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COCENTAINA dia a dia

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.

WhatsApp: 699-83-38-61

Millores i reparacions de diferents camins del terme 

municipal (camí Pequis 2n tram)
Millores i reparacions de diferents camins del terme 

municipal (camí Frangí d’Alt)

Millores i reparacions de diferents camins del terme 

municipal (camí Pequis 1r tram)

Millores en el pont ferroviari que te accés a Gormaig

Adaptació de les voreres al pas de vianants en la segona fase de l’avinguda del Ferrocarril
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Em preocupa

S
'ha acabat el procés dels pressupostos participatius 

de 2018 que un any més, la ciutadania contestana 

preocupada per la millora del seu poble, va presentar 

una sèrie de projectes per intentar que es facen realitat 

gràcies a la part del pressupost municipal que es dedica 

a projectes presentats pel nostre veïnat. Dels projectes 

presentats foren sols quatre els que tècnicament eren 

viables. El projecte elegit fou: Manteniment de la zona del 

Pla de la Font i el Safareig, que obtingué 637 vots. Com 

poden comprovar, la participació ciutadana va a poc a poc 

però cada any s'intenta millorar, ja que és una de les formes 

en les quals la ciutadania pot implicar-se per a millorar el 

seu poble.

En el plenari del passat 26 d’abril s’aprovà l’ordenança 

per a la convivència ciutadana a l’espai públic. Segur que 

vosté no sap de què va açò, jo tampoc ho sé, però crec que 

ens interessa a tots conéixer eixa ordenança i per a poder 

posar-la en pràctica.

Em preocupa que un tema tan important s’haja tramitat 

pels grups municipals de l’Ajuntament i als veïns, que som 

els afectats, no se’ns ha comunicat res per part de ningú 

i no se’ns haja donat la informació i la participació que 

caldria. Nomes disset persones han aprovat una ordenança 

que regula la convivència al nostre poble i no han tingut 

la delicadesa de pensar amb els seus votants i deixar que 

poguérem aportar les nostres idees que milloraren la nostra 

convivència, en la falta que fa! No saben que si vostés estan 

ahí és perquè el veïnat contestà els ha elegit? Perquè pensen 

tan poc amb nosaltres?

I com tots els anys aplegà l’1 de Maig. Els recorda alguna 

cosa aquesta data? Sí, el dia del treball, encara se’n recorda? 

Un dia a l’any perquè totes les persones reflexionem sobre 

l’actual situació laboral, que s’adonen que som treballadors, 

jubilats o aturats i que caldria que participaren en algunes 

de les activitats que es fan a les nostres comarques. A 

Alcoi, com tots els anys se celebra una manifestació perquè 

reivindiquem la nostra situació laboral, reclamem com es 

podria millorar la situació i eixir al carrer tots junts per a 

demostrar que el món laborar necessita tornar a reivindicar la 

paraula treballador. Em preocupa que cada any vaja menys 

gent a la manifestació. La pregunta que ens fem moltes i 

molts és, on estan els treballadors? Hem perdut la paraula 

treballador, ara som “recursos humanos” o números. Però 

també em preocupa, com és que els sindicats sols se’n 

recorden de nosaltres un dia a l’any?

Paco Fuster

E
l grup socialista de l’Ajuntament fa un pas per a 

assumir les competències d’Edificant i fer possible 

la unificació del Bosco, comptant amb el suport de 

Guanyar i Ciutadans.

La comunitat educativa sempre ha considerat que el lloc 

adequat per a la construcció de l’escola és on està el Bosco 

2, ho pensaven en 2004 quan es van adquirir els terrenys 

per a la construcció i seguixen pensant-ho en 2018 amb el 

vot per UNANIMITAT del Consell Escolar.

Conselleria informava sobre el projecte fet per CIEGSA 

i escrivia que «el número de afecciones inducen a 

considerar como muy dudosa la posibilidad de encaminar 

las actuaciones», motiu pel qual el Consell Escolar votava 

per UNANIMITAT que es tombara el centre i es fera un 

nou projecte, sent l’opció més barata, més segura i més 

ràpida segons Conselleria. També per UNANIMITAT el 

Consell Escolar i el Municipal votaven SÍ a la memòria 

tècnica valorada, un document fet segons el programa de 

necessitats enviat des de Conselleria i revisat en 4 ocasions 

pels tècnics de l’Ajuntament, d’Infraestructures de València, 

la Direcció Territorial d’Alacant i la directora del Bosco.

Davant d’aquesta UNANIMITAT dels protagonistes 

sols calia la unió política però el tàndem PP-Col·lectiu 

03820-Compromís amb el seu vot EN CONTRA demostrava 

a 357 famílies i al personal del centre que: les seues 

necessitats NO importen, la seua opinió NO importa i 29 

anys de lluita NO importen.

Dins de la seua «estratègia» per a justificar-se han inventat 

fal·làcies com:

- El centre el pagarà Cocentaina: NO! Les escoles les paga 

Generalitat.

- El projecte de CIEGSA és vàlid: NO! Hi ha un informe 

desfavorable de Conselleria.

- L’escola es pot construir en altre lloc: NO! Hauríem de 

comprar/expropiar el terreny i adequar-lo, cosa que encariria 

el projecte, el retardaria uns 4 anys més i, el més important, 

el Bosco ja ha decidit que vol quedar-se on està.

- L’alumnat anirà a barracons: NO! Fa un any que 

l’Ajuntament treballa per què Conselleria ens autoritze que, 

mentre duren les obres, l’alumnat estiga en l’antic institut.

Malgrat això, els socialistes contestans estem contens, 

ja hem completat la 2a fase d’Edificant i sols ens queden 

2 passos més per obtindre les competències i posar-

nos mans a l’obra! I anem a continuar defenent allò que 

famílies, alumnat i mestres vulguen per a l’escola, són els 

protagonistes i la nostra feina és lluitar pels seus interessos 

i ningú va a parar-nos!

Col·lectiu-Compromís i PP dos partits (o un sol) que no 

han parlat amb cap persona implicada, que no han visitat el 

Bosco i que ignoren totalment la decisió per UNANIMITAT 

del Consell Escolar.

Les seues intencions? Traguen les seues conclusions...

PSPV-PSOE Cocentaina
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M
olts som els ciutadans que defensem una bona 

gestió dels recursos públics. Molts també hem 

reivindicat, reivindiquem i reivindicarem la unificació 

del col·legi Sant Joan Bosco i una educació de qualitat en 

el nostre poble. 

A dia de hui, l’equip de govern socialista amb el suport de 

Guanyar i Ciudadanos aposten per la demolició de l’actual 

edifici del Sant Joan Bosco II per a portar a terme la unificació 

del centre. De veritat creieu que tombar l’actual edifici és la 

millor opció? Per què no es considera la construcció d’un 

edifici nou en altres terrenys municipals? Sent un projecte 

que implica a tota la societat, per què no compta amb la 

participació de tot el poble? On està el sentit comú?

La postura del Col·lectiu 03820-Compromís és clara: portar 

a terme la unificació del col·legi en terrenys municipals 

prop d’on actualment es troba el Bosco II. D’aquesta 

manera, ens evitaríem tombar un edifici que es troba en 

bon estat. A més a més, l’edifici podria acollir altres usos 

i dependències municipals com la Policia Local, la futura 

Escola Oficial d’Idiomes, Ràdio Cocentaina, locals per a 

entitats... En definitiva, mantenir l’actual edifici i construir 

el centre unificat en altres terrenys. No creieu, de veritat, 

que és una bona idea?

Unificar el col·legi en altres terrenys municipals seria 

positiu per als diners de tots. S’estalviaria tombar el centre, 

el temps de la demolició i reduiria la xifra que ha d’aportar 

l’Ajuntament: 6 milions d’euros (que hui en dia no sabem 

d’on ens trauran). 

Ens evitaríem el temps, el cost i la incomoditat de fer 

diferents trasllats; del Bosco II a barracons, i després de la 

ubicació provisional al nou centre. També ens evitaríem, en 

cas que hi haguera un canvi de govern valencià o qualsevol 

paralització de les obres, tenir un col·le tombat, tenir un 

temps indefinit als xiquets en barracons i sense cap tipus 

de perspectiva de cobrar els 6 milions d’euros avançats 

pels contestans. 

Molts hem estudiat al col·legi Sant Joan Bosco, molts 

hem representat als alumnes al consell escolar del centre 

en la nostra etapa al col·legi, i molts pensem que un equip 

de govern desgastat, ajudat d’una artilleria mediàtica i 

propagandística pagada per tots, ha de deixar d’intentar 

dividir Cocentaina per als seus fins electorals. És qüestió 

de sentit comú: de trellat.

Jordi Pla, regidor del Col·lectiu 03820-Compromís
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Col·lectiu-Compromís demana la dimissió del regidor 
d’esports
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha mostrat el seu rebuig 

a l’actitud del regidor d’esports de l’Ajuntament de 

Cocentaina, Saul Botella. El portaveu de la coalició 

contestana, Xavi Anduix, explica que “portem des d’octubre 

preguntant per la gestió de l’ús del camp de la Via i per   

quina relació administrativa hi ha amb el CD Alcoyano 

Societat Anònima Esportiva per a que entrene en les 

instal·lacions municipals de Cocentaina”. Cal recordar que 

el camp de la Via es va inaugurar al passat juliol. Segons 

el regidor d’esports, i queda reflectit en les actes de les 

comissions informatives i plenaris, existeix un conveni amb 

el CD Alcoyano SAD. “Totes les setmanes veiem a la premsa 

com l’Alcoyano entrena al camp municipal de la Via, amb la 

sobreutilització que resulta per a la gespa artificial per a un 

camp acabat de fer pagat pels ciutadans de Cocentaina”, 

recorda Anduix.

Des de la coalició contestana, pregunten a les comissions 

i plenaris d’octubre sobre la temàtica. Més endavant, el 19 

de desembre demanen conéixer el conveni o la relació entre 

l’Ajuntament i el CD Alcoyano SAD. El 16 de gener reben via 

Whatsapp una captura de pantalla d’un conveni entre el CD 

Alcoyano SAD i altre club local. Aquest conveni ja és trobava 

caducat i no feia menció a les instal·lacions esportives, ja que 

era un document de relació interna entre ambdues entitats 

i no estaven ni registrats a l’Ajuntament de Cocentaina. 

Anduix remarca que “eixa no és forma de treballar. És seriós 

enviar captures de pantalla de documents via Whatsapp, 

no seguir les vies institucionals i que no estiguen registrats 

a l’Ajuntament?” Des de la formació insisteixen en què no 

varen rebre la documentació que van sol·licitar i el regidor 

d’esports seguia esquivant les preguntes que formulaven.

Continuen passant les comissions informatives i plenaris 

dels mesos següents i les preguntes del Col·lectiu-

Compromís soles troben una resposta per part del regidor 

d’esports: evasives i històries que res tenen a veure amb la 

relació del CD Alcoyano SAD i l’Ajuntament de Cocentaina 

per tal d’utilitzar el camp municipal de la Via.

El 23 de març, des del Col·lectiu-Compromís es sol·licita el 

conveni entre l’Ajuntament i el CD Alcoyano SAD, els carnets 

d’instal·lacions del CD Alcoyano SAD i el Beniarrés CF amb 

els seus corresponents rebuts de pagament per l’ús de les 

instal·lacions esportives municipals.

El 17 d’abril, la coalició contestana rep un informe sobre 

tot el que s’havia demanat on s’explica que “respecte al 

lloguer de les instal·lacions, ambdós entitats no satisfan 

la taxa per lloguer d’instal·lacions acollint-se a l’article 4 al 

punt 3 de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei 

de poliesportiu municipal”. Els carnets d’instal·lacions del 

Beniarrés CF apareixen com a pagats del 15 de gener i els 

del CD Alcoyano SAD des del dia 4 d’abril. Cal recordar que 

03820-Compromís comença a preguntar en octubre per la 

situació. Per tant, han passat tots eixos mesos sense que 

s’haja pagat per l’ús de les instal·lacions esportives?

Des del Col·lectiu-Compromís volem formular unes 

preguntes per què la societat contestana reflexione: Si el 

regidor d’esports porta dient des d’octubre que hi ha un 

conveni amb el CD Alcoyano SAD, per què finalment se’ls 

cobra el carnet d’instal·lacions esportives? Per què menteix 

de manera premeditada i no diu la veritat? Què amaga? Si 

des del Col·lectiu 03820-Compromís no preguntem per 

este tema; el CD Alcoyano SAD utilitzaria les instal·lacions 

esportives sense pagar res, com ha fet fins al dia 4 d’abril? 

Pot explicar el regidor d’esports per què té una doble vara 

de mesurar entre el CD Alcoyano SAD i la resta de clubs 

municipals de qualsevol esport que paguen els carnets de 

pistes?

El regidor d’esports, Saul Botella, ha mentit a la ciutadania 

de Cocentaina contínuament. Ni anteriorment pagaven l’ús 

de les instal·lacions esportives ni existeix cap conveni. És 

per això, que després de mentir i inventar falsedats, des del 

Col·lectiu 03820-Compromís demanem la seua dimissió. 

Cocentaina no mereix un regidor d’esports que mentisca a 

la ciutadania i que no actue de forma correcta i ètica.
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El PSPV de Cocentaina dóna total suport a la gestió del 

NP PSPV Cocentaina

E
l Partit Socialista de Cocentaina vol eixir al pas de 

les dures afirmacions efectuades pel portaveu de la 

coalició Col·lectiu  03820 – Compromís, Xavi Anduix, 

al plenari del passat dijous 27 d’abril en les que demanaven 

la dimissió del regidor d´Esports del nostre Ajuntament, 

Saül Botella. Des d´aquesta formació política rebutgem 

les maneres i l’actitud verbal del mencionat portaveu del 

grup polític municipal Col·lectiu  03820 – Compromís 

impròpia d’una persona que ocupa aquest tipus de càrrec i 

condemnem fermament les seues afirmacions amb les que, 

per traure simple rèdit polític, s´acusa obertament al regidor 

Saül Botella de mentir a l’oposició durant sis mesos al voltant 

de l´assumpte del conveni amb el CD Alcoyano SAD, el 

Beniarrés CF i els carnets d’instal·lacions esportives; qüestió 

aquesta última tractada a l´ultima sessió plenària. Des de 

el PSPV de Cocentaina no compartim aquestes formes de 

fer política basades en l’atac directe, l’insult personal i les 

desqualificacions cap a un membre de la Corporació Local, 

tal com o va fer Xavi Anduix en nom del grup Col·lectiu 

03820-Compromís. Amb aquest comunicat els Socialistes 

de Cocentaina volem donar tot el nostre suport al company 

Saúl Botella davant la situació generada arran de les dures 

acusacions efectuades pel Sr.Anduix. Per últim el PSPV de 

Cocentaina avala la gran tasca realitzada per Saúl Botella al 

front de la gestió de la regidoria d´Esports durant els últims 11 

anys. Fruit del seu treball incansable, i amb la gran implicació 

de les entitats i clubs esportius de Cocentaina així com del 

personal del Poliesportiu Municipal, i els diferents equips de 

Govern socialistes,  s’ han fet realitat projectes tan importants 

per al futur de Cocentaina com la remodelació del Camp 

de Fútbol La Via, la construcció de dues cobertes,(hoquei/

patinatge i basquet/futbol-sala), o la continua millora de les 

diferents instal·lacions esportives, amb un poliesportiu dels 

millors de tota la província d’Alacant. Cal destacar també 

la realització d’esdeveniments de gran magnitud com el 

Campionat Nacional de Ciclisme en Ruta o el Final de l’ 

Etapa Reina de la Volta a la Comunitat Valenciana que van 

situar al nostre poble en una posició de referència en l’àmbit 

de l’esport autonòmic i estatal, i per suposat sense deixar de 

recolzar l’esport base, futur amb garanties al nostre poble.
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L’Ajuntament de Cocentaina inicia els tràmits per a la 

i del Col·lectiu 03820-Compromís

L
'Ajuntament de Cocentaina va aprovar en la sessió 

plenària d’ahir sol·licitar a la Conselleria d'Educació 

les competències corresponents per a poder iniciar 

els tràmits de construcció del nou CEIP Sant Joan Bosco. 

Aquest punt de l'ordre del dia va comptar amb els nou vots 

a favor del Partit Socialista (equip de Govern), Guanyar i 

Ciutadans, i amb els huit vots en contra del Partit Popular i 

del Compromís 03820-Col·lectiu. Mireia Estepa, alcaldessa 

de Cocentaina, ha mostrat la seua decepció i tristesa pels 

vots en contra de part de l'oposició: “M'haguera agradat un 

suport total i unànime a la comunitat educativa del Bosco, 

després de tants anys pense que mereixen tot el nostre 

esforç i sentir-nos al seu costat en tot moment en aquest 

moment clau per al projecte d'unificació”.

Aquesta sol·licitud de competències per a la construcció 

del nou centre s'ha acompanyat d'una memòria tècnica 

valorada de l'arquitecta tècnica municipal (elaborada 

basant-se en el programa de necessitats marcat per 

la Conselleria d'Educació), dels acords favorables per 

unanimitat dels consells escolars (tant el del Bosco com 

del Consell Municipal) i, ara, d'aquest acord plenari. La 

memòria del projecte del Bosco ha fixat el cost total de tots 

els treballs en 5,99 milions d'euros. Aquest document s'ha 

pogut redactar després de diverses reunions i encontres que 

s'han mantingut entre l'alcaldessa contestana, la direcció 

del Bosco i els representants de la Delegació Territorial 

d'Educació i Infraestructures Educatives.

En referència a la postura de l'oposició municipal, i 

concretament pel que fa a la negativa del Col·lectiu-

Compromís, des de l’equip de govern socialista afirmen no 

entendre què hi ha darrere d'aquesta decisió: “Ens estem 

acollint a un projecte de la Conselleria d'Educació -del seu 

mateix color polític, no ho oblidem- per a poder completar 

un projecte que és una demanda històrica de tot un poble 

i que afecta directament a més de 350 alumnes, a les 

seues famílies i altres tantes persones de l'equip docent, 

administratiu, serveis... Un projecte que té el vistiplau de 

totes aquestes persones directament vinculades. Com 

poden ara votar en contra? Com pot dir el senyor Anduix en 

el plenari, a la cara de la directora i referent a la sol·licitud 

de competències que “per desgràcia ha eixit a favor”? Quan 

durant tot aquest temps tampoc han fet absolutament res 

perquè el projecte avançara, ni tan sols han aconseguit 

una reunió amb el “seu” Conseller d'Educació. No sabem 

quina estratègia és aquesta però ahir va quedar demostrada 

la seua postura i la del PP davant la unificació del Bosco”.

Per últim, i seguint una línia totalment diferent de la del 

Bosco, cal mencionar que el procediment per aconseguir 

l'accessibilitat del Real Blanc, també inclosa en el Pla 

Edificant, sí que va comptar amb els vots favorables de tota 

la Corporació Municipal i seguirà la seua tramitació pertinent, 

en un estat més avançat que en el cas del Bosco i a l’espera 

de la delegació definitiva de competències.

NP Ajuntament de Cocentaina
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E
l nostre poble porta quasi 30 anys esperant la unificació 

del Col·legi Sant Joan Bosco. L’equip de govern baralla 

com a úniques opcions possibles l’ampliació de l’actual 

edifici o la demolició i construcció d’altre al mateix lloc. 

Tant al Col·lectiu 03820 com a Compromís per Cocentaina 

pensem que hi ha més opcions que s’haurien de considerar, 

almenys abans de decantar-se per l’enderrocament o per 

una alternativa.

Estem absolutament en contra de la demolició de l’edifici 

del Sant Joan Bosco II si no és com a últim recurs. Creem 

que s’hauria de considerar seriosament construir un edifici 

totalment nou per a un col·legi Sant Joan Bosco unificat, a 

altre solar (hi ha vàries opcions), prop d’on està actualment 

el Sant Joan Bosco II. Eixa possibilitat és real i presenta 

avantatges suficients com per almenys tindre’ls en compte:

-Ens evitaríem tombar un edifici que es troba en bon 

estat, que aprofitaria per a altres usos: Policia Local, 

Ràdio Cocentaina, una futura Escola Oficial d’Idiomes… 

Si l’haguérem de fer costaria més d’un milió d’euros, però 

resulta que ja el tenim fet i volen tombar-lo.

-Ens estalviaríem els diners i el temps que costa tombar 

l’actual edifici. Al construir-se el nou a un altre solar, ja no 

cal tombar el vell. A més, es reduiria la quantitat que ara ha 

d’anticipar l’Ajuntament, que són vora sis milions d’euros.

-Ens evitaríem el temps, el cost i la incomoditat de fer 

un parell de trasllats, primer des de l’edifici actual a un 

provisional (o a barracons) i després des de la ubicació 

provisional al nou edifici. Alumnes i mestres seguirien anant 

al seu col·legi com fan ara. Un divendres s’acabarien les 

classes a l’edifici actual i al dilluns següent s’entraria al nou.

-Ens evitaríem que, si hi ha un canvi d’administració 

autonòmica o qualsevol problema amb les obres, es tornara 

a paralitzar tot i ens agafara, en el pitjor dels casos, amb el 

cole tombat, amb els xiquets i xiquetes en barracons per 

temps indeterminat i sense perspectives de cobrar de la 

Generalitat els diners avançats per l’Ajuntament.

NP Col·lectiu- Compromís

-Ens permetria ampliar instal·lacions en el futur si fora 

necessari. Els terrenys actuals per al Bosco II s’ajusten als 

requisits de superfície ara, però ja no hi hauria possibilitat 

de més ampliacions futures.

Són tot arguments raonables, de sentit comú, com per a 

no plantejar-se’ls seriosament. Per suposat que les solucions 

alternatives també poden tindre inconvenients, però es tracta 

d’estudiar-ho tot i si cal, a més de pensar, repensar. Volem la 

millor solució per al Bosco. 30 anys esperant la reunificació no 

justifica acceptar opcions que no siguen les millors, o almenys 

no considerar-les totes. Volem accelerar, no precipitar-nos.

Per defensar açò, al Col·lectiu 03820 - Compromís per 

Cocentaina ja sabem que correm el risc de que ens diguen 

de tot. Estan fent-ho. Des de l’equip de govern s’intoxica 

l’opinió pública, però sense rebatre cap dels nostres 

arguments. Fins i tot intenten fer creure que no volem la 

unificació, quan el que no volem és haver de triar entre el 

“susto” o “muerte” que proposen. Però si fa falta quedar 

com els roïns de la pel·lícula, endavant, perquè algú ha de 

dir les coses que la resta no veuen, no volen o no s’atreveixen 

a dir. I perquè el tema és ben important.

Per a nosaltres la unificació del Bosco és una qüestió de 

present i de futur del poble, del conjunt, que és més que 

una comunitat educativa i infinitament més que uns quants 

partits polítics: tothom hauria de poder fer propostes i opinar. 

D’ací quinze o vint anys segurament no quede ningú a 

l’Ajuntament dels actuals regidors. I els que aniran a classe 

o treballaran al col·legi Sant Joan Bosco tampoc seran els 

mateixos. Però l’edifici que ara es construïsca seguirà ahi, 

usant-se per xiquetes i xiquets que encara no han nascut, 

amb pares i mares que no es coneixen a dia de hui i amb 

mestres que encara no van a la universitat. 

Encara estem a temps de pensar-ho bé mentre no es 

tombe l’actual edifici. Això seria irreversible. S’acabaria 

amb la resta d’opcions, carregant-se-les sense haver-les 

considerat mínimament. I això seria imperdonable.

NP Partit Popular de Cocentaina

D
urant el ple de Maig, es va aprovar la memòria per a la 

demolició i la construcció del nou centre Sant Joan Bosco, 

englobada dins de les actuacions per la unificació, que 

a la volta pertanyen a l'anomenat Pla Edificant de Conselleria.

Tant el PP de Cocentaina com la coalició col·lectiu-

compromís van votar en contra d’aquesta mesura per 

les greus deficiències financeres. Segons Rafa Montava, 

portaveu del PP local, “es tracta de quasi 6.000.000 d’euros 

on ni les despeses de trasllat, ni de condicionament, ni 

de lloguer d’aules durant el temps d’execució de l’obra ni 

l'equipament del nou centre escolar estan contemplats. 

Per tant, creiem que haver votat aço sense tindre clar fins a 

l’últim euro i l’última possibilitat -que tampoc s-ha estudiat- 

és una total irresponsabilitat si vetlem pels diners públics 

dels contestans. La unificació és una de les nostres prioritats 

i l'hem reivindicat contra qui siga, no obstant, res és un txec 

en blanc i no solament per les carències de la memòria 

que s’eleva al Ple sinó perquè no estudiar alternatives 

millors suposa perjudicar el centre i als alumnes els anys 

veniders. Estem en el moment de fer les coses bé”, també 

afirma que “no es votava fer o no la unificació sinó una fase 

encara molt embrionària, on s’haurà de redactar de nou un 

projecte tenint un ja licitat, que tot i –suposadament- no 

complir la normativa, seria interessant agafar-lo de base per 

a subsanar-los i no redactar tot de 0, amb tota la demora 

que això suposaria”.

També la formació al complet es mostra sorpresa per les 

declaracions de l'exregidora d’educació socialista i actual 

directora del centre, qui assegurava que el PP de Cocentaina 

no creia en la unificació. La formació sempre ha votat a favor 

d’esta i creuen que és perillós ser acrítics i acceptar sense 

més tot el que s’eleva al Ple.
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L
'alcaldessa contestana Mireia Estepa explicava que la 

situació resultant d'aquesta decisió és que per a l'alumnat 

que accedirà al sistema educatiu al curs 2018-2019, 

que són 84 persones segons el padró, hi haurà un total de 

115 places disponibles, distribuïdes de la següent forma: 46 

vacants al Real Blanc, 46 vacants al Bosco i 23 al Convent.

Les al·legacions presentades pel Consell Escolar Municipal 

i que ara han estat acceptades, esgrimien un total de 12 

arguments que explicaven, per exemple, que: l’escola es 

troba en bones condicions i que amb la supressió d’aules 

s’estarien desaprofitant els recursos del centre; que l’escrit 

on es comunicava l’arranjament escolar no es va presentar 

en temps i forma per part de Conselleria i que l’Ajuntament 

de Cocentaina no és qui hauria d'haver comunicat aquesta 

resolució, o que l’Educació Infantil del Real Blanc es veuria 

afectada pedagògicament amb aquesta retallada d’unitats.

Ara, amb aquesta rectificació l'equip directiu del centre i 

la regidora d'Educació, i alhora alcaldessa, Mireia Estepa, 

han expressat públicament la seua satisfacció per aquesta 

notícia: “Ens alegrem que s'hagen atés les demandes de 

l'escola. Esperem que una vegada feta la matrícula no es 

tanque cap aula, ja que hi haurà aproximadament 30 vacants. 

En tot cas, i si açò passara, demanarem responsabilitats 

directament al Director general de Política Educativa 

Jaume Fullana, que és qui va decidir la supressió anterior”.

I seguim amb més bones notícies respecte al Real Blanc, 

perquè l’Ajuntament de Cocentaina ha rebut la resposta 

definitiva per part de la Conselleria d’Educació: els tràmits 

per a acollir-se al Pla Edificant s’han acomplit amb èxit i el 

consistori pot iniciar de forma imminent la licitació de les 

obres per a la millora en l’accessibilitat del CEIP Real Blanc. 

Aquesta resposta per part de l’ens autonòmic va arribar 

només 6 dies després que el Plenari Municipal votara a favor, 

NP Ajuntament de Cocentaina

i per unanimitat, la delegació provisional de competències 

per a fer-se càrrec del projecte de millora del Real Blanc, 

valorat en 52.391,72 euros. Mireia Estepa, alcaldessa de 

Cocentaina, ha manifestat la seua alegria i satisfacció per 

aquest últim tràmit: “Especialment per la rapidesa que s’ha 

donat Conselleria i que esperem que s’aplique també per a 

la resta de peticions que hem fet a Edificant. És una obra 

molt important per a garantir l’accés a l’escola pública del 

Real Blanc i amb aquestes millores disposarem d’un centre 

totalment adaptat, lliure de les barreres arquitectòniques que 

dificultaven l’accés a la primera planta de l’edifici”.

Les obres per a la construcció d’una nova porta d’accés 

al centre i la instal·lació d’un ascensor, està previst que 

s’allarguen al voltant dels 3 o 4 mesos. “No obstant això” 

avança l’alcaldessa i regidora d’Educació Mireia Estepa, 

“ja es van preveure elements de minoració del soroll per a 

no causar excessives molèsties durant les classes. A més, 

la voluntat de l’Ajuntament és que el gros de l’obra puga 

fer-se durant el mes d’agost, deixant els altres dos mesos a 

qüestions d’instal·lacions”.

Des de l’Ajuntament ja han iniciat l’expedient per a fer 

la licitació de les obres i els departaments de Contractació 

i d’Obres i Serveis treballen centrats en aquest important 

projecte. “Ens vam comprometre a què els projectes del Pla 

Edificant del Real Blanc i el Bosco serien prioritaris per a 

Cocentaina i així està sent”, concloïa Estepa.

començaran abans que acabe l’estiu
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L’Ajuntament de Cocentaina dóna a conèixer els resultats 
dels Pressupostos Participatius 2018
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l dijous 3 de maig el Consell de Participació Ciutadana 

es reunia per fer el recompte de vots i descobrir 

quines eren les propostes més votades per iniciar, així, 

l’execució del primer projecte.

En l’edició dels pressupostos de 2018 ha augmentat el 

número de persones que han escollit votar online respecte de 

l’any passat, resultant que un 78,5% va votar a través de la 

web www.cocentainaparticipa.com i sols un 21,5% va escollir 

acudir a votar presencialment al centre social Real Blanc.

Els resultats de l’escrutini van ser els següents:

La regidora de Participació Ciutadana diu estar molt 

satisfeta amb aquesta edició dels pressupostos i comenta 

que «l’augment de les persones que participen votant ens 

indica que la Participació Ciutadana va calant a poc a poc 

en la ciutadania, en el Consell sabem que és una tasca difícil 

però estem dedicant diversos recursos per a conscienciar 

a la població sobre la importància de la seua opinió per a 

construir el poble que volem». Des de la regidoria s’agraïx la 

implicació de totes les persones que han votat i han presentat 

les seues propostes i es dóna l’enhorabona a les persones i 

entitats per la puntuació obtinguda en la votació.

Mireia Estepa, regidora de l’àrea, explica que «ara la 

proposta més votada passarà a la regidoria d’Obres i Serveis 

i que des d’allí el regidor i el tècnic es posaran en contacte 

amb la persona que va fer la proposta per tal de recollir i 

concretar les seues idees al respecte i tindre-les en compte, 

sempre que siguen tècnicament possibles, en la redacció 

del projecte de manteniment de la zona del Pla de la Font 

i el llavador».

Consell Social
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Comissió de Relacions amb la Societat del Consell 

Social de la Universitat d’Alacant ha guardonat a les 

seus universitàries per la seua implicació social.

La primera en nàixer com a Seu Universitària va ser la de 

Cocentaina, que supera ja els 20 anys de camí, i a la qual 

van seguir moltes altres amb la mateixa intenció: establir 

una relació bidireccional entre els pobles i la Universitat 

d’Alacant.

Els premis 2018 del Consell Social es van entregar el 15 

de maig en la seu de l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la 

Unió Europea en Alacant. Un total de 21 premis repartits en 

11 categories i que en aquesta edició ha volgut reconéixer 

la tasca social que fan les seus universitàries.

El Consell Social té encomanada la missió d’actuar com 

a impulsor de la societat en la Universitat, traslladant les 

expectatives, necessitats i demandes que es produïxen 

entre la societat i la universitat. Amb aquestos premis es 

perseguix l’objectiu de reconéixer la implicació dels agents 

socials amb la Universitat d’Alacant i aquest és el cas de la 

Seu Universitària de Cocentaina, sempre bolcada amb el 

poble que l’acull.

L’alcaldessa de Cocentaina i el director de la Seu 

Universitària van acudir a l’acte per a celebrar el guardó, 

Mireia Estepa assegurava que «és un orgull que el 

Consell Social reconega la feina de la Seu Universitària 

de Cocentaina, una entitat que treballa per apropar el 

coneixement universitari a la vila comtal i que col·labora 

estretament amb l’Ajuntament, així com amb moltes 

activitats que organitzen les entitats del nostre poble. Podem 

presumir de Seu perquè està implicada amb la societat 

contestana i perquè porta la imatge del nostre poble en cada 

curs que organitza i treballa per traslladar les necessitats del 

nostre territori a la Universitat d’Alacant».  
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L’Ajuntament de Cocentaina s’homologa per a atorgar 

NP Ajuntament de Cocentaina

R
ecentment s'han homologat tres centres per a impartir  

9 certificats de Professionalitat, aquests centres 

corresponen a les aules que es troben en la Casa de 

la Joventut, Centre Social Real Blanc i  Centre Cultural el 

Teular. Aquests 9 certificats de professionalitat se sumen als 

2 existents. La capacitat de les nostres aules homologades 

per a impartir certificats de professionalitat acreditats, té 

una capacitat  per a formar a 15 alumnes. El certificat de 

professionalitat és un document que acredita al seu titular 

en una qualificació professional del Catàleg Nacional de les 

Qualificacions Professionals per a exercir una determinada 

professió, tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori 

nacional i són expedits pel SEPE i el SERVEF.

Els certificats de professionalitat que actualment es poden 

impartir en les aules homologades corresponen a la modalitat 

presencial dins de la formació per a l'ocupació i s'emmarquen 

dins de les àrees professionals de: administració i gestió, 

serveis socioculturals i a la comunitat i hostaleria i turisme.

Segons comenta Mariona  Carbonell, Regidora de Promoció 

econòmica “Hui per hui,  estem molt orgullosos de poder 

posar a la disposició de l'alumnat un servei completament 

adaptat per a dur a terme les activitats formatives, així com 

de comptar amb les instal·lacions, equipaments i espais 

adequats per a oferir un servei formatiu proper”.

L’Ajuntament de Cocentaina incideix en la lluita contra 

NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, dins del Pla d'Igualtat i a 

través del Grup Minerva d'atenció a víctimes de violència 

de gènere i domèstica –coordinat per la Policia Local-, 

ha estat impartint xarrades en dos centres educatius del 

municipi durant els mesos de gener, febrer i març. Aquestes 

xarrades s'han centrat en la prevenció de la violència de 

gènere i abasten als alumnes des de primer d'ESO fins a 

segon de batxiller. 

Aquest és el segon any que s'està portant avant aquest 

projecte educatiu i que ha arribat a un total de 470 alumnes 

d'edats compreses entre 12 a 18 anys.

La finalitat d'aquesta activitat és donar informació als 

menors que cursen els estudis en Educació Secundària i 

Batxillerat sobre els recursos policials i assistencials; com 

prevenir i detectar si s'està sent víctima; contribuir a formar 

a alumnes que coneguen els drets i llibertats i valors com la 

dignitat i la igualtat entre home i dones, amb l'objectiu que es 

desenvolupen conductes pro-actives en el rebuig, detecció 

i denúncia de comportaments, així com el coneixement 

de les institucions als quals poden dirigir-se en el cas que 

tinguen problemes. 

Entre els punts on s'ha incidit especialment és en les 

obligacions que tenen els menors i que vénen recollides en la 

normativa del menor. L'ús de les tecnologies de la informació 

i de la comunicació, els riscos que comporten com el sexting 

o el grooming i el control que pot arribar a produir-se en les 

relacions de parella a través dels dispositius mòbils.

L’Alcaldessa i regidora d’Educació Mireia Estepa, així 

com el regidor de Seguretat en l'Ajuntament de Cocentaina 

Marcos Castelló,  han  agraït al Grup Minerva de la Policia 

Local del municipi per involucrar-se d'aquesta manera tan 

activa en la formació dels més joves en la prevenció de 

la violència de gènere. “Malauradament vivim envoltats 

de notícies i fets que ens recorden, constantment, que la 

violència masclista està molt present a la nostra societat. És 

important que els nostres joves no s'insensibilitzen enfront 

de aquests fets i no els normalitzen. Per això ens mostrem 

totalment convençuts que la tasca que està portant avant 

aquest Ajuntament,  així com la feina que es fa a les escoles 

i també a les famílies, és fonamental per tindre una societat 

més sana, respectuosa i que tinga cura de les dones en 

condicions d'igualtat”, apunten des de l’Ajuntament contestà.
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L’Ajuntament de Cocentaina aposta per la substitució de 

NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la Regidoria 

d'Obres i Serveis, segueix treballant de la mà de l'IVACE 

per tal substituir lluminàries antigues (vapor de mercuri) 

per punts de llum de baix consum (led). En total, entre 

l'actuació realitzada a la pedania de l’Alcúdia i al barri de 

Fraga s'han canviat al voltant de 60 punts de llum. Aquesta 

actuació s’ha portat avant a través d'una subvenció del 

IVACE. Per altra banda, s’ha sol·licitat una nova subvenció 

en aquest mateix sentit per a realitzar el canvi de lluminàries 

a l'Avinguda del Ferrocarril i a la Ronda Sud del poble, amb 

un total de 115 lluminàries. Si finalment resulta aprovada, 

la substitució dels punts de llum es realitzarà a finals de 

l’any 2018. Amb aquest pla d'estalvi i eficiència energètica 

en els sistemes de l'enllumenat públic s'aconseguirà un 

major rendiment de les instal·lacions, al mateix temps que 

es reduirà la potència i, per tant, el consum. “Amb aquesta 

reducció del consum energètic”, apuntava el regidor de 

l'àrea Marcos Castelló, “contribuirem a generar un menor 

impacte sobre el medi ambient, reduirem el cost econòmic 

en la despesa elèctrica municipal i aconseguirem una 

major visibilitat tant per a vianants com per a conductors 

de vehicles”.

La dotació econòmica per a la instal·lació de led's a 

aquestes zones ascendeix a més de 90.000 euros, finançats 

al 50% entre l'Ajuntament de Cocentaina i l'IVACE. 

Recordem que l'any passat ja es va completar una fase 

dins d'aquest tipus d'actuacions, el que va suposar la 

substitució a led de 300 lluminàries al barri del Raval i a 

Gormaig. “A banda de les convocatòries que vagen sorgint 

de forma puntual, l'Ajuntament de Cocentaina segueix 

treballant durant l'any amb recursos públics en aquesta 

mateixa línia de sostenibilitat amb l'entorn i d'estalvi”, 

destaca Marcos Castelló.
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NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, mitjançant el seu equip de 

Govern, proposarà iniciar la segona fase de remodelació 

del Camp de futbol de la Via ubicat al Poliesportiu 

Municipal. La intenció dels socialistes és que aquest projecte 

s'emmarque dins del Pla Provincial d'Obres i Serveis (PPOS) 

del pròxim any, i així amb l'ajuda de l'ens provincial poder 

fer front als 365.000 euros d'inversió que suposarà la 

construcció de sis nous vestidors al recentment inaugurat 

Camp de la Via, així com d'un magatzem de material.

Així ho ha determinat l'executiu contestà després 

que l'oposició, durant el passat Plenari, s'oposara a la 

rehabilitació d'un habitatge municipal a la plaça de la Vila 

per a reubicar i millorar els serveis i l'accessibilitat d'àrees 

com el Jutjat de Pau, el SIC o Ràdio Cocentaina. “Hem 

esperat que darrere d'aquesta negativa ens arribara una 

proposta en clau positiva i constructiva, una alternativa 

de l’oposició que va dir “no”. Però més enllà del “no”, 

no existeix cap alternativa. L'única proposta que ens ha 

arribat via el Col·lectiu 03820-Compromís ha sigut la 

construcció d'habitatges i que l'Ajuntament de Cocentaina 

es convertira en promotor immobiliari, el que evidentment 

no ens sembla adient ni raonable en aquests temps. No és 

eixa la funció pública que volem portar avant. Així és que 

nosaltres seguirem treballant pel poble contestà malgrat 

els entrebancs que ara, més que mai, alguns ens volen 

posar. Com encara tenim opcions i estem dins dels terminis, 

proposarem altre projecte que també és molt necessari 

com és la construcció de nous vestidors i un magatzem de 

material al Camp de la Via”. Així s'ha manifestat la portaveu 

de l’equip de govern socialista Mariona Carbonell, al mateix 

temps que ha lamentat el temps perdut entre les negatives 

de l'oposició i la seua falta de propostes. “El projecte dels 

vestidors del camp de la Via s'ajusta als requisits tècnics del 

Pla Provincial d'Obres i Serveis, el coneixen tots des de fa 

molt de temps. És una inversió econòmicament ajustada, així 

que esperem no trobar cap entrebanc més, ni cap excusa 

a partir d'ara”, afegia Carbonell.

Aquest projecte de construcció dels nous vestidors i un 

magatzem es presentarà al Plenari Municipal per a ser 

secundat per la resta de formacions. Mariona Carbonell 

conclou: “Quan es tanca una porta, s'ha d'obrir-ne altra, i 

això és el que hem fet des de l’equip de govern socialista. 

Analitzant les possibilitats, hem buscat una eixida a una 

negativa i a una falta de projecte per part de l’oposició. El 

que vertaderament fa mal al poble de Cocentaina no és la 

confrontació política o la diversitat d'opinions o discrepància 

respecte d'un projecte o d'altre. El que fa mal és la falta 

d'aquest projecte de base, la falta d'iniciatives i el fet que 

darrere d'una negativa no hi haja res més que un interés 

polític en fer mal a l'equip de Govern i en paralitzar la gestió. 

No permetrem paralitzar aquest poble”.

NP Regidoria de Promoció Econòmica

L
'estratègia impulsada per l'Ajuntament de Cocentaina 

per a lluitar contra la desocupació continua obtenint 

el suport de l'administració autonòmica valenciana. El 

consistori rebrà prop de 250.000  euros per a contractar a 

13 persones durant dotze mesos gràcies a la inclusió de la 

localitat en els programes Empuju i Emcuju que implementa 

el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (Servef) per als 

menors de trenta anys en atur. 

Aquests programes els promou el Servef en el marc del 

Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en molts ajuntaments 

són una eina clau per a oferir un lloc de treball als joves, 

un perfil de la població en el qual l'atur de llarga durada 

és major.

Segons informa la regidora de Promoció Econòmica, 

Mariona Carbonell, un dels plans és l'Emcuju, dirigit a joves 

qualificats, a través del qual el consistori demana donar treball 

a nou persones. I l'altre és l'Empuju, destinat a persones 

joves sense necessitat de qualificació professional. Sent 4 

els llocs que s'ofereixen a través d'aquesta convocatòria. Els 

contractes es durien a terme durant el 2018 i 2019, amb el 

començament previst per a aquest estiu.
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Redacció

L
’Ajuntament de Cocentaina va convocar l’any 

passat el primer concurs “Cocentaina Art-Urbà” 

amb l’objectiu de plasmar obres plàstiques 

murals sobre suports arquitectònics de l’entorn urbà 

de la localitat. Aquesta va ser una proposta que es va 

fer des de Guanyar Cocentaina i que va ser molt ben 

rebuda per la regidoria de Cultura i de seguida es va 

començar a treballar en les seues bases i publicitat. 

Els espais disponibles per aquesta primera edició 

eren dos. El primer el mur al C/ Indústria intersecció 

amb Av. Xàtiva (accés nord Cocentaina). Va ser al 

mes d’octubre quan es va plasmar la proposta que 

va guanyar anomenada “Vectorials”,  obra de dos 

estudiants de Torrent Miquel Parce i Cris Bartual i que 

es va plasmar en el lloc marcat i l’altra proposta era 

per al C/ Comte de Cocentaina. La zona de l’actuació 

és la façana del que sempre hem conegut com a la 

Botiga La Campana on havien de col·locar-se 6 macro-

socarrats amb diferents oficis tradicionals. Doncs bé, 

després de quasi un any de treball, es van posar els 

murals homenatjant a 6 oficis tradicionals del poble: 

Alfarer de Norma Prats; Llaurador de Mila Nadal; Albarder 

de Mª Jesús Camps; Sabater de Luis Ardevínez; Forner de 

Merce Agulló i Carboner de Mª Luz Morant.

Un gran treball realitzat a més, per artistes de casa i 

recuperant part d’eixos oficis que antany es tenien a Cocentaina.

Bernardo Pérez, regidor de Guanyar Cocentaina 

assenyalava que aquesta havia sigut la primera edició del 

concurs i que s’esperava que es continue amb el concurs. 

Per la seua banda des de la regidoria de Cultura, Marcela 

Richart destacava el gran treball realitzat pels artistes locals 

i assegurava que s’estava treballant per llançar el que serà 

la segona edició d’aquest concurs d’art urbà.

l´entorn” a Cocentaina

E
l passat 28 de maig va tindrer lloc al 

Centre Cultural de Cocentaina l’acte 

de cloenda del taller d’ocupació 

T´avalem "Descobrint l´entorn”

A l’acte van acudir personalitats com 

Emilia González Carrión, Directora 

Territorial d'Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, 

l´alcaldessa, Mireia Estepa i la Regidora 

de Promoció Econòmica, Mariona 

Carbonell, així com familiars dels 

alumnes, diversos tècnics i equip 

docent.

E l  p ro jec te  denomina t  Ta l l e r 

d'Ocupació T´avalem "Descobrint l´entorn", ha comptat 

amb un pressupost de 194.529,60 € i ha facilitat als 

alumnes treballadors adquirir la certificació professional 

en l'especialitat de "Promoció turística local i informació al 

visitant", homologada pel Servef.

Ha tingut una durada de 12 mesos (1920 hores) i s'ha 

format a 10 alumnes desocupats, dels quals, dos ja han 

trobat treball.

Després d’unes emotives i motivadores paraules de la 

Directora Territorial i la reproducció d’un vídeo recopilatori 

de totes les experiències viscudes durant l’any al curs, els 

alumnes van rebre el Certificat de professionalitat, que 

acrediten la realització amb aprofitament de l´especialitat 

formativa cursada.

Les accions d'aquest programa estan cofinançades pel 

Fondo Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació 

Juvenil.

NP Ajuntament de Cocentaina
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s’equipara el salari amb la resta de Policies Locals

E
ls sindicats amb representació municipal SIPOL, 

SPPLB, CSIF, CCOO i USO han emès un comunicat 

conjunt en la Policia Local en què exigeixen que es 

resolga la seua situació econòmica.

"El salari és tan baix que no trobem municipis on els 

policies locals tinguen un salari inferior al nostre", asseguren 

els sindicats en l'escrit comú. Aquesta situació, han 

assegurat, està generant "gran malestar i la desmotivació del 

conjunt de funcionaris pertanyents al cos de la Policia Local".

Els representants dels policies han explicat que el passat 

dimecres 9 de maig hi va haver una reunió de la plantilla 

per a discutir la situació. Després d'aquesta trobada, els 

policies han acordat per unanimitat deixar de realitzar serveis 

extraordinaris com a mesura de pressió perquè el Govern 

Municipal es pose a negociar.

A aquesta situació, han afirmat, s'ha arribat perquè "el 

regidor de Policia i Personal s'ha limitat a fer promeses sent 

reiteradament incomplertes". Al mateix temps els delegats 

sindicals es posen a disposició del Govern per a "solucionar 

aquest problema i evitar que aquesta situació puga generar 

una menor qualitat en els serveis que es presten".

A proposta de Guanyar Cocentaina es senyalitzen els 
camins rurals del nostre terme municipal
Bernardo Pérez. Regidor de Guanyar Cocentaina

E
l 20 de juliol de 2017, en sessió plenària, es va aprovar 

una partida de 12.000 euros destinada a inversions en 

camins veïnals. Aquesta partida es va portar al plenari a 

proposta de Guanyar Cocentaina amb l’objectiu de senyalitzar 

els camins rurals públics del nostre terme municipal.

Aquesta proposta es va fer per dues qüestions importants 

per a nosaltres: com a primer objectiu, poder localitzar els 

propis camins, i com a segon, el de preservar els topònims 

propis del nostre poble, mantenint i conservant els noms 

amb què tradicionalment han sigut coneguts.

Aquests treballs els ha dut a terme el personal de la 

brigada municipal d’Obres, i en la confecció dels cartells, 

en els treballs de camp, han col·laborat amb els tècnics 

municipals membres de Guanyar Cocentaina d’una manera 

molt activa.

Per tot això, volem destacar que Guanyar Cocentaina no 

sols proposa reivindicacions al govern municipal, sinó que, 

al mateix temps, ho treballa i mitjançant el seu treball du a 

terme les seues propostes.  
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Carmen Pascual i Rubén Mengual rebran l’homenatge en 

Redacció

J
ust després de la festivitat del Corpus Christi, es celebra 

la festivitat del Sagrat Cor de Jesús i ací a Cocentaina, 

eixa imatge està custodiada al Patronat i són els xiquets 

i xiquetes que han pres la primera comunió, els encarregats 

de traure’l en processó.

Com tots vostés recorden, el Patronat i totes les seues 

activitats i devoció al Cor de Jesús, foren difoses i iniciades 

per mossén Eugenio Raduán qui sempre tenia les portes 

obertes per a què els xiquets i xiquetes jugaren, aprengueren, 

disfrutaren.... els anys van passar i gràcies a les diferents 

juntes del Patronat, s’han mantés les activitats esportives i 

teatrals del Patronat, no hem d’oblidar que el Patronat ha 

estat l’encarregat de realitzar el gran teatre de carrer de la 

Passió i que tenen un equip de futbol 7 competint en la lliga 

local, sense deixar de banda la base, on tots els dissabtes 

a les mateixes instal·lacions del Patronat, els més menuts 

s’inicien en el món del futbol.

Doncs bé, un any més, parlem de la festa que els 

responsables del Patronat, presidits per Jordi Boyero, han 

organitzat per commemorar l’efemèride del Cor de Jesús. 

Una junta que s’estrena en el càrrec i una junta molt 

vinculada d’una manera o una altra a l’activitat esportiva, 

cultural i pastoral que exerceix el Patronat.

Una vegada enramat el lloc amb banderoles i els pendons 

que penjen del mateix edifici, el diumenge 3 de juny es va 

jugar l’esperat partit de futbol de veterans i ja dilluns va 

començar la setmana gran amb la mirada posada en els més 

menuts, amb un castell inflable i competicions de futbolí, 

tennis taula, escacs, futbol 3x3 i bàdminton.

Dimarts va ser el torn dels més majors, i és que fidels a la 

cita que els brinda el Patronat, la Rondalla i Coral La Amistat 

dirigida per Rafael Cantó, van oferir un bonic concert al Pati 

del Patronat.

La setmana avançarà dimecres amb el Cine fòrum a les 

21h i dijous 7 de juny el grup de teatre el Patronat de nou 

ens arrancarà un somriure amb el clàssic “Nelo Bacora”, 

un sainet per no para de riure i passar sens dubte, una 

molt bona estona.

Divendres 8 de juny, arribarà ell dia gran. A les 8h de la 

vesprada i a l’Església de Santa Maria Eucaristia en memòria 

de mossén Eugenio Raduán i tot seguit, processó pels 

carrers de costum i amb uns portadors molt especials ja 

els xiquets que han pres enguany la primera comunió són 

els encarregats de dur la imatge del Sagrat Cor de Jesús. 

Finalitzada la processó, i al pati del Patronat, tindrà lloc una 

dansada infantil i també es lliuraran els premis de les diferents 

competicions celebrades el dilluns. I ja per tancar la jornada 

de divendres, es donarà pas al reconeixement o homenatge 

que el Patronat dedica a dues persones, una vinculada al 

Patronat per la seua entrega i dedicació i una altra que haja 

destacat en el món esportiu. El primer reconeixement serà 

per a Carmen Pascual Pérez i en el terreny esportiu, dit 

reconeixement serà per a Rubén Mengual, gran esportista 

d’hípica amb projecció internacional.

Tota la informació del Patronat la trobarem als díptics que 

s’han repartit per les parròquies i als mateixos socis, uns 

díptics enguany que recorden de manera especial a d.Miguel 

Simón que durant més de 30 anys va seguir recolzant 

aquesta festa del Patronat, recordant sempre al benvolgut 

mossén Eugenio Raduán, de segur que en aquest 2018, 

tots dos la van celebrar en un lloc privilegiat al costat dels 

difunts del Patronat i del propi Cor de Jesús.

Un últim apunt d’aquesta festa, dir-los que les portes 

del Patronat estan obertes per a aquells que els vullguen 

acompanyar. Hi haurà molta activitat i tots són 
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E
l diumenge 28 de abril Cocentaina va albergar la 18 

edició de l’encontre de boixeteres. La principal novetat 

d’aquesta edició ha estat en què no es va dur a terme 

al Pati d’Armes del Palau Comtal sinó al Centre Social Real 

Blanc, el canvi d’ubicació va ser força positiu perquè el 

diumenge el vent era molt fort i haguera impedit que poguera 

fer-se en un lloc a l’aire lliure. A les 10h del matí va començar 

la recepció dels pobles i a partir d’ahí, la gent va començar 

a fer boixets fins a l’hora de dinar.

A més en l’encontre es va poder gaudir d’una exposició 

Redacció

dels diferents objectes realitzats amb aquesta tècnica, una 

exposició que estava ubicada a la sala d’actes del centre i fora 

en la placeta hi havia diferents paradetes que van patir el vent.

Aquest encontre que ja ha complit la majoria d’edat està 

organitzat per les Mestresses de casa. La seua presidenta 

Esther Faus assenyalava als mitjans de comunicació locals 

que una vegada conclosa la jornada “faran balanç de la 

conveniència o no de continuar duent-la a terme al Centre 

Social Real Blanc o de nou tornar al Palau, amb tot estem 

molt contentes un any més de la participació de la gent en 

aquest encontre de boixeteres”.

Paula Figuerola I Prats

A 
l’igual que passa en cada casa quan tens alguna cosa 

que celebrar o quan esperes o tens a algú a ta casa, 

ho vols tenir tot a la perfecció. Doncs, el mateix passa 

en aquest grup de dones de la parròquia de santa Maria. 

És una tasca que, moltes d’elles, realitzen des de fa més 

d’una dècada. I, és que, és una feina que no es veu en la 

festa, però quan els socarrats i socarrades dipositen les 

flores a la nostra Mareta i, una vegada, finalitzada la missa i 

homenatge als majors, aquestes dones, alguna d’ella sent el 

seu sant, deixen en ordre la parròquia: lleven les flores que 

han caiguts o són xafades al terra, les milers de botelletes 

d’aigua, amuntonen cadires etc. Encara que és una feina 

que, com hem dit anteriorment, no és veu, totes elles ho 

fan amb molta il·lusió, de veure com, als peus de la nostra 

Mareta, intenten que la nostra Mare, estiga el més còmoda 

possible a la parròquia de santa Maria, com tots i cadascun 

de nosaltres o faríem a la nostra casa. 

Des d’ací, un gran i merescut homenatge a Isabel 

Benavent, Mila Prats, Amparo Sanjuan, Carmen, Loli, Emilia 

i Carmen per la tasca que realitzeu any rere any. 

En especial, aquest xicotet homenatge, se’l mereix Amparo 

Sanjuan, coneguda carinyosament per les seues amistat 

per “Amparito” o “Amparo la del matador” on porta tota la 

vida acudint a aquesta tasca incansablement i a més, fins 

ben entrada la vesprada està fent-li companyia i admirant 

la mirada de la Mare de Déu del Miracle. GRÀCIES Amparo! 

La Mare de Déu estarà molt orgullosa de tu!
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Un solo corazón
Parroquia de El Salvador

C
ientos de jóvenes pertenecientes a un total de 29 grupos 

juveniles procedentes de parroquias, colegios, coros y 

movimientos cristianos de la diócesis participaron el 

domingo día 15 de abril en el XXXIX Festival de la Canción 

Vocacional organizado por el Centro Vocacional “Juan Pablo 

II” en el Seminario Mayor de Moncada, con la presencia del 

obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo Ros bajo el lema 

“Has hallado gracia delante de Dios”, al que debían ajustarse 

las canciones representadas con letra y música originales.

Durante el festival se instalaron en los jardines del 

Seminario carpas para exponer, en una de ellas, el Santísimo 

y realizar, en otra, actividades, juegos y dinámicas orientadas 

a plantear la vocación. Igualmente, los grupos pudieron visitar 

las instalaciones del Seminario guiados por los seminaristas.

Un grupo de jóvenes de post-confirmación de la 

parroquia de El Salvador se habían inscrito al festival con 

la ilusión de participar interpretando una canción de la 

que ellos mismos fueron los autores de música y letra con 

la intención de disfrutar junto a otros chicos y chicas de 

un día de experiencia de Iglesia. Se esforzaron durante un 

tiempo en los ensayos para preparar lo mejor posible y con 

responsabilidad su actuación pero la sorpresa y la alegría 

fueron enormes cuando el jurado anunció que el segundo 

premio en la categoría “Jóvenes-Cuerda y Viento” había 

recaído en el grupo “Un solo corazón” de la parroquia de 

El Salvador de Cocentaina.

Agradecemos de todo corazón a este grupo de jóvenes 

las alegrías que nos proporcionan con su presencia en la 

parroquia y les animamos a perseverar en estas actividades 

que fomentan no solo la relación entre ellos sino también 

logrando que cada día nos sintamos más orgullosos de que 

hayan hecho de su vocación una buena ocasión no solo 

para interpretar música sino también para rezar y hacer 

comunidad. 

La Setmana de Càritas arriba a la XIV edició

C
àritas Diocesana de València ha organitzat la seua XIV 

setmana de Càritas a Cocentaina, totes les activitats 

es van realitzar al Patronat. En aquest 2018 el lema 

va ser “Tu compromiso mejora el mundo”

La primera de les activitats programades va ser el dimecres 

16 de maig, es tractava d’una xarrada sota el títol “Cristians 

i compromís sociopolític: la caritat política” i va ser a càrrec 

de Montse Escribano, doctora en filosofia, llicenciada en 

ciències religioses, en humanitats i màster en Teologia.

-El dijous hi va haver una altra xarrada, en aquest cas 

amb el títol “El compromís de joves de Càritas en Palestina. 

Testimoni d’esperança des del cor del sofriment” a càrrec 

d’Àngela Cerdà, voluntària de Càritas. I ja divendres 18 es 

va organitzar “Oració d’acció de gràcies” al Monestir de la 

Mare de Déu del Miracle.

Tres dies intensos on se’ns mostra la llavor de Càritas 

en el món, sense oblidar la feina callada que realitzen els 

voluntaris de Càritas interparroquial de Cocentaina.

Redacció
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Parroquia el Salvador/Parroquia Santa Maria. 

Fotos: Carles Cerver. Fletxa

L
a tarde-noche tiene algo de especial para la oración. 

Jesús mismo pasaba las noches en oración, o se 

levantaba al amanecer para orar.

La tarde-noche del viernes anterior a las confirmaciones se 

reunió la comunidad parroquial  de la iglesia de El Salvador 

para pedir el Espíritu Santo para veintidós jóvenes que este 

año recibirían el sacramento de la confirmación. Sentirse 

acompañados además de sus familias y padrinos les hizo 

estar muy felices.

El primer paso era lograr el silencio, descansar del bullicio 

de sus actividades diarias; lograr el silencio no resulta fácil 

pero poco a poco ayudados por las palabras de D. Ramón 

junto con el seguimiento por la pantalla de la celebración que 

les preparó D. Javier y al calor de los cantos de los jóvenes 

de post-confirmación, se creó la atmósfera necesaria para 

que la Palabra de Dios resonara en sus corazones. 

Y con el silencio interior fueron tomando consciencia de ante 

quién se encontraban…ante quién se postraban para adorarle, 

para alabarle, para mirarle. El paso siguiente era dejarse amar 

por el Señor pero especialmente en la persona del Espíritu 

Santo presente en ese momento y siempre en nuestras vidas.

A la memoria nos vino a todos la convivencia que tuvimos 

en el Monasterio de la Conversión en Sotillo de la Adrada y en 

la que las Hermanas María y Agnes trabajaron con los chicos 

el taller “Necesidad de silencio para poder escuchar” y que a 

la hora de la puesta en común fue la actividad a la que mayor 

atención prestaron y que dijeron más les había calado. Un 

aprendizaje que en estos momentos les sirvió de gran ayuda.

El observar la escena de estos jóvenes haciendo oración nos 

puede ayudar a comprender que cuando les facilitamos las 

oportunidades necesarias, son capaces de contagiarnos todo 

lo mejor de ellos y que debemos hacerles llegar las palabras 

del Papa Francisco cuando les pide que sean alegres y 

valientes y se comprometan en ser ellos los protagonistas 

de su propia historia sin tener miedo al qué dirán.

La tarde-noche del día anterior a las confirmaciones tuvo 

lugar la Celebración del Perdón. Celebrar el perdón es 

siempre motivo de alegría y regocijo al experimentar la paz 

interior y así es como se sintieron cada uno de ellos, contentos 

y felices al escuchar las palabras que continuamente se 

repetían esa noche: ¡Alégrate, Dios te quiere! El examen 

de conciencia que D. Javier les había preparado con 

anterioridad les ayudó a reflexionar acerca de la actitud 

incorrecta con la que en algunas ocasiones nos comportamos 

logrando con ello nuestra infelicidad y la de los demás.

Y por fin llegó el gran momento, esta vez a la luz y al 

calor del pleno día. De nuevo el raval se llenó del sonido 

de las campanas que anunciaban que algo importante iba 

a acontecer, y es que toda la comunidad parroquial iba a 

acoger, acompañar y celebrar que  un grupo de  jóvenes iba 

a recibir de manos del Vicario Episcopal Don Juan Melchor 

Seguí Sarrió el sacramento de la Confirmación. Entraron a 

la iglesia en procesión y besando la pila bautismal, tomando 

su agua y realizando con ella la señal de la cruz en su frente, 

recordaron así su condición de bautizados.

Al terminar la celebración Don Ramón Micó Colomer, 

párroco de El Salvador, tuvo palabras de agradecimiento para 

todas las personas que habían acompañado a los jóvenes 

en un día tan importante para ellos demostrándoles así que 

les queremos mucho y que son muy importantes para todos 

nosotros. Les felicitó y les dio las gracias por haber puesto 

todo lo mejor de ellos.

A continuación no podía faltar la visita a los patronos de 

Cocentaina Sant Hipòlit y la Mare de Déu del Miracle para 

dar gracias por el sacramento recibido y por todo lo vivido 

y compartido. 

Pidamos al Espíritu Santo que al repartir sus dones sobre 

estos veintidós jóvenes se llenen sus vidas y den fruto en 

abundancia y que con la infinita ternura de su amor “el 

dulce huésped del alma”…llegue a sus almas.  

Por su parte en la parroquia de Santa María, el sábado 

28 de abril un total de 26 jóvenes recibieron también la luz 

del Espíritu Santo, en este caso fue monseñor Arturo Ros, 

obispo auxiliar de Valéncia quien les infundió la gracia de 

Dios a través del sacramento de la Confirmación con unas 

sencilla y humildes palabras nacidas desde el corazón para 

unos jóvenes que empiezan su caminar en la vida adulta 

cristiana. Los jóvenes confirmados han tenido dos años de 

formación de catequesis, aunque muchos de ellos habían 

seguido su camino hacia Jesús des de la Primera Comunión 

y a través del júnior Generació Oberta. En estos dos años 

han comprendido la importancia de la vida cristiana y han 

madurado su fe gracias a sus catequistas Mitos, Pili, Rosa 

Mari y Cheli y como no, gracias a d. Eduardo Rengel, el 

párroco que les ha ayudado a no ser débiles y a fortalecerse 

gracias al don de Dios.

Tras la Eucaristía, los confirmandos junto con sus familiares 

y amigos, marcharon al Monasterio de la Mare de Déu para 

realizar la acción de gracias por este nuevo sacramento 

recibido, confirmado así, su fe en María, la Madre de Dios.
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/Medi Ambient

Què hem fet? 

Al maig, s'ha commemorat el dia de la biodiversitat, i entre 

altres accions s'ha realitzat la visita al Projecte Canyet, amb 

presència de famílies acompanyades dels seus fills que han 

pogut gaudir de l'experiència de veure de prop els exemplars 

de voltors que han anat repoblant les nostres crestes des 

de fa més de 15 anys, així com descobrir el seu hàbitat i 

els seus costums.

Així mateix, a la fi de maig, s'ha realitzat en la Casa de la 

Joventut, la reunió de la Junta Rectora del Parc Natural de la 

Serra de Mariola, doncs la seua tasca és de gran importància, 

ja que es tracta d'un Òrgan consultiu, representatiu i 

canalitzador de la participació i de les iniciatives de la 

propietat, les diferents administracions i els col·lectius 

públics i privats relacionats directament amb els objectius 

del Parc de la Mariola.

A Juny

La dieta mediterrània és considerada com un bé que tots 

hauríem d'incloure en la nostra vida i està declarada per la 

UNESCO Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. En 

la piràmide nutricional de la dieta mediterrània destaca el 

consum de fruites i verdures, llegums, fruita seca, peixos, 

carns blanques, s'aposta pel consum dels aliments de 

proximitat o “quilòmetre 0” —el radi de procedència de la 

matèria primera no és de més enllà de 100 quilòmetres—, 

se subratllen conceptes com la posada en valor de la 

producció local, productes amb més sabor o del sentit 

ecològic, el reforç i la tradició de l'horta i l'agricultor local, 

o la democratització de les cadenes de consum. En aquest 

marc, també es reforça la idea de la petjada ecològica, del 

paper d'aquest model de consum quant a la reducció de les 

emissions contaminants. Quines fórmules existeixen per a 

trobar aquests aliments de proximitat? Cooperatives, grups 

de consum, mercats municipals o punts de venda directa i 

fins i tot menjadors escolars ecològics.

És el moment d'anar canviant els nostres hàbits de vida i 

apostar pel consum dels productes de temporada, elaborats 

pels agricultors de la nostra comarca, amb un respecte per 

l'ecologia i la recuperació de les varietats locals.

Al llarg del mes de juny et convidem a participar en 

diverses activitats:

El dissabte 9 de juny, "Ruta de les Hortes", eixida a peu des 

del Centre social, passant per Fraga fins a arribar a l'Hort 

ecològic L´Alcavonet, i descobrir el paisatge d'horta i les 

diferents varietats de temporada que es cultiven.

Asi mateix, el 28 de juny es presentarà la "xarxa 

agroecològica", es tracta d'una associació de consumidors 

i de productors d'aliments ecològics, locals i de temporada 

i remunerats a preus justos a les persones que els han 

conreat o elaborat. Hi haurà una degustació dels productes.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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L
a Federació Junta de Festes de Cocentaina va organitzar 

per al mes de maig un ampli programa d’actes per tal de 

commemorar el 418 aniversari de l’elecció i proclamació 

de Sant Hipòlit Màrtir com a Patró de la Vila Comtal.

Actes que es van iniciar el dissabte 5 de maig amb una 

Eucaristia solemne a l’Església de Santa Maria, la xarrada, a 

càrrec de Juan Enrique García Aznar, sobre la presència de 

Sant Hipòlit Màrtir en el Concurs de Dibuix i Pintura Infantil 

que organitza la Junta de Festes des de fa 21 anys i que 

no va deixar indiferent a ningú, posant en relleu la poca 

presència de Sant Hipòlit en els dibuixos infantils.

com a Patró de Cocentaina
Redacció. Fotos silvia Botella i Carles Cerver, Fletxa.

La vetlada va seguir amb, la imposició de les insígnies als 

nous Caps de Filà i on els quatre càrrecs festers de l’any 

passat 2017 van signar al llibre d’honor de l’entitat festera. 

També es van lliurar els premis del XXI concurs de Dibuix 

i Pintura Infantil. En aquesta XXI edició del concurs han 

participat més de 100 xiquets d’infantil, primària i 1r i 2n 

d’ESO i els dibuixos, tant els guardonats com els que no 

havien estat premiats van estar exposats a la Casa del Fester 

durant tot el mes de maig. Aquesta era una de les novetats 

d’aquest any, ja que de normal, els premis s’entreguen en 

la setmana festera, però en aquest cas, l’entrega es va fer 

als peus del Patró.

Ja el dilluns dia 7, dia en què feia 418 anys havia sonat 

el nom de Sant Hipòlit per primera vegada en el poble (i hi 

va fer fins a tres vegades), es va oficial la Missa solemne del 

Patró. Una vegada finalitzada, es va fer entrega de la imatge 

de Sant Hipòlit a l’associada devota Aitana García Pascual i 

també es van imposar les medalles als majorals i majorales 

i es van presentar els nounats al Patró.

Amb tot, la Junta de Festes havia preparat també altres 

actes al voltant d’aquesta efemèride com ara la projecció al 

Centre Social Real Blanc de pel·lícules inèdites de les Festes 

de Cocentaina dels anys 1969, 1973, 1975 i 1976 cedides 

per la família de Jorge Ibáñez Abad. També es va poder veure 

una pel·lícula de 1984, cedida per José Luís Botella Richart, 

i un documental que RTVE va dedicar als Moros i Cristians 

del municipi en 1967. Un gran document remasteritzat i 

arreglat per José Luis Botella que va aconseguir omplir el 

saló d’actes del Centre Social, i és que una imatge val més 

que mil paraules i la cura que s’ha tingut a l’hora de realitzar 

el muntatge va fer possible que la projecció fora tot un èxit.

Tanmateix, el diumenge 20 de maig es va fer una ruta 

urbana sobre Sant Hipòlit que partia des de la Casa del 

Fester i que va estar guiada per l’historiador local David 

Agulló Giner, qui a més és fester de la Manta Roja. La ruta 

que v congregar més de 60 persones, ens va descobrir 

racons del poble molt vinculats al nostre Patró.

Els actes al voltant del 418 aniversari de l’elecció i 

proclamació de Sant Hipòlit com a Patró de la Vila van 

concloure el dissabte 26 de maig amb el tradicional dia de 

les paelles que, amenitzat per la Unió Musical Contestana i 
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la colla Mal Passet, van omplir de festa i germanor el lloc…

era el final d’uns actes i l’inici del comte enrere per a la 

publicació, perquè durant el mes de juny tots els dissabtes 

tindran lloc els assajos dels publicadors infantils a les 

diferents fiales de càrrec 2018.

Però juny també ve carregat d’actuacions al voltant de 

les nostres festes. Així doncs el 16 de juny tenim cita amb 

el teatre. La genialitat de Pablo León de nou pren forma 

en forma de sainet i sota la direcció de Franjo Maíquez, la 

filà Cavallers de Llúria- capità cristià 2018- i la fila Muladís 

–bandera mora 2018- ens presenten l’obra “Tots a votar”. 

Sobre l’escenari festers d’ambdues filaes i altres que també 

han recolzat aquesta iniciativa que en dues sessions es 

convertiran en actors amateurs i tot per un bon fi: l’associació 

“Somriure”. Serà al Centre de Cultura el Teular i les entrades 

ja estan a la venda en les pròpies filaes i diferents comerços 

locals. I l’endemà, celebraren junts el primer dels actes que 

commemora el 150 aniversari de la Cavalleria Ministerial, 

amb un concert de música festera amb la banda de Bolbaite, 

també al Centre de Cultura el teular i en horari vespertí. Un 

cap de setmana complet i ple de festa.

Ramón Garcia i Soler dirigirà l’Himne de Festes de 
Cocentaina en 2018
NP Junta de Festes

L
a Federació Junta de Festes de Cocentaina ha aprofitat 

el marc de les celebracions del 418 aniversari de 

l'elecció i proclamació de Sant Hipòlit Màrtir com a 

patró del municipi per anunciar que Ramón Garcia i Soler 

serà el director de l'Himne de Festes d'enguany. El mestre, 

compositor i director té gran vinculació amb Cocentaina, 

ja que va dirigir a l'Ateneu Musical entre 2012 i 2014. A 

més compta amb una important trajectòria en l'àmbit de la 

Música Festera que queda reflectida en reconegudes peces 

dins d'aquest gènere com la marxa cristiana Batallers, la 

marxa mora Lidia o el pasdoble Amado; entre moltes altres. 

El vicepresident Musical de l'entitat festera, Francisco Valor, 

ha destacat que Ramon Garcia i Soler ha aportat noves 

tècniques de composició a la Música Festera a la vegada 

que ha portat la mateixa fora de les nostres fronteres, 

interpretant-se les seues obres als Estats Units, Holanda, 

Alemanya, França, Bèlgica, Japó, Canadà o el Regne Unit. 

També ha assenyalat que Garcia i Soler es un referent per als 

compositors contemporanis "la gran trajectòria que l'avala ha 

estat un dels principals motius que ens han portat a pensar 

en ell perquè siga el director de l'Himne de Festes d'enguany. 

És un assidu també als concerts festers de Cocentaina de 

cada any i ja ens ha transmés que afronta aquest repte amb 

molta il·lusió. Amb la seua elecció seguim apostant des de 

la Junta de Festes per obrir l'acte de la interpretació de 

l'Himne a altres compositors i músics que destaquen dins 

l'àmbit de la Música Festera", assegura.

Les Festes de 2018 tindran més protagonistes

La Junta de Festes de Cocentaina ha donat a conéixer 

també altres noms propis que tindran un protagonisme 

destacat abans que arribe la trilogia festera en honor a Sant 

Hipòlit Màrtir del 2018. El dissabte 7 de juliol tindrà lloc la 

Presentació de Càrrecs a les deu de la nit al Pati d'Armes 

del Palau Comtal en un acte conduït pel periodista local 

Gabriel Pascual que actualment exerceix la seua activitat 

professional a la Cadena Cope d'Alcoi. En la mateixa vetllada 

es descobrirà el cartell anunciador, obra de l'artista Pau 

Sellés Alós, mentre que el rector de l'església del Salvador 

i un dels Assessors Religiosos de la Junta de Festes, En 

Ramon Micó Colomer, exercirà de mantenidor. Finalment 

el divendres 20 de juliol, a les nou de la nit, es presentarà 

la Revista de Festes i en aquesta ocasió Ivan Carbonell 

Iglesias serà el mantenidor. Aquest acte estarà conduït per 

la periodista contestana Anna Cortés Morant.
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Redacció

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina, que presideix Hipòlit Borràs, ha organitzat 

un Certamen d'Interpretació de Música Festera per al 

proper any 2019. La iniciativa és una de les grans apostes de 

la nova directiva de l’entitat festera i tots els components de la 

mateixa han estat treballant en ella des de fa més d’any i mig.

El citat Certamen tindrà caràcter bianual i persegueix el 

clar objectiu de fer valdre el gran Arxiu de Música Festera 

que posseeix la Vila Comtal; considerat com un dels més 

importants de la Comunitat Valenciana. A més el projecte 

naix amb vocació de continuïtat de cara als anys vinents 

“volem que perdure en el temps i que siga un referent de la 

música de moros i cristians en l’àmbit autonòmic i nacional 

de la mateixa manera que ja ho és de la música coral el 

Certamen Fira de Tots Sants”, indica el vicepresident Musical 

de la Junta de Festes contestana, Francisco Valor. El concurs 

se celebrarà el dimecres 1 de maig de 2019 al Centre 

Cultural El Teular i com a obra obligada tindrà una marxa 

cristiana del compositor Josep Robert Sellés i Camps basada 

en l’Himne de l’IV Centenari de Sant Hipòlit; la música la va 

compondre el mateix autor en l’any 2000. A més Moisés Gil 

ha creat el logotip i la imatge dels trofeus que es lliuraran 

a les bandes premiades “poden optar a participar totes les 

que ho desitgen del territori estatal i finalment seran tres les 

que competisquen el dia 1 de maig”, aclareix Valor. Per la 

seua banda s’han establit tres guardons econòmics dotats 

de 3.500 euros el primer, 2.000 el segon i 1.000 el tercer.

El Certamen d’Interpretació de Música Festera, que 

compta amb el total suport de l’Ajuntament de Cocentaina, 

serà presentat oficialment aquesta tardor i les bases del 

mateix es donaran a conéixer a partir del mes de setembre. 

L
a Conselleria d'Educació, Investigació, 

Cultura i Esport incoa l’expedient de 

bé d’interès cultural de 70 campanes 

gòtiques valencianes.

Les campanyes d’inventari dutes a 

terme per la Direcció General de Cultura 

i Patrimoni sobre les campanes del nostre 

territori han donat com a resultat el 

coneixement de 70 campanes gòtiques, 

datades entre 1250 i 1659.

Es tracta de magnífiques peces de bronze, 

amb belles inscripcions i relleus gòtics, que 

han sobreviscut a l’ús per al qual van ser 

concebudes, i que nombroses vegades és 

la causa de la seua ruptura i desaparició 

en dècades recents. Amb aquest expedient, s’inicia el 

procés de la seua protecció amb la figura de bé moble 

d’interés cultural a favor de les campanes més antigues de 

la Comunitat Valenciana, ja que com indica la nostra llei, 

aquest conjunt de campanes presenten característiques 

Redacció
singulars i rellevància per al patrimoni 

cultural del nostre territori.

Les campanes són l’únic instrument 

musical que a penes varia de so al 

llarg dels segles. Qualsevol canvi (de 

jou, de batall o inclús d’ubicació a la 

torre) modifica la seua sonoritat i pot 

posar en perill l’existència mateixa de la 

campana. Per això han de tractar-se amb 

atenció extrema les campanes antigues, 

especialment les anteriors al segle XVII, 

encara prou abundants al nostre territori.

El DOGV ha publicat l’inventari de les 

campanes gòtiques amb una descripció 

detallada de cada bé que permet la seua 

precisa identificació, i ha de seguir-se 

el procediment habitual, marcat per la Llei del patrimoni 

cultural valencià, per al seu inici i posterior declaració. 

Entre elles es troba la campana del Tedèum de la parròquia 

del Salvador de Cocentaina, aquesta va formar part de 

l’exposició de la Llum de les Imatges.
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Oberta la matrícula en el Sent-me 2018, que enguany 
arriba a la cinquena edició

S
embla que va ser ahir quan es va posar en marxa 

aquesta iniciativa cultural que, amb el temps, s’ha 

consolidat com una de les més grans cites que 

s’organitzen a la nostra localitat durant tot l’any.

El Sent-me és una oportunitat única de participar en una 

trobada que fomenta no sols la formació musical, sinó també 

la humana. Enguany, novament, tornarem a rebre amb els 

braços oberts els participants, vora un centenar, que arriben de 

tots els llocs de la península; altres, fins i tot, vénen de territoris 

insulars o d’altres zones del món més allunyades de nosaltres.

No obstant això, convé recordar i insistir que el Sent-

me és una ocasió que no pot deixar passar cap estudiant 

de música de Cocentaina, de la nostra comarca o de les 

comarques veïnes, perquè és el moment d’aprofitar els 

ensenyaments que els impartiran els professionals que el 

Sent-me els brinda: solistes i professors de primera fila, 

persones emotives, motivadores, amables i amb experiència.

Per tant, es tracta d’una oportunitat de millorar els seus 

estudis musicals matriculant-se en el Sent-me 2018 que 

tindrà lloc, com cada any, a mitjan juliol, en concret del 16 

al 21 de juliol.

I per als més menuts que volen començar a introduir-se en 

el fantàstic món de la música també està oberta la matrícula 

en el Sent-met.

Finalment, cal tenir present també que el Sent-me no és 

únicament un curs més de música dissenyat per a cada 

instrument, per a cada especialitat: el Sent-me és també un 

espai obert a la reflexió, en què són benvingudes totes les 

persones amb ganes d’intercanviar experiències, de dialogar 

a través dels “Encontres amb… ” als quals, recordem, hi 

pot assistir qualsevol persona amb aquestes inquietuds de 

manera lliure, ja que des de fa un parell d’anys aquestes 

activitats són obertes sense que siga necessària cap tipus 

de matrícula ni inscripció prèvia.

Així mateix, també són oberts i lliures els concerts que 

NP Sent-me Cocentaina

cada nit s’oferiran en diferents espais de Cocentaina, 

excepte el concert del dimarts 17 al Palau Comtal, el 

qual té una entrada de 12 euros que es pot adquirir ja 

a la Casa de la Joventut, un concert que, sense dubte, 

representa una fita històrica en el Sent-me i a Cocentaina, 

ja que es presentarà per primera vegada la Novena 

Simfonia coral de L. V. Beethoven a càrrec de l’Orquestra 

Simfònica de la Regió de Múrcia, amb la col·laboració 

de la Coral Discantus de Múrcia i del Cor de Cambra 

Discantus de Cocentaina, sota la batuta del director 

Ignacio Garcia-Vidal.

Tota la informació sobre la matrícula en el cartell adjunt 

i en la web següent:

http://www.turismococentaina.com/val/sent-me
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José Luis Muñoz Huércano. Vicepresidente Unión Musical Contestana

Concierto en honor a la Mare de Déu del Miracle a cargo 
de la banda de la Unión Musical Contestana

E
l sábado catorce de abril en el auditorio del Centro 

Cultural El Teular de Cocentaina, tuvo lugar el Concierto 

que tradicionalmente la Banda de la Unión Musical 

Contestana ofrece en Honor a la Mare de Déu del Milacre. 

Este concierto constituyó el estreno del nuevo director titular 

Saül Gómez Soler al frente de la Banda de la Sociedad 

Musical, por lo que la presentadora Mari Nieves Pascual 

después de saludar al público asistente hizo una breve 

semblanza de su carrera profesional hasta la fecha. 

La primera parte del Concierto se abrió con la interpretación 

de La Mia Banda e Differente, pasodoble de Ferrer Ferran 

dedicado a la Sociedad Filarmónica di Bussoleno en Italia, 

banda con la que el autor guarda una estrecha relación. 

Esta banda sinfónica tiene un grupo en las redes sociales 

denominado "La mia banda è differente", que hace 

referencia a la peculiar visión que tienen de la música y de 

ahí el nombre del pasodoble. A continuación la Banda de 

la Unión Musical interpretó dos obras de Stepehn Melillo 

enmarcadas dentro su colección Stromworks que engloba 

diferentes piezas todas de temática religiosa. La primera fue 

Godspeed, escrita en mayo de 1998 y la segunda David. El 

primero es un vuelo del espíritu en cuyas melodías esconde 

una pequeña oración mientras que la segunda está basada 

en la historia del Antiguo Testamento y la lucha entre David 

y el gigante Goliat. El primer movimiento denominado “la 

batalla que vendrá” es un pequeño prólogo de la historia 

que da paso a un salmo sacado del Antiguo Testamento, 

continuando con la “plegaria antes de la batalla” para 

terminar con el último movimiento, “David honda y piedra” 

que musicaliza el combate entre Goliat y David. La obra 

finaliza con la coronación de éste. En la interpretación de 

esta pieza la banda contó con la colaboración de la soprano 

Blanca Vázquez.

Tras un breve receso se inició la segunda parte del 

concierto con la interpretación de Cry of the last unicorn, de 

Rossano Galante, una de las obras más conocidas de este 

compositor norteamericano nacido en Buffalo, Nueva York 

en 1967. Esta pieza musical recrea el fatídico encuentro 

entre unos cazadores y el "último unicornio" y la melodía 

discurre entre la melancó-lica y el dramatismo de la caza.

Para finalizar el programa del concierto la banda interpretó 

Pinazo, obra compuesta por el propio director titular de la 

banda Saül Gómez Soler por encargo del “Casino Musical de 

Godella” para interpretarlo por la banda como obra libre en el 

Certamen Internacional de Bandas de Música celebrado en 

julio de 2017 en la ciudad holandesa de Kerkrade. Esta pieza 

constituye un homenaje al genial pintor valenciano Ignacio 

Pinazo Camarlench, nacido en Valencia en 1849 y fallecido 

en Godella en 1916, ciudad a la que estuvo muy unido hasta 

su fallecimiento. La obra no trata de poner música a ninguna 

pintura en concreto del pintor valenciano, pero si poner 

notas y melodías a los trazos y al estilo pictórico de uno de 

los representan importantes del impresionismo valenciano.

Tras unas breves palabras de María José Martínez en 

representación de la Pía Unión Virgen del Milagro, que hizo 

entrega en la persona de la Condesa de un recuerdo para la 

banda, y de la presidenta de la Unión Musical Contestana 

Nélida Jover, que agradeció a los músicos el esfuerzo puesto 

en la preparación del concierto y al público su asistencia, se 

cerró el acto con la interpretación del Himno a la Mare de Déu.

Concierto extraordinario de la Unión Musical Contestana 
en el ADDA
José Luis Muñoz Huércano. Vicepresidente Unión Musical Contestana

E
l seis de mayo la Banda de la Unión Musical Contestana 

celebró un concierto extraordinario en el ADDA, el 

Auditorio de la Diputación de Alicante, invitados por 

la Junta de Fiestas de Moros y Cristianos de San Blas de 

Alicante, dentro de los actos de conmemoración del 75 

aniversario de sus Fiestas. La banda estuvo acompañada 

en la interpretación de algunas de las piezas del programa 

de la Coral Crevillentina, así como de la colla de dolçainers 

El Mal Passet de Cocentaina.

Antes de comenzar la  interpretación de la primera pieza, 

hizo presencia en el escenario del Auditorio para saludar 

al público asistente la Bellea del Foc, Aleida González, que 

quiso participar del acto junto con los festeros de San Blas 

en el que fue su primer acto oficial tras su elección el día 

anterior.

El programa preparado por la Unión Musical Contestana 

para la ocasión estaba plagado de piezas significativas dentro 

de las Fiestas de Moros y Cristianos de San Blas y también 

para la propia banda. La primera pieza interpretada por la 

banda bajo la dirección del director titular Saül Gómez Soler 

fue Bohemios del 29, pasodoble de José Pérez Vilaplana, 

figura emblemática dentro de la Unión de la que fue director 

durante más de treinta y cinco años y que en consideración 

a la que había sido su banda de toda la vida, dispuso en 
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sus últimas voluntades que esta obra solo pudiera ser 

interpretada por la banda de la Unión Musical Contestana. 

El programa del concierto continúo con la interpretación 

de Castellanos 87, marcha cristiana del mismo José Pérez 

Vilaplana dedicada a la Fila Castellanos del barrio de San 

Blas de Alicante. 

Las dos siguientes obras del programa fueron compuestas 

por otra de las figuras emblemáticas de la Unión Musical 

Contestana. Gustavo Pascual Falcó, autor del reconocido 

pasodoble Paquito el Chocolatero, fue presidente de la Unión 

Musical Contestana, músico y subdirector de su banda 

hasta su fallecimiento en el año 1946. De Gustavo Pascual 

se interpretó en primer lugar Navarro el Bort, marcha mora 

compuesta en 1944 y El Berebere, pasodoble del año 

1942, ambas dedicadas a la Fila Bereberes “els Borts” de 

Cocentaina. 

La primera parte del concierto finalizó con la interpretación 

de Santos, poetas y guerreros, poema sinfónico compuesto 

por Enrique Igual Blasco, músico de la Unión Musical 

Contestana, así como músico de la Banda Municipal de 

Alicante, y de la Marxa Conmemorativa del 75 aniversari 

dels Moros i Cristians de Sant Blai, marcha mora compuesta 

por José María Valls Satorres para celebrar el 75 aniversario 

de las Fiestas de San Blas estrenada en este concierto. Al 

finalizar la interpretación el compositor subió al escenario 

para recibir la cerrada ovación del público.

Tras un breve receso se inició la segunda parte del 

concierto con la interpretación de Guardia 1941, pasodoble 

compuesto por Rafael Agulló Albors, joven músico de la 

Unión Musical Contestana y actualmente director de la banda 

de Silleda en Pontevedra. A continuación tomó la batuta el 

subdirector de la Unión Musical Contestana Francisco Valor 

Lloréns para dirigir a la banda en la interpretación de El 

guardià de l´arca, marcha mora compuesta por el propio 

Francisco Valor para el capitán moro de las Fiestas de 

Moros y Cristianos de Alcoy 2015, Antonio Masià de la Fila 

Judíos. De nuevo tomó la batuta el director titular de la banda 

Saül Gómez para dirigir a la banda en Guitarra española, 

pasodoble compuesto por Enrique Igual Blasco, continuando 

el programa del concierto con Llegenda, de Francisco Valor 

Lloréns que de nuevo dirigió a la banda en la interpretación 

de esta marcha cristiana  escrita en 2012 para el capitán de 

la Filà Cides de Alcoy Jordi García Montava.

La interpretación de esta pieza levantó al público de sus 

asientos en cerrada ovación, como también lo hizo al final 

de la interpretación de la siguiente obra del programa, 

Santiago Capitán Abencerraje, marcha mora compuesta 

por Saüel Gómez i Soler, director titular de la Unión Musical 

Contestana, dedicada a Antonio Guillem, Capitán Moro de 

las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy en el 2009, en 

memoria de su padre Santiago Guillem. El texto está basado 

en las poesías de Ibn al Jatib, de la Sala de las Dos Hermanas 

del Palacio de La Alhambra de Granada. 

Tanto en la interpretación de El guardia de l´arca, como 

Llegenda y Santiago Capitán abencerraje, la banda fue 

acompañada en la interpretación por la Coral Crevillentina 

en una magnífica interpretación vocal. 

En un recorrido por el pasado y el presente de la Unión 

Musical Contestana no puede faltar la obra que se interpretó 

a continuación. A mos pares, marcha mora compuesta por 

José Pérez Vilaplana constituye sin duda el santo y seña de 

la banda de la Unión Musical Contestana, la música que la 

identifica allá donde va, ya que no en vano el Mestre de la 

Música, como se conocía a José Pérez Vilaplana dispuso 

en sus últimas voluntades que ésta, junto con Bohemios 

del 29, solo pudieran interpretarse por la banda de la Unión 

Musical Contestana. Las notas de A mos pares inundaron 

el magnífico auditorio del ADDA y en un pasaje de su 

interpretación, el director Saül Gómez se apartó a un lado de 

la banda para que fuera ésta la que interpretara en solitario 

y sin necesidad de dirección la que es sin duda la pieza 

más querida de los músicos contestanos. Gran detalle del 

director ontenientí que a pesar de llevar unos meses al frente 

de la banda conoce perfectamente los sentimientos de la 

banda que dirige con maestría. Al finalizar la interpretación 

el público en pie ovacionó a la banda.

El programa del concierto finalizó con la interpretación del 

Himno de San Blas, interpretándose como bis la Marxa 

Conmemorativa del 75 aniversari dels Moros i Cristians de 

Sant Blai compuesta por Valls Satorres, con lo que se dio 

por concluido un magnifico concierto que hizo las delicias 

del público asistente.
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Cocentaina amb l’Ateneu Musical
Societat Ateneu Musical de Cocentaina

L
a Societat Ateneu Musical de Cocentaina, una vegada 

més sopren amb un projecte ambiciós que tindrà lloc 

el proper divendres 29 de juny al Pati del Palau Comtal 

de Cocentaina. 

Seguint amb el format Concert/Espectacle que la Banda 

oferix al poble de Cocentaina des de fa ja alguns anys, 

enguany l’Ateneu i el seu director José Miguel Fayos han 

preparat un espectacle especial amb la participació de Núria 

Fergó, coneguda i mediàtica artista de la primera edició 

de “Operación Triunfo” i també de Felipe Garpe i els seus 

Mariachis oferint-mos un variat i conegut repertori dedicat 

a Mèxic i a la seva tradicional música folklòrica, en especial 

a les seves “rancheres”. La veu dolça i expresiva de Núria 

Fergó junt a la veu potenta i melodiosa de Felipe Garpe, 

acompanyats del quartet de mariachis (trompeta, violí, 

vihuela i guitarrò) i com no de la Banda, formaran el conjunt 

perfecte per a viure una nit màgica al més pur estil mexicà.

En breu publicarem més informació com la venda 

d’entrades, etc.

Luces de neón
Joan Benesiu

D
oncs ho han tornat a fer. El passat dissabte 5 de maig. 

I ja van huit vegades que Roger Garrido ens deixa fixats 

a la butaca del Centre Cultural el Teular de Cocentaina 

amb una proposta que de nou executa, cada vegada amb 

més solidesa, per L'Espardenya Teatre. Un grup esbojarrat 

de joves i adults d'esperit joveníssim que són capaços 

d'atrevir-se amb tot, amb un teatre ple de gom a gom i un 

públic ja avesat, que sap (o creu saber, perquè no sempre 

s'encerta) el que se li ve damunt.

Jo he fallat a les dues últimes representacions i he estat 

molt content en poder assistir a aquest nou tour de force 

de la imaginació i la invitació al pensament que sempre 

resulta de la provocació i la irreverència quasi al·lucinant i 

al·lucinada. Una irreverència plena de sarcasme i allunyada 

del localisme amb una obra perfectament exportable a 

qualsevol indret. Una irreverència, vull destacar açò, que, 

en els temps que corren, resulta com l'aire fresc en meitat 

de la basca i l'anorreament dels bons costums del país pel 

que fa a l'humor negre i a la crítica social.

La primera escena resulta demolidora i en ella ja s'hi 

veu la més que destacable execució de tot un actor com 

és Guillermo Guzmán, a qui no havia vist dalt de l'escenari 

i davant del qual em trec el barret. Guzmán es posa a 

l'esquena més de mitja obra vestit de Santa Claus amb un 

vestit desfet com la pròpia societat que l'aboca a malviure 

amb l'escriptura de novel·les pornogràfiques. Aquest Santa 

Claus és el Max Estrella cec de Luces de Bohemia, però la 

bohèmia s'ha tornat llum de neó, d'un blau que congela 

el somriure. L'esperpent s'ha tornat, cent anys després, 

cutrisme, i el vestit malapanyat del Pare Noël és un pedaç i 

un trassumpte de la seua existència trencada. Santa Claus 

jau en terra i interpreta un text clarament pornogràfic, és 

el primer que sentim els espectadors. És pornografia amb 

botelles de butà i suor de qui treballa. A l'altre costat de 

l'escenari manté el tipus perfectament una dona musulmana 

que, amb una dicció i contundència perfectes encarna 

Elena Francés. La dona, una refugiada d'Alep, maleeix el 

cec per no saber guanyar-se la vida i parlar de Plató quan 

la gent el que vol és sexe. Ja resulta potent veure a una 

dona musulmana parlar amb la contundència sexual que 

trobem damunt de l'escenari. Però tot anirà a pitjor. L'escena 

es complicarà i Max Extrella acabarà damunt d'una nina 

de plàstic intentant desfogar el seu desig. Per acabar-ho 

d'adobar l'escriptor té un fill esguerrat sobre qui cauen 

tots els insults i la mala bava del salvatge Santa Claus. A 

partir d'ací anem a riure, però en la meua opinió la primera 

escena és tota una declaració d'intencions i ens indica que 

no estem davant d'una comèdia. Riurem, fins i tot molt, però 

riurem del sarcasme que significa veure el drama en què 

s'ha convertit el nostre país. Un segle després de l'obra de 

Valle-Inclán el panorama resulta perillosament semblant.

Max té frases memorables que conviden a la reflexió, diu 

que la Constitució del 78 és el millor llibre de ciència-ficció 

que s'ha escrit al país. El seu amic, Monsieur Chevalier, 

que a l'obra original de Valle-Inclán és don Latino de 

Hispalis, és ací un afrancesat al qual li dóna versemblança 

amb bona traça l'actriu Bea Bravo; Chevalier no dubtarà 

en trair al mestre quan faça falta. A la recerca d'un dels 

exemplars de la Constitutció signat per Adolfo Suárez 

tota la maquinària narrativa es posarà en marxa i veurem 

com, amb transicions més ràpides i dinàmiques que altres 

vegades, els dos camarades lletraferits recorreran llibreries 

de vell (excel·lent Joan Llopis en el paper de Zarrapellejos), 
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prostíbuls (meravellosos el paper i l'execució de Neus 

Francés -la Faraona de Cádiz- i l'accent rus de Celia 

Ibáñez), bars regentats per una xinesa autoritària (efectiva 

interpretació de Lourdes Jiménez) on el cambrer (molt 

meritori el difícil paper de Vicent Ferri) és l'únic personatge 

valencià i és obligat a vestir de torero quan tots s'empenyen 

en dir que ell és catalanista i ell sempre diu que és valencià, 

una caserna de la Guàrdia Civil on el retrat de Joan Carles I 

amaga darrere un de Franco, darrere del qual hi ha un de 

Rivera, però ja deixen clar els guàrdies que no es tracta "del 

de Ciudadanos" sinó de "Primo".

En fi, bisbes que busquen sexe, un americà (genial Óscar 

García) que afirma que Espanya és un país modern, però 

que en el tema religiós és com una tribu centre-africana, 

uns guàrdies (Arnau Bas manté perfectament el trot del seu 

cavall de fusta) que maltracten al presoner Estrella tapant les 

càmeres amb la bandera d'Espanya i que alcen el braç dret 

com un ressort automàtic en una presó on hi ha titellaires, 

tuiters, cantants de rap i d'on ix lliure una dona posant-se 

crema embolicada en altra ensenya espanyola. Tot molt 

actual, tot molt suggerit, tot terriblement proper... Crec que 

Roger tracta d'evitar ell mateix el calabós pujant damunt de 

l'escenari a tants actors que resulte impossible acollir en 

un a tota la companyia, però atenció, en aquest país tot és 

possible. Jo recordava mentre veia l'obra aquella pel·lícula 

de García-Sánchez, La corte del Faraón on la companyia 

sencera acaba a la comissaria. I així van desfilant fins a 39 

personatges interpretats per vin-i-cinc actors (alguns amb 

diferents personatges ben assolits com els que encarna Pilar 

Escribá). Tots ells semblen assolir perfectament la càrrega 

de profunditat de l'obra.

Prop del meu seient una dona gran no podia contenir-

se, açò és fortet! Oi, Oi, Oi! açò és molt fort! açò és molt 

avançat!, deia. I sí, tal vegada és molt avançat, però ja 

sabeu que el moviment és relatiu i una cosa es considera 

avançada quan pertany a un lloc on la resta de les coses 

romanen estancades. El que és pitjor és que això seria una 

excel·lent notícia, però el brutal endarreriment social, polític 

i democràtic que estem vivint fa pensar que podria arribar 

un temps en què una obra com aquesta no poguera ja ser 

vista. No hauríem de consentir que això fora possible. I, com 

Luces de Neón, estic parlant molt seriosament.

Enhorabona a Roger Garrido, a l'Espardenya Teatre per 

aquesta impagable feina. Endavant, que ens fa falta!!
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Ceip Sant Joan Bosco

A
mb l’inici del curs escolar, la comunitat educativa del 

CEIP Sant Joan Bosco emprenia el projecte d'innovació 

pedagògica Espais que eduquen per a seguir construint 

el model d'escola inclusiva amb la qual somnien. Aquest 

projecte naix d'una inquietud del professorat per transformar 

l'escola en un lloc que afavorisca la convivència d'una forma 

més harmònica amb la natura, amb la introducció d'espais 

verds des d'on observar, experimentar i realitzar nombroses 

activitats per a aprendre a valorar i respectar l'entorn, àrees 

per a relaxar-se, espais que afavorisquen la comunicació i 

que desperten els sentits o altres que inciten a la lectura.

El treball s’iniciava al mes d’octubre de 2017 fent una 

anàlisi exhaustiva del joc al pati i de la convivència al centre 

per part del professorat per descobrir aquells espais que 

calia transformar i va continuar fent partícip del canvi a 

l’alumnat compartint les inquietuds a les assemblees. Els 

xiquets i les xiquetes del centre van poder expressar les 

seues necessitats i desitjos mitjançant dibuixos o escrits 

que van ser exposats el diumenge 25 de febrer a les seues 

famílies en una jornada de portes obertes i des d’on es va 

implicar a les famílies. 

Per a dur a terme la remodelació es van crear diverses 

comissions formades per famílies i mestres, cadascuna 

encarregada d'una part de l'actuació i el passat diumenge 

6 de maig, en tots dos edificis es donaren cita pares, mares, 

mestres, xiquets i xiquetes, fins i tot antic alumnat, per a 

escometre totes les actuacions previstes.

La Comissió Tècnica va orientar sobre la normativa i 

seguretat que havia de complir-se en l'adequació dels espais; 

la Comissió d'Entrada va treballar perquè l'accés principal en 

tots dos centres siga atractiu, motivador i divertit; la Comissió 

de Jardineria va introduir zones verdes en uns espais on 

predominava fins ara el formigó; la Comissió de Rocòdrom 

va construir un espai per afavorir la psicomotricitat al gimnàs; 

la Comissió de Fusta va treballar amb molta creativitat en 

els patis fent  tamborets de diferents formes, tauletes, tipis 

indis i una cuineta; la Comissió de l’Escala al Bosco II va 

crear una zona expositiva i  va dissenyar un Espai per a la 

Calma, on practicar la lectura, la relaxació i la comunicació 

assertiva entre els companys i companyes i la Comissió 

d’Entreteniment va preparar tallers lúdics i va preparar les 

taules perquè totes les famílies, alumnes i mestres gaudiren 

d’un dinar de germanor després de la feina ben feta.

Tots i totes van treballar braç a braç, amb molta il·lusió per a 

construir l'escola que entre tots havien dissenyat. El resultat, 

un canvi molt positiu, que a hores d’ara gaudeixen els 357 

alumnes i els 30 professionals que formen l'equip educatiu.

La iniciativa es va poder executar amb els fons rebuts d'una 

ajuda de Conselleria d'Educació per a la Innovació Educativa 
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que va concedir 2.400 euros dels 13.500 € sol·licitats. En 

aquest sentit, cal destacar la col·laboració desinteressada 

de nombroses empreses, entitats i professionals de la zona 

que han cedit tot tipus de materials com  pintura, palets 

i troncs de fusta, tela, fotografies, bastidors i material de 

bricolatge, entre altres.

Sense dubte ha sigut una experiència molt enriquidora 

per a tothom que ha permés crear un espai educatiu 

segur i acollidor, una atmosfera càlida i alegre que facilita 

el desenvolupament de les capacitats físiques, afectives, 

socials, ètiques i estètiques de l’alumnat de tota l’escola. I 

també ha permés fer de l’educació una tasca compartida 

entre família i escola establint una relació d’intercanvi 

d’experiències, criteris i opinions sobre l’escola somniada. En 

aquest caminar junts i juntes s’han creat molts lligams, una 

veritable xarxa de relacions personals en un diàleg constant 

entre els diferents membres de la comunitat educativa que 

ha fet d’aquesta, una experiència inoblidable. 

A més a més, la màgia continua perquè aquest projecte 

segueix viu i continuen endavant il·lusionats i il·lusionades 

per poder fer realitat els somnis dels xiquets i xiquets de 

l’escola i donar resposta a les seues necessitats.

Gràcies famílies per aquesta increïble experiència.

 Sense vosaltres no hauria sigut possible!
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Ceip Real Blanc

L
´alumnat del CEIP REAL BLANC, ha participat com 

tots els anys, en el XXI Concurs de Dibuix Infantil 

de les Festes de Moros i Cristians i Sant Hipòlit que 

organitza la Federació Junta de Festes de Moros i Cristians 

de Cocentaina.

Enguany, l´alumnat que ha resultat guanyador en aquest 

concurs, ha sigut: Quike Jordà Boyero, de 3r d´infantil, 

Pablo Molina Barrachina de 1r de primària, Esther Ferrándiz 

Pascual de 2n de primària, Nerea Pérez Calatayud de 5é de 

primària i Carla Santacatalina Calatayud de 6é de primària.

 Enhorabona als guanyadors i guanyadores, i a continuar 

dibuixant tant requetebé.

Som cuiners i cuineres

És ben cert, que als xiquets i xiquetes els agrada cuinar i 

experimentar amb els aliments. Per eixe motiu, l´alumnat de 

4t de primària s´ha posat mans a l´obra, i ha preparat unes 

receptes per a xuplar-se els dits. Aquest treball, va sorgir 

des de l´àrea de castellà per treballar el text instructiu i per 

fomentar la participació de les famílies. A més, enguany, la 

temàtica de la Setmana Cultural que treballarem al mes de 

juny, és precisament “La cuina”.

Una vegada fetes les receptes, van contar als companys 

i companys amb tot detall, què havien preparat, i el procés 

d´elaboració que havien seguit per  aconseguir el seu 

producte final.

Evidentment, l´alumnat ha pogut tastar cadascuna d´elles a 

l´hora d´esmorzar i poder comprovar així, el que són capaços 

de fer amb ganes i creativitat.

Aquestes receptes les poden consultar tantes vegades com 

vullguen ,ja que l´alumnat, amb l´ajuda de la seua mestra, 

Dolors Montava, ha creat els seu propi llibre de receptes.

Som inventors i inventores

 

Relacionat amb el tema de l´àrea de naturals, “La matèria 

i les màquines” i gràcies a la col·laboració de les famílies, 

els xiquets i xiquetes de 4t de primària s´han convertit en 

autèntics inventors i inventores i han pogut demostrar 

a la seua mestra, Lucia González, i als seus companys i 

companyes de classe, les seues habilitats i la seua creativitat 

per inventar màquines i experimentar amb la matèria.

Per mostrar el què havien ideat, vam exposar a l´aula 

els seus espectaculars treballs, concretant els materials 

emprats, el procés d´elaboració, la seua utilitat,...

Enhorabona pels vostres treballs i continueu sempre amb 

eixes ganes d´inventar i de crear. Qui sap si algú o alguna 

de vosaltres es converteix en un gran inventor o inventora 

en el futur!!
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Col·laborem amb el comerç del nostre poble

Considerant la importància que té fomentar i col·laborar 

amb el xicotet comerç de la nostra localitat, l´alumnat 

d´infantil i primer cicle de primària, ha participat en les 

animacions lectores que han preparat dues llibreries del 

poble.

Els més menuts, van passar una agradable estona en el 

lloc habilitat per la papereria Blanes, amb la   teatralització 

del conte “El ratolí”, mentre que els més fadrins, 1r i 2n de 

primària, van participar en el conte “La gallina xica” ,que 

es va representar en la papereria Laupe.

Va ser un matí agradable on grans i menuts, van gaudir 

amb la màgia i diversió dels contes. Agraïm  a les llibreries 

del poble, els llibres que van regalar al centre.

Llegir ens fa més lliures

La primera activitat relacionada en la lectura va ser el 

panell de l’entrada. A les sessions de plàstica vam començar 

a fer la part artística del projecte. En parelles vam realitzar 

les nostres siluetes i a mesura que anàvem acabant, vam 

donar color a les lletres que composaven el lema de “Llegir 

ens fa mès lliures”.

També vam participar en l’activitat del “Mocadoret”, una 

iniciativa de la Biblioteca municipal que cada any oferta  

a les escoles de  Cocentaina. A classe vam organitzar un 

prèstec dels deu llibres que ens facilitaren i en un panell 

cadascun de nosaltres anotàvem amb postits adjectius per 

a valorar el llibre que havíem llegit. 

L’activitat de Moments de lectura també va ser una  

experiència divertida que vam compartir amb la nostra família. 

Ens vam fer fotos llegint cadascú en llocs i moments diferents. 

El dia 23 d’Abril, dia de Sant Jordi, vam debatre sobre què era 

llegir.  Després decidirem visitar les classes del centre per parelles 

i els vam regalar un recull de frases d’escriptors cèl·lebres. 

El passat 27 d’abril l’alumnat de primer ens va fer una visita 

per a iniciar un nou projecte: l’Apadrinament Lector. Alumnes 

de cinqué i de primer ens juntarem per parelles convertint-

se en padrins i fillols. Per a commemorar l’acte ens vam fer 

fotos, vam signar un contracte i vam fer el segell de l’amistat. 

 Ens encanta llegir i és una experiència inoblidable. Encara 

tenim molta feina a realitzar. Com va dir Cervantes: “ El que 

llig molt i camina molt, veu molt i sap molt”.
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L
os alumnos de 4º de la ESO del Colegio San Francisco de 

Asís de nuestro pueblo, hemos realizado la experiencia-

convivencia en Asís y una visita cultural a Roma. Nos 

han acompañado nuestros profesores, Mavi y Fran, y nos 

ha guiado José Manuel, franciscano nacido en Cocentaina.

El viaje transcurrió durante los días 12-18 de marzo. El día 

12, aun de madrugada, emprendimos viaje hacia Valencia 

para tomar el avión rumbo a Roma, donde nos esperaba 

un autobús que nos condujo a la ciudad de Asís, cuna del 

carisma iniciado por Francisco de Asís. Una vez allí nos 

pusimos en marcha hacia la casa-albergue de las hermanas 

franciscanas de “Gesù Bambino”, en la parte alta de la ciudad, 

muy próxima a la Basílica del Sacro Convento. Después de 

tomar el primer contacto con la ciudad  y de organizar la 

casa, un grupo fuimos a comprar lo necesario para la comida 

y enseguida emprendimos camino hacia el convento de San 

Damián, lugar reconstruido por el joven e impresionado 

Francisco de Asís, una vez escuchada la voz del Cristo 

que le invitaba a ser un testimonio suyo en la Iglesia. Allí 

realizamos la primera actividad de experiencia cristiana, en 

un clima profundo e intenso, que marcó el resto de los días. 

La siguiente jornada, el martes, siempre en actitud de 

trabajo y vivencia, visitamos la Basílica donde está enterrado 

san Francisco, y allí tuvimos una reflexión-oración. Por 

la tarde, después de celebrar la Eucaristía, visitamos la 

casa natal del Poverello y el imponente castillo de la Roca 

Maggiore. El miércoles fue el día más intenso: subimos, al 

estilo de los antiguos peregrinos, hacia el eremitorio-retiro 

de Las Cárceles, llamado así porque era el sitio preferido 

por Francisco para encontrarse con Dios en la oración. 

Llegados al lugar y una vez visitado, José Manuel nos animó 

a tener un rato de retiro y de encuentro con el Señor y con 

nosotros mismos que después compartimos por grupos. El 

lugar, en pleno monte, invitaba a tal actividad. Finalmente 

tuvimos la oportunidad de dejar que nuestros sentimientos 

brotaran y poder compartir lo vivido con todo el grupo. Por 

la tarde visitamos la Basílica donde está enterrada santa 

Clara. El jueves fuimos a la Basílica de Santa María de los 

Ángeles, donde se encuentra la Porciúncula, el lugar donde 

realmente nació la Orden de los Hermanos Menores y donde 

murió san Francisco. Por la tarde disfrutamos de tiempo 

libre para realizar algunas compras y preparar una sencilla 

despedida de la ciudad santa, donde tantas cosas habíamos 

experimentado. La dedicación de José Manuel hizo posible 

que todos nosotros sintiéramos algo distinto en nuestra vida.

Durante todos los días transcurridos en Asís nos 

encargamos, por grupos, de todo lo necesario para 

el funcionamiento: limpieza, comida, arreglo de las 

habitaciones… Para nosotros ha sido un motivo más 

de aprendizaje y de vivir como una gran familia. Como 

anécdota, porque en eso se quedó, destacamos los dos 

pequeños sustos que nos dieron nuestros compañeros Pòlit 

y Laia. La eficacia de nuestros profesores Mavi y Fran hizo 

que todo saliera bien.

El viernes día 16 tomamos el tren con destino a la 

Ciudad Eterna. Allí nos esperaban tres días para visitar 

algunos lugares emblemáticos de Roma: San Pietro in 

Vincoli, donde se encuentra el imponente Moisés de 

Miguel Ángel; el Colosseo o antiguo Anfiteatro Flavio, una 

de las construcciones más vistosas de la antigua capital del 

Imperio; los Foros Imperiales y la Piazza Venezia; la Fontana 

de Trevi y la Piazza Navona; el Panteón, la Via del Corso y 

la Piazza de Santa María del Popolo; y, por supuesto, la 

Basílica de San Pedro en el Vaticano, con la participación en 

el Ángelus del papa Francisco. Todas estas visitas llenaron 

nuestros ojos de emoción y de curiosidad; fueron ágiles y 

estuvieron amenizadas por las explicaciones de José Manuel 

y el cuidado de nuestros profes. El buen ambiente y clima 

siempre reinó entre nosotros. 

Un momento muy especial en Roma fue el sábado, día 

17, por la tarde. Celebramos la Eucaristía en la iglesia del 

convento de Santi Quaranta. De nuevo salieron nuestros 

sentimientos y pudimos expresar todo aquello por lo que 

queríamos dar gracias, así como todo lo experimentado 

durante el viaje. Después de la Misa pudimos disfrutar de 

una exquisita pizza en uno de los locales más típicos del 

famoso barrio romano del Trastevere.

Nuestro regreso a Cocentaina fue el día 18, bien entrada la 

noche. Una palabra necesaria es gracias, a Dios el primero, 

y a quienes hemos hecho posible el viaje después: el Cole, 

nuestros padres… Un sentimiento único, la experiencia 

vivida: nunca se nos olvidará todo lo que hemos aprendido. 

Una actitud importante que se nos quedó, la alegría por 

haber pasado juntos estos días: ¡Hasta la próxima!

Col·legi Sant Francesc d’Assís

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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Lectura de contes per al Dia del llibre 2018

per commemorar el Dia de llibre i dels Drets d’autor
Col·legi Sant Francesc d’Assís

H
a sigut l’alumnat de 4t de Secundària l’encarregat 

d’organitzar la lectura de contes per al Dia del llibre. 

Els textos escollits han sigut: Els tres porquets i 

Caputxeta roja per a Infantil; El Principito per a Primària; 

La Sirenita per a Secundària.

Ha sigut una oportunitat meravellosa per treballar la 

lectura en veu alta i així potenciar la transmissió oral que 

tant ha enriquit la nostra cultura. Havíem assajat l’entonació, 

la projecció de veu, la interpretació, etc. En Infantil vam 

utilitzar les titelles per caracteritzar millor els personatges.

Hi havia diferents punts de lectura situats a tot arreu: 

pati, aules, biblioteca, corredor, etc. i l’alumnat de 4t de 

Secundària anava contant els contes que abans havia 

preparat. També calia l’escolta activa dels xiquets i xiquetes 

que seguien els contes amb interés i curiositat.

Llegir contes en veu alta és una experiència que tots 

hauríem de tindre alguna vegada i és una pràctica que hui 

dia cal posar en valor.
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IES Pare Arques

E
l divendres 11 de maig, els alumnes de 3r I 4t d'ESO 

de l'assignatura de tecnologia vam anar a València 

al Repte Robot, on vam presentar 2 coreografies a la 

categoria de ball de robots amb un total de 14 robots animats 

més 3 robots preparats per a combatre a la categoria de 

SUMO.

Desafío Robot és un repte tecnològic únic en el qual 

participen instituts de tota la Comunitat, i que ens serveix per 

a treballar a classe continguts relacionats amb la electrònica 

i la robòtica però sobretot per a treballar en equip, despertar 

la curiositat per temes tecnològics i intentar que els alumnes 

tinguen eixe esperit de superació necessari per a fer front a 

les proves que els planteja cada any aquest concurs.

Independentment dels resultats... la tasca feta i la il·lussió 

que hem posat al llarg del temps que hem dedicat ja ha 

pagat la pena però si a més a més tornem a casa amb el 

reconeixement del jurat, la satisfacció és molta.

Enhorabona per tant a tots els alumnes pel treball fet i 

especialment als alumnes de 3r d'ESO pel 2n premi en la 

categoria de ball atorgat a la coreografia del ball dels goriles 

I el 3r premi atorgat al ball del Limbo, continueu així!!





Ens pots trobar en:
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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, 11 i 25 de juliol.

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. 

Concert + espectacle d’acrobàcia

I continuem el divendres 13 de juliol amb música i acrobàcia. “Allioli” i “Nebulah” ens proposen passar aquesta nit de 

divendres a la Plaça del Teular. Vine i gaudeix de l’espectacle i la música!

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 a Terra Mítica

El dilluns 2 de juliol ens n’anem a Terra Mítica. Aquesta activitat compta amb la col·laboració de la Unitat de Prevenció 

de Conductes Addictives de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat. El transport és gratuït i pots apuntar-te a la Casa de 

la Joventut. Aquesta activitat també forma part de les activitats al voltant dels «Fòrums Joves» que estem organitzant a 

diferents pobles de les nostres comarques al costat del grup de treball de Xarxa Jove.

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 4, 5, 11 i 12 de juliol. 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.

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).

Ja per últim, l’estiu és un període de viatges. Si teniu previst eixir, recordeu que a la Casa de la Joventut podeu obtindre 

immediatament els diferents carnets per a joves: Carnet Internacional d’Estudiant, Carnet Jove i d’Alberguista amb els quals 

podreu obtenir interessants avantatges a allotjaments, museus, transport, etc.
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P
racticar exercici de manera suficient per a sentir-se 
agradable amb un mateix, desenvoluparà força, habilitat 
i resistència i millorarà la qualitat de vida.

Encara que a vegades existeixen obstacles que impedeixen 
la pràctica d'exercici, com pot ser, sentir-se major o, fins i tot, 
la por de practicar-lo.

Existeixen símptomes de la falta de forma física en les 
persones: causes com quedar-se sense alé després de pujar 
un tram d'escales, patir amb freqüència tensions o contractures 
musculars, a més d'un baix to muscular (els seus músculs 
estan blanets).

Per a això, a l'hora de triar una activitat cal tindre en compte 
certs aspectes.

-Triem un exercici que ens agrade
-Tinguem presents les nostres limitacions
-Evitem lesions i vigilem la seguretat
-Triem un exercici amb potencial a llarg termini
-Practicar exercici en companyia pot ajudar-nos a continuar 

l'exercici
La proposta davant la falta d'exercici i la falta de forma física 

és caminar i probablement la millor forma de començar. En 
general, és segur, fàcil de practicar, no requereix equipament 
especial (excepte un bon calçat) i es pot practicar en qualsevol 
part.

A l'hora de realitzar qualsevol exercici aeròbic com, per 
exemple, caminar, s'han de seguir tres fases: escalfament 
(5-10 minuts d'estiraments), exercici (20-30 minuts d'activitat 
contínua) i, finalment, refredament (5 minuts d'estiraments, 
per a retornar el cos a l'estat de repòs).

S'han de fixar unes metes a curt o a llarg termini i aquestes 
han de reflectir el motiu pel qual practiquem exercici i han de 
ser realistes, de manera que resulten exigents, però realitzables.

Existeixen diverses estratègies per a ajudar-nos a continuar 
amb el programa d'exercici, encara que no totes són aplicables 

a tothom. Com pot ser el cas d'exercici supervisat per un monitor 
que l'ajude a seguir.

Una forma d'augmentar el nivell general d'exercicis és 
practicar activitats quotidianes. Aquestes activitats són coses 
com llavar la roba, netejar la casa o treballar en el jardí.

Bé, ara ja sabem com començar a realitzar exercici, però 
sabem on començar-lo? En la majoria dels llocs existeixen 
nombrosos recursos variables en termes de cost: des de gratuïts 
fins a cars. Entre els recursos disponibles en el nostre entorn 
poden estar els següents: ajuntaments, parcs, centres culturals 
i altres centres públics.

És clar, després de la pràctica d'exercici, s'haurà de dur a 
terme una correcta higiene. A més, uns hàbits inadequats en 
higiene i en presència física són un seriós obstacle per a una 
integració i relació social. Si adquirim un correcte hàbit d'higiene 
i aspecte personal, aconseguirem millorar la salut, l'autoestima 
i l'adaptació social.

Des del TAPIS en el seu programa de Rehabilitació 
Psicomotora, es duu a terme aquesta proposta setmanalment 
en diferents espais urbans de la localitat, com també diàriament 
en el Centre Social Real Blanc.

consum de cànnabis

S
egons les últimes dades disponibles, un 9,8 % dels 
ciutadans del nostre país ha consumit cànnabis en l'últim 
any i un 2,1 % ho consumeixen diàriament. El consum 

de cànnabis s’associa a trastorns mentals (trastorns afectius, 
ansiosos, psicòtics, deterioració cognitiva, dependència), 
orgànics (problemes cardio-vasculars, pulmonars, neoplàsies), 
socials (accidents de trànsit, sota rendiment acadèmic) i 
reproductius (baix pes en nàixer, part pre-terme). En canvi, 2 
de cada 10 ciutadans pensa que el consum regular de cànnabis 
no provoca cap dany i aquest percentatge ha augmentat en 
els últims 20 anys.

Des de Socidrogalcohol (Societat Científica Espanyola 
d’Estudis sobre l’Alcohol, l’Alcoholisme i les altres Toxicomanies) 
i amb finançament del Pla Nacional Sobre Drogues s’ha creat la 
Xarxa formativa per a la detecció precoç dels problemes derivats 
del consum de cànnabis (CannaRed). L’objectiu d’aquesta 
xarxa és formar a 400 professionals en tot el territori espanyol i 
aconseguir en el programa pilot la identificació precoç de 2000 
consumidors de cànnabis amb problemes associats. Amb això 
es pretén instaurar i validar una metodologia que permeta formar 
a professionals no especialistes en addiccions (atenció primària, 
pediatria, docents, orientadors escolars, etc.) en la detecció 
i intervenció precoç del consum problemàtic de cànnabis.

Aquesta formació es va dur a terme ací a Cocentaina i 
de la mà de Francisco Pascual Pastor (Metge d’UCA Alcoi i 
President de Socidrogalcohol) i Stella Vicéns Llorca (Psicóloga 
clínica. Pràctica privada i Delegada autonòmica Socidrogalcohol 
València) i va congregar a un gran nombre de professionals 
vinguts de molt lluny per ser part d’aquesta formació que va 
estar estructurada en tres blocs: Presentació i introducció; 
Identificació precoç i un últim bloc amb conceptes bàsics, 
conclusions i recomanacions finals.
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E
l passat 16 de maig un grup de 

veïns i veïnes de Cocentaina es van 

concentrar a la Plaça de l’Ajuntament 

per manifestar el seu rebuig a la retallada que 

des del govern s’està fent als pressupostos 

que van destinats a la prevenció de la 

violència masclista i a l’atenció a les víctimes, 

i reivindicar que aquest tema siga un 

assumpte de primer ordre, un assumpte 

d’Estat, per a destinar els mitjans econòmics 

necessaris.

Aquestes concentracions van estar convocades pel 

MOVIMENT FEMINISTA a escala nacional i van estar 

secundades en pobles i ciutats de tot l’Estat Espanyol. A 

les nostres comarques, ens van concentrar a Alcoi, Muro 

i Cocentaina.

Col·lectiu «8 de març» L’Alcoià i El Comtat

Mare de Déu del Miracle al Centre de Respir i altres celebracions

E
l passat mes d'abril es va celebrar un dels dies més 

especials per a les persones usuàries del Centre de Respir 

i AFAMA: la festivitat de la Mare de Déu del Miracle.

L'acte va tindre lloc a la sala d'Actes del Centre Social 

Real Blanc que es va adornar amb la indumentària típica 

contestana i flors que es van realitzar al Centre de Respir. 

Vam comptar amb la presència d'Isabel Sellés, que va 

realitzar la representació de la súplica a la Mare de Déu. A 

continuació, es va repartir un clavell i una estampa de la 

Mare de Déu a cada usuari i usuària. Es va anar passant 

el quadre de la Mare de Déu per a besar-lo i es va viure un 

moment molt emotiu. Després, per a acabar de celebrar-ho, 

Roberto Faus i Santa van cantar temes populars dedicats 

al poble i a la Mareta de Cocentaina. Des d'ací, agraïm 

la col·laboració a tots ells per fer-nos passar una jornada 

tan emotiva i als representants de la Pia Unió per la seua 

col·laboració i obsequiar al Centre de Respir i a AFAMA amb 

un preciós quadre de la Mare de Déu.

Per a acomiadar el mes d'abril es va fer una festa sevillana 

on no hi va faltar la música, el ball i els somriures. Es van 

decorar la sala amb farolets típics i les treballadores del 

Centre de Respir van posar la nota de color amb els vestits 

típics. Per a acabar, les persones usuàries van prendre un 

xicotet aperitiu.

El passat 16 de maig vam rebre la visita d’Humanimal, 

una organització que realitza teràpia assistida amb animals, 

principalment gossos, per a la rehabilitació, educació i 

inclusió de grups vulnerables. Van realitzar diverses activitats 

sensorials i estimulatives en les quals van interactuar els 

usuaris i usuàries amb els gossos d’una manera dinàmica i 

activa. Tot això amb la col·laboració dels alumnes i alumnes 

del PAC (Programa d’Aula Compartida) de l’institut Pare 

Arques.



41Revista El Comtat juny 2018

E
l passat dissabte 5 de maig vam organitzar el IIIº 

Campionat Tennis Taula Discapacitat Intel·lectual-

Cocentaina , al Pavelló del Poliesportiu Municipal, 

fomentant la inclusió de persones amb alguna discapacitat 

en l´exercici físic i en la pràctica d´activitats esportives ,veient 

un dels esports més adequat el tennis taula.

Agraïment a tots els que han fet possible que es realitze aquest 

campionat: M.I. Ajuntament de Cocentaina, Enrique Brotons 

i a tots els clubs participants (Cepivall, Club Tennis Taula 

Ontinyent, Llevant U.D., Adaponda, Terramar i Il·lusiona´t)

La tribuna de trofeus va quedar així (4 categories):

-Categoria Adaptada: 1º Connor Green (Adaponda); 2º 

Borja Sanchis (Cepivall); Semif. Bea Fita (Cepivall) i Semif. 

Adriá Sanchez (Adaponda)

-Categoria Habilitats: 1º Omar Satorre (Il·lusiona´t); 2º 

Matias Blasco (Cepivall); Semif. Luis Prats (Il·lusiona´t) i 

Semif. Juan Sánchez (Il·lusiona´t)

-Categoria.-Down:1º Enrique Gandia (CTT Ontinyent); 2º 

Ricardo Segui (Cepivall); Semif. Fran Doncel (Llevant UD) i 

Semif. Rafa Ubeda (CTT Ontinyent)

-Categoria.-Femení: 1º Verónica Perez (Terramar); 2º 

Natalia Paz (Terramar); Semif. Lorena Valdeolmillos (Llevant 

UD) i Semif. Sara Ahuir  (Llevant UD)

E
l passat dia 19 de Maig van ser les 13 hores esportives 

en el poliesportiu municipal i com ja venim fent diversos 

anys Amico col·labora en elles amb: tir amb Arc, Boccia 

i slàlom. A banda dels participants d'ací del poble van vindre 

altres esportistes i monitors des d'Aspe i Alcoi. Les xiquetes 

i xiquets que ho van desitjar van poder participar arribant-

nos a dir que hauríem de fer-ho més vegades perquè s’ho 

van passar molt bé . Són molt bones oportunitats en que els 

xiquets poden practicar l'esport junt amb alguna persona 

que tinga alguna discapacitat com iguals

Centre Social “Real Blanc”

Avda. Real Blanc, 1. - 03820- Cocentaina

Tels: 965593080- 601226036

Correu Electrónic: amico2002@hotmail.com

Facebook: amico associació de discapacitats

WhatsApp: 601226036

ASOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE COCENTAINA
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E
n aquest any 2018, més de 1.200 xiquets hi van participar en la XXXVIII edició de les 13 hores esportives en més de 

25 modalitats celebrat el dissabte 19 de maig. 

Els més menuts i menudes van demostrar un exemple de bon fer i desprenen uns valors que hui en dia són 

essencials i tan necessaris. El més important és participar perquè en aquestes 13 hores esportives no hi ha perdedors, 

tots són campions i tots reben la seua medalla sense haver d’haver-hi pòdiums.

El regidor d’Esports, Saül Botella, “dóna l’enhorabona a tots els participants, entitats esportives, clubs, col·legis, associacions 

i guanyadora del cartell Regina Gisbert Valls, per fer realitat un any més el somni de molts xiquets i xiquetes”. Tanmateix, 

Saúl agraïa la implicació dels pares i mares que des de ben matí van estar fent entrepans per a tots els partícips.

L’acte de cloenda, precedit per les actuacions va tancar 13 hores d’esport en majúscules.
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El Contestano conclou la temporada amb l’objectiu complit

L
a jornada 34, última d’aquesta temporada va fer que els 

tres punts es quedaren a casa, signan la permanència 

i per tant, aconseguint l’objectiu marcat. Els rogets han 

acabat la lliga 2017/2018 amb 40 punts, 2 més que en la 

campanya passada.

A més, l’última jornada va tindre un espectador de luxe, 

el professional Natxo Insa que com saben està jugant en la 

lliga de Malasia, precisament va ser el mateix Natxo qui va 

ser el “saque” d’honor del partit que concloia amb el resultat 

de 3 a 2 front el Tavernes.

D’aquesta manera el primer equip del Contestano tanca 

una temporada més en preferent i ja es prepara per a 

rebre la propera lliga on a més celebraran ser un club 

centenari... i és que el sentiment roget complirà ni més ni 

menys que 100 anys. 100 anys defensant la samarreta del 

Contestano...molta història i moltes activitats preparades 

per a commemorar dita efemèride. En breu tindrem més 

informació d’aquest aniversari del futbol contestà.

Per altra banda, la base rogeta ha demostrat ser ferma i 

sòlida i acabar també amb molts bons resultats. El Juvenil 

estava a dues jornades (quan estàvem tancant la revista) per 

aconseguir l’ascens de categoria. Van perdre per la mínima 

enfront del Muro, en un partit que era decisiu, amb tot, les 

ganes i la bona temporada signada pel Juvenil roget augura 

un gran final per als joves esportistes.

Tanmateix, destacar la bona temporada que ha fet el 

Contestano Cadet, van ser campions d’hivern i prop han estat 

de proclamar-se campions de lliga, amb partits amb grans 

golejades i un saber estar al terreny de joc. El Contestano 

pot presumir de tindre una gran base que li dóna continuïtat 

al club, una base que es nodreix dels més menuts formant 

cantera ja des de querubins.

I mentre tancàvem la revista, ens assabentàvem d’altra 

notícia rogeta: el míster Joaquín Giménez no seguirà al 

càrrec del primer equip del CD Contestano en la temporada 

vinent, una decisió que ha sigut de mutu acord entre 

ambdues parts.

El ja exentrenador del combinat de Cocentaina va arribar 

fa just un any a un equip que es va marcar com a objectiu 

aconseguir la permanència al més prompte possible, 

aconseguint mantindre’s en la categoria encara que havent 

d’esperar fins a la penúltima jornada per a certificar-la de 

forma matemàtica.

Des del club volen “agrair la seua implicació en el projecte, 

ja que hem tingut molta mala sort i l’equip sempre ha 

competit, és un excel·lent professional”, finalitzant d’aquesta 

manera la seua etapa en el club presidit per José Vicente 

Castelló, qui afrontarà la seua desena temporada al càrrec 

tenint com a objectiu aquest: “per pressupost, només 

podem pensar en la permanència”, tal com han afirmat 

des de l’entitat.

Ara toca desconnectar “un poc” de la temporada, diem un 

poc perquè la base rogeta té diferents tornejos per davant 

(Almoines, Ciutat d’Alcoi, 24 hores..) i gaudir de la XII 

edició del Campus de futbol que un any més ha organitzat 

el Contestano per perfeccionar la tècnica i gaudir d’una 

setmana amb molts xiquets units per una mateixa passió: 

el futbol.
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E
l dia 1 de Maig es va celebrar en el poliesportiu de 

Cocentaina, el torneig autonòmic de seleccions, que 

organitza la Penya Madridista el Comtat i que arriba ja 

a la seua novena edició, consolidant-se com un trofeu molt 

esperat per a aquest dia 1 de maig i amb la participació de 

seleccions provinent d’Alcoi, Ibi, Ontinyent, Benidorm…. La 

lliga comarcal de futbol sala va estar present en diverses de 

les seleccions participants, però la més destacada i la que 

a nosaltres ens ateny va ser la la Selecció de Cocentaina 

patrocinada per “10 punts”.

En la final del torneig autonòmic, Cocentaina s’imposava 

a Ibi i es feia amb el títol per segon any consecutiu. Cristian 

Palací (No ho tenim Clar) per dues vegades donava un 

avantatge tranquil·litzador a la selecció de Cocentaina, però 

Vicente Peinado reduïa l’avantatge per a la selecció d’Ibi, 

que al final no va poder remuntar el partit.

D’aquesta manera, Cocentaina s’ha fet amb tots els premis 

del campionat, millor jugador: Bilal Aissaoui “Bili” (Recreatiu 

Corsan), màxim golejador: Jordi Alcaide (Fumbito FS Racó 

de la Pizza) i porters menys golejats: Abel Doménech 

(Fumbito FS El Racó de la Pizza) i Jose Francisco Peiró 

“Peru” (AV FS).

D’un altre costat, assenyalar que la Penya Madridista el 

Comtat va tancar el seu desé aniversari amb un sopar de gala 

on el madridisme va estar molt present i no solament pels 

socis i assistents d’altres penyes, sinó perquè els afeccionats 

van poder gaudir in situ de l’última copa aconseguida pel 

club blanc que va arribar a Cocentaina de la mà del president 

de penyes del Reial Madrid, la televisió oficial del club així 

com de l’exjugador José Luis Morales en representació del 

club. Una gran nit merengue que posava el punt d’honor a 

la celebració d’aquest desé aniversari de la Penya Madridista 

El Comtat.

E
l dissabte 26 es disputava la fase final de la copa de la 

lliga comarcal de futbet sala, una competició que ha 

donat moltes sorpreses ja que el “Fumbito. El Racó de 

la Pizza” es va imposar als favorits aconseguint així el títol 

de campions de copa.

L’equip revelació del torneig ja va donar la campanada 

en quarts al plantar-lo cara al vigent campió de la lliga, 

el Bebialiment Cash. Després d’un partit molt disputat i 

ocasions per als dos equips el “Fumbito” es va imposar per 

2 gols a 0, obra de Quico Mengual.

En semifinals els esperava el Petanca, el campió de l’any 

anterior i un equip molt fort. Va ser un partit molt intens 

amb un resultat final molt ajustat 5-6 de nou favorable al 

“Fumbito” (2 de Quico Mengual, 2 de Jordi Alcaide, Sergio 

Blanquer i Voro Mengual).

En la final es van medir fornt l’Adsalsa, un equip 

complicat i difícil de batre i que ha dut una temporada 

molt ferma i regular, però amb l’esforç dels joves 

jugadors del “Fumbito” van poder traure forces i 

imposar-se per 2 gols a 0, obra els dos de Jordi Alcaide.

Aleshores doncs, es va consumar la sorpresa del torneig, el 

que significava que es el primer títol de campió que aconsegueix 

l’equip de futbet sala “Fumbito. El racó de la pizza”.
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Club de patinatge artístic de Cocentaina

E
l cap de setmana del 18i 19 de maig, es va celebrar a 

les instal·lacions de Vinaròs el campionat autonòmic 

de les categories grans. Del CPA Cocentaina teníem 

representants a la categoria Cadet, Marina Gómez y en 

Júnior, Malena Solbes Martínez.

En la competició del disc curt realitzada dissabte de 

matí les dues van realitzar els seus programes de manera 

satisfactòria acabant en les següents posicions: 12° Marina 

Gómez i 3° Malena Solbes. A la vesprada es va celebrar la 

competició amb els programes lliures, les nostres patinadores 

van defendre els seus discos però amb errors. Les posicions 

finals foren les següents: Cadet: 13° Marina Gómez i Júnior: 

3° Malena Solbes, aconseguint així el pòdium. Les dues han 

treballat de valent durant tota la temporada i han demostrat 

saber estar i alçar-se en les errades, com a reptes a superar.

D’altra banda, gran part de les patinadores del club van 

estar participant en l’edició XXXVIII de les 13 hores esportives 

de Cocentaina del dissabte 19 de maig. El CPA Cocentaina 

va presentar una actuació ambientada en hallowing i en 

personatges de la nit on van participar tots els grups. Les més 

menudes del grup d’iniciació van representar les calaveres 

i bruixes típiques de hallowing. Les patinadores de lliure 

van presentar una coreografia interpretant als zombis amb 

la música de thriller de Michael Jackson i per últim el grup 

show va mostrar el seu treball d’aquesta temporada on els 

vampirs acabem vencent als humans.

(Albecete)

E
l pasado día 19 de mayo tuvo lugar la 5ª prueba 

puntuable para la Orden de Merito 2018 en el campo 

de golf Las Pinaillas de Albacete.

Luis H. Agullo, con un nivel de golf que raya lo profesional 

(-1) machaco literalmente a sus rivales, y volvió a ganar, 

contando prácticamente todas sus actuaciones por victorias.

Este año a Luis apenas hay quien le coja y con 71 golpes 

brutos y cuarenta puntos stableford, aventajo en 7 puntos 

a sus inmediatos seguidores.

Se consolida como líder en 1º categoría en la Orden de Mérito.

La próxima cita será el día 16 de junio en Lo Romero Golf 

– Pilar de la Horadada

Vine al poliesportiu  a gaudir 
de les 24 hores esportives.

Divendres 15 i 
dissabte 16 de juny 

L’esport que tu vols!!!
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Hoquei Club Cocentaina

A
quest mes, tenim dos noms propis del Hoquei club 

Cocentaina als qui cal prestar atenció en la seua 

trajectòria ascendent.

Per una banda, el jugador infantil Julio Gadea va ser 

convocat en la llista definitiva de la Selecció Valenciana 

Sub-16 per a participar en el pròxim campionat d'Espanya 

de Seleccions Autonòmiques que es jugarà al juny. Julito 

que és un jugador procedent del C.P. Muro i que va arribar 

al club en la temporada 2014/2015 ha vist recompensat el 

seu esforç amb aquest premi que li situa amb els millors 

jugadors de la categoria Infantil. I d’altra ccal felicitar al jugador contestà i del cantera 

del Hoquei club Cocentaina David Doménech Valls pel 

seu brillant ascens a la A1 Italiana, equivalent a l’OK Lliga 

d’Espanya. David després de tres temporades en l’Enrile Pas 

Alcoi sense a penes oportunitats va emprendre el viatge al 

principi d’aquesta temporada a Itàlia per a jugar defensant 

els colors del club Amatori Vercelli i després d’una brillant 

temporada en la qual ha sigut titular ha realitzat una important 

labor en el seu lloc per a aconseguir aquest important ascens 

i el que representa per al seu club i per a ell personalment. 

El mateix hoquei Club Cocentaina ens deixa la fotografia 

del partit de l’ascens de l’equip Amatori Vercelli en la qual 

es pot comprovar que l’HC Cocentaina va estar present en 

la panyoleta que cada partit, curiosament llueix el canterà 

David Doménech, com s’aprecia en la fotografia, amb l’escut 

del Club. Gran David

de la ronda italiana

E
l contestà Rafa Valls va posar fi a la seua tercera 

participació en el Gir d’Itàlia, després d’una caiguda 

en l’etapa deu, la més llarga d’aquesta edició, de 239 

km entre Penne i Gualdo Tadino, en els Apenins. Segons 

va informar el mateix equip Movistar, és la primera baixa de 

l’esquadra telefònica. “Lamentablement hem de confirmar 

el primer abandó de Movistar Team en aquest @giroditalia: 

@RafaVallsFerri, per caiguda durant aquesta 10a etapa. El 

de Cocentaina ha patit un fort colp en les costelles; es troba 

conscient i OK”. Era el tuit que llançaven des de l’equip.

Rafa Valls que s’estrenava en aquesta gran amb Movistar 

Team, pateix un fort colp en les costelles com a conseqüència 

de la seua caiguda. Segons va informar Movistar Team, les 

primeres revisions mèdiques en el camió radiològic del Gir, 

revelaven que el ciclista pateix només una contusió costal, 

mancant proves més exhaustives.

D’aquesta manera es tancava la participació contestana en 

el Gir d’Itàlia, ara toca esperar una forta recuperació per a seguir 

veient a Rafa Valls sobre pedals en l’esquadró del Movistar Team.
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D
el 23 al 26 de l’abril passat es va celebrar a la Universitat 

de Jaén el Campionat d’Espanya Universitari de futbol 

7 femení, “CEU”; on va participar la Universitat 

d’Alacant juntament amb les universitats de Lleida, Camilo 

José Cela de Madrid, la de Jaén, A Coruña, la Complutense 

de Madrid, la de Huelva i la Universitat de Múrcia. L’equip 

de la Universitat d’Alacant, molt competitiu, va realitzar una 

excel·lent competició i va aconseguir un meritori tercer lloc; 

en primer lloc va quedar la Universitat de Lleida, segona 

la de Múrcia i tercera, com hem dit abans, la d’Alacant; 

on totes les xiques que formen part de l’equip van quedar 

plenes de satisfacció per aquesta enriquidora experiència i 

participació esportiva.

En l’equip de la Universitat d’Alacant forma part la 

contestana, Claudia Marín Jover, que amb la seua depurada 

tècnica juntament amb la combativitat de tot l’equip, varen 

obtindre aquest resultat tan satisfactori. 

Amb anterioritat a aquesta competició i durant el curs 

acadèmic 2017-18 es va realitzar el Campionat Autonòmic 

d’Esport Universitari, “CADU”, on van competir totes les 

universitats de la Comunitat Valenciana: la Universitat 

Miguel Hernández d’Elx, la U. Jaume l de Castelló, la U. 

Politècnica de València, la U. Cardenal Herrera de València i 

la Universitat d’Alacant; aquesta última va quedar campiona 

autonòmica, la qual cosa li va donar el pas per a participar 

en el Campionat d’Espanya Universitari de futbol 7 femení 

Joan Jover i Domínguez

que, com hem dit més amunt, es va celebrar al complex 

esportiu de la Universitat de Jaén.

Des de la Revista el Comtat, la més cordial enhorabona a 

totes les xiques de l’equip de la Universitat d’Alacant per aquest 

èxit esportiu i encoratjar-les a continuar gaudint de l’esport.

S
ón germans, han desenvolupat gran part de la seua 

trajectòria a Espanya i, encara així, no han descobert 

fins ara setmana el que significa compartir cognoms 

i vestuari. Kiko i Natxo Insa defensaran els mateixos colors 

a Malàisia, un somni fet realitat gràcies al millor equip del 

país, Johor Darul Takzim FC.

Kiko, el menor dels germans, ha confirmat la seua 

arribada a Johor després de rescindir el contracte que li 

unia al Bangkok Glass de Tailàndia. Allí va arribar avalat 

per l'entrenador català Josep Ferré, però la seua destitució 

va motivar a Insa a demanar la carta de llibertat. Després 

d'aconseguir-la va rebre una oferta irrefutable: Johor, l'equip 

de Natxo, va cridar a la seua porta. No va fer falta ni negociar.

Tots dos cercaran revalidar el doblet aconseguit per Natxo 

la passada temporada. El major dels germans va arribar a 

Malàisia el juliol  de 2017 després d'aconseguir l'ascens a 

Primera amb el Llevant i ja ha alçat tres trofeus: Lliga, Copa i 

Supercopa. Els Insa, a més, tindran l'oportunitat de disputar 

el Campionat de Futbol de l'ASEAN (Associació de Nacions 

del Sud-est Asiàtic) amb la selecció malaya, pel qual són 

internacionals gràcies a la ciutadania de la seua àvia.

Tant Kiko com Natxo ja han debutat amb la selecció, 

encara que una lesió del primer durant l'última concentració 

va evitar que compartiren internacionalitat sobre la gespa. 

Sent infantils van coincidir en la residència del València, 

però mai han format part del mateix onze. Ho faran a 12.000 

quilòmetres de Cocentaina, poble que els va veure nàixer fa ja 

més de 30 anys. Un somni espanyol compliment a Malàisia.
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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.

ORELLA DE RATA (Sarcocapnos saetabensis)
(oreja de ratón)

Floreix entre finals de l'hivern i durant 
la primavera, i a voltes fins a finals del 
mes de juliol. Encara que la floració més 
bella es visualitza durant els mesos de 
març a juny.

És una planta especial, ja que es cria 
en les esquerdes de les roques calcàries 
i ombroses, entrades de coves o recers 
de bestiar, encara que també en murs 
antics a les zones properes al medi urbà.

En els usos medicinals, la part aèria 
ha sigut utilitzada pel saber popular en 
dolències tan dispars com la pulmonia, 
dolor o sorolls a les oïdes, i és eficaç per 
a la dissolució de càlculs urinaris.

REMEI CASOLÀ:

Els nostres avantpassats maceraven 
aquesta planta amb oli d’oliva durant 
40 dies a sol i serena, i ho aplicaven 
amb una mica de cotó a les oïdes 
quan hi havia dolor (otitis, infeccions o 
refredaments, etc.).
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TRIPTOFANO Y SEROTONINA

E
l Triptófano es un aminoácido esencial que no puede ser 
sintetizado por nuestro organismo y por lo tanto, debe 
ser incorporado mediante la dieta. Es el precursor de la 

Serotonina, uno de los neurotransmisores más importantes de 
nuestro sistema nervioso. El triptófano y la serotonina son clave 
para nuestro bienestar psíquico.

Sentirnos bien, dormir mejor, combatir el dolor, estar 
motivados...Todos son procesos mediados por estos dos 
componentes biológicos. Además, ambos están íntimamente 
relacionados, porque sin un nivel adecuado de triptófano, la 
síntesis de serotonina no sería posible.

El impacto de este aminoácido (el triptófano) y de este 
neurotransmisor (serotonina) en nuestro estado de ánimo, 
salud y cognición son evidentes. Pero además, debemos 
tener en cuenta a un tercer protagonista: nuestro intestino. 
La serotonina, la también llamada molécula de la felicidad, es 
producida casi en su mayoría por unas células  que habitan en 
nuestra mucosa intestinal. Por tanto, La serotonina se encuentra 
ampliamente presente en el tracto gastrointestinal (cerca del 
90%), y su principal almacén son las plaquetas de la circulación 
sanguínea, en contra de lo que muchos piensan, al relacionarla 
únicamente en el cerebro.

Sin embargo, para sintetizar la serotonina, el cuerpo necesita 
además de triptófano, ácidos grasos omega 3, magnesio, zinc 
y vitamina B6.

Un estado de ánimo deprimido puede estar relacionado de 
forma directa con un déficit de triptófano. De hecho, un nivel 
bajo de triptófano y de serotonina se relaciona directamente con 
la aparición de determinados tipos de depresiones, trastornos 
de ansiedad, etc.

Los efectos más típicos asociados a un nivel bajo de 
triptófano y serotonina son insomnio, debilidad, cansancio, 
estrés, ansiedad, depresión, síndrome premenstrual, falta de 
memoria, baja concentración, problemas de atención e incluso 
problemas digestivos.

Los últimos estudios sobre el triptófano han probado su efecto 
analgésico incluso para ser utilizado en casos de dolor. El tipo 
de dolor que puede mejorar aumentando la concentración 
de triptófano, es el dolor de cabeza, el de tipo dental y el de 
la fibromialgia. Ha podido comprobarse que los pacientes 
con fibromialgia presentan también un déficit de triptófano a 
nivel plasmático y todo ello se traduce en mayor sensación de 
agotamiento, dolor, desánimo, problemas del sueño…

Por otro lado,  la serotonina tiene un papel importante en 
la inhibición de la agresividad y también en la regulación 
de la temperatura corporal, del humor, el sueño, el dolor, la 
sexualidad, y el apetito.

¿Como podemos aumentar nuestros niveles de triptófano y 

de serotonina?  
 Para ello, no es necesario que vayamos a la farmacia en 

busca de los clásicos complementos dietéticos como única 
estrategia para lograrlo y menos, si nuestro médico no lo ha 
prescrito o si no contamos con una valoración clínica previa 
de que, efectivamente, necesitamos esos suplementos. Pero 
podemos obtenerlos de manera natural controlando los 
alimentos que comemos, incorporando alimentos ricos en 
triptófano, zinc, magnesio, vit. B6 y Omega-3.

Alimentos especialmente ricos en triptófano, y que podrían 
aumentar los niveles de serotonina:

-Pavo, pollo, jamón, leche, queso, pescado, huevos, tofu, 
soja, semillas de sésamo y de calabaza, nueces, cacahuetes, 
anchoas, plátano, piña, aguacate, quesos, almendras y en los 
cereales integrales.

Alimentos ricos en magnesio:
-plátanos, nueces, germen de trigo, semillas de girasol, 

almendras, avellanas, germen de trigo, maíz, soja, cacahuetes, 
garbanzos, judías blancas, pistacho, trigo integral, cacao, 
calamares, piñones, chocolate, arroz integral, pan integral, avena, 
espinacas, lechuga, espárragos, pepinos, guisantes, rábanos, 
ciruelas, melón, apio, endivias, uva, albaricoques, frambuesas, 
peras, piña, naranja, dátiles, castañas y melocotón, entre otros.

Alimentos ricos en zinc:
-Ostras, germen de trigo, hígado de cerdo, yema de huevo, 

centollos, caracoles,  trigo, judías blancas, queso, gambas, 
lentejas, soja, sardinas, apio, espárragos, higos, berenjena,  
patata, melocotón.

Alimentos ricos en Vitamina B6:
-Sardinas, salmón, nueces, lentejas, lenguado, garbanzos, 

judía blanca, atún, aguacate, maíz, jamón cocido, castañas, 
puerros, judía verde, patata, pistacho, ciruela seca, arroz, 
trigo, avena, soja, guisantes, setas, nueces, germen de trigo, 
levadura de cerveza.

Alimentos ricos en omega 3:
-Arenque, salmón, caballa, sardina, trucha, bonito, atún, 

anchoa, lubina, nueces, soja, semillas de lino y de calabaza, coles, 
piña, almendras, espinacas, fresas, pepino, coliflor, brócoli, etc.

Para concluir, potenciar la producción de triptófano para 
que medie en la síntesis de serotonina es más fácil de lo que 
podamos creer. Ahora bien, no basta solo con incluir estas 
opciones tan atractivas, también podemos reducir o eliminar 
otros que inhiben o reducen el Triptófano como son los 
azucares, las harinas blancas, las grasas saturadas, la comida 
rápida, los alimentos procesados, la bollería industrial…

Empecemos por tanto, a cuidarnos mejor, porque todo cuanto 
incluimos en nuestra dieta influye de forma directa en el propio 

bienestar físico y psicológico.
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Mª NIEVES CARRICONDO ALCARAZ
Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111

COCENTAINA, ALIMENTANDO SU VIDA

P
odríamos definir como alimentación saludable el 

llevar a cabo unas pautas alimentarias con el objetivo 

de generar bienestar, cubriendo las necesidades 

metabólicas de nuestro organismo y las necesidades física 

según nuestro rendimiento y consumo físico. Nuestras 

pautas alimentarias pueden estar influenciadas por factores 

externos que puedan desvirtuar nuestra percepción, como 

pueden ser la influencia tan marcada que tenemos por parte 

de la industria alimentaria creando productos que no son 

necesarios en nuestra alimentación, pero que, saben cómo 

generar esa necesidad para que nos veamos atraídos por 

ellos. Las influencias para no mantener una alimentación 

saludable también pueden venir de factores internos como 

nuestras creencias, no ser conscientes de la importancia 

que tiene nuestra alimentación en nuestra salud, entre otras.

Durante el mes de Mayo y parte de Junio el Ayuntamiento 

de Cocentaina está ofreciendo una serie de seis jornadas que 

constituyen el curso ALIMENTA TU VIDA. En él estoy dando 

a conocer la importancia de nuestra alimentación poniendo 

en valor nuestras costumbres alimentarias realizando una 

verdadera alimentación mediterránea, la que llevaban a 

cabo nuestros antepasados. 

En las jornadas transmito los conceptos que engloban 

nuestra alimentación, valorar que productos ponemos en 

nuestra cesta, desmitificar conceptos alimentados arraigados 

que no contribuyen en nuestra salud, ser conscientes del 

comportamiento que tenemos ante la comida, que factores 

pueden afectar a nuestra alimentación, valorar y mejorar 

nuestros hábitos alimentarios y de vida, así como la 

importancia de llevar a cabo una alimentación consciente. 

También estamos aprendiendo la técnica del Coaching 

Nutricional para valorar el proceso que queremos llevar a 

cabo y saber que recursos necesitamos para conseguir los 

resultados esperados.

Para interiorizar lo aprendido nos ponemos manos a la 

obra con dos talleres de cocina específicos, de Alimentación 

Vegetariana, creando dos menús completos para evitar 

deficiencias alimentarias en este tipo de dieta y fomentar 

el consumo de verduras y hortalizas ya que son muchas 

veces rechazadas por no saber cómo cocinarlas para que 

queden apetecibles y sabrosas y, para finalizar el curso y 

poner en valor esos bichitos que nos acompañan durante 

toda nuestra vida se impartirá un taller de Cocina Prebiótica 

para mejorar nuestra flora intestinal.

Es de vital importancia conocer las nociones básicas de 

cómo llevar una buena alimentación, saber la importancia 

de acompañarlo con buenos hábitos de vida y tener unos 

conocimientos de base para valorar lo que nos venden 

desde el exterior. En el tema de la alimentación parece que 

todo el mundo entiende, desde la televisión, internet y de 

la variabilidad de "profesionales de la salud" que existe, 

parece que todos entienden de nutrición. No es cuestión 

de entender, sino, de sentido común, de valorar lo que 

realmente estás llevando a cabo en tu alimentación y 

entender si está acercándote a la salud o por lo contrario, a 

favorecer la enfermedad. No es cuestión de mantener una 

dieta de moda sino de mantener nuestra dieta mediterránea 

llevada a cabo como la practicaban nuestros abuelos, que, 

sin recursos mantenían una alimentación adecuada.

Mi objetivo en las jornadas y desde aquí, es que valores 

tu alimentación, que es lo más importante para mantener tu 

salud, siempre unido a unos buenos hábitos y que te dejes 

asesorar por profesionales que de verdad, que apuesten 

por tu salud, y no para que consigas resultados estéticos 

momentáneos sin trabajar todos aquellos aspectos que te 

dificulten llevar una buena alimentación.

Si necesitas más información o estás interesado en algunas 

de estas jornadas, ponte en contacto a través de NICALDIET 

y estaré encantada de aclararte las dudas. Gracias a todos los 

participantes de las jornadas, al Ayuntamiento de Cocentaina 

y a tod@s aquellos que estéis leyendo estas líneas.
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Cocentaina

RETENCIÓN DE LIQUIDOS Y EDEMAS

E
l agua es el elemento más abundante del organismo, 

en un recién nacido supone hasta el  75 % de su peso 

corporal y en los adultos entre el 50 y el 60 %, siendo 

mayor en  el caso de los hombres. El cuerpo cuenta con 

sistemas que regulan y mantienen en equilibrio los niveles 

de agua en todo el organismo, pero cuando este equilibrio 

se rompe se puede producir lo que llamamos "retención de 

líquidos". Como consecuencia se forma el edema que " es un 

hinchazón de una parte del cuerpo causada por el acumulo 

de líquido en los tejidos" .

Los edemas se localizan sobre todo en los pies, tobillos y 

piernas, aunque también pueden aparecer en la cara y en las 

manos. La piel de la zona hinchada aparece brillante y tirante, 

y al presionar con un dedo durante unos instantes y luego al 

soltar queda como una huella en la piel que va desapareciendo 

poco o poco

La retención de líquidos en un problema que suele darse con 

más frecuencia en mujeres que en hombres, y es frecuente en 

épocas de verano con altas temperaturas.

Son varias las causas que pueden provocar esta acumulación 

de líquidos :

- Una incorrecta hidratación.

-El calor o la humedad alta producen vasodilatación en los 

vasos sanguíneos y conllevan el paso de demasiados líquidos 

hacia los tejidos corporales. Esta es la razón por la cual en los 

días nublados o de mucha calor las piernas se sienten pesadas.

-Mala alimentación por el consumo elevado de alimentos 

ricos en sal.

-Cuando hay sobrepeso en el cuerpo.

-Debido a la acción de la gravedad en personas que están 

mucho rato de pié o sentados.

-Cuando hay alteraciones de la circulación venosa, 

obstrucción de los vasos linfáticos o disminución de la cantidad 

de proteínas en la sangre.

-También se pueden presentar edemas en algunas 

enfermedades del riñón, del  hígado, cardíacas o del tiroides.

-En las mujeres cuando se producen cambios hormonales, 

como en el embarazo o en la ovulación o en la menopausia. En 

el embarazo también se puede producir la retención de líquidos 

debido a la compresión del útero sobre los vasos sanguíneos.

-Consumo de determinados medicamentos.

Cabe recalcar que tratar de forma natural el edema puede 

ser cuando las causas son  leves. Pero si está en tratamiento 

de alguna de las enfermedades más graves, hay que consultar 

con un profesional porque según la enfermedad y la medicación 

que se tenga asignada, se podrá seguir una tratamiento natural 

diferente, porque pueden surgir posibles in compatibilidades.

Primeramente ante un edema se tendrá que determinar 

las causas que provocan dicha acumulación de líquido, a 

continuación tratar las causas que lo origina y adoptar pautas 

para que desaparezca y no vuelva a producirse.

La principal medida que hay que tomar es seguir una dieta 

equilibrada y saludable, que  sirve de tratamiento y prevención, 

de un gran porcentaje de enfermedades que afectan a nuestra 

sociedad. En el caso de retención de líquidos, tiene que ser 

una dieta baja en sal y rica en vegetales, frutas, legumbres, 

y cereales integrales. Se deben añadir alimentos ricos en 

potasio por su efecto diurético y para mantener el equilibrio 

sodio-potasio en nuestro cuerpo, como el aguacate, espinacas, 

alcachofa, espárragos, setas, plátanos, uvas, albaricoque y  

papaya . Importante en una dieta equilibrada es también beber 

como mínimo 1.5 litros de agua y mejor fuera de las comidas.

En cuanto a las plantas diuréticas recomendables para 

tratamiento o prevención de la  retención de líquidos por causas 

leves , como puede ser  por la calor o humedad, o por vida 

sedentaria, o por una dieta no saludable o en la ovulación o 

menopausia en la mujer , se encuentra la cola de caballo, diente 

de león,  alcachofera, abedul, vara de oro, te verde, zarzaparrilla, 

ortiga verde, etc. Al tomar  plantas con propiedades diuréticas 

favorece la estimulación de los riñones por lo consiguiente 

producción de más orina, y eliminación de la acumulación de 

los líquidos.

Cuando la retención de líquidos se produzca por mala 

circulación venosa, es recomendable tomar plantas diuréticas, 

junto a plantas que activen la circulación como el castaño de 

indias, hamamelis y ginkgo. También es conveniente realizar 

ejercicio físico regular de esta forma se activa el organismo, 

y se mantiene una buena circulación sanguínea y se evita la 

acumulación de líquidos en nuestro cuerpo.

También es recomendable ante unas piernas pesadas con 

retención de líquidos por causas leves un masaje con drenaje 

linfático y ejercicio físico regular.

Y sobre todo y ya para terminar este articulo recalcar que 

ante todo ante un edema o otra molestia en nuestro cuerpo, 

lo principal y fundamental es averiguar las causas que nos 

producen esa anomalía en nuestro organismo, porque cada 

persona es única y diferente al resto, y las causas en cada 

cuerpo pueden ser diferentes, por ello las medidas a tomar 

ante una molestia en nuestro cuerpo, también serán distintas 

y específicas para cada persona.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 6- 9- 10- 12- 18- 22- 28 

Dies:  5- 11- 15- 16- 17- 21- 27 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JUNY

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Dies: 1- 2- 3- 7- 13- 19- 25- 29- 30

Dies: 4- 8- 14- 20- 23- 24- 26

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dimecres de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol

El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des de l’1 d’abril fins el 15 de novembre.

Nucli urbà: a partir de les 20:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 18:00 h i fins les 24:00 h

ECOPARC
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10 a 13 h.

Dimarts: de 16 a 19 hores.

cres d

ALCOI-COCENTAINA-MURO
Laborables: 5:45,7:15;servei cada mig hora fins 

les 11:15; 12:15, servei cada mig hora fins les 

16:45, servei cada hora fins les 21:45. 

Dissabtes , Diumenges i Festius 7:15,servei 

cada hora fins les 21:15

MURO-COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:15, 7:15 ... servei  mig hora fins 

les 11:45, 12:45, 13:45, 14:15, 14:45; 15:45; 

16:15, servei cada hora fins les 21:15

Dissabtes, Diumenges i Festius 7:45, servei cada 

hora fins les 20:45 i 22:30

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 7:40, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h 

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables:  10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

    ALCOI-ALACANT
     Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00,                          

19:00, 21:00

  Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 

15:00, 18:00, 21:00

     Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT






