Sociosanitari i el de Cultura per tal d'escoltar la proposta de 

l'enginyer, que ha redactat el projecte, i afegir les propostes 

que es consensuaren al Consell. Producte d'aquest debat 

naix el projecte definitiu que és el que l'equip de govern 

portarem al Plenari Municipal. Un projecte molt treballat i 

totalment consensuat”, apuntava Mireia Estepa.

Així mateix, l'alcaldessa contestana afirma sentir-se “molt 

contenta i satisfeta perquè ens ha costat moltíssim arribar 

fins aquest punt i trobar una solució tècnica viable que 

resolguera totes les necessitats plantejades per les entitats 

contestanes. Amb aquest projecte seguim complint amb 

l'objectiu d'aquest Govern d'eliminar barreres a Cocentaina, 

millorant i fomentant la igualtat entre la nostra ciutadania. 

Amb aquesta obra garantirem que les persones amb mobilitat 

reduïda i altres dificultats puguen: pujar a l'escenari sense 

haver d'eixir al carrer, veure i escoltar les representacions 

amb qualitat i a més, dotarem d'altra entrada alternativa al 

Teular”. L'equip de Govern espera que les obres puguen 

licitar-se com més prompte millor, però es mostren 

prudents i recorden que no és un procés curt. “Potser 

s'haja d'interrompre l'activitat en la tardor”, puntualitzava 

l'alcaldessa, “tot siga per millorar l'auditori municipal”.

Berenar de fi de curs i llavador renovat als Algars

E
l passat 25 de juny de vesprada les dones 

que participen al taller d’autoestima acabaven 

aquest curs i per a celebrar açò i que la 

pedania contestana ja gaudix d’un llavador 

totalment restaurat, es va preparar un berenar 

molt estiuenc. A aquest encontre, organitzat des 

de la regidoria de Benestar Social, acudien l’edil de 

l’àrea, Mireia Estepa, el regidor de Pedanies, Toni 

Hernández i Mariona Carbonell i un bon grapat de 

veïns i veïnes dels Algars.

Durant el berenar es van compartir anècdotes 

del llavador, cançons pròpies dels Algars i es va 

parlar d’aquells aspectes que es poden millorar 

en la pedania, així com de les necessitats que el veïnat ha 

detectat.

Np Ajuntament de Cocentaina

Segons els regidors assistents va ser un encontre molt 

divertit del qual s’emporten alguns deures i una estona molt 

agradable compartida amb el veïnat.
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L’Ajuntament de Cocentaina sol·licita l’ajuda de la 
Generalitat Valenciana per a millorar l’accessibilitat del 
Poliesportiu Municipal
Np Ajuntament de Cocentaina

E
l Govern socialista de l'Ajuntament Cocentaina està 

preparant la seua sol·licitud per a optar a les ajudes 

llançades recentment per la Generalitat Valenciana 

per al finançament d'actuacions que eliminen barreres 

arquitectòniques i milloren l'accessibilitat als edificis 

municipals. Així ho ha avançat l'alcaldessa Mireia Estepa, 

qui afegeix que el projecte presentat per l'executiu contestà 

pretén aconseguir el finançament públic necessari per a 

millorar l'accessibilitat del Poliesportiu Municipal.

La quantia màxima de les ajudes presentades per la 

Generalitat Valenciana ascendeix als 150.000 euros. Pel 

que fa al projecte d'accessibilitat del Poliesportiu Municipal 

de Cocentaina, aquest està quantificat en els 88.502 euros, 

dels quals un 80% estarien subvencionats per Generalitat.

Les obres consistiran en l'eliminació de les barreres 

arquitectòniques en el pavelló del Poliesportiu. Concretament, 

es procedirà a la instal·lació d'un ascensor que garantisca 

un itinerari accessible al pavelló; l'adaptació de l'actual 

vorera circumdant al pavelló que garantisca l'accés a 

l'ascensor així com a algunes pistes esportives; l'adequació 

dels banys masculins i femenins en planta primera amb un 

itinerari accessible, i la realització de les reserves de places 

adaptades amb seient per a acompanyants en la graderia 

del pavelló.

Saül Botella, regidor d'Esports de l'Ajuntament de 

Cocentaina, ha recordat que aquesta “no és la primera 

actuació per a millorar l'accessibilitat del Poliesportiu 

Municipal, de fet, a les instal·lacions municipals es 

practiquen també esports adaptats i per a l'equip de Govern 

és una prioritat que aquests esportistes tinguen totes les 

facilitats per a la pràctica de la seua disciplina, així com per 

al públic que assitix. Els edificis municipals han de garantir 

l'accés de tota la ciutadania en igualtat de condicions i en 

aquesta línia estem treballant”.

Per últim, l'alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa 

destaca com l'Ajuntament de Cocentaina “està invertint molt 

en l'eliminació de barreres arquitectòniques. Aquesta ajuda 

és un exemple com també ho és la recentment anunciada 

adaptació del Centre Cultural El Teular. Amb fets demostrem 

l'esforç econòmic i la sensibilitat d'aquest govern per a anar 

fent un poble per a totes i tots”.

L’Alcúdia es prepara per celebrar les seues festes en honor 
a Sant Pere Apòstol

A
mb l’arribada de l’estiu, sembla que tots vivim més , 

així ho diu una dita tradicional “ a l’estiu, tot el món 

viu” i també comencen a celebrar-se festes de pobles, 

barris, pedanies... Doncs bé, com cada any, del 23 de Juny 

fins al 8 de Juliol, la pedania de L’Alcúdia celebrarà les seues 

tradicionals, Festes Patronals en Honor a Sant Pere Apòstol. 

De nou trobarem un programa replet d'activitats: 

Presentació del Cartell, Danses, Nit de l'Olla, Jocs infantils, 

Dinar popular, "Entraeta" de Moros i Cristians, Disfresses, 

Exposicions, Concert, Campionats, Revetla popular, 

Discomòbil, Processó... 

De fet, el dijous 23 de juny varen tindre el primer acte 

d’aquestes festes de 2018, la presentació del cartell que 

anuncia la festa, obra de Elena Sanz.

Els dies grans de les festes de l’Alcúdia seran el 6, 7 i 8 

de juliol. Aquestes estan organitzades pels propis veïns i 

veïnes i compten amb el suport de la regidoria de tradicions i 

pedanies de l’Ajuntament de Cocentaina. Son unes festes de 

carrer i obertes a tots aquells que tinguen ganes de passar 

una bona estona, festes per a grans i menuts. La Junta de 

Festes de l’Alcúdia aprofita aquestes pàgines de la revista 
Cocentaina. El Comtat per “ convidar-nos a gaudir d'estes 

festes, i compartir-les amb veïns, familiars i visitants”. 

Redacció
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L’alumnat guanyador del 1r concurs ‘Eduvial’ gaudix del 
seu premi al Circuit Ricardo Tormo de Xest

E
ls i les alumnes de 6è de primària del col·legi Sant 

Francesc d'Assís de Cocentaina han pogut gaudir del 

premi aconseguit al 1r concurs de dibuix d'Educació 

Viària 'Eduvial' que consistia en la visita a les instal·lacions 

del Circuit Ricardo Tormo, situat a Xest. Aquest viatge, 

organitzat per la Regidoria de Seguretat i Trànsit i la Regidoria 

d'Educació de l'Ajuntament de Cocentaina, suposa la 

cloenda de la campanya d'educació viària.

Durant el matí, l’alumnat va realitzar una visita guiada per 

l'interior del circuit, coneixent la seua història, visitant els 

boxs, torre de control, sala vip, sala de premsa i el pòdium, 

on es van fer la foto de grup. Després, en el parc de seguretat 

viària, van realitzar una pràctica amb bicicleta i una altra en 

un circuit amb kart. Van provar un simulador d'accident d’un 

cotxe per a comprovar la importància i eficàcia de col·locar-

se correctament el cinturó de seguretat. A la vesprada, 

els xiquets i xiquetes del col·legi Sant Francesc van rebre 

informació audiovisual sobre el seu comportament com a 

vianants i també com a conductors de bicicleta i de patinets.

Marcos Castelló, regidor de Seguretat, considera que 

aquesta “va ser una activitat on els alumnes van comprovar 

NP Ajuntament de Cocentaina

la importància de respectar sempre els senyals i es van 

sensibilitzar sobre la importància de la prevenció d'accidents 

de trànsit, així com la necessitat d'una mobilitat sempre 

segura”.

La formació ha tingut lloc durant tot el curs 2017/2018 i 

en ella han participat un total de 590 xiquets i xiquetes de 

les tres escoles de Primària de Cocentaina guiats i formats 

per la Policia Local del poble amb el finançament de les 

regidories d’Educació i Seguretat i amb la col·laboració, per 

a part dels premis, de Decathlon i Carrefour.

La regidora d’Educació, Mireia Estepa comenta que la 

valoració del curs d’educació vial és molt satisfactòria: «a 

l’àmbit escolar era necessària per a sensibilitzar i formar 

als xiquets i xiquetes, els quals han demostrat una gran 

implicació i han participat amb molta motivació; pel que fa 

al govern, estem molt contents perquè sabem que estem 

invertint en educació i en seguretat, dos pilars indispensables 

per a construir el poble que totes i tots volem».
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El CEIP Sant Joan Bosco argumenta la necessitat de construir 
un nou centre, unificat i mantenint la ubicació actual

D
avant les declaracions que s'han anat fent durant 

aquestes últimes setmanes sobre la ubicació de 

les noves instal·lacions del CEIP San Joan Bosco, 

de Cocentaina, el Consell Escolar del centre s’ha reunit 

amb els regidors i regidores dels diferents partits polítics 

representats en el consistori contestà per a compartir els 

motius i arguments que han fet que la decisió de la comunitat 

educativa de construir un nou centre als mateixos terrenys 

on es troba actualment el Bosco II siga ferma.

A continuació s’exposen els arguments per desestimar 

l’ampliació proposta en un inici, conservant l’actual edifici 

del Bosco II i optar per la redacció d’un nou projecte que 

garantisca la seguretat dels seus usuaris.

A l'entrada del nou Govern de la Generalitat Valenciana 

se'ns convoca a una reunió en la Direcció Territorial d'Alacant 

on se'ns diu que l'ampliació del Bosco va endavant.

El Govern de la Generalitat trau uns llistats a seguir per 

a les noves construccions i adequacions/ampliacions on el 

nostre centre apareix en el nº 73 on figura la data aproximada 

per la licitació del projecte (2n semestre del 2017)

En febrer del 2017 se'ns convoca a una reunió amb el 

Subdirector General d'Infraestructures Educatives per a 

informar-nos com està el procés. S'ha de fer una revisió del 

projecte d'execució que començarà en el mes d'abril i pot 

estar acabat al voltant de novembre de 2017.

Arribat el més de desembre i sense tindre noticies de 

Valencià, des de la Direcció Territorial D'Alacant se'ns 

convoca a una reunió per explicar-nos en quin punt es 

troba la Unificació del centre. En aquesta reunió estan: la 

Directora Territorial, dos tècnics d'infraestructures de la casa, 

l'alcaldessa i dos tècnics de l'ajuntament de Cocentaina, 

la directora i un representant de les famílies en el Consell 

Escolar del Bosco. En aquesta reunió se'ns comunica que 

en la revisió que s'ha fet del projecte d'execució  aquest no 

s'adequa a la normativa, que les incidències trobades són de 

molt difícil solució i ens aconsellen la REDACCIÓ D'UN NOU 

PROJECTE del Bosco 2, el que suposa la demolició del actual 

edifici. A més a més, s'hem d'adherir al Pla Edificant que la 

conselleria ha oferit als ajuntaments per agilitzar les  noves 

construccions i adequacions/ampliacions dels centres.

Els tècnics de l'ajuntament sol·liciten un informe per escrit 

on s'especifiquen les incidències que justifiquen la demolició.

A principi de febrer de 2018 rebem l'informe de revisió del 

projecte. Tant els tècnics de l'ajuntament com el claustre de 

mestres i el Consell Escolar estudien detingudament aquest 

informe i decideixen per unanimitat acceptar la proposta 

de la Conselleria de redactar un nou projecte, perquè per 

a la comunitat educativa del Bosco el més important és la 

seguretat de l'alumnat del centre.

D’altra banda, la comunitat educativa no accepta la 

construcció  del nou centre unificat en un altre solar que no 

siga el que estem actualment, que a mes ja es va adquirir al 

seu moment per a tal fi, compleix amb totes les normatives 

i metres exigits i perquè no es cert que el cost en un altra 

ubicació siga menor que la proposta actual.

L’alternativa proposada de construir el nou Bosco en un 

NP Ceip Sant Joan Bosco

solar a les afores del poble es inviable e inacceptable des de 

qualsevol punt de vista. Seria allargar en el temps entre 5 i 

10 anys la nova edificació, ja que actualment no hi ha cap 

terreny disponible amb característiques similars al nostre, 

hi hauria de passar els tràmits legals d’urbanització.

A mes a mes, els pares i les mares del Consell Escolar 

pensen que desplaçar als xiquets i xiquetes a un altra 

ubicació a les afores del poble, els resta autonomia i 

dependència de vehicles. Esta ubicació a les afores la pot 

aprofitar el consistori per construir els nous espais que 

necessita per albergar els serveis municipals, sent usuaris 

les persones adultes que no depenen d'altres persones per 

al seu desplaçament.

Recordem, per si de cas alguna persona a hores d'ara 

ho desconeix, els motius perquè demanem la UNIFICACIÓ.

Els dos edificis estan en bon estat de conservació però 

cadascun d'ells es troba en una part del poble separats per 

800 metres i travessats per la N_340, amb 355 alumnes 

amb les seues respectives famílies i 27 mestres.

Problemes organitzatius. Els mestres especialistes (anglès, 

música, informàtica, educació física, pedagogia terapèutica 

i audició i llenguatge), educador i fisioterapeuta han de 

traslladar-se d'un centre a un altre diverses vegades al dia. 

És complicat organitzar reunions, claustres i assemblees 

de famílies. Quan volem realitzar alguna activitat  amb tot 

l'alumnat ens hem de desplaçar d'un centre a un altre.

Problemes econòmics. Tenim assignat el mateix pressupost 

que un col·legi a l'ús, que està a un mateix lloc. Vent-se 

obligats a duplicar partides de despesa: menjador, llum, 

aigua, calefacció, gimnàs, etc.

Seguretat i manques en les instal·lacions. A l'espera de 

l'anhelada unificació, l'administració responsable no ha 

anat adaptant els edificis del centre a la normativa vigent. 

Cap de les dues construccions està adequada a la LOMCE.

Barreres arquitectòniques. Malgrat que per dins els edificis 

s'han suprimit les barreres arquitectòniques, l'accés al 

gimnàs i a les pistes del Bosco 2 s'ha de fer per les escales 

o camp a través per una rampa molt inclinada i de terra.

Conciliació familiar. Hi ha nombroses famílies que tenen 

fill i filles en els dos edificis i tenen que fer malabars a l'hora 

d'entrada i eixida de l'escola, recorrent en temps rècord el 

poble d'un edifici a un altre, lamentant que els germans 

i germanes no puguen gaudir i compartir experiències 

conjuntes en un mateix centre.
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EUPV dóna suport a les reivindicacions de la Plataforma 
d’Educadores i Educadors d’Educació Especial i Infantil a 
les comarques de l’Alcoià i el Comtat
NP EUPV

L
a formació política considera que cal donar veu i suport 

a aquest col·lectiu també des de les corporacions locals, 

raó per la qual han defensat mocions als diversos 

ajuntaments de les comarques. S'hi reivindiquen unes 

condicions laborals dignes i una veritable i correcta inserció 

de les xiquetes i els xiquets amb necessitats educatives 

especials, la protecció dels seus drets i de les seues famílies.

El col·lectiu es troba entre dues Conselleries: la 

d'Administració Pública, que és qui contracta el personal, 

i la Conselleria d'Educació, que gestiona els centres on 

treballen les educadores i educadors. Aquesta situació es 

dilata en el temps perquè no es produeixen negociació de 

funcions i horaris. Realitzen jornades que sobrepassen les 

que regula la normativa de les seues condicions de treball, 

sense temps a participar en reunions i activitats de formació. 

A més, són obligades a treballar per a les empreses privades 

adjudicatàries del menjador i activitats extraescolars. 

Mentrestant, són excloses de la participació en la vida dels 

centres. Tot això, perjudica l'alumnat d'educació especial 

als quals atenen i el malestar creix en les famílies.

EUPV considera que si es vol un model d'escola inclusiva, 

els equips interprofessionals i el treball coordinat han de 

ser els eixos principals de la pràctica educativa i no relegar 

el col·lectiu a tasques merament assistencials. A més, les 

persones educadores juguen un paper molt important en 

aquest procés, ja que coneixen perfectament les necessitats 

de les persones usuàries i reclamen també la qualitat de 

l'atenció que mereixen.

En definitiva, cal unificar les seues funcions i que no 

depenguen exclusivament de la direcció de cada centre o 

de la seua inspecció educativa. És necessari que participen 

en els projectes del centre i que disposen d'una formació 

específica per millorar la qualitat d'atenció a l'alumnat usuari, 

que tinguen una titulació específica i que la classificació de 

la seua categoria professional estiga d'acord amb la tasca 

que exerceixen i mai per sota. 

EUPV entén que cal dignificar la seua professió i que no 

hi càpiga la menor improvisació de les seues tasques per 

oferir un servei de qualitat a les xiquetes i xiquets que ho 

necessiten. EUPV treballarà junt amb el col·lectiu educador 

per aconseguir una millora de les seues condicions laborals 

i, sobretot, una escola realment inclusiva.
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

Què hem fet? 

Horts urbans ecològics.

Celebrem un any de la posada en marxa del programa, 

durant aquest temps de marxa, tenim 19 parcel·les 

ocupades i tres sol·licituds en tràmit. S'observa molt interés 

per part de la població per treballar una parcel·la de 60m2. 

Durant aquest temps s'han realitzat diverses accions per a 

dinamitzar i visibilitzar aquest projecte ambiental; visita dels 

centres escolars, visita de la FPA de Cocentaina, així com 

una jornada de portes obertes i entrevista per part de la 

televisió A Punt. Destacar l'èxit de la iniciativa, la implicació 

dels usuaris i la labor de coordinació de Gabriel Martínez, 

que assessora i dinamitza l'hort i aporta la seua experiència 

i innovació, sempre desde lo local i sostenible. 

Encara queden parcel·les perquè us animeu a sol·licitar i 

participar d'aquesta gran experiència.

A Juliol

Consells per a l'estiu:

L'aigua un recurs fonamental per a la vida tal com la 

coneixem: dues terceres parts de la Terra són aigua, i el 70 

% dels nostres cossos és aigua. No obstant això, és el recurs 

més amenaçat en el món. Et presentem uns consells per a 

estalviar aigua en activitats diàries. Recorda que un xicotet 

canvi per a tu suposa un gran benefici per al planeta.

Pots començar ara mateix. No importa si ho fas a casa, 

en el treball o durant les vacances. Com?

1. No utilitzes llavadores ni rentavaixelles a mitja càrrega. Si 

estàs pensant a comprar algun d'aquests electrodomèstics, 

assegura't que tinguen l'etiqueta d'eficiència A, que és la que 

garanteix un 50 % de l'estalvi d'aigua i electricitat.

2. Usa aixetes monocomandament. El degoteig de les 

aixetes és un dels enemics més habituals de l'estalvi d'aigua. 

Controla-ho amb aixetes monocomandament o amb aquells 

dissenyats especialment per a tal fi. Un problema de les 

aixetes monocomandament és que si s'obrin a la meitat, 

entre la calenta i la freda, gasten aigua calenta, encara que 

no arribe a eixir calenta.

3. La dutxa abans que el bany. Si segueixes aquesta 

recomanació, al final de l'any pots estalviar fins a 30.000 

litres d'aigua. A més, en dutxar-te pots usar capçals de baix 

consum; altres persones són partidàries de posar un llibrell 

per a recollir l'aigua mentre aquesta es calfa.

4. Si tens plantes, procura que siguen autòctones. Les 

plantes que ja estan habituades al mitjà no necessiten ser 

regades amb assiduïtat. A més, rega-les a primera hora del 

matí o a última de la vesprada.

5. No llaves el cotxe a casa; porta-ho a un rentador de 

cotxes. Aquests llocs estan condicionats per a l'estalvi de 

l'aigua. En cas que no pugues, adapta les teues mànegues 

perquè dosen la quantitat d'aigua.

6. Instal·la cisternes amb doble descàrrega. Es calcula 

que es poden estalviar almenys 6 litres d'aigua en cada 

descàrrega. Si no pots instal·lar-ho, introdueix una botella 

de plàstic en la cisterna; el volum que ocupa la botella serà 

la quantitat d'aigua que estalvies en cada descàrrega.

7. Compra només productes indispensables. Tingues en 

compte que en comprar més articles estàs impulsant la 

fabricació de nous, alguna cosa que per a les empreses 

suposa, entre altres coses, consum d'aigua i energia. En 

canvi, si optes per un consum responsable, contribuiràs a 

frenar la superproducció.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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M. Dolores Insa Ribelles, directora de la Biblioteca Pública 
Municipal, rep el Premi Nacional “Pep Sempere” de 
Foment de la Lectura

E
l passat 24 de març el jurat de la XII Edició del Premi 

Nacional “Pep Sempere” de Foment a la Lectura, 

que atorga el Col·lectiu de Literatura “Pep Sempere”, 

composat per Juana Sánchez, Mª Luisa Soriano, Lourdes 

Simarro, Llanos García, Araceli Martín, Rosa Ingelmo, Alonso 

Palacios, Pedro Delicado, Federico Martín, y Mª Alicia 

Sánchez como secretaria, va decidir per unanimitat concedir 

el premi a la bibliotecària de Cocentaina, Maria Dolores Insa 

Ribelles, pel projecte Dinamización de la Literatura Infantil 

y Juvenil en la era digital, fomentant la literatura des de la 

biblioteca.

Se li concedeix per:

Por su proyección en el tiempo

Por la utilización de los medios digitales para la difusión 

de la Literatura Infantil y Juvenil

Por realizar una urdimbre social y un gran labor de gestión 

cultural en Cocentaina y su comarca

Por ser referente para toda la Comunidad Educativa, sobre 

todo la del País Valencià.

Por la cantidad y variedad de materiales elaborados y 

publicados

Por la coherencia que muestra teórico-práctica e 

ideológica.

El premi va ser entregat el dia 2 de juny, en el bosc de 

Río Cantos -Arenas de San Pedro, Àvila-, dins del marc de 

les Jornades El bosque dentro de mi, XIV Encuentro de 

Animadores a la Lectura, que organitza l’Asociación Cultural 

Pizpirigaña. La nostra bibliotecària va arreplegar el guardó, 

un preciós llibre de fusta que simbolitza l’arbre com a base 

natural del paper i la creativitat per difondre la lectura, i 

també una gran cistella de llibres (que ben aviat formaran 

part del fons de la nostra biblioteca municipal) i 100 quilos 

de cireres, alimentat el cos i la ment.

En un marc de bellesa incomparable, dins d’un preciós 

bosc real, però que sembla bestret del món de la fantasia, 

més de 400 assistents a les jornades varen poder escoltar les 

paraules de Maria Dolores Insa, agraint el premi, emocionada 

d’haver-lo rebut, orgullosa per la tasca de foment a la lectura 

que es fa a la Biblioteca de Cocentaina des de fa 36 anys, 

de ser pionera en la difusió lectora digital amb una activa 

presència als seus blogs: Pinzellades al Món –foment de 

l’art, la il·lustració i els llibres il·lustrats-, Poesia Infantil i 

Juvenil, LecturImatges –la lectura i el art-, Ones de Llibres 

–del programa radiofònic Fulles al vent, pàgines obertes-, 

Foment lector –activitats a la biblioteca i arxiu municipal- i en 

altres xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram, etc. 

(podeu veure el reportatge audiovisual i gràfic de l’entrega 

del guardó al Facebook de la Biblioteca de Cocentaina: 

https://www.facebook.com/bibliotecacocentaina/ )

Ens diu Dolors Insa Ribelles:

La tasca fonamental dels bibliotecaris/es és fer de pont 

entre els llibres i els lectors, obrir camins per a que tothom 

puga accedir al coneixement i la cultura per mig de la 

lectura. Això, hui en dia, és pot fer a més de presencialment, 

per internet, el que ens permet comunicar-se amb lectors 

presencials i virtuals, propers i ben llunyans, les 24 hores 

del dia i els 365 dies de l’any;  interactuant amb ells en tot 

moment, compartint activitats i experiències. Aquest és un 

dels objectius claus de la Biblioteca de Cocentaina que 

estem realitzant digitalment des de fa 13 anys i que, després 

d’aquest reconeixement públic, amb la rebuda d’un premi 

tant important, ens anima a continuar fent-ho. En molts 

llocs del món el nostre poble, Cocentaina, és reconegut per 

aquesta llavor de foment i formació lectora, i això és una gran 

responsabilitat, però també tot un orgull com a directora de 

la biblioteca municipal. Pares i mares, mestres, bibliotecaris/

es i formadors/es de la lectura ens segueixen i comparteixen 

tot allò que proposem fer o realitzem a la nostra biblioteca, 

el que universalitza els nostres serveis de foment lector.

Entre paraules i imatges, a la Biblioteca Municipal, un 

autèntic bosc de llibres, us animem a entrar i descobrir tot 

l’estiu els camins de la lectura.
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“Don Perlimplín” un gran espectáculo de ópera en Baluarte

L
a Ópera de Cámara de Navarra (OCN), en coproducción 

con Fundación Baluarte, puso en escena `Don 

Perlímplín´, un espectáculo lírico basado en la obra de 

Federico García Lorca, `Amor de Don Perlimplín con Belisa 

en su jardín´. Una obra dramática breve, a veces cómica, 

irónica y hasta misteriosa. 

`Don Perlimplín´ es una obra, con seis personajes más 

uno: la luna, elemento esencial en la obra de Lorca, que 

habla de amor y la libertad, y sobre todo, del cambio que 

experimenta el ser humano cuando es capaz de superar 

sus propias fronteras.

La historia trata los problemas derivados del matrimonio 

entre un viejo y una joven: la infidelidad de la recién esposa, 

Belisa, que incluso en la noche de bodas engaña a su marido 

con cinco hombres distintos, mientras dos duendes cubren 

su fechoría. La joven se enamora de un encapuchado que 

pasea frecuentemente por sus balcones y al cual no ha 

visto el rostro. Un día confiesa su apasionado amor por ese 

misterioso hombre a su propio marido, y éste la ayuda para 

que los dos jóvenes se encuentren en su jardín, escondiendo 

en este acto su intención de acabar con el joven, en realidad 

él mismo, para vengarse de Belisa. 

Esta obra siempre ha sido un misterio y de hecho estuvo 

prohibida y censurada probablemente por su descarnada 

poesía, la sensual imaginación que transmite, su rito mortal 

y la ausencia de moral que destila.

 El compositor y director musical Josep Vicent Egea ha 

sabido sacar de esta obra un impecable trabajo musical que 

intensifica y acompaña los sentimientos y sensaciones que 

trascienden de cada escena. Junto a Pablo Valdés, libretista 

de la obra, han puesto en manos de OCN un nuevo reto en 

el que la compañía lírica aporta la “emoción, magia, locura, 

duende y sentimiento” que Lorca pedía para que esta obra 

pueda brillar como la ópera grande que siempre ha sido.

OCN centra la producción de esta ópera en dos elementos 

más, además del musical: el planteamiento escénico y 

ambiental; y el estético. El espacio escénico de Don Perlimplín 

se construye con dos elementos claves: la luna y el agua. 

La luna se convierte en el séptimo protagonista de la obra: 

un elemento instigador, cómplice y testigo de la acción, 

que sobre el escenario tendrá la forma de una gran cúpula 

sumergida en el agua. Las proyecciones videográficas y el 

diseño estético que está previsto imprimir en el vestuario y 

la caracterización, así como en la posticerían, ayudarán a 

completar el aspecto onírico, grotesco, sarcástico, y hasta 

sexual de la obra. OCN ambientó la sala principal de Baluarte 

en un ambiento nocturno, lleno de sonidos, olores y luces, 

donde fluyan el cante y el baile, el silencio y el rumor del agua.

Un nuevo éxito musical del compositor contestano Josep 

Vicent Egea.
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Societat Ateneu Musical de Cocentaina

E
l passat dimecres 27 de juny va 

tindre lloc l’última de les audicions 

de l’Escola de Música “José Insa 

Martínez” de l’Ateneu, en aquesta 

ocasió i com ja és habitual a un entorn 

diferent. L’escenari exterior del Centre 

Cultural “El Teular” de Cocentaina es va 

omplir de música dels nostres alumnes 

que interpretaren un repertori d’allò més 

variat i divertit.

Com ja és tradició foren totes les 

especialitats les que participaren tant 

de forma individual com col·lectiva 

en formacions menudes o ensembles 

grans. Oboès, f lautes, clarinets, 

saxòfons, trompetes, trombons, 

bombardins, percussió, guitarra clàssica 

i les formacions més grans que deixaren 

al públic bocabadat.  Un dels grups 

que més va impactar per la seva 

posada en escena va ser el format pels alumnes del taller 

de batucada dirigits pel seu mestre Miquel Lluch, no sols 

interpretaren ritmes, també  menejaren el cos com si d’un 

grup professional es tractara. El grup de cambra de la banda 

jove dirigit pel mestre de trompeta i director Joan Soler com 

sempre va complir les expectatives marcades a l’inici de curs 

i interpretaren una selecció de peces on poguérem escoltar  

Ateneu Musical

“El Circulo de la Vida”, (El Rey León) de 

Elthon John, “La Bella y la Bestia” de Jay 

Bocook, “Jurassic Park” i “Harry Potter”  

de John Williams i “Frozen” de Johnnie 

Vinson. Els més menuts de les especialitat 

IEM Fasolet foren els que impactaren al 

respectable oferint una espontaneïtat 

a les seues interpretacions acord a la 

seues edats entre 3 i 7 anys, amb la seua 

professora Àngela Ferri al capdavant van 

deixar amb ganes als assistents.

El curs ha acabat i obrim les matrícules 

amb una gran varietat de matèries 

individual i grupals per a totes les edats 

i amb el revolucionari mètode IEM 

Fasolet per a xiquets a partir de 3 anys 

que la nostra escola porta realitzant 

des del curs 16/17.  Podreu matricular-

vos presencialment de l’11 de juny al 

6 de juliol de 17h a 20h a la nostra 

seu i de forma on-line durant tot l’estiu a la nostra web; 

www.ateneumusical.org. Al mes de setembre s’obrirà un 

termini de matrícules extraordinari en funció de les places 

disponibles, no ho deixeu córrer. 

Pel que fa a l’inici del proper curs , aquest any el curs 

acadèmic 18/19 començarà dues setmanes abans, el 17 

de setembre. 
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Concert de “La Paloma” al monestir de la Mare de Déu
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 2 de juny, l’Orquestra de Pols i Plectre La 

Paloma va realitzar el tradicional concert de primavera, 

al monestir de la Mare de Déu del Miracle. Concert 

que va comptar amb el patrocini de la Regidoria de Cultura 

de l’Ajuntament de Cocentaina, amb la col·laboració de 

Ràdio Cocentaina, la Veu del Comtat, als quals “La Paloma” 

agraeix sincerament el seu recolzament cap a aquesta 

entitat musical. 

Per a tots els components de l’Orquestra va ser un 

motiu d’orgull i una satisfacció poder actuar en eixe marc 

incomparable com és el Santuari de la nostra Patrona, 

carregat d’història i de devoció. Davant de la seua venerada 

imatge li oferiren, a ella i a tots els presents, la música feta 

oració, la música, eixe llenguatge universal que no entén 

de races, d’enveges ni de fronteres.

El concert, força atractiu, va constar de dues parts, on 

s’interpretaren una variada mostra de música clàssica i 

religiosa: just encetaren el concert interpretant en primer lloc 

“Canon a tres”, de Johann Pachelbel, destacat organista i 

compositor alemany del període barroc, considerat un dels 

músics més importants de l’època, el qual va donar pas al 

misticisme més absolut per sentir el “Ave verum Corpus” 

acompanyada a l’oboè per Alicia Igual, del sempre fantàstic 

Amadeus Mozart. Tot seguit interpretaren, “El Oboe de 

Gabriel”, tema de la pel·lícula “La Missió” de l’italià Ennio 

Morricone, famós autor de bandes sonores de pel·lícules de 

l’Oest; la interpretació a l’oboè, com no, va estar a càrrec 

de Alicia Igual. Tancaren la primera part amb l’obertura de 

“La Gaza Ladra”, del prestigiós compositor italià, Giocchino 

Rossini, compositor d’un talent musical indiscutible, és autor 

de nombroses i reconegudes òperes.

Després d’un breu descans, començaren la segona part 

amb una peça que van dedicar a la Mare de Déu: el “Ave 

Maria” de Franz Schubert; aquesta obra és com un himne 

eucarístic que s’interpreta per a solemnitzar moltes de les 

celebracions religioses. Continuaren amb l’obertura de 

l’opereta “Caballeria Ligera” del compositor austríac, Franz 

Von Suppé, obra estrenada el 21 de març de 1866. Seguida 

d’una peça escrita per a piano pel compositor alemany 

Robert Schumann “Kinderszenen” (Escenes de la Infància). 

Tot seguit interpretaren “Danza Húngara Nº 5”, escrita en 

1873 per un altre compositor alemany, Johannes Brams. 

Finalitzant el concert amb l’intermedi de “La Boda de Luis 

Alonso”, escrita per Gerónimo Gimenez, nascut a Sevilla en 

1852, partitura inspirada en temes populars, que són unes 

vertaderes obres mestres de fina arrel andalusa.              

El monestir de la Verge del Miracle fou el marc ideal per 

escoltar aquest extraordinari concert, on tot el nombrós 

públic assistent va saber apreciar i valorar l’esforç i el treball 

dels músics amb calorosos aplaudiments.

Des d’ací vull felicitar i donar l’enhorabona a tots els 

components de “La Paloma”. Actuacions com aquesta 

demostren que l’entitat continua plena de vida i fidel als 

seus principis d’interpretar bona música, amb la finalitat de 

que tots puguem gaudir escoltant-los. 

Rondalla i coral L’Amistat, de la UDP El Comtat
Joan Jover i Domínguez

Ú
ltimament, la Rondalla i Coral 

l’Amistat de l’Associació de 

Jubilats i Pensionistes de 

Cocentaina, ha tingut una agenda 

atapeïda d’actuacions musicals. En 

la Setmana Cultural de la UDP el 

Comtat celebrada del 20 al 27 de 

maig, foren els encarregats d’obrir 

dita setmana; i ho feren al Centre 

Cultural el Teular amb un extraordinari concert, amb un 

ampli repertori de música i cançons populars. Abans de 

començar aquest emotiu concert, tots els components de 

l’entitat i al capdavant el seu director, van voler retre-li un 

xicotet homenatge a Mitos Moltó Llodrà, la qual tenia d’estar 

amb els seus companys, però malauradament tres dies 

abans, ens havia deixat. La seua cadira buida ens la va fer 

recordar amb la seua bandúrria i un senzill pomell de flors, 

tal com era ella, senzilla, alegre i lluitadora.

El dia 22 i dins de la mateixa setmana, al Centre Social 

Real Blanc, van oferir un altre concert dedicat a tots els 

usuaris del Centre de Respir i d’AFAMA, concert que va 

comptar amb la valuosa col·laboració de tots els treballadors 

i voluntariat d’aquest centre.

També el dia 3 de juny actuaren en aquesta ocasió al pati 

del Patronat. Concert que s’emmarcava dins de les activitats 

culturals programades i organitzades per la Junta Directiva 

del Patronat, per a celebrar i commemorar la festivitat del 

Sagrat Cor de Jesús. Tots els components de l’Amistat 

en companyia del seu director, agraeixen al Patronat la 

confiança que any rere any dipositen en aquesta entitat 

musical de persones majors. El concert va finalitzar amb la 

interpretació de l’himne al Patronat, amb música de Rafael 

Cantó i lletra de Joan Jover.
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Igualment, el dia 15 de juny, actuaren al «Circulo 

Industrial» d’Alcoi amb un concert benèfic, organitzat per 

l’Associació d’Antigues Alumnes del col·legi Esclaves de la 

ciutat d’Alcoi, per a recaptar fons destinats a la construcció 

d’una guarderia infantil a Sabang, (Filipines). Per a l’Amistat 

va ser un honor poder col·laborar amb a aquesta Associació 

d’Antigues Alumnes, per una causa tan justa i humanitària 

com és l’educació infantil.

Tot el públic present a la sala s’ho va passar d’allò més 

bé a l’hora d’escoltar aquesta agrupació musical, la qual va 

interpretar un programa farcit de música i cançons populars 

que van ser premiades per tots els assistents amb calorosos 

aplaudiments.    

Continuant amb les activitats musicals, el dia 17 de juny 

i a l’amfiteatre Amando Blanquer, enclavat dins del parc de 

la Zona Nord d’Alcoi, realitzaren un altre concert, aquesta 

vegada organitzat per l’Associació de Veïns, el qual estava 

inclòs dins de les activitats culturals que aquesta Associació 

va organitzar, per a celebrar les tradicionals i populars festes 

del barri, festes que es van celebrar del 15 al 23 de juny. 

Tot el públic assistent va passar una vetlada molt divertida i 

va participar en algunes de les cançons que s’interpretaren.

Quasi sense temps per a descansar, l’endemà, el dia 

18, tornaren a actuar a la residència Emilio Sala d’Alcoi. 

Concert que s’emmarcava dins de la «XXXI Setmana de 

la Primavera», que es va celebrar de l’11 al 24 de juny,  

organitzada per la direcció del centre, amb la implicació de 

tots els seus treballadors i treballadores, tots i totes amb el 

compromís de la tasca d’ajudar i fer més agradable la vida 

dels seus residents.

Per a la Rondalla i Coral l’Amistat va ser un orgull poder 

col·laborar en aquesta residència de majors, que amb el seu 

repertori de cançons alegres i divertides, van entusiasmar 

tot un públic molt agraït i participatiu, que es mereix tota 

la nostra estima. 

En aquestes actuacions musicals finalitzen la temporada 

fins al setembre amb el desig de tornar a la seua activitat. 

Agraeix sincerament tot el recolzament que han tingut per 

part de l’Associació de Jubilats i Pensionistes UDP el Comtat.

Un curs ple de novetats a l’Estudi de dansa Alicia Montava

A
quest curs 2.017-2.018 ha segut un curs ple 

d’actuacions, novetats i emocions. El ballet de moros i 

cristians d’Alicia Montava es va desplaçar per a ballar 

fins a Guadalajara en la desfilada al mes de setembre, posava 

per segona vegada als escenaris “una flor de recanvi per a 

la mare” un espectacle a benefici de SOLC. En novembre 

participaren en la Fira Tots Sants de Cocentaina amb 

l’espectacle “la dama blanca”, i el grup de xiquetes entre 10 

i 12 anys participaren al concurs de fira De sol a sol, obtenint 

un 1r premi a la seua categoria. Un any més participaren a la 

gala del TAPIS. El mes de desembre començava amb nervis, 

per primera vegada en 20 anys l’estudi de dansa presentava 

a 5 alumnes entre 13 i 17 anys a l’obtenció directa del grau 

elemental de dansa al Conservatori de dansa d’Alcoi, va 

ser una experiència satisfactòria que fa que augmenten les 

ganes i l’esforç a les classes per continuar i així treballar 

per poder accedir al Grau elemental de la carrera de dansa. 

Tres d’elles passaren els exàmens amb bones qualificacions, 

Rocio Briet, Marta Agulló i Marta Bosch son les primeres 

alumnes a l’estudi en obtenir aquest grau. El 15,16,17 de 

desembre per quart any consecutiu, varen anar a L’Olleria, 

Potries i Gandia amb el cant de la Sibil.la, un acte patrimoni 

immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Un important 

i bonic espectacle que ha segut recuperat a Gandia i que 

es representa a la Col·legiata de Gandia davant de les 

autoritats i gran afluència de públic. El 22 celebrava el seu 

betlem tradicional junt a les veus Blanques del Col·legi San 

Francesc d’Assis. El 5 de gener anaven fins a Murcia per 

a participar en la cavalcada de reis mags. El 2.018 entrava 

fort… a finals de març Aquiles Pardo, Adriana Vilaplana i 

Julia Moncho es presentaren al concurs nacional de dansa 

ANAPRODE a Xàtiva amb 3 coreografies, obtenen 2 segons 

i 1 primer passant a la final nacional de Tarragona. En abril 

tornaven a Xàtiva per a altre concurs nacional,  LA POINTE. 

Aquesta vegada participaren xiquetes de l’estudi d’entre 

6 i 16 anys, posant a l’escenari mes de 20 coreografies. 

Obtingueren 10 primers, 8 segons, 3 tercers , 2 primers 

amb unanimitat de jurat per a Julia i Itziar, i un primer 

en felicitació del jurat, que es la màxima puntuació per a 

Helena i Julia. A més obtingueren 6 beques d’estudi per a 

Adriana, Helena, 2 per a Julia, Aquiles i Alex. El ballet de 

moros i cristians, mentre tant, anava fins a Villafranqueza en 

març, en abril participava per primera vegada a les festes de 

moros i cristians d’Alcoi, dies de nervis, emoció, satisfacció 

amb l’espectacle “Scincus entre dunes” amb més de 70 

persones al carrer. Una experiència que tornaran a repetir 

el pròxim any a la capitania mora. Seguien passant per 

Onil i en maig festes de Muro, amb un altra gran estrena 

i ja a partir d’ahí, un no parar d’actuacions. Els espera un 

estiu replet d’actuacions, portant el nom de Cocentaina per 

tot arreu de la nostra comunitat i fora d’ella. En maig els 

alumnes de l’estudi, participaren a les 13 hores esportives 

de Cocentaina i el 29 de juny tancaven el curs a la gala de 

fi de curs. Ara els toca continuar treballant per a tot el que 

els espera, sempre amb ganes i il·lusió.

Donar les gràcies a totes les famílies que continuen creient 

i confiant en un treball professional, avalat per més de 20 

anys d’experiència i com no a tot el cos de ball que forma 

el ballet de festes, sense tots ells tota esta bogeria no seria 

possible.

Verónica Pina
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Semana cultural de los mayores

C
omo en anteriores años, la Asociación de Jubilados 

y Pensionistas UDP “El Comtat” de Cocentaina, ha 

celebrado su Semana Cultural de los Mayores que dio 

comienzo el domingo día 20 del mes de mayo y finalizó el 

domingo 27 de ese mismo mes.

Durante dicha semana se han llevado a cabo gran 

variedad de actos, tanto culturales, como deportivos y de 

ocio, contando con una gran participación de pensionistas 

y público en general.

Dio comienzo la Semana Cultural el domingo día 20 de 

mayo a las 12:00 horas con el concierto en el Centro Cultural 

El Teular a cargo de La Coral y Rondalla “La Amistad”, bajo 

la dirección de Rafael Cantó Almería.

El lunes día 21 tuvo lugar la “Mañana de Puertas Abiertas”, 

en la que el grupo de gimnasia nos cautivó con su pequeña 

demostración de las actividades que desarrollan en este 

taller durante todo el año. Damos las gracias a la amable 

monitora que las dirige Milagro Aguado Gómez.

El martes día 22 La Coral y Rondalla “La Amistad” nos 

deleitó, como de costumbre, con su concierto dedicado, 

tanto pacientes, como a familiares, trabajadores y voluntarios 

de los centros RESPIR Y AFAMA. Como en otros años, 

este también ha sido un concierto lleno de emotividad  y 

sentimiento ante un público tan especial, y al que desde 

aquí enviamos nuestro más cariñoso saludo.

El miércoles día 23 se celebró, en el Monasterio de la Mare 

de Deu del Miracle, la Santa Misa en memoria de todos los 

compañeros que ya no se encuentran entre nosotros, en 

la que de nuevo actuó La Coral y Rondalla “La Amistad”.

Ese mismo día, en el Centro Social Real Blanc se 

celebró la Comida de Hermandad, en la que este año se 

ha homenajeado a la que durante más de 9 años fue la 

presidenta de la Asociación Elia Llinares Coloma. Transcurrió 

dicha comida en un ambiente muy agradable y cordial.

Nos acompañaron en este acto tan especial, nuestra 

alcaldesa Mireia Estepa Olcina, el presidente de la UDP 

provincial de Alicante, José Ballart, y el diputado autonómico 

Rafael Briet Seguí.

A continuación tuvimos el placer de escuchar en el Salón 

de Actos, la conferencia “Dieta Mediterránea: sana y fácil”, 

a cargo de Vanesa Fenollar Vicedo, enfermera de la Unidad 

de Promoción de la Salud del Centro de Salud Pública de 

Alcoy. Desde aquí también le damos las gracias por su 

intervención e interesantes consejos.

Nuevamente contamos con la participación del grupo de 

Gimnasia de Mantenimiento, dirigido por Milagro Aguado 

Gómez y el grupo de Bailes de Salón a cargo de Maite Blanquer 

Botella. A todas ellas les estamos muy agradecidos por 

compartir con todos nosotros la ilusión y alegría que derrochan.

Este día tan intenso va a finalizar con el animado “baile 

para todos”.

El jueves día 24 se entregaron lo premios de ajedrez y billar, 

a mano de la alcaldesa Mireia Estepa Olcina y el presidente 

de la asociación Vicente Cortés Vilaplana.

Los ganadores de ajedrez recayeron en: Subcampeón 

veterano Francisco Blasco; Subcampeón joven promesa 

Antón López; Campeón veterano Andrés Cano y Campeón 

joven promesa Diego López

Los ganadores del billar en la modalidad libre: Primer 

premio a Juan Pozo; Segundo premio a J. Gabriel Llorens; 

y en la modalidad tres bandas: Primer premio a Mario y 

segundo premio a Juan Pozo

El viernes día 25 amaneció chispeando y con un aire 

bastante helado, motivo por el cual no se pudo llevar a cabo 

en el Parque del Ferrocarril las famosas “Paellas”, pero no 

por eso dejó de ser un día emocionante y lleno de ilusión para 

todos. Queremos dar las gracias a todos los socios y socias 

que nos prestaron su ayuda en este día, sin ellos no habría 

sido posible montar todo lo necesario para llevar a cabo una 

comida en la que asistieron ciento setenta personas. Dar las 

gracias también a Claudia, del restaurante del Centro Social, 

por su gran ayuda y sus exquisitas paellas. Como el año 

pasado también pudimos saborear las deliciosas “Cireres 

Bresquilles” de Benimarfull.

El sábado día 26 en el Centro Cultural El Teular, 

pudimos disfrutar y reír a base de bien, con la obra de 

teatro “Una agüela modernísima”. Damos las gracias 

a los experimentados actores Joaquina Verdú, Encarni 

Masegosa, Vicente Cortés, Pilar Sánchez, Ángeles Giner y 

Alfredo Asensio. Por supuesto damos las gracias también 

a la apuntadora Carmina Picó, que sin ella no habría sido 

posible llevar a cabo esta divertida comedia.

El domingo día 27 cerramos la Semana Cultural con el 

espléndido Recital Lírico “Llums i ombres de la Lírica” 

organizado por el Certamen Coral Fira de Tots Sants.

Todos los actos y celebrados en esta Seman Cultural 

de los Mayores han contado con la colaboración de las 

regidurías de Cultura y de Bienestar Social del Ayuntamiento 

de Cocentaina y Ràdio Cocentaina “La Veu del Comtat”.

Desde este escrito queremos dar las gracias en particular 

a Mireia Estepa Olcina por su apoyo y disposición, a Rafael 

Briet Seguí y a José Ballart.

Y en general agradecemos a todos los socios y socias su 

participación y buen ánimo.
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Gala lírica de l’Orfeó Just Sansalvador
Joan Jover i Domínguez

E
l diumenge dia 24 de juny, l’Orfeó Contestà Just 

Sansalvador, organitzà el tradicional concert de 

primavera-estiu amb una extraordinària Gala Lírica, 

al Centre Cultural el Teular. Enguany aquest concert va ser 

molt especial, ja que van comptar amb la col·laboració de 

la Coral el Serpis de la UDP d’Alcoi, i la veu de la soprano 

Charo Martos i la del tenor Vicente Leal, que sota la direcció 

d’Enric Peidro i Baldó, director d’aquestes dues corals 

quallaren tots plegats una excel·lent actuació.

El concert va comptar amb el patrocini de la Regidoria 

de Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina i la col·laboració 

de Radio Cocentaina, la veu del Comtat, als quals l’Orfeó 

agraeix sincerament el suport que sempre els demostren.

El concert va ser com un homenatge a aquest gènere 

musical tan tradicional i tan nostre com és la sarsuela. La 

sarsuela és una manifestació popular que combina la música 

amb el teatre, el cant i el ball.

El concert va constar de dues parts, en la primera de les 

quals interpretaren un fragment de la sarsuela Katiuska, 

escrita per Pablo Sorozabal en 1897, «Todo és camino», 

basada en una història d’amor entre la princesa Katiuska 

i el revolucionari Pedro Estakoff. Van continuar amb «El 

coro de espigadoras» de la sarsuela «La Rosa del Azafrán», 

amb música de Jacinto Guerrero, estrenada en Madrid en 

1930. Seguidament, van interpretar el «Coro de Doctores» 

de la sarsuela «El Rey que Rabió» de Ruperto Chapí, 

estrenada al teatre de la Sarsuela de Madrid en l’abril de 

1891. Finalitzaren la primera part amb «Las Leandras», amb 

música de Francisco Alonso, de la qual interpretaren dos 

fragments: «Llévame a la Verbena» i «Clara Bow». Aquesta 

obra és una revista còmica que es va estrenar al teatre Pavón 

de Madrid en 1931.

Continuaren la segona part amb una selecció de «Gigantes 

y Cabezudos», del compositor Manuel Fernández Caballero, 

obra basada en un llibret de Miguel de Echegaray, sarsuela 

estrenada el 29 de novembre de 1898. Fernández Caballero 

va saber dosificar els elements musicals sobre la base d’una 

obra plena d’escenes teatrals excessivament patriòtiques, 

que van tindre un ressò popular si tenim en compte el moment 

psicològic de la seua estrena, quan planejava en la ment dels 

espanyols la tragèdia de la pèrdua de Cuba i les consegüents 

repatriacions. Tota la partitura segueix de molt a prop la 

idea del llibret, el qual és un cant a la bravura aragonesa, 

on abunden les jotes i altres temes d’inspiració «baturra».

D’aquesta popular sarsuela interpretaren els següents 

fragments, tots els quals impregnats d’humor i de folklorisme 

aragonès: en primer lloc, escoltàrem l’escena de «Las 

vendedoras i salida de Timoteo»; seguida d’una jota «Anda 

ve y dile al alcalde». Continuren amb la romança de Pilar 

titulada «Esta es su carta»; i la jota «No nos asusta nada en 

la tierra, si las mujeres mandasen». Tot seguit interpretaren 

el cor de «Zaragoza de gala vestida está»; la jota de «Los de 

Calatorao»; i la jota «De los Gigantes y Cabezudos», amb 

un apoteòsic final, el qual va donar pas a «La Salve», peça 

amb un enorme sentiment religiós dedicada a la Verge del 

Pilar, amb la qual finalitzaren el concert.

Cal felicitar i donar l’enhorabona a l’Orfeó Just Sansalvador 

i a la Coral el Serpis d’Alcoi, tots ells comandats pel seu 

director, Enric Peidro, per haver-nos fet gaudir d’una 

agradable vetllada de sarsuela.
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Allà on creixen les essències del meu País Valencià
Grup de Danses Cocentaina

A
ixí acabava la Malaguenya de Barxeta que el nostre 

amic Hilari, del poble veí de Muro, versionava i cantava 

al sarau de la revetla del passat 23 de juny.

I és que aquest darrer dissabte va tindre lloc a Cocentaina 

la XIV Edició de l’Aplec de Danses dels Pobles de la Mariola. 

Si fem una mirada al passat, va ser pel 2005 quan els grups 

de danses de la Serra Mariola, van acordar per unanimitat 

el portar endavant el projecte de fer "L'Aplec de Danses de 

la Serra Mariola", amb caràcter anual i itinerant. Participant 

tots els pobles que estan a l'abast geogràfic d'aquesta serra 

de les comarques valencianes del sud i on cada poble 

fa una mostra de la seua dansada tradicional. El primer 

Aplec es va celebrar a Alcoi el 17 de setembre de 2005.

Any rere any, en diverses han sigut les localitats on s’ha 

desenvolupat aquest Aplec, on el Grup de Danses de 

Cocentaina ha participat sempre. Fou en 2007 quan el 

poble va acollir per primera vegada aquesta efemèride i 11 

anys després Cocentaina i el Grup de Danses Cocentaina 

ha sigut l’amfitriona per acollir tots els ballaors i ballaores 

dels pobles veïns. 

En aquesta edició han participat els pobles de: Muro, Alcoi, 

Penàguila, Banyeres, Bocairent, Planes, Agres i Castalla i a 

partir de les 19 hores van començar a desfilar Passeig avall, 

fent gala de cada un dels seus balls tradicionals de cada 

localitat. Ballaors i ballaores, poc a poc van anar entrant a la 

plaça del Palau, on els esperava Franjo Maíquez, procurador 

de l’acte i amic del Grup de Danses de Cocentaina per acollir 

a cada poble i presentar la dansada que anaven a ballar.

Una vegada tots i totes a la plaça, acompanyats pel Grup 

de dolçaina i tabal “El Mal Passet” tots els ballaors i ballaores 

ballaren  “El Fandango de Cocentaina” ja que un dels objectius 

d’aquest aplec és aprendre els balls locals de cada poble. 

Per acabar es va fer entrega d’un detall a cada un dels 

pobles que van participar i es va passar el testimoni, en 

forma de socarrat al poble de Banyeres qui acollirà l’Aplec 

el proper any 2019.

Però la festa no va acabar ací, al pati d’armes del Palau 

Comtal, es van reunir més de 500 persones per sopar, 

menjar, beure i com no ballar, ja que es va organitzar un 

sarau on hi van participar diferents musics de distintes 

rondalles i cantaors i cantaores de tots els pobles. 

Fandangos, jotes, boleros, malaguenyes...van compartir els 

ballaors i ballaores de la Mariola per fer patent que la cultura 

popular valenciana està viva.

El Grup de Danses de Cocentaina, no vol acabar aquesta 

crònica sense agrair a tots i cada un dels ballaors i ballaores 

que van participar, als veïns i veïnes de Cocentaina per 

acollir i acompanyar-nos, al Mal Passet per la seva música, 

a Franjo Maíquez per estar sempre que ho necessitem, a 

les persones voluntàries que van acompanyar a cada poble 

des de que van arribar, als participants del sarau per fer que 

ho passarem tant bé i especialment a la Mancomunitat del 

Comtat i a l’Ajuntament de Cocentaina pel seu recolzament 

indispensable en mantenir vives les danses al carrer, essènica 

de la nostra cultura. Gràcies a tots i totes i fins la propera!

Teló Teatre prepara ja la seua obra  per a estrenar en 
l’estiu 2018
Teló Teatre

U
n any més, Teló Teatre es troba en la recta final dels 

assajos per presentar-los la seua obra d’estiu. Com 

és costum i des de 1982, l’últim diumenge de juliol 

la cita la tindrem al pati d’Armes del Palau Comtal.

Enguany ens representaran l’obra “Fora de quici ”, amb 

adaptació, traducció al valencià i direcció de Jose Miguel López.

Es tracta d’una comèdia desbaratada, divertida i corrosiva 

on l’autor, Jose Luis Alonso de Santos, enfronta de manera 

brillant el que pareix que és, i el que pareix que no és. 

Perquè esta obra, conta les aventures de dues parelles de 

“loquets” i “loquetes”, que viuen o estan ingressats en dos 

psiquiatres diferents: un per a homes i l’altre per a dones, 

separats per una barana, en un món que els volen imposar, 

com a única realitat possible.

Però podrà passar que estos dos “loquets”, i estes dos 

“loquetes” , estiguen més sans que els que passen per bons, i 

estan clavats en el món de la corrupció, malversació i altres coses.

Recomanem que vinguen a veure aquesta obra obra, i es 

posen-encara que siga per un  moment, en la pell d’estos 

considerats bojos.

Lara Calafat, Marga Reche, Daniel Martínez, Aitor Pascual, 

Saúl Santonja, Milagro Sellés, Dolo Martí, Luis Reche, 

Mariola Reig  i un grupet d’interns del psiquiàtric seran els 

responsables, junt al seu director Jose Miguel López, de 

fer-los passar una nit  agradable. 

Des de Teló Teatre “esperem haver encertat una vegada 

més i us esperem a tots”.

Per a reserva de entrades trucar als telèfons: 686909662 

/965592385/ 620727289.
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La Muixeranga Penyeta Blanca de Cocentaina creix dins 
el món muixeranguer

L
a Muixeranga Penyeta Blanca de Cocentaina, no deixa 

de participar en activitats culturals al llarg de tot el 

territori valencià. Recentment ha participat en l'entrada 

cristiana de Festes de Muro acompanyant la Capitania dels 

Maseros, a la Trobada d'Escoles en Valencià a Biar i a la IV 

Diada Muixeranguera d'Alacant.

En cada actuació, es port veure la vertiginosa evolució que 

està tenint la Colla a nivell tècnic ja que va ampliant el repertori 

de figures i va millorant l'execució tècnica de les mateixes.

La propera trobada en la que participarà la colla 

muixeranguera de l'Alcoià i El Comtat, serà a Torrent el 7 de 

juliol al IV Torrent de Muixerangues. Amb aquesta actuació, 

la colla tancarà una magnífica temporada muixeranguera on 

ha aconseguit consolidar-se com a colla capaç de carregar 

i descarregar figures de quatre altures.

Un estiu de llegenda’ és una proposta per gaudir dels 
contes populars i el patrimoni

L
a Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià, 

Escola Valenciana, la Mancomunitat de l’Alcoià i el 

Comtat i la Càtedra Enric Valor – Universitat d’Alacant 

han organitzat la IIIa Ruta de contacontes. Un estiu de 

llegenda a una dotzena de pobles de la comarca. Muro 

encetà aquesta iniciativa en abril i el divendres 22 de juny 

tindrà lloc la propera narració oral a Benimarfull. 

La proposta cultural es basa en 12 rutes per diferents 

pobles de l’Alcoià i el Comtat amb la finalitat de «divulgar 

el patrimoni llegendari i rondallístic i, alhora, fomentar el 

turisme cultural. En cada ruta, d’una hora de duració, dos 

narradors professionals expliquen contes i rondalles en tres 

escenaris diferents de cada localitat», segons ha comentat 

el president de la Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel 

Valencià, Francesc Gisbert. 

Enguany, la Ruta de contacontes compta amb la 

participació d’algunes de les millors narradores i narradors 

valencians, com ara Almudena Francés, Jordi Raül Verdú, 

Llorenç Giménez, Lluís Abad, Rosa Fraj, Sílvia Colomer, 

Rosanna Espinós, Jordi Carbonell, Tània Muñoz, Eva Andújar, 

el grup Anbelú, Víctor Labrado o Carles Cano, entre altres. 

Per la seua banda, la gerent de la Mancomunitat, Mariona 

Carbonell, ha reiterat l’aposta de les rutes de contacontes 

com «un element més per a dinamitzar la vida als pobles i 

oferir activitats familiars d’entreteniment, que fan valdre el 

nostre patrimoni».
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Juga i aprén matemàtiques al mateix temps
Fpa Beniassent

M
estres de matemàtiques i amants dels jocs, de 

vuit països europeus, es van reunir per a l'acte de 

cloenda en el centre de formació de l'Associació 

d'Educació de Persones Adultes de Baviera a Munic 

per a finalitzar el projecte de tres anys de duració "Jocs 

matemàtics", realitzat amb el suport financer de la Comissió 

Europea en el marc dels projectes Erasmus +. 

El contingut del projecte Math-GAMES consistia a recollir 

jocs tradicionals i populars per a examinar-los després des 

del punt de vista de les matemàtiques i poder utilitzar-los 

amb finalitats didàctiques. Els participants són coordinadors 

responsables de les universitats, col·legis comunitaris, 

escoles i diverses institucions i associacions participants. 

En la primera fase del projecte, es van publicar els jocs 

recollits en un compendi traduït a totes les llengües de cada 

país participant i a l’anglès. El resultat són 9 llibres titulats: 

"Compendi de Jocs Matemàtics”, que inclouen més de 

35 jocs, com el Joc del 15, el Molí, les Dames, Set i mig, 

Sudoku, Tangram i diversos jocs de cartes o daus. En la 

segona fase, el grup del projecte va desenvolupar un altre 

llibre en nou idiomes, amb els continguts matemàtics dels 

jocs per a utilitzar-los en l'ensenyament i l’aprenentatge de 

les matemàtiques. El resultat és la "Guia de jocs matemàtics". 

En la tercera fase del projecte es van crear materials per als 

cursos que, posteriorment, es van oferir al professorat amb la 

intenció de fer-los entendre la metodologia de l'aprenentatge 

de les matemàtiques a través dels jocs.

 La "Guia de jocs matemàtics" està destinada principalment 

al professorat d'educació primària, educació d'adults i 

educació especial, així com als individus en llars multi-

generacionals i llars de jubilats, que trobaran nombrosos 

suggeriments i fitxes didàctiques per a fer les seues 

classes més atractives i motivadores. Al mateix temps, els 

beneficiaris de la publicació són principalment persones 

que volen aprendre jugant les matemàtiques bàsiques sense 

haver d'anar a l'escola en el sentit tradicional . “Especialment 

en llars multigeneracionals, on joves i vells juguen junts i 

aprenen matemàtiques, els materials didàctics que hem 

desenvolupat tenen un gran valor. Fins i tot per als professors 

d'escoles primàries o d'altres institucions educatives que 

volen aprendre els fonaments de les matemàtiques, els 

resultats del projecte són adequats", va dir el professor Dr. 

Gregor Makrides de la Universitat de Nicosia a Xipre i cap de 

l’equip xipriota en el projecte. Ell va organitzar un seminari 

a Nicòsia per presentar els resultats del projecte, a la qual 

també van assistir convidats de Grècia i Israel.

 "Aquest ha sigut un projecte molt elaborat, finançat 

amb una gran quantitat per la Unió Europea mitjançant 

el programa Erasmus + i l'Agenda Europea d'Educació 

d'Adults", va comentar el director del projecte, Roland 

Schneidt, que ja ha treballat en molts projectes europeus. 

En el nostre cas, el centre FPA Beniassent Cocentaina-Muro 

ha realitzat un treball laboriós i amb molta dedicació durant 

els tres anys de duració del projecte. Tant el professorat com 

l’alumnat ha contribuït al procés d’execució del projecte 

aportant la seua col·laboració tant en la redacció dels jocs 

per al compendi com en l’elaboració de la guia didàctica. 

El seminari o curs de formació del professorat al nostre 

país, es va realitzar a la Casa de la Joventut de Cocentaina, 

organitzat pel centre FPA Beniassent amb la col·laboració 

del CEFIRE de Gandia. Docents de diferents àmbits 

(Primària, Secundària, Educació de Persones adultes i 

altres) participaren en una jornada en la que l’aprenentatge 

i el joc es van combinar per a donar a conéixer el projecte 

i els materials elaborats als docents de tota la Comunitat 

Valenciana que van assistir.

 Math-GAMES no és només el concepte d’utilitzar un joc 

per a aprendre matemàtiques, sinó tot allò que comporta 

el seu aprenentatge: la història del joc, la seua elaboració, 

la pràctica, l’ambient socialitzant que arrossega en l’aula... 

i, per últim, la conseqüència d’aprendre matemàtiques 

sense adonar-se’n, gràcies al procés del joc. Tot això, en un 

ambient lúdic i col·laboratiu dins de l’aula. La vida és com un 

joc matemàtic, té les seues normes que cal respectar... tot 

allò que pugues afegir, sempre tendirà cap a un aprenentatge 

infinit, fins i tot podràs canviar les normes i crear un altre 

joc: aprendre, gaudir, ensenyar, canviar i tornar a aprendre... 

El projecte ha durat tres anys i ara s'ha completat amb la 

presentació dels resultats finals del projecte. El compendi i la 

guia didàctica per al professorat han estat particularment molt 

ben executats: tots dos es poden descarregar gratuïtament 

des del lloc web www.math-games.eu com a descàrrega en 

PDF o com a llibre. A més, el lloc web de descàrrega gratuïta 

també conté altres materials molt necessaris que faciliten 

el treball i la preparació de les classes. "Espere que aquest 

projecte pugui contribuir de manera important a millorar la 

situació educativa en el camp de les matemàtiques per als 

adults en Europa, oferint suggeriments i assistència gratuïta", 

va concloure Schneidt.

L’equip de coordinadors del Projecte Math-GAMES i tots els participants 

en la reunió final del projecte a Munich presentant els materials elaborats
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Els alumnes de 2A del Real Blanc pugen a l’escenari amb  
“La tia misèria”, obra que a més tenia fins solidaris

E
l dimecres 20 de juny la classe de 2A de primària 

del col·legi Real Blanc va representar al Teular una 

adaptació de la rondalla recollida per Jordi Raúl Verdú, 

“La tia Misèria”. Aquesta representació suposava el punt i 

final d’un projecte de la classe que a més tenia fins solidaris 

ja que la recaptació íntegra de la taquilla anava destinada 

al Tapis de Cocentaina.

La resposta del públic ha estat més que positiva ja que 

vora 800 euros s’han recollit entre la venda d’entrades i la 

fila zero (el total exacte 796 euros). Els xiquets i xiquetes 

van fer una bona representació i a més van comptar amb 

la participació del propi Jordi Raúl Verdú i la col·laboració 

d’alguns mestres de la comunitat educativa del Real Blanc.

L’últim dia de cole, els propis alumnes van anar al Tapis 

per fer l’entrega del que havien recaptat en aquest projecte 

solidari. La sorpresa per als alumnes va ser en que els 

usuaris dels Tapis els esperaven en un regalet: els havien fet 

una “tia Misèria” per a cada un d’ells, un detall que de segur 

guardaran com un gran record d’aquesta aventura teatral.

El projecte ha sigut tot un repte per als alumnes de 2A ja 

que sense saber-ho han treballat diferents coses: memòria, 

interpretació, posada en escena acabant així amb la por o 

vergonya, solidaritat, dicció, lectura...els alumnes han donat 

més del que s’esperava i tots ells poden estar ben orgullosos 

i satisfets del que han aconseguit.

Tanmateix, els pares i mares de tots aquestos xiquets i 

xiquetes li estan molt agraïts a Ivan Murillo, l’ànima matter 

i cap d’aquest projecte per la seua dedicació, assajos i el 

seu empeny per fer realitat aquesta obra. Ivan Murillo, es 

mostrava als micròfons de Ràdio Cocentaina molt emocionat 

pel fi aconseguit i casi no tenia paraules del que aquesta 

representació havia significat tant per a ell com a mestre 

com per als seus alumnes.

Sense la implicació dels mestres que demostren les ganes 

de treballar amb els alumnes, aquestes coses no es podrien 

fer, gràcies Ivan per la teua implicació i als mestres que 

d’una manera o altra també han recolzat aquesta iniciativa.

Pares i mares dels alumnes de 2A del ceip Real Blanc. 

Fotos: Pablo Soler
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L’IES Pare Arques de Cocentaina participa a la XXXI 
Trobada d’Escoles Valencianes de l’Alcoià i El Comtat a Biar

E
l darrer 9 de juny, l'IES Pare Arques va participar en 

la multitudinària Trobada d'Escoles Valencianes a 

la població de Biar. Va ser una diada on nombroses 

activitats es van succeir al llarg del dia però va ser per la 

vesprada, quan l'institut va participar en els tradicionals 

tallers desenvolupant : "Tota paraula fa marge".

L'objectiu principal del taller va ser recuperar o recordar 

paraules en la nostra llengua decorant pedres de riu o de 

platja amb pintures. Així, els i les participants en el taller es van 

poder emportar un bonic record d'aquesta Trobada de Biar.

Des d'aquestes línies volem fer un homenatge al nostre 

company Enric que sempre vivia de manera molt intensa 

l'organització de les trobades.

Tota la comunitat educativa de l'IES Pare Arques, vol 

desitjar una meravellosa jubilació a una persona que és 

l'ànima de les Trobades d'Escoles en valencià i que esperem, 

sempre ens tire una maneta encara que ja no exercisca com 

a mestre. Moltes gràcies a Vicent Luna i Sirera per tota una 

vida d'ensenyant

Excursió a Moixent i a València

U
n any més, el Departament de Geografia i Història 

de l’IES Pare Arques hem organitzat dues excursions 

amb l’alumnat del primer cicle d’ESO. Escollir Moixent 

i València no ha estat per casualitat, té una raonada 

explicació si tenim en compte el temari que s’imparteix en 

aquest cicle. Amb l’alumnat de 1r d’ESO visitem el poblat 

iber de “La Bastida de les Alcusses”. La visita guiada al 

poblat i la realització d’un taller són un bon complement 

per aprofundir en aquells coneixement treballats a classe 

sobre el món dels ibers. 

Vicent Luna i Sirera. IES Pare Arques
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Amb l’alumnat de 2n d’ESO anem al cap i casal, una ciutat 

que ens hi permet completar molts dels aspectes treballats 

al llarg del curs: coneixement del patrimoni, institucions de 

govern valencianes, Segle d’Or valencià, el gòtic... Per això 

vam veure la Llotja s de la Seda, el Tribunal de les Aigües, 

el Palau de la Generalitat, el Miquelet, la Catedral, la Plaça 

de la Mare de Déu, l’Almodí, les Corts Valencianes i les 

Torres de Serrans. Per completar el dia calia relaxar-se una 

mica donant un passeig en barqueta per l’Albufera. Dues 

excursions per complementar el treball de l’aula, dues 

classes in situ per fomentar l’interès per la història dels 

valencians i el nostre patrimoni.
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La càpsula del temps de l’Ies Pare Arques

E
l dilluns 18 de juny, hem celebrat a l’IES Pare Arques 

l’acte de tancament de la Càpsula del Temps: una caixa 

plena de cartes, fotografies i objectes que el nostre 

alumnat i el professorat ha reunit en les últimes setmanes de 

maig i que romandrà tancada fins al curs 2042/2043, quan 

l’IES Pare Arques celebrarà el seu setanta-cinc aniversari.

Per acomiadar-nos de la Càpsula la professora Diana 

Valor i les alumnes Rocio Briet i Esther Maiquez han llegit 

alguns poemes. Els encarregats d’introduir les dos-centes 

quinze cartes per al futur i els objectes representatius de 

la nostra època han sigut el professor Vicent Luna, que es 

jubila enguany, i l’alumna més jove de l’institut, Corina Gulan, 

de primer d’ESO. Finalment, hem introduït el recipient a la 

construcció que hem preparat al pati, perquè es conserve 

intacta. Per damunt hem col·locat una petita escultura 

metàl·lica obra del professor de plàstica Jordi Figuera per  

assenyalar on es troba amagat el recipient per a obrir en 

el futur

La segona fase d’aquesta activitat es produirà al 2042/2043 

quan professorat i alumnat actual i el del futur ens reunirem 

per obrir la Càpsula, i compartir un moment màgic i records 

del nostre temps.
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Ceip Sant Joan Bosco

E
l CEIP San Juan Bosco és un Centre Promotor 

de l’Esport, som conscients que és necessari i 

essencial per a tots i totes, i en aquesta etapa en ple 

desenvolupament del nostre alumnat, els beneficis són molt 

més visibles tant al pla físic com a l’emocional. Es per això 

que fomentem la pràctica d’activitats físiques encaminades 

a la superació i a l’enteniment del benestar propi.

Com ja va sent costum, l’alumnat del Primer Cicle de 

Primària ha fet una ruta amb bicicleta per la Via Verda 

Alfafara-Bocairent, on hem pogut gaudir del paisatge, de 

la natura i de la convivència Alumnat-Famílies-Mestres.

Al Segon Cicle de Primària hem participat en el projecte 

de Pilota a l’Escola, vam anar a Canals per compartir aquest 

esport amb altres centres. Pensem que hem de fomentar un 

esport que es tan nostre i que tan caracteritza la nostra terra.

Al Tercer Cicle de primària hem anat Alcalà del Júcar 

per apropar al nostre alumnat a esports que no tenim tan 

a l’abast però que són molt complets i divertits, sempre 

fomentant la cooperació i el treball en equip. Allí vam 

practicar piragüisme, ràfting i vam fer circuits i gimcanes.

A nivell de centre hem organitzat una cursa escolar on 

l’alumnat i les famílies han gaudit moltíssim.

Cal mencionar que el nostre centre recolza les activitats 

esportives organitzades al poble donant difusió d’aquestes.

Aprofitem per donar les gràcies al Club de Bàsquet Iris 

que va vindre a compartir unes sessions amb tot l’alumnat 

del nostre centre.
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Pinzellades al voltant de la intervenció dels pares i mares 
del consell escolar

L
es famílies del CEIP San Juan Bosco varem decidir 

portar a allò més valuós que tenim a les nostres vides, 

els i les nostres fills i filles, a aquesta escola amb la total 

convicció de que aquest és un col·legi privilegiat, primer pel 

material humà docent pel que està composat i segon perquè 

el sistema de treball i la metodologia empleada està dins 

d’una línia educativa puntera en aquest moment a nivell 

pedagògic en moltes escoles del territori nacional. Molts de 

nosaltres no hem tingut altres circumstàncies al cap a l’hora 

de determinar quin seria el centre on els nostres xiquets i 

xiquetes gaudiren del seu procés educatiu, no hem pensat 

que estava més o menys prop del nostre domicili i tampoc 

que arribaria un moment en el que estarien separats en dos 

edificis diferents, perquè era més important i prioritari la 

tipologia de matèries i mètodes educatius que s’imparteixen, 

que tots els entrebancs que, sabíem, anàvem a trobar-se per 

formar part d’aquesta comunitat educativa, i perquè molts 

sabíem que des de l’inici anàvem a seguir amb la lluita que 

altres ja havien començat, la lluita pel NOU BOSCO. 

Nosaltres com a pares i mares no especulem al voltant 

de xifres ni dates. Primerament, perquè no és eixe el nostre 

objectiu i perquè estar en un Consell Escolar ens suposa 

dedicar una part del nostre temps (que no dediquem als 

nostres fills) per tal de, amb la nostra presència, intentar 

contribuir, si cap, a la millora en el funcionament d'aquest 

centre educatiu. Pot ser semble especulació el nostre 

pensament escèptic a l'hora de creure que les coses ara es 

faran d'altra manera a com s'han fet aquestos 29 anys enrere; 

pot ser el que ens han dit que és especular és simplement la 

incredulitat davant una realitat que ens ha caigut com una 

gerra d'aigua gelada tot al damunt i que no és més que una 

successió de decisions polítiques errades, preses a destemps 

o, simplement aplaçades. Una realitat que ens ha fet forts 

per seguir lluitant pel que creguem és just: Una educació 

amb unes condicions mínimes de qualitat. Malgrat que, 

rectifique, la educació de qualitat ja és dona a aquest centre, 

hi hagen les mancances que hi hagen; els seus mestres 

són l'exemple de l'exercici d'una professió per vocació, són 

l'exemple del bon fer i són la mostra de com, quan creus 

en els xiquets i les seves potencialitats, ixen coses tan 

impressionants i meravelloses com el “projecte dels patis”, 

on han aconseguit que tota la comunitat educativa participe 

en una idea comú i compartida i amb un mateix objectiu: 

La millora de l'educació dels nostres xiquets i xiquetes. 

Aquesta realitat política dels últims 29 anys ha fet que 

no s'aturem, que no es bloquegem, però també ha fet que 

tinguem els ànims decaiguts quan es tracta de confiar en 

els nostres polítics. 

Quan es parla d'altres alternatives a l'enderrocament, i es 

parla d'anys, nosaltres eixos anys es traduïm a vida, la vida 

dels nostres menuts, els anys de la seva infantesa, que sols 

hi ha una i ja està passant. Parlar de buscar altra ubicació 

amb la dilatació de temps que això suposaria ens deixa 

esbalaïts davant l'ombra de tornar a veure com una altra 

generació es queda sense el NOU BOSCO”. Altres germans 

que no podran gaudir de compartir moments junts, d'anar 

junts a l'escola (perquè un major pot acompanyar al xicotet) 

fomentant així l'autonomia a una edat que segons diuen els 

experts està al voltant dels nou o déu anys... i altres pares, 

mares, iaios i iaies que assumeixen la dificultat que suposa 

estar a dos llocs! Conciliar la vida familiar amb la laboral, de 

tots és sabut, resulta una tasca més be complicada, estar a 

un col·legi amb dos edificis no ajuda en absolut a millorar 

aquesta situació i exemples hi ha de molts tipus, des de 

una tutoria que et coincideix amb una reunió de l'altre fill en 

l'altre edifici, o el fet d'arreplegar a un que ve d'excursió en el 

Bosco 1 al temps que tens reunió al Bosco 2 o simplement 

has arreplegar-lo just a la mateixa hora… 

I tot i això, nosaltres som els primers a qui la idea 

d'enderrocar aquest col·legi ens va semblar inicialment un 

impossible, era com arrencar part de cadascun de nosaltres, 

de tots els qui hem passat per ací, els qui hem viscut, tant 

mestres com alumnes, part de la història del centre. Però 

és cert que aquesta possibilitat és l'única que, fins ara, ens 

dona una mica de llum en aquest llarg i tediós camí cap a la 

unificació. No ha sigut una decisió fàcil, més bé al contrari, 

ha sigut difícil, estudiada i molt meditada. El cost econòmic 

i emocional ha estat sempre en els nostres argumentaris a 

l'hora de decidir; el cost econòmic perquè som ciutadans 

d'aquest poble i d'aquesta comunitat i, d'alguna manera 

anem a fer front a la despesa de l'obra, siga la que siga, i clar 
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que ens importa i molt, però hi ha una part de la despesa que 

ja porta fent-se tots aquestos anys enrere que consisteix en 

tindre part de l'equipament habitual d'un centre per partida 

doble, doble despesa en llum, aigua, manteniment general 

dels dos edificis, etc. I per altra banda està el cost emocional, 

aquest que no es paga amb diners, un cost emocional 

començant pel sobreesforç d'uns i unes docents que cada 

dia “s'encaboten” (amb el millor sentit que puga tenir aquest 

verb) en que el seu alumnat no note els entrebancs d'estar 

ambdós edificis i que, lluny de fer sols les seves funcions 

al mínim i de manera ajustada, busquen i rebusquen en 

diferents metodologies i programes que contribueixin a eixa 

millora de la tasca educativa. 

Perquè aquest cost emocional no està cap lloc, no figura als 

pressupostos o a l'informe d'un interventor. El cost emocional 

d'abordar com a famílies circumstàncies com les descrites 

abans (que no hem elegit) i el fet de veure que va passant 

el temps i sempre estem al punt de partida, aquest cost de 

comprovar com sembla ser de complicat que “els de dalt” 

empatizen amb aquesta vivència, això també ens porta a 

demanar el recolzament per a la construcció d'un nou edifici 

al mateix solar que ocupa ara el Bosco 2. Un emplaçament 

que suposa estar arrelats al poble perquè està dins del casc 

urbà, cosa que facilita l'aparició de múltiples sinergies així 

com suposa el manteniment d'una distància prudencial a la 

major part de domicilis de la localitat. Si l'edifici es fera on 

ara mateix es situa l'Ecoparc, probablement aquest seria un 

motiu per ajornar irremeiablement l'autonomia dels xiquets 

donat que, amb 9 anys, no els permetríem recórrer eixa 

distància sense acompanyament. 

Pot ser, els nostres fills no visquen al “NOU BOSCO”, però 

estem ací (com altres han estat abans) perquè volem que 

ho vegen els que vinguen després, ens agradaria que les 

menys generacions possibles visqueren situacions similars 

a les descrites anteriorment. I ara no és sols una qüestió 

emocional, és també una reivindicació de dignitat, la dignitat 

que ens sembla perduda quan, una vegada més vegem 

llunyana la nostra meta com a famílies i docents, quan 

s'adonem que no hem fet encara prou força, que no han 

valgut massa les nostres reiterades peticions... 

El Pla Edificant ha sembrat en nosaltres una xicoteta 

esperança en aquesta situació d'incertesa continua.

 Desplaçar-se a altres llocs mentres es porten a terme les 

obres? Cap problema, la major part dels i les docents i de 

l'antic alumnat del centre ja hem passat per diferents canvis 

d'edifici mentre estàvem escolaritzats, no ens espanta cap 

mudança, i amés inclús va ser una proposta de les famílies 

el fet d'intentar organitzar-se per portar endavant el canvi a 

l'edifici de la FPA, aquest aspecte no ens suposa cap problema. 

També considerem que no hi ha cap pèrdua d'edificació 

si ací s'alça un de nou. El Bosco 1 és un edifici històric 

patrimoni del poble on poden tindre cabuda diferents entitats 

i associacions, i amés l'actual emplaçament de la FPA (a 

l'antic IES Pare Arques) gràcies a les obres d'adequació per 

ubicar a alumnat i professorat del Bosco 2, seria un lloc 

totalment remodelat per fer front a diferents necessitats de 

la localitat i amés s'acompliria amb la normativa.

 I si amb dos edificis públics grans adaptats no en 

tenim prou per a aquesta població, jo com a ciutadana 

de Cocentaina estaré encantada de que, vostés, com a 

polítics del meu poble, pensen, ideen i porten endavant 

el projecte d'un nou edifici destinat al que vostés i la 

ciutadania considere viable, però que tot això passe mentre 

es construeix el “nou Bosco” a aquest mateix solar. Recolzeu 

la nostra permanència ací, perquè aquest és el nostre lloc, 

el de les i els nostres xiquetes i xiquets, docents i famílies, 

este és el lloc del NOU BOSCO. 
Laura Fuentes Garcia 

Representant de l'AMPA al Consell Escolar CEIP San Juan Bosco
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Estiu Jove 2018
Cinema d’Estiu al Palau

Un any més, tornarà el cinema a la fresca amb tres pel·lícules per a passar unes quantes nits de juliol. Seran a les 22 h, 

amb entrada gratuïta i els dies:  dimecres 4 de juliol amb “Piratas de Caribe: La Venganza de Salazar”. El següent dimecres, 

11 de juliol continuarem amb “Cars 3” i el 25 de juliol finalitzarem amb “Spiderman: Homecoming”.

Concert + espectacle d’acrobàcia i màgia

I continuem el divendres 6 de juliol amb música i un espectacle d’acrobàcia i màgia. La música d“Allioli”, les acrobàcies 

aèries d’Ana “Nebulah” i el mag Hugo Aracil ens proposen una inoblidable nit de divendres a la Plaça del Teular (des de 

les 22:30 h). Vine i gaudeix de l’espectacle i la música!

Mundial de Futbol 2018

Torna el Mundial i com sempre des de la Casa de la Joventut et proposem animar a la selecció amb bona companyia. 

Retransmetrem els partits de la selecció des de quarts de final (6 o 7 de juliol) a la Casa de la Joventut i la semifinal (10 

o 11 de juliol) i final (15 de juliol) des del Teular.

Bus a DreamHack València

El divendres 13 de juliol et duem a València al festival digital d’esports més gran del món. Eixirem de Cocentaina a les 

9 i tornarem al voltant de les 20 h. El bus és gratuït i tan sols has de comprar la teua entrada (12 €). Places limitades per 

ordre d’inscripció a la Casa de la Joventut. Des de 14 anys. 

Curs de Salvament Aquàtic

Del 9 al 31 de juliol es realitzarà a Cocentaina, de manera totalment gratuïta, la primera edició del curs de salvament 

aquàtic finançat per la Diputació d’Alacant i amb la col·laboració de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat. Donada la 

seua programació, ja s’ha fet el procés de selecció de l’alumnat, però, si vos interessa, pregunteu-nos per si tenim vacants.

Bus de la Festa

Enguany torna com sempre aquest servei a distints pobles del Comtat. Per tan sols 4 € oblideu el cotxe o la moto i aneu 

de festa amb seguretat. Igual que l’any passat, cal tindre 16 anys (fets en 2018) per a adquirir els tiquets. Enguany tenim 

les eixides a:

L’Orxa el 21 de juliol

Benimarfull el 28 de juliol

Gaianes l’1 de setembre

Les eixides seran a les 23:30, 00:00 i 00:30 i les tornades a les 4:30, 5:30 i 6:30 h (poden variar depenent de la distància 

del poble). Recordeu que els menors d’edat han de dur una autorització que podeu obtindre en la web www.cocentaina.es

Taller Amigurumis

Vols aprendre aquesta tècnica? No saps que és? T’expliquem: els amigurumis són xicotets pelutxos fets amb ganxet i 

que ixen d’una moda japonesa que forma part de la cultura «kawaii» (tendre, adorable...). El taller és gratuït i es farà les 

vesprades dels dies 10, 12, 24 i 26 de juliol (de 17 a 19 h). Les places són limitades i per ordre d’inscripció. No cal dur 

material, perquè el facilitem nosaltres. Anima’t!

Monitor/a de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil

Ja en setembre, tindreu la possibilitat de formar-vos com a monitors o monitores. Aquest curs (homologat per la Generalitat 

Valenciana) capacita per dinamitzar, organitzar i avaluar activitats amb joves i xiquets o xiquetes. El curs té una durada de 

310 hores (inclosa la part de pràctiques) i es realitzarà una part intensiva (de dilluns a divendres) a principis de setembre. 

La resta de la part teòrica s’organitzarà en caps de setmana. El preu d’inscripció és de 195 € i les places són limitades.

Mans al riu

El dissabte 22 de setembre et proposem una activitat a la natura. De la mà del Centre Excursionista Contestà i de la 

Fundació Limne passarem un dissabte coneixent la ruta dels rius i tenint cura dels espais naturals i amb l’arreplegada 

de deixalles al voltant del riu. L’activitat és gratuïta. A les nostres xarxes socials anirem informant de l’hora, lloc d’eixida...

Recordeu, a més, que durant els mesos de juny, juliol i setembre s’obrin nombrosos procediments sobre els estudis: 

preinscripcions, matrícules, beques... Com sempre, en el nostre Facebook podreu trobar tota la informació d’aquells més 

destacats i que a la Casa de la Joventut vos podem ajudar amb tots els tràmits i els dubtes. Especialment per a les beques 

d’estudis postobligatoris (batxillerat, formació professional, universitat, música...) podreu sol·licitar-nos cita per a fer la 

sol·licitud a la Casa de la Joventut. Aquesta tramitació es farà al mes de setembre, una vegada publicada la convocatòria 

del curs 2018/2019 (normalment es publica en el BOE al mes d’agost).
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El programa de Serveis Socials Respir Municipal i l’associació 
Afama assisteixen a l’actuació del cor i rondalla  “L’Amistat”

E
l passat 22 de maig i amb motiu de la celebració 

de la setmana cultural de l'Associació dels Jubilats 

i Pensionistes «UDP El Comtat», el Cor i Rondalla  

«L'Amistat» va preparar un concert per als usuaris i usuàries 

del centre Respir i Afama.

Vam poder gaudir d'un matí molt animat, cantant temes 

populars que van interpretar el Cor i Rondalla «L'Amistat». Al 

final, vam compartir un aperitiu per a acabar de celebrar-ho. 

Des d'ací volem donar les gràcies a l’Associació de Jubilats 

i Pensionistes i al Cor i la Rondalla «L'Amistat» per fer-nos 

gaudir a través de la seua música i per comptar, com cada 

any, amb els usuaris i usuàries del centre Respir i AFAMA.

Visita de l’alumnat de l’institut de Batoi al Centre Respir

El passat 18 de maig i 11 de juny ens van fer una visita 

els i les alumnes del mòdul professional d’Integració Social i 

d’Atenció Sociosanitària de l’institut Batoi. Van visitar tots els 

Serveis de Benestar Social del Centre Real Blanc. Els vam 

ensenyar les instal·lacions i els vam explicar el programa de 

serveis socials del TAPIS i el Respir municipal.

Activitats intergeneracionals al Centre de Respir Municipal

El passat 13 de juny vam rebre al Centre de Respir 

l’alumnat de sisé de Primària del col·legi públic Sant Joan 

Bosco.

Es va realitzar un taller de música en el qual ens van 

delectar amb una actuació amb diferents instruments 

musicals. Els usuaris i usuàries del centre Respir van cantar 

diversos temes que hem anat preparant els divendres, en 

l’activitat de musicoteràpia. Per a finalitzar, vam preparar un 

xicotet aperitiu entre rialles i balls. Aquest tipus d’activitats 

promouen la relació entre persones de diferents edats que 

incrementen el vincle entre elles, a més de fomentar el 

respecte i la tolerància.

En el programa Respir disposem d’un calendari anual 

d’activitats en el qual els centres educatius de la localitat de 

Cocentaina hi participen. Des d’ací aprofitem l’ocasió per a 

donar les gràcies als centres educatius de Cocentaina per la 

seua aportació a les activitats intergeneracionals del centre 

Respir i els desitgem un feliç estiu.

A més a més 

El TAPIS de Cocentaina realitza diverses activitats d’oci per la plena inclusió, al cines l’Altet de Cocentaina a vore la pel·lícula 

«Campeones» i a la piscina climatitzada municipal Eduardo la Torre d’Alcoi. I també “Viatge de fi de curs a Sagunt”
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Acaba amb èxit el Programa Aula Compartida

L
'Ajuntament de Cocentaina va signar un conveni 

de col·laboració amb l'IES Pare Arques per a poder 

desenvolupar el Programa d'Aula Compartida (PAC) 

durant el curs escolar 2017-2018.

La Conselleria d'Educació, dins del seu Pla d'Actuació per 

a la Millora (PAM), va presentar, entre altres, la línia d'acció 

del Programa Aula Compartida (PAC).

Les finalitats del PAC són les següents:

escolar prematur i incrementar la taxa d'escolarització 

postobligatòria.

d'interacció social de l'alumnat per a aconseguir una millor 

integració educativa.

educativa de l'alumnat.

social i emocional de l'alumnat.

El Projecte estava organitzat en dues parts: una acadèmica, 

en la qual s'impartien les assignatures instrumentals 

englobades en àmbits acadèmics, i una altra organitzada 

en tallers.

El departament de Benestar Social ha col·laborat amb 

l'IES Pare Arques a l'hora de desenvolupar el Projecte 

Aula Compartida (PAC), amb intervencions educatives que 

donen respostes a les necessitats, interessos i motivacions 

de l'alumnat del centre. Per a això es van programar els 

tallers següents:

En les activitats que es desenvoluparen fora del centre 

escolar, l'alumnat va estar sempre acompanyat per 

professorat de l'IES Pare Arques i un monitor o monitora 

responsable de desenvolupar els projectes contractats.

Els objectius s'han complit àmpliament: els i les alumnes 

ja han fet les preinscripcions en FP Bàsica per al curs 

escolar 2018-2019 (continuen estudiant), durant aquest 

curs s'ha produït una millora en la convivència dins de l'IES, 

atés que ha baixat el nombre d'amonestacions i d’informes 

disciplinaris. S’ha notat significativament un canvi en el clima 

de l'IES, ja que són uns companys més i han participat en 

activitats conjuntes amb la resta d'alumnes de l'IES.

En el taller de l'hort i en el de cuina s'han enriquit 

mútuament. En l'hort han pogut experimentar el procés de 

preparació de la terra, la neteja, l’abonament, el germinat, 

el cultiu, el tractament com també la cura i la recol·lecta de 

productes autòctons i de temporada, productes que després 

han pogut utilitzar en els plats que han elaborat en el taller de 

cuina. Han descobert i degustat ingredients saludables, han 

aprés continguts, tècniques, elaboracions, pressupostos, 

menús, neteja de cuina, organització d'armaris, nevera, 

etc., activitats que poden aplicar a casa o en un futur si es 

decantaren per l'hostaleria.

En el taller de la caixa de canvi han buscat les seues 

potencialitats a través de diferents tècniques com ara 

Biodansa, Coaching, visualitzacions, etc., per a poder dirigir 

la seua vida, treballant l'autoestima, relacionant-se d'una 

forma més nodrida entre si i amb l'entorn que els envolta. 

L'experiència viscuda en si mateixa és la que produeix el 

canvi en la persona, de manera que afavoreix traspassar 

condicionaments.

A través de les dinàmiques proposades, tant en el teatre 

com en la resta de tallers, el grup ha anat cohesionant-se, 

ja que han sentit que formen part d'alguna cosa, que les 

seues aportacions són escoltades i valorades. Han començat 

a descobrir i a donar més importància al seu locus de control 

intern davant de l'extern.

En el taller de costura han aprés a fer moltes coses: han 

transformat unes peces en altres, saben utilitzar la màquina 

de cosir, han experimentat el treball que es fa dins de 

l'empresa que es dedica a la costura, confecció de vestits 

de festes, etc. Han col·laborat en un projecte proposat per 

la professora de filosofia que recolza els campaments de 

refugiats de Grècia, amb l’elaboració de roba interior, vestits 

de bany (perquè aprengueren a nadar), compreses de tela 

reutilitzables, etc.

Mila Cardona Jover

Eva Cuesta Molina
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En el taller de teràpia assistida amb animals se'ls ha capacitat 

en conceptes i habilitats d'entrenament i guia de gossos de 

teràpia. Aquests continguts els han posats en pràctica en les 

sessions realitzades  al RESPIR on, a través d'un clima positiu, 

la interacció ha facilitat que les persones majors treballaren 

la seua memòria, expressaren emocions, interactuaren 

i participen activament en les dinàmiques organitzades.

En els tallers de Nanos, de cabuts, de pintura i de 

restauració de mobles han aprés els diferents passos que 

s’han de donar per a obtindre un producte final en òptimes 

condicions que els pot portar a la venda del material treballat, 

diners que han invertit en el viatge de final de curs.

En els tallers d'Informàtica i de Valencià s'ha treballat 

des dels seus interessos els continguts necessaris, perquè 

consolidaren tant el treball amb processadors de textos 

com també l’aplicació de plataformes informàtiques per a 

l’aprenentatge del Valencià, principalment per a assolir una 

adequada comprensió oral i escrita de la nostra llengua, però 

també s’han treballat tangencialment la resta d’habilitats.

En el taller de ràdio han pogut conéixer la ràdio municipal 

per dins i han participat en l'enregistrament de dos 

programes radiofònics.

Quant a la part acadèmica, les assignatures s’han 

organitzat en àmbits de coneixement que han englobat les 

assignatures més científiques (matemàtiques, informàtica, 

ciències naturals i tecnologia) i les més lingüístiques i socials 

(llengua espanyola, valencià, anglés, geografia i història). Els 

alumnes han pogut adquirir els coneixements mínims del 

curs, d'una manera integrada amb metodologies innovadores 

com són els projectes i els àmbits. De totes maneres, el més 

important del projecte no ha sigut que adquiriren un alt nivell 

de coneixements, sinó que se sentiren atrets pels continguts 

impartits per a continuar en el sistema educatiu.

Un altre aspecte que cal destacar és el treball d'orientació 

que s'ha fet des de l'IES Pare Arques, tant des de la Tutoria 

com des del propi Departament d'Orientació de l'institut. 

Els alumnes i les famílies han rebut assessorament continu, 

tant acadèmicament com personalment. Cal dir que per 

les característiques especials que tenen aquests alumnes, 

aquest tipus de treball d'orientació és molt important i ha 

necessitat de tot un equip de professors que des de l'institut 

s'han bolcat perquè tant alumnat com famílies estigueren 

atesos durant tot el període lectiu.

Des de l'IES Pare Arques s'ha realitzat també tot el treball de 

coordinació, de programació, de seguiment i d’avaluació, tant 

de la part acadèmica com dels tallers impartits fora del Centre 

Educatiu per a assegurar l'èxit del Projecte d'Aula Compartida.

Al llarg d'aquest curs escolar, els alumnes han passat per 

diversos estats d'ànim: frustració, concentració, alegria, 

sorpresa, que els han ajudat a conéixer-se i a créixer com 

a persones.

Tenint en compte que els adolescents se centren en el 

present, que encara no tenen molt clar el camí que triaran, 

a través dels tallers proposats pel Departament de Benestar 

Social i el treball d'orientació escolar que s'ha fet des de 

l'IES Pare Arques, s'ha pretés preparar la base i enriquir-

la amb dinàmiques, interaccions, accions, activitats que 

afavorisquen que la llavor plantada hui vaja germinant a 

través de les diverses etapes que hauran d’afrontar per a 

obtindre el millor fruit esperat.

En mans de tots i de totes està acompanyar els nostres 

joves i facilitar-los tot el suport que puguen necessitar per a 

anar madurant a poc a poc i amb seguretat.

L’actualitat de Cocentaina i comarca, les nostres 
festes...tot ho sentiràs a Ràdio Cocentaina, 

107.9FM
24 h de programació ininterrompuda.

També ens trobareu al Facebook i 
a la web 

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

D
issabte 19 de maig vam amenitzar la vesprada als 

residents de la Llar de Sant Jose d'Alcoi, i és ja la 

4ª vegada que els preparem un espectacle en la 

residència.

Per un moment els residents es van oblidar dels dolors i 

molèsties que tenien i van soltar la imaginació i els records 

en el que allí van veure, cantant i ballant amb tots. Veient que 

hi ha gent amb altres discapacitats, altres limitacions, però 

lluiten per viure i il·lusionar als altres per a tirar endavant.

Sabem que quan s'acaba tot, veiem com estem en realitat, 

tornem a la vida real, uns agafaran les muletes, uns altres 

els andadors i a uns altres els portaran amb les seues 

cadires de rodes, seguirem afrontant la vida quotidiana amb 

les dolències que tenim; però esperem que reforçats pels 

moments viscuts i amb l'esperança de tindre mes ganes de 

viure , de voler-nos i de compartir tots junts.

Donem les gràcies a les germanes i a la Mare Superiora 

de la residència per deixar-nos vindre a aquest llar per a fer 

el nostre show.

I agraïm a tots els participants que han col·laborat per a 

poder realitzar aquesta representació de diversió i alegria: 

Betsy, els xics del cor Il·lusiona´t dirigits per Jose Alvado, 

Marlene & Juan, Sevillanes Olé, Rafa Grau (fotografia i 

video), Cintia Alvado (tècnic de so) i a tots els components 

del grup Il·lusiona´t. 

I Trobada de convivència associació comarcal Somriures

E
l diumenge 17 de juny vam organitzat una jornada de 

convivència a Cocentaina per a tots els socis i sòcies, 

familiars i coneguts. L'objectiu principal era passar una 

estona agradable del matí del diumenge amb els nostres fills 

i filles compartint experiències i conèixer-nos un poc millor. 

El punt de trobada va ser al parc de “Paquito el 

Chocolotero" de Cocentaina (Av.País Valencià), d'on eixírem 

passejant tranquil·lament pel Passeig, pels carrers del 

Raval i visitàrem el Palau Comtal. Al voltant de les 13:00 

hores, acudírem al Centre Social Real Blanc on vam dinar i 

compartir, totes i tots junts, moltes de les nostres inquietuds 

relacionades amb l'objectiu principal de la nostra associació: 

reivindicar i buscar els recursos necessaris perquè els joves 

amb diversitat funcional de les comarques de l'Alcoià i El 

Comtat puguen tindre una vida digna, més autònoma i més 

feliç una vegada acabada l'etapa escolar. 

Aquesta és una trobada de convivència també és una 

manera de fer-nos un poc més visibles i que la societat 

se n'adone que som una part de la població amb unes 

necessitats específiques per poder tindre una vida més 

autònoma i feliç, el que ajudarà a construir una societat 

del segle XXI més justa, moderna, solidària i capdavantera 

en el benestar i la dignitat de les persones que la formem. 

En juny es va complir un any des de la primera vegada 

que ens reunirem molts de nosaltres al Centre Social de 

Cocentaina junt a una nombrosa representació d'alcaldes i 

alcaldesses, regidors i regidores de les nostres comarques. 

En eixe moment vam donar a conèixer les nostres necessitats 

i l’absoluta mancança de recursos per als nostres fills i filles 

i amb aquesta trobada commemoràrem dit aniversari. 

 Associació Comarcal Somriures: Projecte de Connexió Vital
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Afama Cocentaina aposta per la qualitat

E
l passat 20 de juny, l’Associació  de Familiars i Amics 

de Malalts d’Alzheimer de Cocentaina i Comarca, va 

superar, un any mes l’auditoria del seu sistema de 

gestió de la qualitat segons ISO 9001: 2015. 

Aquest és un projecte que es va iniciar pel març de 2012 i 

que des d’aleshores l’entitat ha treballat de valent per millorar 

i mantenir aquest certificat any rere any.

La implantació d'aquests sistemes comporta uns 

avantatges importants tant per a l'Associació com per als 

usuaris dels serveis:

Beneficis per a l'entitat: 

-Facilita el compliment de la legislació vigent associada a 

la prestació d'aquests serveis. 

-La seva implantació, permet una gestió més eficient, 

segura i professional dels serveis, assegurant a través 

dels indicadors de gestió i de processos en ells definits, la 

permanent avaluació i seguiment de la qualitat del servei 

prestat. 

-Suposa per a AFAMA COCENTAINA un reconeixement 

a la tasca realitzada. 

-Suposen adoptar una norma que ha estat elaborada en 

el consens de totes les parts implicades durant el procés 

de normalització: Administracions Públiques, CC.AA., 

Municipis, Associacions Sectorials, Tercer Sector, sindicats, 

etc. 

Beneficis davant els seus usuaris: 

-El tracte professionalitzat, el suport psicosocial, familiar, 

la convivència i les relacions amb l'entorn, són els eixos 

principals per a arribar a la satisfacció dels usuaris.

-Els requisits contemplats en aquestes normes consideren 

no només als usuaris i prestadors de serveis, sinó també 

a altres parts interessades, com als familiars i la interacció 

amb els serveis de salut. 

-La certificació permet als clients identificar i diferenciar 

els serveis oferts per cada entitat, beneficiant-se així d'una 

informació pública que genera un mercat lliure i transparent. 

AFAMA COCENTAINA presta els seus serveis des de 2001 i 

per això compta amb l'avantatge del temps de funcionament 

i de disposar d'un equip multidisciplinari consolidat, que ha 

permès desenvolupar una sistemàtica de treball pròpia, que 

va servir de punt de partida per a la definició dels protocols 

d'actuació en cadascuna de les activitats. 

Per treballar amb qualitat, ha segut fonamental traslladar 

a tot l'equip de treball des de la Direcció i la Responsable 

de qualitat els detalls del projecte, per a contar amb la seva 

participació activa. Però, en què consisteix un sistema de 

qualitat? 

Es tracta de seguir estos tres passos: 

1 . Escriu com ho fas. 

2 . Fes-ho com està escrit. 

3 . Sigues capaç de demostrar-ho. 

El primer punt comporta la preparació de protocols escrits 

per als diferents processos establerts des de l'Associació. 

El fet de redactar documents implica el primer compromís 

amb la millora contínua, atès que es revisen totes les 

activitats realitzades i es posen en comú per a portar-les a 

terme sempre d'aquesta manera, la qual cosa comportarà 

el compliment del punt segon. 

De forma paral·lela, es preparen els perfils de competència 

i les fitxes de formació de cada membre de l'equip, segons 

l'organigrama definit, descrivint les diferents funcions i 

responsabilitats, i la formació que cadascú aporta. Això 

permetrà la detecció de futures necessitats de formació 

adequades a les activitats realitzades. 

Per al tercer pas, es revisen els diferents registres utilitzats 

en el dia a dia, i es modifiquen si cal, perquè siguen 

conformes amb el descrit en els procediments de treball 

preparats. 

Per acabar sols ens resta afegir que ja fa 6 anys que 

AFAMA aposta per la qualitat, compromís que no haguera 

pogut ser possible sense el recolzament de les diferents 

juntes directives que ha tingut durant aquests anys i la 

implicació i dedicació de tot l’equip de treball durant aquest 

temps.
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Quadre d’honor 40 edició 24 hores esportives de Cocentaina
Futbol sala: 1er Ferri Cocinas Petanca Team FS

2on Fumbito FS El Raco de la Pizza 

Futbol 7: 1er Pizzeria la Forqueta Plásticos Maya

2on Grupo Realsa Constructora 

Futbol sènior: 1er PD Juan XXIII

2on Cocentaina C.F 

Futbol infantil: 1er Atletic Muro 

2on CD Contestano 

Futbol Cadet: 1er Muro CF

2on CD Contestano 

Bàsquet: 1er Font Roja 

2on Cafeteria Totem

Hoquei: 1er Selecció E

2on Selecció A

Calitx: 1er Amigos del calitx 

2on Zona Verde 

Escacs: 1er categoria benjamí, Javier Sanz. 

2on benjamí, David López

1era sènior, Yolanda Monllor. 

1er sènior, Diego López.

1er per equips, Club d'escacs Tabiya  Alcoy.

2on per equips Club d'escacs Cocentaina.

Caça i tir: 1er Sènior masculí: Cristian Priego Company

1era sènior femení: Ana M. Cristache

1er Júniors: Aitor Anduix

1er Veterans: Miguel A.Gomez Llorens

Tennis taula: 1er Luis Prats 

2on Juan Sánchez 

Handbol: 1er Elda

2on Muro 

Tennis: Individual: 1er Hipòlit Gonzàlez 

2on Borja Serra

Dobles: 1er Jose Guerola i Juan Vila

2on Ruben Mateu i Diego Requena

Frontennis: 1er Sergio Fuentes i Cristian Martínez

2on Juan Luis Santiago i Rafael Pont

Pilota valenciana: 1er Cocentaina A

2on Cocentaina B

Petanca: 1er Antonio Cortes i Sergio Cortes 

2on Pedro Oliver i Antonio Navarro 

Marxa Popular amb obstacles:

Masculí Professionals: 1. Sergio Martí Giner

2. Mario Arguelles Gonzalez.

3. Oscar Pellicer

Categoria Amater: 1. Paco Jorques.

2. Paco Sanz Simon.

3. Raul Molto Samper.

Categoria Femenina Professionals: 1. Irene Sanchez Espinosa.

2. Patricia Mullor Jorda.

3. Andrea Martinez Gisbert.

Categoria femenina Amater: 1. Cristina Manzanares.

2. Llian Reig Calbo.

3. Damaris Pedros.

La valoració que des de la regidoria d’esports fan 

d'aquesta XL edició de les 24h esportives, “és molt positiva 

i satisfactòria per la nombrosa participació, per la diversitat 

esportiva i per l’altíssima qualitat viscuda aquest cap de 

setmana al Poliesportiu de Cocentaina. Agrair a tots els que 

han fet possible que aquesta edició transcorreguera amb 

total normalitat i amb una magnifica organització... Gràcies 

a tots i enhorabona als diferents guanyadors!!!! Fins l'any que 

ve.....”, eren les paraules de Saúl Botella, regidor d’esports 

de l’Ajuntament de Cocentaina.
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 II Trofeu de patinatge artístic Vila de Cocentaina
CPA Cocentaina

E
l dissabte 9 de Juny el poliesportiu municipal de 

Cocentaina va acollir a més de 120 patinadors i 

patinadores que a participaren en la segona edició 

del Trofeu Vila de Cocentaina que en aquesta ocasió ha 

aconseguit duplicar el nombre d'inscripcions. El trofeu 

convocava a patinadores de nivells i Territorials de la modalitat 

de lliure i de territorials de la modalitat de Solo Dance.

Van participar un total de 10 clubs tant de la comunitat 

valenciana com de la veïna regió de Múrcia.

Enguany, des del club es va pensar a incloure al trofeu 

un nivell inferior als que té la federació valenciana de 

patinatge per facilitar la participació en el trofeu d'aquelles 

patinadores de menor edat o que fa poc temps que 

practiquen el patinatge. En aquest nivell participaren 11 

de les patinadores locals del grup d'iniciació. Aquesta era 

la seua primera experiència en una competició, per tant la 

primera vegada que afrontaven una actuació en solitari amb 

la pressió afegida de ser jutjades, totes elles gaudiren molt 

de la competició, les posicions a la classificació foren les 

següents: 7- Irene Monsonís; 8- Diana Benavent; 10-Marina 

Pla; 11- Berta Terol; 12- Marta Molla; 13- Andrea Martínez; 

14- Olga Pons; 15- Inés Cervera; 16- Pilar Cortes; 17- Iris 

Calvo i 18- Elia Martínez.

Per acabar amb la participació de les patinadores del 

club contestà en nivells destacar la gran actuació de Carla 

Espinosa Cambra en el últim nivell de la FPCV, Certificat 

d’Aptitud. Carla va realitzar un programa molt net el que li 

va permetre imposar-se com a primera en la seua categoria.

La resta de les patinadores locals participaven en les 

categories territorials de la modalitat de lliure. Totes elles i 

defengueren els seus discos curts de la temporada 2018.

Els resultats en les diferents categories foren els següents:

ALEVÍ: 1- Nerea Arias; 2- Claudia Ortiz i 4- Kayla Llopis.

INFANTIL: 2- Laura León i 4- Laura Romero.

CADET: 2- Marina Gómez i 3- Elsa Bataller.

JUVENIL – JUNIOR – SENIOR: 1- Malena Solbes.

Tots els participants reberen una motxilla com a record 

del trofeu i una medalla que acredita la seua participació 

en el trofeu. Des del CPA Cocentaina també volen donar 

les gràcies a tots els col·laboradors que els ha  ajudat en 

l'organització i fer possible un sorteig amb 30 detalls que 

foren rifats entre tots els patinadors i patinadores.

Rafael Vilaplana Talles “Rafeta” serà l’encarregat de 
dirigir als rogets en la temporada del Centenari

E
l Contestano torna a apostar per un entrenador jove, 

amb il·lusió i de la casa.

Rafael Vilaplana Talles "Rafeta" natural de Muro i 

resident a Cocentaina (Rafeta) malgrat la seua joventut és 

un boig del futbol, on primer com a jugador i ara com a 

entrenador porta a la seua esquena tota una vida en aquest 

món, sent ja la seua tercera aventura en l'entitat rogeta. 

Primer va ser jugador en diverses etapes, després va ser 

entrenador del juvenil fa un parell de temporades i ara se 

suma al projecte més important en la seua carrera com a 

entrenador, fer-se càrrec del primer equip en preferent.

El nou míster, porta ja diverses temporades entrenant a 

equips en les diferents categories regionals i aconseguint 

dos ascensos a Primera Regional, un amb el Muro B i el de 

la passada campanya amb l'At. Muro equip que sense ser 

favorit, va sorprendre a tots aconseguint guanyar la lliga i 

l'ascens de categoria. Rafeta també ha entrenat a Ayelo i a 

l'Esides Caramanchel en segona regional.

Rafeta; Em sent molt agraït per l'oportunitat d'entrenar en 

Preferent amb el CD Contestano, equip que ja he viscut la 

meua etapa com a jugador i com a entrenador del juvenil. 

Una vegada confirmat el míster, des del club es començarà 

a confeccionar la plantilla per a la temporada 2018-19 en 

la qual s'intentarà mantindre la continuïtat de la majoria de 

jugadors.

De fet, Mateo Molto, Octavio Cerda y Adrian Palací, eren 

els tres primers en unir-se  a l’equip. Sergi Paya y Alejandro 

Furtado “Uru”,  també renovaven amb el CD Contestano. La 

primera incorporació era  la de Sergi Sanjuan, jugador que la 

temporada passada jugava en el Muro CF. I els últims noms 

que sonaren abans de tancar la revista foren dos renovats 

a la defensa rogeta: Javi García y Julio Vicedo.
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Kiko Moreno torna al CD 
Bunyol

Rafa Grau

D
esprés de jugar dos temporades a la Unió Esportiva 

Quart, el futbolista contestà Kiko Moreno torna al C.D. 

Bunyol, on va militar la temporada 2015-2016, jugant 

a un gran nivell.

Cal recordar que al seu anterior equip, la UE Quart de 

Poblet, va guanyar el seu segon guardó "Premis Golsmedia" 

com a millor porter de la Regional Preferent del grup 2 en 

la temporada 2016-17.

Kiko és un porter format a l'escola del CD Contestano, 

que va completar la seua formació en l'etapa de juvenil en 

el Muro CF i l'Ontinyent CF. La temporada 2011/12 va tornar 

al CD Contestano i des de llavors, i per motius laborals, ha 

augmentat el seu currículum amb el seu pas per Chiva, 

Albuixech, Torrent, Paterna, Bunyol i Quart de Poblet.

Sort i Salut Kiko !!!

Luis H Agulló vuelve a ser 
campeón

E
l 16 de junio se disputó en Pilar de la Horadada, en el 

campo de golf Lo Romero, la 6ª prueba puntuable de 

la Orden de Mérito 2018.

Luis H. Agullo Ibáñez volvió a conseguir el campeonato en 

1ª categoría, con la mejor tarjeta, nuevamente por debajo 

del par del campo, con 71 golpes (-1).

Que se puede decir de Luis que no se haya dicho ya. 

- Se presume una lucha en las pruebas que restan en 1ª 

categoría, pero desde la 2ª posición hacia abajo, puesto que 

el joven contestano no da opción a sus rivales, y mes a mes va 

destrozando campos y acumulando premios en sus vitrinas.

La siguiente prueba tendrá lugar el 7 de julio en Bonalba.

Suerte campeón!

Penya Madridista “El Comtat”

E
l passat dissabte 26 de maig, al voltant de quaranta 

companys, amics i simpatitzants vam omplir la nostra 

seu per viure una nova Final de Champions. Aquesta 

vegada va estar a Kiev i el rival va ser el Liverpool de Jürgen 

Klopp, un històric dins d´aquesta competició, amb quatre 

Copes d'Europa i una Champions League. Hem de dir que el 

“Centre d´operacions” el teníem compartit amb companys i 

simpatitzants que es trobaven pel “Caminito del Rey” a Màlaga.

A la finalització de l´encontre i triomf dels nostres, l'eufòria 

i l'alegria es palpava en l'ambient, tots els allí presents 

vam disposar a celebrar-ho pels voltants de la Penya, crits 

d'alegria, les pertinents traques i cançons al·lusives a la 

victòria van donar protagonisme a la celebració. 

Volem donar l´enhorabona a tots els "merengues" del poble 

per aquest nou títol del nostre equip. A més, ja sabeu que 

les portes de la Penya, a l'Hotel Odón, les teniu obertes per 

a gaudir i patir en qualsevol retransmissió del Madrid. 

Moltes gràcies i fins la " catorzena ".

A més, dissabte passat 16 de juny, a les 24 Hores 

Esportives, i després de 9 anys en la competició del Futbol 

7, vam jugar el nostre últim partit, va ser contra els nostres 

amics del Gat Negre. 

No ha estat una decisió fàcil i tampoc és una despedida 

.......... És un fins sempre !!! 

Volem fer un extens agraïment als nostres patrocinadors, 

jugadors i a tota la família del FUTBOL 7.Moltes gràcies !!!
Penya Madridista El Comtat.

Estem també al Facebook.
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Centre excursionista contesta “espectacular passeig”

A
l Parc Natural de la Gola del Doll es troba el Caminet del 

Rei, el camí que durant molts anys va ser conegut com 

el camí més perillós del món, un camí entre tallants 

que a causa del seu mal estat ho feia realment perillós. Avui, 

ja reformat, i tornat a obrir al públic és un passeig preciós 

en un entorn natural meravellós. Una excursió fàcil de fer i 

que no deixa indiferent a ningú.

Pots recórrer el caminet tant per lliure com amb un guia. 

Personalment et recomano la segona opció, ja que el guia 

et va explicant petits detalls que per lliure passaries per alt i 

també et mostra fotos de l'estat anterior del caminet, el que 

et fa comprendre moltes coses.

Les entrades per al caminet del rei es treuen a la seva 

pàgina web, i normalment hi ha temps d'espera (uns 15 dies 

entre setmana ens van dir aprox) per la qual cosa si aneu a 

Màlaga i voleu fer en Caminet, us recomano treure-les amb 

temps per evitar problemes. L'entrada al caminet és de 10 

euros per lliure, i una mica més si vols guia.

Actualment està molt bé arreglada, pel que no és necessari 

un gran fons físic per realitzar-lo. En total, el recorregut és 

d'uns 7-8 quilòmetres, que es fan bastant fàcil en unes 

poques hores.

Els jugadors del AD Contestania es reuneixen de nou per 
commemorar el 43é aniversari
Paula Figuerola i Prats

D
issabte 19 de maig es va reunir els exjugadors del AD 

Contestania per commemorar el 43 aniversari de la 

seua fundació.

Va ser impressionant com els 35 jugadors es van poder 

reunir en un bar de la localitat, per passar una estona molt 

agradable on no van faltar contar-se les diverses batalletes o 

anècdotes, tant a nivell futbolístic com a nivell de les diverses 

fueres que han realitzat. 

Cal recordar que el AD Contestania va sorgir d’una colla 

d’amics que pujaven a fer paxangues al Poliesportiu, on 

finalment van voler pegar un pas endavant i crear oficialment 

un equip, en aquest cas, l’AD Contestania. 

És per això, que el dia 19 de maig quedarà en la memòria 

de molts exjugadors de l’equip, ja que han compartit i rigut 

junts, amb germanor, aquelles meravellosos anys de l’equip.

Com veiem a la foto, fins i tot, els integrants de l’equip anaren amb 

la samarreta dels colors que els caracteritzava: el negre i blanc.

L’AD Contestania té enregistrat en la memòria molts 

moments de tot tipus. Ha donat al poble de Cocentaina tota 

classe de trofeus i molt de renom al poble. Qui no ha pujat a 

vore el Contestania? Qui no recorda el moment que pujaren 

a primera? Són tants i tants moments viscuts.

Per desgràcia en aquesta vida tot arriba i tot passa i, encara 

que ja no els veiem al terreny de joc, aquestes ajuntades 

faran que el Contestania sempre perdure, malgrat els anys.

Per acabar, donar les gràcies als organitzadors d’aquest 

esdeveniment: Vicent Genís, Jaume Figuerola i Juan Botella. 

Així com també, a tots els assistents. 

Visca AD Contestania i visca la germanor!
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Asombro
Galeria de arte contemporáneo

C/Mayor 30, Cocentaina. www.asombro.blog

Art i cultura

PRETTY VACANT

E
l pasado sábado, 16 de junio, el escultor Hans 
Some inauguró la exposición “pretty vacant” en 
la galería de arte contemporánea Asombro, en 

Cocentaina. 

El escultor de procedencia alemana aprovecha los 
espacios de la galería para enfrentar dos  conceptos 
diferentes y crea, así, un contorno temático que rehúye 
las interpretaciones  predeterminadas. Mediante el 
espacio, bien iluminado en la parte de arriba y bien 
oscuro en la bodega, juega con los contrastes, se le 
invita al público a llevarse impresiones auténticas 
y  llenar de significado el arte. Las instalaciones, de 
las series phague, glia e inlands, se  encuentran en 
un espacio umbrálico, un área de fricción para la 
percepción, provocativo.  De esta manera, el artista 
hace una crítica a la comunicación actual, vacua de 
sentido,  digitalizada y virtual. 

Hans Some, nacido en Múnich, vive desde hace 
muchos años cerca de Alicante. En su arte, busca 

el diálogo principalmente con el metal, que se 
caracteriza por la solidez y la resistencia  al cambio. 
La confrontación con el material lo lleva a superarse y 
conocerse mejor. En su  página web: www.hansVsome.
com podemos ver la evolución de este artista y conocer 
su  biografía. 

La exposición de Hans Some permanecerán en la 
galería Asombro hasta el 11 de agosto.
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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.

MARRUBÍ BLANC (Marrubium vulgare)
(Manrubi, Malrubi)

Floreix a la primavera i a l'estiu a partir del mes de 
maig. Es cria a les vores dels camins, dels camps, al 
peu dels murs i enderrocs.

La principal virtut, segons el Dr. Leclerc, és que des 
de molt antic aquesta planta ha sigut utilitzada en les 
afeccions de l'aparell respiratori.

Per a combatre aquelles malalties de la pell que 
no siguen ocasionades per insuficiència hepàtica o 
restrenyiment, es recomana prendre de 7 a 12 banys 
de marrubí.

BANYS DE MARRUBÍ (per a la pell)
Es prepara amb 5 o 6 litres d'aigua que es posen a 

bullir en una olla gran al voltant d'1 kg de marrubí, es 
deixa bullir durant 5 minuts, es cola i es tira a l'aigua 
del bany ja preparat.

VI DE MARRUBÍ (estomacal)
Cal preparar amb 1 litre de vi blanc generós i 2 unces 

de summitats florides. Cal deixar-ho macerar durant una 
setmana, es filtra i es prenen 2 gotets al dia, després 
dels menjars.

REMEI CASOLÀ:

Des de fa molts segles, Dioscòrides lloa com a tal el 
remei que s'empra per a socórrer als ictericiats. Existeix 
una transmissió de molts anys que per a guarir l'aliacrà 
(aliacán), un tipus d'hepatitis, deien que s'havia de 
realitzar una novena amb aquesta planta.

Al matí en alçar-se, i en dejú, orina sobre la mateixa 
planta, i a mesura que la planta va assecant-se, la 
persona va sanant i se li'n va la malaltia.

Després hi havia un ritual més complex que consistia 
a donar a la planta alguna cosa –un bocí de pa i sal-, 
i al mateix temps recitar una oració:

Déu vos guard lo malrubí
Jo vos vinc a visitar

Aquí vos porto sal i pa
Per la virtut que vos teniu

I propietat que Déu vos ha donat
L’aliacrà de……….. sigui ben curat

, )
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FIBROMIALGIA Y DEPRESION

L
a fibromialgia es un síndrome reumatológico 

caracterizado por dolor generalizado, que se considera 

crónico y cuyo síntoma principal es un dolor difuso 

que afecta a todo el cuerpo. También suelen aparecer otros 

síntomas asociados como fatiga, alteraciones del sueño, 

parestesias (hormigueo) en las extremidades, sensación de 

tumefacción en las manos o rigidez matutina.

Se entiende como un trastorno de dolor inflamatorio 

crónico y penetrante. Afecta principalmente a  las 

articulaciones, cuello, hombros caderas y así sucesivamente, 

y se caracteriza por dolor como resultado de la presión que 

se aplica en esos puntos.

Hasta el momento no existe ningun tratamiento que cure 

la fibromialgia, por lo que los tratamientos existentes se 

centran exclusivamente en minimizar o amortiguar ciertos 

síntomas, como el dolor, los problemas de sueño o el 

malestar emocional.

Un nuevo estudio ha documentado que existe un área 

específica del cerebro que cambia durante un ataque de 

fibromialgia, pero de nuevo, no se sabe si el cambio del 

cerebro es la causa o el resultado de la enfermedad.

Hay muchas teorías de las causas de la fibromialgia , pero 

la causa exacta no se conoce. Lo que se sabe es que de los 

80 a 90 millones de personas que la padecen, más del 80 

por ciento son mujeres. 

Entre las causas de este síndrome se han propuesto, entre 

otros, factores de naturaleza emocional. En este sentido, se 

reconoce la implicación de variables emocionales, como 

la ansiedad o la depresión, encontrándose que el 30% 

de pacientes con fibromialgia presentan depresión en el 

momento que acuden a consulta y un 60% la padecen en 

algún momento de su historia clínica. Aun así, no queda 

clara la repercusión de estos trastornos emocionales ni en 

la causa ni en el mantenimiento de la fibromialgia. Lo cierto, 

es que se trata de un trastorno multifactorial, por lo que hay 

que abordarlo desde disferentes disciplinas.

En el año 2004, se puso en marcha una investigación 

en la Universidad de las Islas Baleares cuyo objetivo era 

corroborar la relación entre fibromialgia y depresión.  

En relación a la depresión, se observó que no existían 

diferencias significativas entre pacientes que padecían de 

fibromialgia y pacientes sanos. Esto podría ser una señal 

de que la depresión puede preceder o acompañar a la 

fibromialgia, aunque no constituye un factor implicado en 

la etiología (causa) del síndrome.

Lo que sí parece ser cierto es que la existencia de relación 

entre fibromialgia y depresión es más bien una cuestión de 

comorbilidad (ambos trastornos aparecen al mismo tiempo), 

o bien que el estado de ánimo deprimido puede ser una 

consecuencia del padecimiento de fibromialgia. En este 

sentido, el estado de ánimo deprimido en pacientes con 

fibromialgia sería consecuencia de las interferencias del 

dolor y de otros síntomas en la vida cotidiana.

Los síntomas del síndrome (por ejemplo, la fatiga) 

impedirían realizar las actividades que hasta el momento 

habían sido habituales, así como llevarían a la persona 

a inhibirse de participar en determinados proyectos por 

la anticipación del dolor. Esto conduciría a una pérdida 

de reforzadores o estímulos motivadores en la vida diaria 

del paciente, que acabarían desencadenando el trastorno 

depresivo.

Para prevenir, en la medida de lo posible, la aparición de 

la depresión en pacientes con fibromialgia, se recomienda:

-Reflexionar sobre nuestra forma de vida. La clave está 

en incorporar actividades gratificantes y mejorar la vida 

social. Teniendo en cuenta que estos pacientes tienen unas 

dificultades específicas, habría que elegir actividades acorde 

a sus capacidades.

-Identificar cómo es nuestra forma de pensar e intentar 

cambiar los pensamientos que nos hacen sentir mal, 

sustituyéndolos por otros menos dañinos.

-Recurrir a talleres o grupos terapéuticos. Conocer a otras 

personas que están pasando por lo mismo que tú ayuda a 

que te sientas comprendido y adquieras unas herramientas 

realmente útiles para tu problema en cuestión.

-Acudir al psicólogo siempre es una opción. La terapia 

puede ser, en muchos caso, mucho más efectiva que el uso 

de ciertos antidepresivos.

-Complementar con terapias naturales y hábitos 

alimenticios saludables.

Así pues, si la depresión no es una causa, sino una 

consecuencia de la fibromialgia, esto podría dar lugar a 

la elaboración de programas de prevención específicos 

-basados en las herramientas que hemos descrito- para 

prevenir la aparición de la depresión y mejorar la calidad de 

vida de estas personas, porque la mayor riqueza es la salud.
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SEGUIMOS AVANZANDO...

E
n el avance de cada empresario hay escritos con anterioridad 

objetivos meditados, sueños pensados o montajes mentales 

que se quieren materializar. En esta ocasión tocó dar un paso 

hacia delante en este proyecto dedicado a la Nutrición y la Dietética. 

NICALDIET. Nutrición y Coaching. Nombre creado a partir de 

las siglas de quién regenta, Nieves Carricondo Alcaraz, unido al 

vínculo de "dieta" para definir el oficio que se desarrolla en la 

empresa, ha dado ese paso hacia adelante, con unas nuevas 

instalaciones. De una habitación dedicada a la actividad de 

educar en alimentación saludable a un espacio abierto dedicado 

íntegramente a la Reeducación Nutricional, al Coaching Nutricional 

y Personal, a la Dietoterapia específica aplicada en enfermedad 

intestinal y enfermedad autoinmune, además, con un espacio 

dedicado a la docencia donde se realizarán cursos, jornadas y 

talleres dedicados a ampliar los conocimientos de la población en 

alimentación Consciente y Saludable. 

El objetivo de NICALDIET es fomentar una Alimentación 

Saludable poniendo en valor la SALUD. El mejorar nuestros hábitos 

alimentarios con el propósito de obtener un bienestar debe estar 

tutorizado con una reeducación nutricional que nos garantice la 

obtención o mantenimiento de una calidad de vida óptima. Muchas 

de las personas que ya me conocen a nivel profesional saben el 

grado de importancia que le doy a la salud. Tendemos a creer que ir 

a un Dietista-Nutricionista es porque se padece alguna enfermedad 

o porque simplemente se quiere estar bien estéticamente. Para dar 

mayor difusión a una reeducación nutricional con el objetivo de 

obtener bienestar se plasma muy bien y se integra mejor en el día 

a día cuando se realiza mediante formaciones teórico-prácticas. 

Así que, pronto os iremos informando de nuevas formaciones y 

servicios que se ampliaran en el nuevo espacio.

A quien le apetezca ver las nuevas instalaciones o ampliar 

información, sin ninguna duda ni compromiso, se pueden poner 

en contacto mediante llamada telefónica, whats sapp o correo 

electrónico.

Sin duda, sin las personas que han confiado en mis servicios, sin 

las personas que me han apoyado en momentos de flaqueza, sin las 

personas que me acompañaron a ser más fuerte profesionalmente, 

sin las personas que asistieron a mis formaciones, sin las personas 

que me siguieron y me siguen en redes sociales, este proyecto no 

sería una realidad en estos momentos. Así que, estoy muy orgullosa 

de poder decir G-R-A-C-I-A-S bien alto a todos y cada uno de ell@s.
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BELÉN COMPANY Psicologa i Terapeuta Gestalt: Infantil, adolescents i adults

CONTACTO CON -TACTO

E
n el artículo anterior, introduje lo que son algunas 
habilidades de contacto que necesitamos desarrollar 
para abrir el canal de relación entre padre e hijos. Pues 

en este artículo, os voy a nombrar algunas más. Si recordáis, 
la primordial, era, el darse cuenta. Todo empieza con el 
darme cuenta de que hago, pienso y siento..

He aquí algunas habilidades más:
Separar pensamientos de sentimientos. 

Para comprender la diferencia y comunicarse claramente 
en los dos niveles es necesario identificar las emociones, 
relacionarlas con lo que pasa dentro de vosotros mismos 
así como dentro de sus hijos y compartir esta información. 

Es importante que enseñen a sus hijos a comunicarse más 
allá del nivel intelectual. Por otro lado, si le enseñan a sus hijos 
a comunicarse únicamente en el nivel emocional, entonces 
no les ayudarán a comunicarse en el segundo nivel de ideas 
y conceptos. Ambos canales son igualmente importantes. 

Los padres deben ser capaces de decir en forma directa 
a sus hijos lo que sienten y piensan en tal forma en que los 
hijos puedan escucharlos. 

Toda emoción se inicia con una experiencia kinestésica o 
interna. Para aprender a identificar tus emociones: 

El primer paso es utilizar el darse cuenta para notar tus 
claves internas y empezar a asociarlas con tus emociones. 
Cada persona tiene claves internas diferentes que señalan 
que una emoción está emergiendo. Por ejemplo, yo noto 
que tenso y cierro con fuerza la mandíbula cuando estoy 
en tensión, o siento rabia (Seguramente mordería a alguien, 
pero darme cuenta de esto, me ayuda a identificar mi enfado 
y expresarlo saludablemente)

 El siguiente paso es reconocerlas a través del darse cuenta 
en su vida diaria. 

El tercer paso es su disposición a expresarlas en voz 
alta a una persona segura en un lugar seguro, les ayuda a 
quedarse en su experiencia interna. 

Los niños aprenderán a expresar sus pensamientos y 
emociones al ver a sus padres hacerlo.

Ser Claro y directo. 
Ser claro, significa que lo que dices es simple, y fácil de 

comprender para las personas.
Ser directo permite que lo que deseas decir vaya 

directamente a la otra persona en forma que no sea abrumador 
y le permita experimentar verdaderamente tu mensaje. 

Ser claro y directo significa que ustedes creen que lo que 
dicen es importante, significa que dicen las cosas con poder, 

sabiendo que sus palabras cuentan. Todos los padres deben 
de ser modelos para ayudar a sus hijos a experimentar ese 
poder, creer en ellos mismos y en lo que dicen y valorar 
lo que dicen como parte del proceso de contacto. Es 
realmente importante para ayudar a sus hijos a creer que 
sus sentimientos e ideas cuentan, así como ellos mismos. 

Ser claro y directo permite a los hijos escuchar las palabras 
de sus padres en forma poderosa y experimentar que sus 
padres realmente sienten lo que dicen y lo respaldan. 

También muestra a los hijos cómo ser asertivos con otras 
personas, y les da un sentimiento de seguridad, al saberse 
respaldado por alguien claro.

Apoyo: 
Apoyar significa que están emocionalmente comprometidos 

y en contacto con su hijo, su pareja, o cualquier otra 
persona. Apoyar es un proceso en el que ponen atención 
a, se interesan por y se comunican afectivamente con 
otra persona que está luchando, la animan a mejorar una 
habilidad. 

Apoyar consta de cuatro partes: 
1.Reconocer que la persona que les importa necesita su apoyo. 
2.Estar emocionalmente disponibles a través de su mirada, 

el tono de su voz, sus palabras, su toque y dándoles seguridad. 
3.Permanecen disponibles e interesados a través del 

tiempo. 
4.Si la persona logra su objetivo o ya no los necesita, 

entonces se retiran. No lo hacen ni lo terminan  por ellos, 
les ayudan a aprender a hacerlo. 

El apoyo ayuda a los niños a sentirse seguros, animados 
y no sentir soledad, así como a sentir que son importantes.

El apoyo ayuda a los niños a sentirse seguros, animados 
y no sentir soledad, así como a sentir que son importantes. 

Luchar es un aspecto del crecimiento. Cuando las personas 
se mueven fuera de su zona segura y se comprometen en 
una situación nueva o difícil, este proceso define en sí 
mismo al crecimiento. Los niños necesitan experimentar 
estas luchas. 

Son una forma de ampliar las fronteras y empezar a 
experimentar al mundo en una nueva forma y a desarrollar 
nuevas habilidades. 

La base del apoyo es permitir que tu hijo sienta la conexión 
con ustedes cuando está luchando con algo nuevo.

En el siguiente artículo, seguiré nombrando algunas 
funciones de contacto Humano, que nos ayudan a crecer con-
tacto en el núcleo familiar, y siembran semillas de humanidad.
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CocentainaCARMEN GARCÍA GALIANA / Naturópata- Flores de Bach

CIRCULACION DE LA SANGRE

¿P
ies hinchados? ¿sensación de hormigueo? ¿frio 
en las extremidades? Si la respuesta a estas 
preguntas es afirmativa, es probable que estés 

sufriendo problemas de circulación de la sangre. Este tipo 
de trastornos son más habituales de lo que pensamos, y 
sobre todo en verano s los síntomas se acentúan.

Que la sangre fluya correctamente por el organismo es 
esencial, ya que se encarga de transportar los nutrientes y  
todas las sustancias necesarias y requeridas, a los distintos 
órganos, tejidos, músculos, etc..

Un buen flujo sanguíneo permitirá que el oxígeno llegue 
mejor a las células, músculos, tejidos, etc… También que 
nuestras defensas actúen inmediatamente circulando 
por unos canales, amplios, anchos y despejados. Por ello 
si nuestro cuerpo sufre de mala circulación, ni nuestras 
células recibirán el aporte de oxígeno necesario, ni nuestras 
defensas llegarán a tiempo al lugar de la infección.

Los síntomas más comunes que aparecen en nuestro 
cuerpo cuando sufre de mala circulación son :

-  Frio en las extremidades.
-  Sensación de hormigueo y picor,  el hormigueo 

normalmente aparece en las extremidades a causa de que 
los depósitos de grasa están bloqueando el flujo sanguíneo 
de las arterias.

-  Agotamiento constante.
-  Aparición de varices en las piernas.
-  Aumento de las arañas vasculares.
-  Hinchazón de pies y manos
-  Cianosis o ligera coloración azul en la piel
-  Cicatrización lenta de las heridas.
El problema de la mala circulación en gran parte es por la 

mala alimentación de las personas, la dieta es esencial para 
que nuestro organismo este sano y funcione correctamente, 
ya se que en todos mis artículos digo lo mismo,  pero es 
que seguir una dieta saludable es la base esencial para que 
nuestro cuerpo funcione bien. Si en nuestra alimentación 
abusamos de alimentos ricos en grasa saturada, como 
bollería, alimentos precocinados y en general todas las 
comidas denominadas “chatarra”,  facilitamos a nuestro 
organismo a tener el colesterol LDL alto y también los 
triglicéridos altos, y esto conlleva a una circulación lenta y 
defectuosa, y con el tiempo también provoca la aparición 
de enfermedades graves.

También una vida sedentaria influye en nuestra 
circulación, ya que debilita los músculos de los vasos 
sanguíneos y posibilita la mala circulación en las piernas. 
Estar sentado muchas horas frente al ordenador o televisor 
conlleva un estancamiento de la sangre en las extremidades 
inferiores que puede provocar con el tiempo, si es constante 
el sedentarismo, un flujo lento y defectuoso. 

La  mala circulación  de la sangre tomando una serie de 
medidas se puede evitar, y si ya se sufre, se puede mejorar, 
evitando de esta manera que derive en alguna enfermedad grave.

Primeramente hay que cuidar nuestra dieta, hay que 
consumir verduras y frutas especialmente las ricas en 
vitamina C. Acostumbrarse a los cereales integrales, e 

incorporar cereales nuevos como el trigo sarraceno o el 
mijo que tienen propiedades que contribuyen a una buena 
circulación sanguínea. Evitar el exceso de sal (conservas, 
embutidos, encurtidos, quesos curados, ahumados, 
precocinados, etc). Comer preferentemente pescado a 
carne, y reducir el consumo de carne roja.

También hay que hidratarse bien y evitar las bebidas con gas.
Evitar el alcohol y el café.
Evitar el sedentarismo, hacer ejercicio físico, con 

regularidad y adaptado a la edad y a las condiciones dé 
cada persona.

A través de la  fitoterapia las hierbas apropiadas para 
mejorar la circulación son el meliloto, castaño de indias, 
brusco, hamamelis, cipres, y el ginkgo (esta sería más 
conveniente para mejorar la circulación de la cabeza). Si 
existiera hinchazón de las extremidades sería conveniente 
utilizar hierbas diuréticas como la zarzaparrilla o cola de 
caballo, que además esta última es rica en silicio, necesario 
para la formación de colágeno y, por tanto, el mantenimiento 
de las paredes vasculares. 

Aumentar el consumo de alimentos ricos en  vitamina 
E, como las pipas de girasol, que además de ser ricas en 
dicha vitamina, nos aporta los aminoácidos esenciales para 
el mantenimiento de las estructuras capilares.

El consumo de ajo es muy conveniente en las personas con 
mala circulación de la sangre,  es un buen anticoagulante 
natural, ayuda a que la sangre circule  mejor en los vasos. 
Junto con la cebolla, estimula la circulación sanguínea y 
disminuye la viscosidad de la sangre.

Las bayas oscuras como la uva negra o los arándanos son 
muy ricas en  antioxidantes, y también ayudan a mejorar 
el tono venoso.

Evitar el estreñimiento y el sobrepeso.
Un masaje que active la circulación también es favorable 

para mejorar el tono venoso, las esencias esenciales de 
ciprés y limón serían las más  convenientes a  utilizar.

Y ya para terminar, recalcar como en anteriores artículos, 
que ante una persona con toma de medicamentos, es 
recomendable consultar con un profesional de la medicina 
natural si es compatible el producto natural que se va a 
consumir con la medicación que la persona lleve, porque a 
veces puede que exista incompatibilidad.

“Cuida tu cuerpo con 
inquebrantable fidelidad”
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JULIOL

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 -19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 1- 3- 5- 9- 11- 13- 14- 15- 17-19

             23-25- 27-28-29-31

Dies: 2- 4- 6- 7- 8- 10- 12- 16- 18- 20

             21- 22- 24- 26- 30

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dimecres de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol

El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des de l’1 d’abril fins el 15 de novembre.

Nucli urbà: a partir de les 20:00h i fins les 24:00h

Disseminat: a partir de les 18:00h i fins les 24:00h

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            Tlf. 96 533 52 04
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10h a 13h.

Dimarts: de 16h a 19h. Dijous: Tancat

      
cres d

HORARI D’AUTOBUSOS
COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,;servei cada hora fins les 21:15. 

Dissabtes: 8:15, 10:15, 12:15,14:15, 17:15, 

19:15, 21:15

Diumenges i Festius 8:15, 10:15, 12:15, 

13:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 21:15

COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, fins 14:45  servei  cada hora.   

16:15, 18:15, 20:15 i 21:15

Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 18:15, 

20:15, 21:45 

Diumenges i Festius 9:15, 11:15, 12:45, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15, 20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 7:40, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h 

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables:  10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

    ALCOI-ALACANT
     Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00,                          

19:00, 21:00

  Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 

15:00, 18:00, 21:00

     Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30h a 14:00h

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00h a 18:00h

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT






