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

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

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

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

Finalitzades les obres de la construcció d’un nou baden inundable al camí de Trilles i Secants

Renovació i ampliació de les voreres del carrer Sangrador Ampliació i renovació del parc Paquito el Chocolatero

S’està portant a terme el manteniment de la fusta de diversos 

parcs del poble, entre ells aquest de la 4:4
Nova senyalització dels camins rurals del terme de 

Cocentaina (un total de 50 camins senyalitzats)
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Em preocupa

L
’altre dia, vaig entrar a una botiga del nostre poble 

i el venedor en va fer un suggeriment que en va 

donar que pensar. En va dir que parlara del comerç 

contestà. Després de dies de parlar amb gent per a veure 

que pensaven d'aquesta situació, arreplegue algunes idees 

i preocupacions tant dels venedors com dels compradors 

contestans.

Cada dia ens adonem del problema que té el comerç als 

pobles menuts com el nostre. Vas passejant pels nostres 

carrers i veus com han desaparegut i van desapareixent 

tendes que ens donaven un servei. Em preocupa el que 

passa al comerç contestà i més quan veus que estan fent-

nos canviar els hàbits de consum de sempre i agafem el 

cotxe i fem kilòmetres per comprar qualsevol cosa, moltes 

vegades sense cap necessitat.

Em preocupa que els compradors, ens hem convertit en 

consumidors, seguint eixa doctrina neoliberal que ens ha 

convertit en simples consumidors de tot, individualistes, 

poregosos i analfabets. Cal deixar de comprar al comerç 

tradicional i de proximitat i cal anar als centres comercials 

on hi ha de tot i al millor preu. Eixe és el missatge que ens 

donen i al que estem caent, el qual és totalment falç.

El comerç de proximitat et dóna un tracte personal que 

és bàsic per al client. T’ajuda i t’orienta perquè compres el 

que de veritat et faça falta i amb una relació de veïnat que 

saps que si tens algun problema amb algun producte ho 

resolen de seguida. 

Em preocupa el nostre Mercat Municipal, està 

infrautilitzat, hi ha pocs serveis, l’horari és prou restringit i 

no està funcionant. Si és un mercat municipal, li pertoca a 

l’Ajuntament el fer un bon estudi de viabilitat i que al costat 

dels comerciants, busquen idees per a revitalitzar-lo i així 

intentar tenir un lloc de compra diària i encontre entre el 

nostre veïnat.

L’Associació de Comerç Contestana també hi haurà de fer 

un bon anàlisis del que passa al comerç i perquè va perdent 

tants clients i botigues. Cal fer un comerç de proximitat 

atractiu, competitiu, informant de la procedència dels 

productes i de la seua qualitat. Però cal fer un gran esforç 

per guanyar-se primer al client del nostre poble i després 

atraure els altres.

Em preocupa aquest problema. Ens afecte a tothom. I a 

vosté, no li preocupa?

Paco Fuster

“Em preocupa”

N
o tinc costum de contestar articles d’opinió, però crec 

que de tant en quant es necessari fer-ho. El senyor 

Paco Fuster te una columna mensual en esta revista 

on baix el títol de “Em preocupa” tira per terra la gestió del 

PP. Em preocupa que rara vegada parle d’on han arribat 

els països que han seguit les seues receptes econòmiques; 

on la gent passa hores de cua per una simple barra de pa 

i aconseguir un sou –ja no digam digne- es una quimera. I 

no es una qüestió tribal, així estaríem en Espanya si en el 

77 el Partit Comunista s’haguera fet amb el poder.

Em preocupa haver llegit, durant el mes de Juny, que 

el meu partit no sabia del que parlava quan denunciaven 

la necessitat de separar l’assemblearisme municipal de 

les aules. Ho vaig explicar molt clarament al consell de 

participació ciutadana i ho torne a explicar en la columna 

d’avui; crec en una educació totalment independent de 

moviments polítics, i no, no dic que s’entre a adoctrinar, 

dic que els alumnes han d’aprendre idiomes, ciències 

o competències professionals i s’han de deixar fora les 

trifulques polítiques. Em preocupa també que en esta 

mateixa columna s’equipare l’assemblea que fan els xiquets 

per resoldre els seus problemes, amb un moviment polític 

molt més complexe, gran part d’ell comandat per sectors 

socials que pretenen deslegitimar la representació pública 

per una sort d’assemblees veïnal per barris.

Als col·legis s’ha d’anar a aprendre, i no a introduir les 

idees polítiques dels membres del Consell de Participació 

Ciutadana o a usar el temps d’ensenyança dels nens per a 

que difonguen este procés entre els seus pares. 

Qüestió que és més innecessària quan el Govern ja inclou 

en la programació l'ensenyança –integral- del nostre disseny 

institucional i participatiu.

Per últim, no s’ha de criticar a la ciutadania que “no 

participa” d’estes votacions, perquè son lliures de fer-ho, 

inclús de preferir delegar en un Govern certes esferes de la 

gestió pública i no mereixen una reprimenda moral de cap 

tipus. Però el que mai s’ha de dir es que el meu portaveu, 

la persona a la que deposite la meua confiança “no sap del 

que parla” per no pensar com vostè.

Ray Montava
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Redacció. Fotos: Silvia Botella

Mare de Déu del Miracle 2018

E
ncetem aquesta revista amb un resum del que van ser 

les festes de la Mare de Déu del Miracle. 

Abans dels dies grans, la periodista contestana Mayte 

Barrachina va ser la pregonera de la trilogia mariana el 

dissabte 7 d’abril. Amb paraules senzilles però plenes 

de records, una vivència basada en els sagraments i 

l’experiència seua com a devota fidel de la Mareta enllestit 

amb la cançó júnior de l’Ave Maria ens van ajudar a preparar-

nos per viure les festes Patronals. Mayte no va decebre i 

va saber introduir al públic en aquestos dies tan grans per 

a Cocentaina.

I mentre a casa es preparàvem la falda, el corpinyo, el 

gaiatao de masero, la manta i els saragüells per tindre-ho tot 

a punt, a l’Església de Santa Maria, un any més, Miguel Ángel 

Pardo oferia una catequesi visual de la festa contestana a 

través del clics de Playmòbil, un muntatge molt didàctic i 

que va ser la delícia dels menuts. Enhorabona Miguel per 

aquestes iniciatives i també per tindre'ns presents!!!

Les Vespres presidides per mossèn Diego Ferrándiz, 

retor del poble que junt a Pau, Salva i Ernesto celebren 

en aquest 2018 els 25 anys com a retors, les fogueres, la 

serenata protagonitzada pels joves d’ambdues parròquies...

tot açò va ser el preàmbul al dia gran, el 19 d’abril, festa a 

Cocentaina. Les 27 salves (recordant les 27 llàgrimes), la 

descoberta del Camerin, i el res de l’àngelus a la capella 

de Sant Antoni despertaven el dia gran al temps que el so 

festiu de la colla de dolçaines i tabals Mal Passet encetava el 

recorregut de diana, protagonitzat per multitud de maseros, 

majorals i majorales, els membres de la Pia Unió i com 

no, pels grans protagonistes: Ximo, Pablo i Esther (comte, 

mossèn i comtessa) i Berta (veu de la súplica). 

A les 10h en punt, mossèn Rafael Valls (que enguany 

celebra 50 anys de ministeri sacerdotal) era l’encarregat de 

baixar la Icona del Camerín per a que Cristian Barrachina 

(president de la Pia Unió) el dipositara al tro andes. Fora, 

en el Pla, els contestans esperaven ansiosos l’eixida de la 

mare de Déu. Els vitols, els crits de Mareta i els aplaudiments 

ompliren la plaça mentre els coloms surcaren el cel per 

damunt de la Patrona contestana. S’iniciava així l’ofrena 

que arribaria a l’Església de Santa Maria, moment en el 

que Berta Castelló feia emmudir la plaça de l’Església 

amb el recitat de la súplica. Emocionada, però serena i 
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tranquil·la, Berta es va convertir en la veu dels contestans 

i contestanes. Tot seguit va tenir lloc l’ofrena coordinada 

pels Maseros que abarrotaren l’altar de flors, rodejant la 

imatge de la benvolguda Mare de Déu. Tot seguit la Missa 

major, presidida per d. Juan Melchor Seguí, vicari episcopal 

i l’homenatge als Majors. Són moments únics, irrepetibles i 

plens de enyorança i emocions.

La jornada va continuar amb la mascletà, la processó i la 

Missa de la joventut presidida per Frai Fernando Fuertes, 

guardià del Convent dels Pares Franciscans. Ja per la nit, 

la Mare de Déu i el Santíssim foren vetllats pels devots 

contestans de les diferents juntes i l’adoració nocturna.

El divendres fou un dia més tranquil, destacant eixa 

Eucaristia de la Germandat Sacerdotal, la Missa de Malalts   

i impedits (presidida per d.Antonio Ferrando, d’Albaida) i 

en la que els presents van poder besar el Quadre i el segon 

dia de tridu.

La jornada del dissabte va tenir un marcat protagonisme 

infantil al matí ja que les guarderies i els alumnes dels 

diferents centres educatius, van passar per la parròquia de 

Santa Maria per visitar la Mareta i dedicar diversos poemes. 

A més van realitzar la seva pròpia ofrena aportant flors i 

especialment cistelles d’aliments que després son lliurats a 

les Càritas parroquials. Seguidament la festa es va traslladar 

al Pla amb el lliurament dels premis dels concursos de dibuix 

i redacció escolar i la Fireta que van organitzar els Júniors 

de les dues parròquies amb diversos jocs per als xiquets. Al 

migdia va tindre la celebració de la paraula i la presentació 

dels recents nascuts a la Patrona.

Els actes van seguir a per la vesprada amb l’últim dia de 

tridu, predicat per don Juan Melchor, i el posterior retorn 

processional de la Mare de Déu del Miracle fins al Monestir 

de les Clarisses. La Mareta va ser rebuda a la plaça del 

Pla amb el volteig de les campanes i una sèrie d’efectes 

pirotècnics que van acompanyar al tro-andes fins a l'interior 

del Monestir.

Les festes de la Mare de Déu del Miracle van finalitzar, 

com és costum, amb la 'besa' de la icona de la Mareta.

Ràdio Cocentaina també va estar present en aquestes 

festes Patronals i des d’aquestes línies de la revista 

Cocentaina. El Comtat, volem agrair la deferència i atenció 

que un any més hem tingut per part de la Pia Unió i dels 

retors i frares de les nostres parròquies. Sense la seua ajuda 

nosaltres no podríem dur-los a casa totes les emocions 

viscudes en aquestes festes. Gràcies i enhorabona per la 

feina ben feta...sols ens resta dir... Visca la Mare de Déu!!!!!!!

Com que val més una imatge que mil paraules, els oferim 

una selecció de fotos del que han sigut aquestes festes de 

2018, fotos de Silvia Botella.
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Enhorabona a la junta de la Pia Unió Verge del Miracle, amb Cristian 
Barrachina i Reis Pascual com a presidents per l’organització de les festes i 
també volem donar les gràcies a d.Eduardo Rengel per les facilitats donades 
a l’hora de poder retransmetre els actes en directe

Concurs de fotografia

U
n any més la Pia Unió organitza el Concurs de 

Fotografia sota el lema “La Festa de la Mare de 

Déu”. Les fotografies presentades han d'haver estat 

captades a les Festes Patronals Mare de Déu del Miracle 

de Cocentaina de 2018.

Podrà participar de forma individual, qualsevol ciutadà 

espanyol o estranger, sense límit d'edat, a nivell amateur, 

quedant exclosa la participació de persones que es dediquen 

a la fotografia de manera professional.

Cada concursant podrà presentar un màxim de 4 

fotografies impreses en paper fotogràfic. La mida 20 x 30 cm. 

i s’hauran d’adjuntar també gravades en un suport digital, 

CD, Pen drive o bé enviar-les a: info@virgendelmilagro.es

Juntament amb les fotos en paper, s’adjuntaran les dades 

personals del concursant: nom i cognoms, adreça, e-mail i 

telèfon. I s’haurà d’enviar tot en un sobre tancat a l’adreça: 

Plaça Cardenal Férriz, 6 -03820 Cocentaina.

Les fotografies hauran de ser presentades abans del dia 

19 de juny de 2018.

Les obres guanyadores juntament amb una selecció de les 

millors presentades a concurs, seran exposades a l’octubre, 

en una exposició que formarà part dels actes que la Pia Unió 

organitza amb motiu de la Setmana d’Exaltació de la Mare 

de Déu del Miracle. El lliurament de premis tindrà lloc al 

Monestir de la Mare de Déu el mateix dia de la inauguració 

d’aquesta exposició.

S’atorgaran tres premis, no podent recaure més d’un 

premi sobre la mateixa persona: 1r Premi dotat amb 300 

€; 2n Premi dotat amb 200 € i 3r Premi dotat amb 100 €



MARE DE DÉU 9Revista El Comtat maig 2018

Cocentaina i Alcoi acorden per a 2019 la cessió temporal 
de l’acta notarial que certifica el miracle de la Mare de Déu

T
anquem el resum d’aquestes festes de la Mare de 

déu amb una molt bona notícia i és que el dimecres 

25 de maig, ens fèiem ressò de que els ajuntaments 

de Cocentaina i Alcoi han arribat a un acord mitjançant el 

qual el consistori alcoià cedirà al contestà el protocol del 

Fons Notarial de l'Arxiu Municipal on es recullen els fets del 

miracle de la Mare de Déu de Cocentaina, amb motiu del 

500é aniversari d'aquest esdeveniment. Així ho ha anunciat 

l'alcaldessa Mireia Estepa, al mateix temps que ha avançat 

que, per acord de la junta de govern d’Alcoi, serà a partir del 

2 de gener de 2019 quan tots els contestans i contestanes 

podran contemplar en viu aquest document de gran valor per 

a tot el poble. Fins que arribe eixa data, ambdós consistoris 

seguiran col·laborant per a garantir aquesta cessió temporal 

i perquè tots els tràmits s'acomplisquen com està previst, 

sense posar en cap moment en risc l'estat actual de 

conservació d'aquesta acta notarial datada al segle XVI.

“Des del primer moment, i des que ens arriba la notícia 

que el document està a Alcoi, des de l’Ajuntament ens vam 

comprometre amb la Pía Unión per a treballar de forma 

conjunta i aconseguir que, amb motiu dels 500 anys de la 

redacció d'aquest document, tots els ciutadans contestans 

pogueren gaudir d'ell i mostrar així la devoció que el poble té 

per la Mareta. A més, cal destacar de forma especial el seu 

valor patrimonial i històric, ja que es tracta d'un dels pocs 

documents que relata en forma d'acta notarial (redactada per 

un notari, Lluís Joan Alçamora, el 1520) un miracle del patró 

o patrona d'un municipi. Per a nosaltres és molt important 

i ens ompli de goig poder fer aquest anunci i agraïm molt 

totes les facilitats que ens ha posat el govern d’Alcoi i la 

confiança que ha dipositat la Pía Unión en nosaltres per a 

fer aquestes  gestions”, ha dit l'alcaldessa Mireia Estepa.

Com s'ha apuntat, l'acta notarial del miracle de la Mare de 

Déu estarà a Cocentaina entre els dies 2 de gener de 2019 

i el 30 de desembre de 2020. Entre els tràmits que s'han 

d'enllestir fins que arribe eixe moment trobem la formalització 

d'una pòlissa d'assegurança de l'objecte, garantir l'estat de 

vigilància i conservació de l'acta (temperatura, humitat, llum 

a la qual ha d'estar exposada), l'edició d'una còpia digital 

en alta resolució per a l'Arxiu Municipal d'Alcoi mentre dure 

el préstec.

Gran èxit de participació en el Trofeu de ciclisme Verge 
del Miracle

E
l dissabte 7 d’abril i dintre dels actes que envolten la 

festa de la Patrona contestana tenia lloc el trofeu de 

ciclisme que organitza el club ciclista contestà i que 

en aquest 2018 arribava a la seua XLVI edició. Recolzat per 

la Pia Unió i la regidoria d’esports, el trofeu va aconseguir 

un gran èxit de participació, sent a més la primera prova 

puntuable de la Challenguer de la Comunitat Valenciana en 

categoria júnior.

Alejandro Roberto, de l'Ulbsports Ginestar, va ser el 

guanyador a Cocentaina. Li van acompanyar en el podi 

l'il·licità Marcos Hinojosa, del Cartagena-Esetec-Arocam, i 

Aitor Acevedo, del Castell d'Onda. Roberto, que va recórrer 

els 73 quilòmetres de la prova en una hora, 56 minuts i 

39 minuts, a una mitjana de 37,55 quilòmetres a l'hora, 

va anar el més ràpid en la línia de meta d'un grup nou 

corredors compost per Hinojosa, Acevedo, Antonio Lozano 

(Acte Gomis), Josep Tomás (Giménez Ganga-Primoti-Toc), 

Ismael García (Castillo d'Onda), Alejandro Gómez (Ulbsport-

Ginestar), Óscar Sánchez (Cartagena-Esetec) i de Pepe 

Ginestar (Ulbsport-Ginestar). Per equips es va imposar 

l'Ulbsprt-Ginestar, Aitor Acevedo la muntanya i Óscar 

Sánchez les metes volants.
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Majorlas i majorales 2019

Majorals

1. Javier Pascual Bonet

2. Ignacio Montava Vicent

3. Pablo Ruíz Venteo

4. Francisco Llorens Giner

5. Isaac Cortés Cervera

6. Rafael Alós Blanes

7. Juan Domínguez Ferrer

8. Manuel Torró Quinto

9. Carlos Rodríguez Barrachina

10. Raúl Peiro Ferrer

11. Rafael Briet Seguí

12. Pablo Cortés Llorca

13. Benjamín Agulló Richart

14. Hipòlit González Juan

15. Salvador Vañó Moltó

16. Bernardo Molina Mur

17. Andreu Garrido Pérez

18. Lucas Gilabert Segura

19. Héctor Bra Insa

20. Carlos Cortés Llorca

21. Jorge Moltó Gómez

22. Francisco Marset Ferrándiz

23. Josel Gustavo Pascual Martínez

24. Mateo Bautista Moltó Tortajada

25. Carlos Palací Botía

26. Ignacio Monllor Carbonell

27. Pablo Mira Montagud

RESERVES

1. Pablo Martí Gisbert

2. David García Lloret

3. Abraham Pont Castelló

4. Isaac Miralles Pastor

5. Gabriel Fuster Sansalvador

6. José Camallonga Pascual

7. Vicente Pascual Martínez

8. Jordi Cardero Navarro

9. Miguel Prats Gómez

10. Andrés Castellá Jordá

11. David Terol Ferrer

12. Mateo Moltó Morant

13. Francisco Javier Marset Penáguila

14. Rafael Domínguez Borrás

15. Juan silvestre Vicedo

Majorales

1. Virgina Cortés Bravo

2. Naiara García Yeste

3. Carmen Pascual Pérez

4. Noemí Jover Fernández

5. Ana Montava Ripoll

6. María Vicent Ribes

7. Raquel Seguí Ripoll

8. Sara Alcaraz Belda

9. María Pascual Franco

10. Milagro Pastor Valls

11. Patricia Valls Llinares

12. Natalia San Juan Molina

13. Ana Matarredonda Barrachina

14. Sara Carbonell Montava

15. Maria del Carmen Fenollar Sempere

16. María Gabriela llorens Ortells

17. Antonia Penáguila Martí

18. María Jordá Moltó

19. Aida Llórens Montava

20. María del Carmen Pérez Cortés

21. Esther Castellar Marset

22. María de los Ángeles Carchano García

23. Esther Maíquez Cascant

24. Elena Moltó Llopis

25. Mariola Sanchis Rodríguez

26. Maria del Carmen Brotons Trenzano

27. María del Carmen Ferrándiz Pérez

RESERVES

1. Alicia Benavent Chiquillo

2. Eva Maria Aparisi Semper

3. Maria de los Ángeles Montagud Palací

4. Ana Gil Bernabeu

5. Carmen Estve Marset

6. María Belén Baena García

7. María Doménech Pérez

8. Julia Vilaplana Alamilla

9. Carmen Domínguez vicent

10. Arantzazu Lecumberri Camps

11. María Milagro Reig Reig

12. Alicia Masegosa Azor

13. Jéssica Marset Cominches

14. Regina Descals Vilaplana

15. Mónica Llórens Rico
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Cocentaina es prepara per retre honors al seu Patró
Redacció

I 
deixant de banda la festa de la Patrona, ens preparem 

per a celebrar la festa del Patró, Sant Hipòlit.

Com bé saben, a Cocentaina celebrem festes de Moros 

i Cristians al mes d’agost retent-li així honor al Sant Màrtir, 

tal volta no son les millors festes del món i per a alguns fins i 

tot estan molt per darrere d’altres pobles que ens envolten...

opinió molt discutible perquè a Cocentaina sí que sabem 

de festa, sí que sabem fer moros i cristians i com bé llegim 

als peus de la imatge de Sant Hipòlit que hi ha a la plaça 

Alcalde Reig, som bressol de la música festera. Cadascú pot 

pensar el que vullga...però el que és evident i ben clar és 

que a Cocentaina les nostres festes de Moros i Cristians son 

un referent i moltes vegades el mirall on es reflexen altres 

pobles de la contornà.

Més enllà de la polèmica per les desafortunades paraules 

del Conseller de Muro Rafa Climent en festes d’Alcoi, 

Cocentaina enceta ara al mes de maig els actes que ens 

recorden el dia en que Sant Hipòlit fou elegit Patró de la 

Vila de Cocentaina. Fou a l’any 1.700, un 7 de maig i per 

mitjà d’una ma innocent...la sort o la providència va decidir 

que Sant Hipòlit es quedara com a guardià de Cocentaina 

i que ens emparara de les malalties. Un Sant Màrtir que 

va ser proclamat com a tal, segons consta en acta i així 

ens ho recorden cada any els amics de la comissió d’arxiu 

i patrimoni de la casa del fester, el 10 de maig de 1700.

Enguany es compleixen 418 anys i des de la junta de 

festes, un any més s’han preparat diferents activitats per 

celebrar dita efemèride. La primera d’elles serà el dissabte 5 

de maig a l’Església de Santa Maria. Després de l’Eucaristia 

de les 19:30h, tindrà lloc la xerrada didàctica al voltant del 

nostre Patró, enguany a càrrec de Juan Enrique García qui 

ens parlarà sobre la presència de Sant Hipòlit al concurs 

de dibuix infantil.

Enguany i com a novetat, es farà allí mateix l’entrega de 

premis als guanyadors del concurs de dibuix a càrrec de la 

Federació Junta de Festes. Seguiran els actes d’aquest dia 

amb la imposició de la insígnia de la Federació Junta de 

Feses als nous caps de filà: Pilar Montava, dels Sahorins, 

Lucas Palací dels Bequeteros i Fernando Pascual dels 

Mudèjars i amb la signatura en el llibre d’honor dels quatre 

càrrecs festers 2017 es tancaran els actes de l’Església. 

Tot seguit, a la Casa del Fester s’inaugurarà l’exposició del 

concurs de dibuix infantil, un mostra que es podrà visitar 

els dissabtes i diumenges el mes de maig de les 11h del 

mati fins les 13h del migdia.

El dilluns dia 7, dia de l’elecció de Sant Hipòlit com a 

Patró de Cocentaina, a les 20h es celebrarà la solemne 

Eucaristia i a més s’imposaran les medalles als majorals i 

majorales de 2018 i s’entregarà la imatge del Patró a Aitana 

García Pascual, agraciada en el sorteig d’agost. Les salves 

d’arcabusseria (tal volta l’acte més antic que conserven de 

les nostres festes) posaran punt i finals als actes d’aquest 

dilluns 7 de maig.

Però el programa d’activitats segueix amb altres cites 

novedoses: el dissabte 12 de maig hi haurà una gran tirada 

de guatla a les 16h; el divendres 18 de maig i al Centre 

Social es projectaran unes pel·lícules inèdites de les nostres 

festes dels anys 1969, 1973, 1975 i 1976 cedides per la 

família de Jorge Ibáñez i també de l’any 1984 cedida per 

José Luis Botella, autor del muntatge de la projecció. També 

s’emetrà un reportatge de RTVE sobre les nostres festes a 

l’any 1967. El diumenge 20 de maig, l’historiador contestà i 

fester de la Manta Roja  David Agulló  ens acompanyarà en 

un ruta urbana entorn a Sant Hipòlit i els actes finalitzaran 

el dissabte 26 de maig en el tradicional dia de les paelles 

al Pla de la Font.

Tot açò pel que respecte als actes que envolten la festivitat 

del 418 aniversari de l’elecció i proclamació de Sant Hipòlit 

com a Patró de Cocentaina que ocuparan, com han pogut 

llegir tot el mes de maig, però és que juny també ve carregat 

d’activitat festera perquè el dissabte 2 començaran els 

assajos dels publicadors infantils a les quatre filaes de càrrec 

2018 (Cavallers de LLúria, capità cristià en la persona de 

Miguel Blasco; Kabilenyos, capità moro en la persona de 

Santi Prats; Maseros, abanderat cristià en la persona de 

Francisco Barrachina i Muladís , abanderat moro en la 

persona de Rafael Agulló). Tanmateix, la filà Muladís i la 

filà Cavallers de Llúria estan preparant un sainet fester, 

escrit per l’escriptor Pablo León i sota la direcció de Franjo 

Maíquez i que interpretaran al Teular el dissabte 16 de juny 

en dos sessions, una altra genialitat de Pablo León que ens 

du diferents situacions que es poden produir en la festa a 

l’extrem més divertit, una obra en la que el públic ho passarà 

d’allò més divertit. A l’endemà mateix, la filà Cavalleria 

Ministerial ha organitzat un concert de música festera.... Ja 

ho veuen un no parar fins arribar al 30 de juny, dissabte en 

que publicarem les nostres Festes de Moros i Cristians 2018.



ACTUALITAT12 Revista El Comtat maig 2018

Pressupostos Participatius 2018
Un total de 4 propostes informades pels tècnics municipals 
com a viables

E
ls pressupostos participatius 2018 arranquen aquesta 

anualitat més prompte que les seues anteriors edicions 

per tindre més temps a desenvolupar-se.

El passat 28 de febrer es tancava el període de presentació 

de propostes amb un total de 9 projectes dels quals 4 han 

resultat tècnicament viables i a un se li va fer un requeriment 

per no presentar la memòria completa. Totes les propostes i 

els seus respectius informes tècnics es troben a disposició 

de la ciutadania per a la seua consulta a la pàgina web  

www.cocentainaparticipa.com així com a les dependències 

d’alcaldia.

La regidora de Participació Ciutadana, Mireia Estepa, 

explica que les 4 propostes que podran ser votades «són 

d’allò més enriquidores per al poble, cadascuna des de la 

seua vessant». La ciutadania podrà triar entre:

camp de la via.

amb diversitat funcional organitzats per Il·lusiona’t.

d’ESO (curs 2018/2019) del Col·legi Sant Francesc d’Assis.

El 17 d’abril a les 19:30h al centre social Real Blanc 

va tindre lloc la presentació i defensa de les propostes 

notificades com a viables, un encontre on les entitats i 

persones que han preparat els projectes donaran a conèixer 

en profunditat la seua idea i on podran resoldre els dubtes 

del públic assistent. A més, tindran la possibilitat de disposar 

d’un espai al mercat per a fer la seua campanya i de falques 

a Ràdio Cocentaina per a publicitar les seues propostes i 

demanar el vot a la ciutadania.

A partir d’aquesta data, 17 d’abril, i fins al 2 de 

maig es va iniciar el període de votacions online, en 

la pàgina web abans mencionada, i per a la votació 

presencial s’havia d’acudir el 2 de maig al centre social 

Real Blanc en horari de 8h a 15h i de 17h a 21h on 

estava l’urna i les paperetes al despatx d’ordenances.

La regidora de l’àrea espera que «els canvis que el 

Consell de Participació Ciutadana va acordar respecte al 

nou calendari dels pressupostos participatius ens donen 

uns bons resultats a mitjà termini i que els contestans i les 

contestanes responguen amb les seues votacions». Explica 

que per al període de votacions es va dissenyar una campanya 

publicitària per a motivar a la ciutadania a participar «ho 

tenim molt fàcil, podem votar a la web o bé presencialment, 

està tota la informació disponible i amb el DNI es pot 

participar ràpidament, així que cal animar-se a votar!».

Baix l’eslògan «Construïm el nostre poble!» els pressupostos 

participatius 2018 descobriran els resultats de les votacions 

en el Consell de Participació Ciutadana del pròxim 3 de maig.

En la propera revista del mes e juny els donarem complida 

informació del resultat d’aquestos pressupostos participatius 

2018, ja que al tancament de la mateixa seguíem en el 

període de votacions.

NP Ajuntament de Cocentaina

La Santa Seu instrueix el procés de canonització d’una 
carmelita de Cocentaina
Redacció

E
l cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, 

va presidir el dimarts 24 d’abril la clausura de la fase 

diocesana del procés de canonització de la religiosa 

carmelita descalça Margarita María del Corazón Eucarístico 

de Jesús (Cocentaina 1908- Lugo 1992), fundadora del 

Carmelo de Lugo. 

D'aquesta manera, després de la clausura de la fase 

diocesana, que ha tingut lloc en el Saló Gòtic del Palau 

Arzobispal, la causa de canonització, iniciada en 2006, 

continuarà a Roma. Allí serà enviada tota la documentació 

arreplegada en aquest temps perquè el procés seguisca el 

seu curs en la Congregació vaticana per a les Causes dels 

Santos. 

“A través dels testimonis de les persones que la van 

conèixer i de les poesies que va escriure -moltes trobades 

després de la seua mort- es descobreix en Margarita María 

del Corazón Eucarístico de Jesús la grandesa d'una ànima 

senzilla, intel·ligent i plena únicament de l'amor a Déu, que 

s'havia lliurat per complet a Ell, en una donació especial i 

total per la Unitat dels Cristians com a particular vocació”, 

assenyalen fonts de la delegació diocesana per a les Causes 

dels Sants.

Biografia de la carmelita descalça

Josefa Reig Gozalbes, nom civil d'aquesta religiosa, va 

nàixer el 16 de març de 1908 en Cocentaina, pertanyent 

a la diòcesi de València. Després dels estudis elementals 

en la seua ciutat natal, va completar la seua formació en 

l'internat del col·legi Puresa de María a Ontinyent. En 1934 

va ingressar en el convent de les Carmelites Descalces 

de Manises, actualment a Godelleta, on va professar 

solemnement en 1940.

Al març de 1951, al costat d'altres cinc religioses, va 

fundar un nou monestir a Bunyol. En aquesta població va 

romandre més de 30 anys, exercint durant bastant temps 

el càrrec de Subpriora.

En 1982 és triada Priora; en 1983 es traslladada la 

comunitat a Lugo, única província espanyola en la qual no 

hi havia cap convent de Carmelites Descalces, morint en 

aquesta nova fundació de Lugo l'11 de febrer de 1992, als 

83 anys d'edat.
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En maig arranquen les jornades gastronòmiques Fira de 
Tots Sants

E
ntrem al mes de maig i els bars contestans es preparen 

per oferir al públic una nova edició de les Jornades 

Gastronòmiques fira de Tots Sants. Per davant tenim 

tot un mes amb una gran programació per a posar en 

valor la riquesa de la nostra gastronomia així com les tapes 

particulars i peculiars de cada establiment.

L'esdeveniment constarà de quatre rutes repartides en 

cadascun dels caps de setmana del mes de maig i en les 

mateixes els participants podran gaudir d'un quinto i una 

tapa per 2’50 euros. A aquesta oferta se li uneixen una 

proposta nocturna, a càrrec dels pubs locals i diversos bars, 

així com la recuperació del menú de migdia en diferents 

establiments hostalers.

La regidora de Fira i Promoció Econòmica, Mariona 

Carbonell, assenyalava  que les Jornades compten amb 

una gran acceptació a Cocentaina i explicava que el nombre 

d'establiments participants ha crescut respecte a l'anterior 

edició. En aquest 2018 passem dels 17 participants als 21 

“la qual cosa demostra el gran interès que tenen els bars, 

restaurants i pubs per participar en una iniciativa com 

aquesta. Seguim treballant perquè aquesta participació 

s'incremente de cara als pròxims anys”. Per la seua banda 

Andrés Pascual, representant de l'Associació de Comerciants 

i Hostaleria, deia als mitjans de comunicació  “que tots els 

que assistisquen a les Jornades Gastronòmiques podran 

Redacció

optar a 2.600 euros repartits en diferents premis, com qui els 

que completen les quatre rutes tindran opció a un premi de 

300 euros a gastar en els establiments participants i també 

hi haurà premis per a les millors imatges que els comensals 

pugen a Twitter o Facebook, entre d’altres”.

Les jornades  comptaran amb la Concentració de Cotxes 

i Motos Clàssics el diumenge 20 de maig al matí i també 

hi haurà, com a novetat, animació musical en cadascuna 

de les rutes que se’ns presenta. En els propis establiments 

tenim els tríptics amb la informació de les rutes. 

Tant la regidora Mariona Carbonell com Andres Pascual 

de l’associació de comerç agraïen el suport rebut per part 

de tos els col·laboradors i especialment de la Diputació a 

través de Costa Blanca gastronomia i animaven a la gent a 

participar d’aquesta nova edició del quinto i tapa.
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El projecte d’adaptació del Teular en mans dels Consells 
Sociosanitari i de Cultura
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l projecte de millora d’accessibilitat del Teular serà 

presentat per la regidora d’Autonomia Personal als 

consells de Cultura i Sociosanitari per tal de consensuar 

les obres que s’han d’escometre a l’edifici.

Fa uns dies l’enginyer municipal, l’enginyer que ha 

redactat el projecte i l’alcaldessa es traslladaven al Teular 

per a estudiar la nova proposta d’obres, un projecte 

que assenyalen que és «més complicat i car del que 

ens pensaven, ja que amb el projecte anterior resultava 

impossible complir la llei d’accessibilitat i ha resultat difícil 

poder arribar a una idea que combinara l’accessibilitat, la 

llei i l’ús habitual de l’auditori».

Aquest treball el va posar en marxa la regidora de l’àrea, 

Mireia Estepa, a proposta del grup de treball d’Autonomia 

Personal en 2016 i no ha estat lliure de dificultats tècniques; 

no obstant això i després de moltes consultes a experts i 

a les associacions implicades en l’àmbit de la diversitat 

funcional, s’ha elaborat el projecte legalment possible que 

ara es sotmetrà al consens dels consells afectats.

Tant la regidora de Cultura com la d’Autonomia Personal 

han valorat com «imprescindible» ajuntar a totes les entitats 

implicades per traslladar-los el document i que consensuen 

les obres previstes al projecte: «un projecte com aquest que 

afecta a tantes entitats del nostre poble necessita la seua 

visió i consens perquè el compromís del govern és i serà 

contruir la Cocentaina que els veïns necessiten, aleshores 

és fonamental escoltar als protagonistes i que facen seu 

el projecte d’accessibilitat del Teaular», apuntava Mireia 

Estepa. Ella i Marcela Richart han convocat per al 24 d’abril 

als dos consells a una reunió en el Teular amb l’enginyer 

que ha redactat el projecte.

Per a la realització d’aquestes obres s’ha sol·licitat una 

subvenció a la Conselleria de Polítiques Inclusives, a més 

de la partida econòmica que l’Ajuntament dedicarà a 

l’assumpte, una demostració més de la importància que 

dóna el govern contestà a la millora i conservació dels espais 

culturals i al seu objectiu del fet que siguen accessibles per 

a totes les persones.

«La importància d’una Cocentaina lliure de barreres» 
xerrada oferida als tècnics d’urbanisme de l’ajuntament
NP Ajuntament de Cocentaina

T
ot el personal tècnic del departament d’urbanisme 

de l’Ajuntament de Cocentaina va ser convocat a una 

xerrada informativa l’11 d’abril sobre la importància 

de construir un poble lliure de barreres arquitectòniques.

La xerrada estava promoguda per la regidora d’Autonomia 

Personal, Mireia Estepa, per tal de sensibilitzar als 

treballadors municipals i oferir-los la possibilitat de parlar 

amb un expert i poder-li plantejar les inquietuds i dificultats 

del seu dia a dia, tot i que les obres noves que es fan 

complixen les normes d’accessibilitat.

L’encarregat d’impartir la sessió va ser un tècnic 

especialitzat de la Confederació Espanyola de Persones amb 

Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) d’Alacant amb 

qui l’Ajuntament de Cocentaina manté una bona relació de 

col·laboració.

A la xerrada també van estar presents algunes de les 

entitats contestanes que treballen amb persones amb 

diversitat funcional per tal de poder traslladar les seues 

experiències i poder aprendre més sobre aquesta qüestió.

L’experiència ha sigut d’allò més enriquidora segons 

comenten alguns tècnics de l’Ajuntament i la regidora 

de l’àrea diu estar molt contenta amb la implicació dels 

treballadors que explica que són «les mans amb les quals 

construïm el nostre poble». L’alcaldessa també explica que 

«el compromís del govern és ferm: volem una Cocentaina 

per a totes les persones, és a dir, accessible, per això cada 

any destinem una partida econòmica per a eliminació de 

barreres arquitectòniques a més de les inversions que ixen 

del romanent i és imprescindible que polítics i treballadors 

municipals estiguem sensibilitzats amb aquesta qüestió».



ACTUALITAT 15Revista El Comtat maig 2018

El centre històric de Cocentaina acumula més de 2,5 
milions d’euros en inversió en els últims 8 anys
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la Regidoria 

d'Obres i Serveis, té previst llançar en breu una nova 

convocatòria d'ajudes per a la millora i reforma de 

les façanes i cobertes del centre històric i dels barris 

de conservació. Aquestes subvencions tindran un valor 

aproximat d'inversió d'uns 70.000 euros. A falta que es 

publiquen les bases al Butlletí Oficial de la Província, des 

del consistori contestà avancen importants canvis en la 

convocatòria. Com ara la possibilitat d'acollir-se a aquestes 

ajudes que tindran tots els edificis amb més de 40 anys 

d'antiguitat. A més, a banda de la façana i la coberta, 

també seran objecte de les obres de millora altres elements 

arquitectònics com ara les tàpies dels edificis, patis... tots 

aquells elements estructurals d'interés que seran avaluats 

degudament pels tècnics.

Aquesta línia d'ajudes en la rehabilitació i millora en 

les façanes i cobertes es suma a altres actuacions que 

s'han portat avant en els últims anys i que han incidit en 

la millora de l'estat de conservació del centre històric, com 

ara els canvis en la il·luminació pública (200.000 euros), 

el canvi de paviment, xarxa d'aigua i clavegueram (més 

d'1 milió d'euros) i altres conceptes fins a sumar més de 

130 actuacions que han generat més d'1.250.000 euros 

en volum econòmic. En total, des del Govern contestà s'ha 

calculat que s'han invertit més de 2,5 milions d'euros en 

el nucli antic en els últims 8 anys, entre inversió pública 

(75%) i privada (25%). Recordem que, com en el cas de les 

rehabilitacions de façanes i cobertes, els propietaris reben 

una ajuda municipal per fer front als treballs però també 

fan la seua pròpia aportació per a completar els treballs. 

És per això que, com destaca el regidor d'Obres i Serveis 

Marcos Castelló, es pot considerar que “entre Ajuntament 

i els mateixos veïns i veïnes de Cocentaina estem treballant 

tots a una per a mantenir el nostre centre històric, així com 

els barris de conservació, en les millors condicions possibles. 

Amb els canvis en la il·luminació, en el paviment i la millora 

de les façanes ja s'ha vist tota aquesta feina en els últims 

anys. Aquesta línia de treball seguirà sent una constant en 

la nostra acció de Govern, així és que any rere any seguirem 

veient els bons resultats i tots a una anirem incidint en 

aquelles zones amb més necessitats”.
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Finalitzen les activitats de la XIV Setmana de la Joventut 
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Cocentaina 

ha tancat la programació de l'XIV Setmana de la 

Joventut amb un notable èxit de participació i resposta 

de la joventut contestana.

Nombrosos joves han participat en alguna de les activitats 

proposades, principalment a la Fira de la Joventut i a la 

tercera edició de la Lan Party que s’organitzava a Cocentaina.

La Fira de la Joventut es va realitzar de nou a l’IES Pare 

Arques on, a els joves van poder assabentar-se de moltes 

de les opcions formatives i d’oci que tenen al seu abast. 

Totes les universitats valencianes i els instituts amb formació 

professional de les poblacions veïnes estigueren presents 

amb els seus catàlegs formatius. A més estigueren presents 

també altres entitats com el Ministeri de Defensa, IVAJ, 

AVIVA, Creu Rotja...

Destacar també l’èxit del curs per aprendre mecanografia 

que va haver d’organitzar-se en dos torns per cobrir la 

demanda. 40 joves aprengueren les nocions bàsiques de 

la mecanografia de cara a la utilització dels ordinadors als 

seus estudis.

Les opcions culturals també tingueren el seu espai en 

aquesta programació juvenil amb l’humor d’Eugeni Alemany 

i Maria Juan amb l’obra “No estem be” o el teatre amb anglés 

per a estudiants de primària i secundària.

Finalitzava la programació una taula rodona sobre els 25 

anys de la creació de la Casa de la Joventut a Cocentaina 

i que finalment s’ha ajornat per motius d’agenda. En breu 

s’informarà de la nova data així com de la resta d’actes 

d’aquest aniversari.

Per al Regidor de Joventut, Saül Botella, “tanquem altra 

edició de la Setmana de la Joventut amb la satisfacció de 

poder oferir als joves informació del seu interés i noves 

propostes d’oci per a ells. Com sempre, ara és hora de 

començar a treballar amb les propostes dels mesos venidors 

i especialment de la programació de l’Estiu Jove. Enguany 

tindrem una aposta ferma per la formació i oferirem el curs 

de socorrista, gratuït per a joves de 18 a 35 anys, i el curs 

de monitor juvenil”.
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Temps de dones

T
radicionalmente las empresas han estado representadas 

en su gran mayoría por los hombres, teniendo estos 

empresarios múltiples formas y situaciones de 

relacionarse, y aprovechar así, estos contactos a nivel 

profesional, como son los Círculos Industriales, filás, etc. 

Quedando la mujer, a pesar de formar parte también de 

la gestión de las empresas, relegada a un segundo plano. 

Sin embargo, esto está cambiando, poco a poco la mujer está 

ganando visibilidad, presencia, en el mundo de los negocios, 

incrementándose el número de mujeres que emprenden, 

que deciden iniciar una aventura empresarial, rompiendo 

con estereotipos y expectativas sociales retrógradas, a 

pesar de la falta de oportunidades, conexiones y apoyos.

Por ese motivo se creó la red de mujeres empresarias y 

profesionales de la comarca del Comtat, agrupadas bajo la 

denominación “Temps de Dones”. Este proyecto fue creado 

y llevado a cabo durante el 2016, siendo muy fructífero y 

teniendo bastante éxito entre las 34 mujeres que formaron 

parte de él. Actualmente, desde el Departamento de 

Promoción Económica del Ayuntamiento de Cocentaina, y 

siguiendo las directrices de nuestra alcaldesa Mireia Estepa y 

de la concejala Mariona Carbonell, nos estamos encargando 

de impulsarlo de nuevo, por lo que pretendemos en este 2018 

volverlo a lanzar con la intención de que perdure a largo plazo. 

La finalidad de Temps de Dones es la de potenciar la 

posibilidad de generar sinergias empresariales, contactos, 

y ventas entre ellas. Propiciar oportunidades comerciales 

conjuntas, dar una mayor viabilidad a sus proyectos, 

permitiendo la cooperación, aprovechando la proximidad, 

y fomentando lo local y sostenible.

 Con este fin vamos a llevar a cabo distintas iniciativas 

y acciones, tales como reuniones periódicas, talleres 

de formación, ponencias, exposiciones, y eventos de 

networking, entre otras. 

La red está abierta para cualquier mujer empresaria o 

profesional de la comarca, que quiera entrar a formar parte 

de ella, de forma totalmente gratuita. Para ello deberán 

contactar con el Departamento de Promoción Económica, o 

a través del email tempsdedones@cocentaina.org, pasando 

a formar parte de todas las iniciativas, acciones y actividades 

que se lleven a cabo. 

Rocío Sánchez Masero. Projecte T’Avalem “Descobrint l’entorn”
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Projecte T’Avalem “Descobrint l’entorn”
Participants del projecte T’Avalem «Descobrint l’entorn»

E
l dimarts 27 de març els membres del Projecte 

T’Avalem “Descobrint l’entorn” vam visitar diferents 

refugis antiaeris de la Guerra Civil Espanyola, el de 

Sèneca i el de Balmis a Alacant, i el de Tortosa i Delgado 

a Ontinyent. Aquesta eixida tenia l’objectiu d’analitzar i 

recaptar idees per a posar en valor el refugi antiaeri de 

Cocentaina.

A Ontinyent vam poder gaudir del coneixements i 

explicacions de Joan Torró, membre de la Comissió de 

Recuperació de la Memòria Històrica, el qual ens va 

transmetre al llarg de la visita tota aquesta saviesa popular 

e informació d’Ontinyent en temps de la Guerra Civil. Com a 

ciutat que estava situada a la rereguarda del front de guerra, 

Ontinyent era una ciutat clau per l’abastiment al bàndol 

republicà, a la vegada que era una ciutat refugi dels pobles 

que patien la pitjor cara de la guerra, ubicant-se a la localitat 

el Col·legi Nacional de Cecs de Madrid, i l’Hospital Militar 

Internacional. Conforme anava avançant la guerra s’ubicaren 

diverses empreses d’armament i subministrament que 

tenien el seu origen al nord de Castelló. El nom del refugi 

“Tortosa i Delgado”, el rep de l’antiga fàbrica de Tortosa i 

Delgado que estava situada al mateix lloc, i era utilitzat pels 

treballadors. Al seu interior vam veure un breu vídeo on es 

narrava i mostrava l’Ontinyent solidari de l’època. També es 

va fer un simulacre d’avís de bombardeig, al qual es quedava 

tot a fosques, i es reproduïen sons d’aviació i una estrident  

sirena, que et feia traslladar-te a aquells durs moments i 

viureu com si fora real.

Després ens desplaçarem a Alacant. En primer lloc, 

anàrem al centre d’interpretació sobre els refugis antiaeris, 

situat a l’antiga estació de bombers, on la guia turística 

ens va explicar perquè Alacant va ser bombardejada, vam 

veure un breu documental i visitarem la sala amb objectes 

recuperats dels bombardejos i de l’època. A continuació 

visitarem el refugi de Sèneca, situat a l’antiga estació 

d’autobusos d’Alacant. A les parets de l’interior hi han escrits 

d’aquell període que encara es conserven a dia de hui. En 

ell també visquérem l’experiència d’un simulacre d’atac 

aeri, amb sons d’un bombardeig, mentre que les llums 

s’apagaven i s’encenien. Aquest refugi era públic, és a dir, 

qualsevol ciutadà que es estiguera prop quan es produïra 

el bombardeig, podia refugiar-se en ell..

Seguidament vam anar al refugi de Balmis, un refugi 

antiaeri privat, ja que va ser manat construir per una família 

burgesa, i al seu interior es nota clarament una millor qualitat 

de la construcció, entre altres coses, perquè tenia sòl de 

ciment, parets pintades amb una sanefa,  bancs de formigó 

per poder seure’s, i a diferència d’altres refugis, manca 

d’humitat. Com a curiositat, a una sala es simulava amb 

sabates situades al sòl, la quantitat de gent que hi cabia.

Aquesta eixida va ser molt enriquidora per al grup, 

ja que es va recopilar molta informació dels refugis del 

nostre entorn, informació sobre els pobles que estaven 

a la rereguarda de la línia de front, i moltes idees per a 

desenvolupar un projecte de panells explicatius i informatius 

al nostre refugi. En definitiva, vam viure una experiència 

única, traslladant-nos als moments en que les ciutats eren 

bombardejades, i on ens vam posar en la pell dels nostres 

avantpassats,  percebent la por que ells van sentir.



ACTUALITAT 19Revista El Comtat maig 2018

L’Ajuntament de Cocentaina continua posant en perill el 
patrimoni arqueològic del municipi
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha mostrat públicament 

el seu desencontre amb la forma de treballar de l’equip 

de govern després de comprovar com s’ha portat a 

terme la demolició de les vivendes del carrer Dolors 15 i 17. 

Segons ha tret a la llum la coalició contestana, no s’ha portat 

a terme un seguiment arqueològic durant la demolició de les 

vivendes que, cal recordar, estaven adossades a la muralla.

Segons Xavi Anduix, “és un exemple més de la forma de 

treballar de l’equip de govern. Anar a “salto de mata” i el més 

perillós: podria haver suposat un greu atemptat al patrimoni 

del poble de Cocentaina. Já en són moltes les ocasions on 

s’actua sense cap sensibilitat ni mirament amb els valors 

històrics del nostre poble’”. 

Anduix explica que la Conselleria instava a l’Ajuntament 

a que “en cas d’aparició de restes arqueològiques s’haurà 

de detindre qualsevol actuació que puga afectar el substrat 

arqueològic”. El portaveu de la coalició a l’Ajuntament també 

recorda que els informes de Conselleria remarcaven que “el 

tècnic podrà prohibir l’ús d’aquelles màquines o ferramentes 

que no reunisquen condicions per a la seua utilització”. 

A més a més, la tècnica de patrimoni no estava present a 

la demolició de les vivendes, tal i com requerien els informes 

de Conselleria, per permisos especials i els responsables 

municipals no van comunicar cap informació a la tècnic. 

Per tant, no es va actuar amb el procediment adequat que 

requeria la Conselleria de Cultura.

Des del Col·lectiu-Compromís, lamenten la forma de 

gestionar de l’equip de govern i reclamen des de fa anys 

l’elaboració d’un Pla Director de la Muralla. 

“Portem tota la legislatura reivindicant un Pla Director de 

la Muralla i al novembre del 2016 vam presentar una moció 

al plenari que va ser aprovada. El temps va passant i a dia 

de hui encara no s’ha fet absolutament res al respecte. És 

fonamental un Pla Director per saber com s’ha de protegir, 

posar en valor i actuar amb l’entorn de la muralla”, ha 

remarcat Anduix.
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Quan inaugurem el Passeig?

NP PP de Cocentaina

La formació popular ja va explicar la necessitat de convocar un equip de treball 
que permetera donar una solució a les contínues reparacions del Passeig

E
l PP de Cocentaina va elevar al Ple Municipal la 

necessitat de consensuar postures sobre el Passeig. La 

formació busca prioritzar una solució que deixe de ser 

un apegató i que supose convertir l’avinguda en un centre 

neuràlgic atractiu per al comerç i el turisme.

Des de la formació lamenten la sentència en contra del 

TSJ que condemnava a l’Ajuntament socialista a pagar 

8.000 euros a l'empresa que el va remodelar. El tribunal 

els donava així la raó; l’estat del Passeig era responsabilitat 

del consistori i de la seua deixadesa. Els enfonsaments i les 

destrosses –que són un perill per a vianants- són directament 

imputables a la poca conservació que este Ajuntament està 

fent de l’avinguda.

Els populars lamenten, que de nou, la paràlisi local 

implique no sols un gran gasto per al contribuent sinó tota 

una legislatura perduda on es podria haver solucionat una 

qüestió tan demandada per veïns i visitants.

La seguretat ciutadana; una prioritat per al PP de Cocentaina
Des de l’oposició, la formació presentarà un una moció al Ple per a millorar 
els servicis de la Policia Local
NP PP de Cocentaina

E
l PP de Cocentaina presenta al Ple una moció per a dur 

endavant una llei que permetrà coordinar les Policies 

Locals. La llei permetrà agilitzar els augments d’efectius 

policials en cas d’urgència, lluitarà contra la inestabilitat 

laboral en el sector i farà especial incapeu en la seguretat 

rural, que tan desprotegits fa sentir als ciutadans.

Des de la formació asseguren que es un gran pas 

endavant i que permetrà seguir amb un dels pilars bàsics 

de la política popular en Cocentaina; el de la seguretat 

ciutadana. En paraules de Rafa Montava, portaveu local; “no 

devem esperar a que passe res per a emprendre accions 

encaminades a millorar la tranquil·litat dels nostres veïns”.

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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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/Medi Ambient

Què hem fet? 

Durant el mes d'abril s'han realitzat diferents sessions per 

donar a conèixer el DVD realitzat a Cocentaina sobre el viatge 

de la brossa; des que anem a un supermercat i adquirim els 

productes fins al moment del seu reciclatge i posterior nou 

ús. En aquesta primera fase s'ha projectat en els col·legis 

i en l'Associació de Mestresses de casa, comptant amb 

un gran acolliment. L'objectiu és arribar al màxim nombre 

de veïns i veïnes per poder fer un reciclatge efectiu i així 

mateix identificar els diferents contenidors, la importància 

d'utilitzar l'ecoparc i aplicar el reciclatge d'una manera 

efectiva. Tot això afavoreix fer una compra més sostenible. 

Al llarg de tot l'any s'han planificat xerrades en diferents 

associacions, entitats i en les pedanies, i així presentar el 

DVD del reciclatge.

A Maig

El 22 de maig es commemora el dia de la biodiversitat, 

tenim previst realitzar una visita al Projecte "Canyet" per 

veure i descobrir l'hàbitat dels voltors, la seva reintroducció 

a les nostres comarques i el seu paper per equilibrar la 

biodiversitat que ens envolta.

Des de fa un any s'està conreant una parcel·la amb 

petites parcel·lacions de 60 m2, dins del programa d'horts 

urbans. Una de les iniciatives que s'ha implementat per 

afavorir el cultiu ecològic i desenvolupar la biodiversitat de 

l'entorn, ho constitueix el "hotel d'insectes". Usant materials 

naturals com a fusta, canyes o suro, es reprodueixen hàbitats 

naturals de diferents insectes. L'objectiu és crear un refugi 

per afavorir la presència d'aquests insectes en l'hort ja que 

alguns d'ells ajuden a les diferents plantes. Són espècies que 

actuen de pol·linitzador com les abelles o els borinots. A més 

de que algunes de les plantes depenen de l'acció d'aquests 

insectes, també s'assenten aquells que són depredadors de 

les plagues que danyen als cultius, per la qual cosa són uns 

insecticides naturals.

La creació d'espais que preservin la presència de petits 

espais és una iniciativa de gran valor ambiental ja que moltes 

espècies que són imprescindibles per mantenir l'equilibro 

ecològic i dels ecosistemes, estan desapareixent per l'ús 

indiscriminat de pesticides.

Millorar l'hàbitat dels espais verds del municipi i perdre 

la por als insectes és l'objectiu de la iniciativa

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Cocentaina busca el talent amb la convocatòria del cartell 
de la Fira de Tots Sants 2018
NP Departament de Fira

E
l Departament de Fira de 

l'Ajuntament de Cocentaina 

ha fet públiques les bases 

del concurs per a l'elaboració del 

cartell de la Fira de Tots Sants de 

Cocentaina. Com tots els anys, 

un jurat escollit per a l'ocasió serà 

l'encarregat de seleccionar, entre 

totes les propostes arribades, la 

imatge que donarà a conèixer la 

672a edició de la Fira de Tots Sants 

a tot el món. Recordem que fa més 

de 10 anys que el cartell de la Fira de 

Tots Sants de Cocentaina s'escollix 

mitjançant un concurs. De fet, cada 

any són més les propostes que 

arriben, fins i tot des de l'estranger. 

Les bases ja han estat publicades 

al Butlletí Oficial de la Província 

d'Alacant, així és que a partir d'aquest 

moment tots els interessats han de 

fer arribar les seues obres inèdites 

a l'Ajuntament de Cocentaina. Les 

obres han de tindre un autor únic 

L’Ajuntament de Cocentaina convoca el 2n Concurs de 
lletres de cançons en valencià
Vicent Santamaria

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

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

en col·laboració amb altres entitats, convoca el segon 

concurs de lletres de cançons que pretén promoure l’ús 

de la nostra llengua a través d’una expressió literària tan 

alternativa com són les lletres de cançons, cançons de 

qualsevol temàtica o gènere, però manuscrites i en valencià. 

Atès que en aquesta convocatòria participa també la 

Regidoria de Joventut, l’edat de les persones que hi vulguen 

participar està compresa entre els 12 i els 29 anys complits 

dins de l'any de la convocatòria.

Enguany, els premis tenen una dotació global de 1.350 

euros que es reparteixen en 3 categories, les quals tenen 

un primer i un segon premi cadascuna. 

Pel que fa a la presentació dels treballs, s'han de registrar 

en el SIC (Servei d'Informació a la Ciutadania) i el termini 

es tancarà el 31 d’agost de 2018, ja que està previst que el 

veredicte del jurat es faça públic durant el mes de setembre.

Les bases completes i la sol·licitud d’inscripció es troben 

en la pàgina web cocentaina.es

Lloc de presentació de les obres

SIC (SERVEI D'INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA)

AJUNTAMENT DE COCENTAINA

PLAÇA LA VILA, 1

03820 COCENTAINA (ALACANT)

Sol·licitud i informació

DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA – 

CASA DE LA JOVENTUT
Tel i WhatsApp: 965 590 207

e-mail: aviva@cocentaina.org

Web: www.cocentaina.es

o un equip d'artistes, amb més, com

hem dit, han de ser originals i inèdites. 

En les bases s'especifiquen tots els 

trets tècnics que s'han de tindre 

en compte a l'hora de presentar el 

treball, així les llegendes (retolacions 

i logotips) que ha de contenir el cartell 

necessàriament. Els treballs s'han 

de lliurar al SIC (Servei d'Atenció al 

Ciutadà) abans de les 14:00 hores del 

30 de juny, bé de forma física o per 

correu postal. 

Com els últims anys, el guanyador 

o guanyadora obtindrà un premi en

metàl·lic de 1.000 euros, a més de 

l'honor de veure com la seua obra 

recorre el món a través dels mitjans 

de comunicació, publicitat, xarxes 

socials... El jurat, presidit per la 

regidora de Fira Mariona Carbonell, 

valorarà en la seua proposta de 

concessió del premi, a part de la 

concepció, la qualitat gràfica o 

plàstica, l'eficàcia anunciadora i les 

condicions de reproducció.
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Presentada la 5ª edición de SENT-ME Cocentaina
NP Sent-me Cocentaina

E
l SENT-ME COCENTAINA 2018 cumple cinco años, y lo 

celebra con su edición más divulgativa para el disfrute 

de todos los públicos. De nuevo los cursos de música, 

las conferencias y los conciertos transformarán la capital 

alicantina de El Comtat para consolidarla como el foro de 

aprendizaje y disfrute musical que viene siendo desde 2014. 

Así fue como lo expresaron en su presentación el pasado 

27 de abril la Alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, la 

concejala de cultura Marcela Richart, y el creador y director 

artístico de SENT-ME COCENTAINA, el director de orquesta 

Ignacio García-Vidal. 

El Simposio Encuentro de Nuevas Tendencias en 

Música y Educación (SENT-ME) está organizado por el 

Ayuntamiento de Cocentaina, y reposa en tres bloques de 

contenidos: cursos de instrumentos y dirección musical 

que reunirán a más de 20 profesores de importantes 

orquestas y conservatorios, conferencias abiertas a todo el 

público, y conciertos que inundan de música las noches 

de Cocentaina.

Los estudiantes de música de todas las edades que lo 

deseen podrán anotarse en las especialidades ofrecidas 

por reconocidos profesores de violín, viola, violoncello, 

contrabajo, flauta, oboe, clarinete, saxofón y dirección 

musical. Además este año se ofrece la novedad “masterclass 

de un día”, con clases intensivas de fagot, trompa, trompeta, 

trombón o repertorio orquesta del violín. Todos los alumnos 

integran la Orquesta Sinfónica del SENT-ME y reciben clases 

de música de cámara. El SENT-MET amplía su oferta de 

Música y Movimiento este año para niños nacidos entre 2006 

y 2014, con un equipo dirigido por la prestigiosa pedagoga 

Elena Huidobro. 

Cocentaina disfrutará de nuevo de una semana de 

conciertos pensados para el disfrute de todos los públicos. 

Un acontecimiento cultural de primer orden será la 

representación de la sinfonía más importante de toda 

la Historia de la Música, la “Novena Sinfonía Coral” de 

Beethoven, en el espectacular marco histórico del Palau 

Comtal, con un destacado elenco de cantantes solistas (con 

la soprano Estefanía Perdomo, artista invitada), la Orquesta 

Sinfónica de la Región de Murcia, la Coral Discantus de 

Murcia y el Cor de Cambra Discantus de Cocentaina. 

La programación se completa con conciertos de música 

de cámara ofrecidos por los profesores del SENT-ME, 

el espectáculo “Zarzugiñol para toda la familia” con la 

compañía madrileña que ofrece un divertido espectáculo 

de zarzuela y títeres, la Orquesta Sinfónica del SENT-ME 

y audiciones de los alumnos en diferentes enclaves de 

Cocentaina.

El plazo de matrícula permanecerá abierto entre el 15 

de mayo y el 30 de junio, mientras exista disponibilidad de 

plazas, ya que los cupos son limitados.

Toda la información sobre los diferentes tipos de matrículas 

y la programación se pueden consultar en las redes 

sociales de SENT-ME COCENTAINA 2018, en la web www.

turismococentaina.com , o en el teléfono de la Casa de la 

Joventut de Cocentaina 965592795.

Concierto extraordinario del Sent-me Cocentaina 2018

Ludwig Van Beethoven terminó de componer su Novena 

Sinfonía op. 125 “Coral” en 1824, completamente sordo. Un 

monumento sinfónico de 75 minutos de duración, que pasará 

a ser una de las obras de arte más grandes y trascendentales 

de la Historia de la Humanidad. Beethoven tomó los 

versos del poema de Friedrich Schiller “An die Freude” 

(“A la alegría”) para componer un canto a la libertad y a la 

alegría del Hombre, dando así forma al último movimiento 

de su última sinfonía, en el que incluye por primera vez 
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en la Historia un coro y cantantes en una obra sinfónica.

En este primer cuarto del siglo XIX, Cocentaina, con 5.000 

habitantes, vive en los albores de un importante cambio 

social, marcado por el nacimiento de la industria textil, 

la abolición de los señoríos, y revueltas obreras. El Palau 

Comtal, después de siglos de esplendor, atraviesa años de 

abandono debido a la debilitación del sistema feudal.

El martes 17 de julio de 2018, en el Palau Comtal de 

Cocentaina, por primera vez en la Historia, se encontrarán 

dos grandes monumentos, en una cita de relevancia única. 

La esplendorosa arquitectura del gótico civil del Patio de 

Armas del Palau Comtal de Cocentaina acogerá entre sus 

muros y arcos la interpretación de la “Novena Sinfonía” de 

Ludwig Van Beethoven. Un monumento musical interpretado 

dentro de un monumento arquitectónico y patrimonial.

El elenco artístico, formado por cerca de 160 personas, 

estará dirigido por el contestano Ignacio García-Vidal, uno de 

los directores de orquesta más relevantes en la actualidad 

musical española. Bajo su batuta, la Orquesta Sinfónica de 

la Región de Murcia, la Coral Discantus de Murcia (cuyo 

director es Ángel Carrillo), el Cor de Cambra Discantus 

(cuyo director es Josep Robert Sellés i Camps), la soprano 

Estefanía Perdomo, la mezzosoprano Gema Hernández, 

el tenor Juan Ibernón y el barítono José Antonio Cecilia. 

Además, el montaje audiovisual de Jaume Bernabeu.

Las entradas tienen un precio único de 12 euros y se 

pueden adquirir en la Casa de la Joventut de Cocentaina.

L’Escola de Música “José Insa Martínez” de l’Ateneu 
Musical de Cocentaina realitzarà classes de la metodologia 
IEM Fasolet als alumnes de l’Escola bressol Nanosaures
Societat Ateneu Musical

D
esprés de les audicions realitzades per la banda jove 

de l’ateneu a les escoles bressol del poble, Nanosaures 

ha decidit implantar la metodologia IEM Fasolet a la 

formació dels seus alumnes amb la realització de classes 

a les seues instal·lacions. El menuts podran desenvolupar 

les primeres habilitats musicals en aquesta primera etapa 

formativa a partir d’aquesta tercera avaluació i fins finalitzar 

el curs. 

IEM Fasolet és una metodologia amb uns materials 

didàctics pensats per potenciar al màxim les capacitats dels 

xiquets en aquestes edats; creativitat, educació auditiva, 

anàlisi, pensament musical, coordinació, psicomotricitat, 

comprensió d’elements musicals…

Utilitza la improvisació com a element motivador de 

l’aprenentatge actuant com a motor en l’adquisició i pràctica 

del coneixement. Les unitats didàctiques que es treballen 

es divideixen en aquestos continguts; cantar amb text, 

tocar el teclat, interpretació de temes populars, educació 

auditiva, jocs harmònics, cantar acords, identificació de 

les estructures harmòniques dels temes populars, dictat 

melòdic, exercicis auditius.  Aquestos continguts són adaptats 

a l’edat dels alumnes, en aquest cas més menuts de 3 anys.

Nanosaures podrà disfrutar d’aquesta fantàstica activitat 

formativa que podrà donar inici a uns futurs estudis musicals 

de nivell IEM Fasolet superior, de 3 fins a 7 anys i nivell 

elemental amb la pràctica d’instrument a l’Escola José Insa 

Martínez de l’ateneu.  

SOCIETAT ATENEU MUSICAL

Per altra part i en el que respecta a la Banda, ressenyar 

que el mes d’abril ha estat un mes plé d’activitats començant 

amb el concert en honor a la Mare de Deu i per suposat amb 

totes les actuacions al carrer amb motiu de la festivitat de la 

nostra Mareta. Senyalar també la participació, un any més, 

a les Festes de Moros i Cristians d’Alcoi acompanyant, i ja 

en són 33 anys seguits, a la Filà Cordó, i enguany també a 

la Filà Tomasines amb motiu de la seva alferecia.
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El Centre d’Estudis Contestans finalitza els treballs 
d’investigació d’art rupestre en la Índia
Centre d’Estudis Contestans

L
a tasca investigadora i de divulgació de l’art rupestre 

prehistòric que porta endavant el Centre d’Estudis 

Contestans (CEC) és una de les que més satisfaccions 

ens ha donat al llarg dels 47  anys de la nostra existència com 

a entitat cultural. Durant aquest temps hem descobert prop 

de 200 abrics i coves  amb rupestre, publicat nombrosos 

articles, monografies i catàlegs  i muntat diverses exposicions 

respecte d’aquesta manifestació artística prehistòrica, de la 

que el CEC és un referent a nivell nacional.

Els satisfactoris resultats d’aquests treballs, realitzats de 

manera entusiasta i apassionada, foren els que ens motivaren, 

l’any 2004, a iniciar contactes amb una institució índia, 

l’Indira Gadhi National Center for the Arts (IGNCA), amb la 

finalitat d’arribar a acords de cara a la signatura d’un conveni 

de col·laboració per investigar i divulgar conjuntament 

l’art rupestre d’algun lloc a elegir de les muntanyes de 

Vindhya, pròximes a la ciutat de Bhopal, capital de l’estat 

indi de Madhya Pradesh, un territori on es troba una de 

les majors concentracions d’art rupestre de tot el món.

Varis membres de  l’equip  investigador en un abric amb art rupestre 

de la zona de Putli  Karar. Madhya Pradesh. India

Espectacular conjunt de figures varies, pintades en roig, de la zona 

de Urden. Madhya Pradesh. India

Divreses figures i motius pintats en  color blanc en un abric de la 

zona de Kharbai. Madhya Pradesh. India

L’any, 2005, davant la resposta positiva que vàrem rebre 

per part de l’IGNCA, tres membres del CEC es desplaçaren 

a l’Índia. En aquest viatge es visitaren uns quants jaciments 

amb art rupestre on es podrien realitzar els treballs, agafant 

el compromís ferm de signar un conveni de col·laboració al 

respecte CEC –IGNCA.

El problema econòmic d’assegurar el futur d’aquest 

ambiciós projecte ens va tenir dos anys pràcticament 

paralitzada aquesta iniciativa del CEC, però no els contactes. 

Fou l’any 2008 quan, amb el suport de l’Institut Valencià de 

Conservació i Restauració, es va poder tornar a l’Índia a tancar 

aquest projecte, al qual es va afegir la Universitat d’Alacant.

Una vegada signat el conveni entre el CEC,IVCOR i l’IGNCA 

, es va començar una sèrie de viatges d’investigació i treballs 

que finalment s’han realitzat amb la  col·laboració  de la 

institució índia Lalit Kala Academi (acadèmia índia de les 

arts) els quals han finalitzat aquest any 2018.

Aquests treballs s’han centrat exclusivament a la vall de 

Kathotiya, a les muntanyes Vindhya, a 30 km de Bhopal. 

Durant les 7 campanyes realitzades per les tres institucions 

valencianes amb el suport d’arqueòlegs i institucions índies 

hem documentat un total de 112 abrics amb milers de 

figures de diferents estils, grandàries i colors que representen 

una gran varietat d’escenes de caça, balls, desfilades, de 

tipus domèstic, bèl·liques, etc. i on s’hi troben representats 

pràcticament la totalitat de la fauna salvatge de la zona tant 

actual com d’èpoques prehistòriques (molt abundant a 

Kathotiya). Unes espectaculars manifestacions artístiques 

que van començar a plasmar-se en les parets dels abrics 

d’aquesta vall fa aproximadament 10.000 anys,  des de 

l’època mesolítica, fins l’època medieval. Tot un excepcional 
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repertori d’imatges que ens apropen als models de vida de 

les societats prehistòriques i altres posteriors de l’Índia.

Una vegada acabada aquesta investigació, hem de 

procurar finançament suficient per a publicar el més 

dignament possible aquest treball, tema que esperem 

resoldre el més aviat possible i així poder posar a l’abast de 

la gent, tant del nostre poble com de l’Índia, un patrimoni 

importantíssim: l’art rupestre de la vall de Kathotiya i així, 

mitjançant la seua divulgació científica i didàctica, ajudar 

al seu gaudi i a potenciar la consciència col·lectiva de la 

gent com un principi necessari per a fomentar la pròpia 

identitat local, apropant al màxim possible la realitat d’aquest 

impressionat patrimoni i facilitar-ne l’estima i el respecte amb 

l’objectiu d’arribar al màxim pel que fa a la seua protecció 

i conservació.

Per la nostra part, la del CEC, no volem deixar tancada 

la porta a nous projectes amb l’Índia. La gran quantitat de 

jaciments amb art rupestre existents en eixe increïble país, 

més la nostra passió i interès per la investigació al respecte 

d’aquesta manifestació artística ,segur que ens farà tornar.
Article publicat en la premsa índia que recull els treballs realitzats 

en la vall de Kathotiya. Madhya Pradesh. India

Vall i cases de Kathotiya. Madhya Pradesh. India
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Elín Llinares rebrà l’homenatge de la UDP El Comtat de 
Cocentaina

L
'Associació de Jubilats i Pensionistes UDP El Comtat 

de Cocentaina ja ha començat els preparatius per a 

celebrar la seua tradicional Setmana Cultural.

Entre les diverses activitats que es realitzen durant aquesta 

setmana, hi ha un dia molt especial en el qual s'homenatja 

a un dels seus socis.

En aquesta ocasió, la Junta Directiva se sent molt honrada 

de tenir l'oportunitat d'agrair el seu lliurament i dedicació 

durant nou anys com a presidenta, a Elín Linares Coloma.

Elia Linares Coloma naix a Ibi l'any 1936. Als nou anys 

la seua família trasllada la seua residència a Els Algars de 

Cocentaina, lloc en el qual va transcórrer feliçment gran 

part de la seua vida. En Els Algars va ser on anys després va 

contraure matrimoni i on van nàixer la seua filla i el seu fill.

Des de sempre la seua vida ha estat dedicada al benestar 

dels altres. Va treballar com a auxiliar de clínica en el quiròfan 

de la Residència Verge dels Lliris durant més de trenta anys. 

Després de la seua jubilació ha seguit demostrant la seua 

gran capacitat per a fer feliç a altres persones, prova d'açò 

han sigut els nou anys que ha passat al capdavant de 

l'associació com a presidenta.

Gràcies a ella, juntament amb els seus companys de viatge 

en aqueixos nou anys, podem dur a terme moltes de les 

activitats que avui dia es realitzen, com per exemple el dia 

de les Paelles, el dia de l'homenatge, la xocolatada de San 

José, el menjar del dia de la Mare de Déu.....

Dona encantadora, alegre i sempre disposada a regalar el 

seu millor somriure, és sens dubte, una de les quals més es 

mereixen aquest reconeixement que li rendeix l'Associació 

de jubilats i pensionistes. Enhorabona Elín!!

Programa d’actes de la setmana cultural de la UDP
Dilluns, 21 de maig 

10h: “Mati de portes obertes”. En el saló d'actes del Centre 

Social. Amb la intervenció del taller de gimnàstica dirigit per 

Milagro Aguado Gómez. Seguit de coca i refrescs.

Dimarts, 22 de maig 

9h:Classe magistral iniciació mètode pilates 3ª edat.

10h: Classe magistral de balls en línia dirigit per Milagro 

Aguado Gómez.

11:30h En el saló d'actes del Centre Social:

Concert de la coral i rondalla “La Amistat” i l'Agrupació 

de músics veterans per a obsequiar a “Respir”, “Afama” i 

familiars. Seguit d'un petit aperitiu.

Dimecres 23 de maig

12h: Santa Missa en el monestir de la Verge del Miracle, 

amb la col·laboració de la Coral i Rondalla “La Amistat”.

14h: Dinar de germanor en el saló de jocs del CENTRE 

Social. Tot seguit es farà l'homenatge a la sòcia Elín Llinares 

Coloma 

17h: en el saló d’actes: Conferencia “Dieta mediterrània: 

sana i fàcil”  a càrrec de Vanesa Fenollar Vicedo, infermera 

de la unitat de promoció de la salut del centre de salut 

pública d'Alcoi. 

18:30h: Demostració del grup de gimnàstica de 

manteniment dirigit per Milagro Aguado Gómez i a 

continuació balls de saló (xiques soles) dirigides per Maite 

Blanquer Botella.

Seguidament, ball per a tots!!!

Dijous 24 de maig 

17h: Partida múltiple d'escacs en el saló de jocs del 

Centre Social entre una jove promesa i els nostres veterans 

del Centre Social.

20h: Lliurament de trofeus als guanyadors dels tornejos 

de jocs de taula, billar i petanca.

Divendres 25 de maig 

14h: Paella en el parc del Ferrocarril

Dissabte 26 de maig 

18:30h en el centre de cultura el Teular: Obra de teatre 

“Una abuela modernísima” 

I a continuació: No se’n vagen per favor, que es perden 

el millor!!!

Diumenge 27 de maig 

18h al saló d’actes del Centre Social: Gal·la lírica “Llums 

i ombres de la lírica”

Organitza: Certamen Coral Fira de Tots Sants

Clausura de la setmana cultural 2018 i ball per a tots!!! ( 

hi hauran coques dolces i mistela)
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Finalitzades les activitats de la XIV Setmana de la Joventut ací teniu 
un xicotet recull d’imatges de les propostes realitzades. I a la Casa de la 
Joventut no parem, en breu et presentarem l’oferta d’activitats de l’Estiu 
Jove que ja arriba”

Es van completar els dos torns del taller de mecanografia
Un any més els escolars de Cocentaina gaudiren del teatre 

en anglès

Els actors de “No estem be” ens feren passar una vesprada 

de molt humor
Un any més una trentena d’entitats educatives  van donar 

a conèixer als joves la seua oferta

Èxit a la “Party Lan” durant tota la nit del dissabte

El divendres i el dissabte per la vesprada va obrir la zona de 

videoconsoles a la “Party”
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Tot recordant Enric H. Moltó i Blanes, el nostre amic i professor
Vicent Luna i Sirera. IES Pare Arques Fotos: Rafa Enguix

Q
uan ens deixa una persona que estimem, quan arriba 

un dia i, de sobte, ja no la tornen a tindre al nostre 

costat, quan ja no podem parlar amb ella, ni dir-li el 

què sentim, és llavors quan ens adonem que a dintre nostre 

tenim un gran buit. És el buit que ens ha deixat el traspàs 

del nostre amic i professor Enric Moltó. Un buit que cadascú 

va omplint com bonament pot, per apaivagar aquest injust 

dolor. Uns ho faran amb llàgrimes als ulls, altres encabint 

records compartits, recordant viatges, festes, presentacions, 

moments de lluita, classes a l’aula, etcètera.

Aquells que hem tingut la sort de compartir amb ell part 

de la nostra vida, bé com a amic, company de treball o 

compartint ideals i lluita, sabem que  Enric com a professor 

tingué molt clar quina havia de ser la seua tasca: la passió 

per la història com un instrument necessari per entendre la 

realitat que ens envolta; la cultura, aliment imprescindible 

per fer-nos més persones; l’educació com la principal eina 

per canviar el món, i la defensa del català, obligació que 

hauria de tindre tot valencià que s’estime la seua terra. I 

tot açò, i molt més, ho va fer com a professor de Geografia 

i Història a l’IES Pare Arques. Però, a més a més, Enric 

va tindre un compromís cívic exemplar amb el seu poble 

i país: impartint cursos de valencià, col·laborant des de 

plataformes i associacions culturals i cíviques, com a 

regidor a l’ajuntament del seu poble, escrivint articles i 

publicant llibres, etcètera, etcètera. En definitiva, Enric va 

posar tot el seu esforç i talent per aconseguir una escola 

pública, arrelada al seu medi, valenciana i de qualitat; va 

entrar de regidor a l’ajuntament de Cocentaina per sembrar 

compromís al seu poble, i va participar en mil i una proposta 

cultural per fer país. I tot plegat des del rigor, la tolerància, la 

honestedat, l’amor i, com no podia ser d’una altra manera, 

la complicitat dels seus familiars, en especial de la seua 

companya  Maribel i dels seu dos fill, Enric i Miquel. 

El darrer dilluns 26 de març, la Comunitat Educativa de 

l’IES Pare Arques, vam  volem contribuir, tots plegats, a 

omplir una mica aquest buit que ens ha deixat. I ho vam fer 

plantant al pati del nostre centre un magraner, sí, a prop de 

la porta d’entrada, per donar-nos cada dia la benvinguda. 

Un dels arbres fruiters més antics, típicament mediterrani, 

de casa nostra. Un arbre senzill, però amb una flor bonica 

i vistosa,  i amb un fruit que esclata en moltes llavors. Va 

estar un acte carregat d’emoció, un sentit homenatge per 

traslladar als familiars, amics, alumnes, i tota la gent que el 

van conèixer, el nostre suport, estima i escalf.

Als peus d’aquest magraner, i en una ceràmica com un 

llibre obert que ens ha fet l’artista Luís Ardevínez, hem volgut 

deixar-ne constància. Quatre versos que ens recordaran el 

nostre amic i professor Enric Moltó, socarrat i ben arrelat 

a la història:

Esclatant com la magrana

vas deixar-nos mil llavors,

hui germinen en la plana

i arrelen als nostres cors.
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Els alumnes de 1r i 2n d´ESO del col·legi Sant Francesc 
d’Assis visiten el jaciment prehistòric d´Atapuerca (Burgos)
Col·legi Sant Francesc d’Assis

E
l passats dies 26, 27 i 28 de març els alumnes de 

1r i 2n d´ESO del Col·legi Sant Francesc d’Assis van 

realitzar un viatge per tal de visitar les ciutats de Burgos, 

Madrid, Segòvia i especialment el jaciment d´Atapuerca, 

possiblement el jaciment prehistòric més important d´Europa 

en l´actualitat.

Organitzada pels Departaments de Ciències i Humanitats, 

l´activitat complementava els continguts estudiats a classe a 

les assignatures de Biologia i Geologia i Història. Els alumnes, 

acompanyats pels professors Jordi, MªJosé i Pablo, van 

visitar el Museu de l´Evolució de l´Home, els jaciments de 

la serra d´Atapuerca, així com la catedral burgalesa. Va ser 

una activitat molt didàctica on els guies en tot moment van 

estar explicant les claus per interpretar com seria la vida dels 

nostres avantpassats fa més d´un milió d´anys. Acompanyats 

per un oratge benevolent, els alumnes van visitar també 

l’aqüeducte de Segòvia, així com el seu casc històric.

Sens dubte, una bona manera d´aplicar i interpretar el que 

s´estudia a l´aula amb el món que ens envolta.
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Ceip Real Blanc
PREMI SAMBORI

El nostre centre, concienciat de la importància de 

promoure i difondre el valencià dins de l´àmbit  educatiu,a 

més d´incentivar la creativitat artística del nostre alumnat, ha 

participat en la redacció de textos narratius en el Premi Sambori.

No és el primer any que el CEIP Real Blanc ha resultat 

premiat, i enguany hem tornat a resultar guanyadors, 

gràcies a l´esforç del nostre alumnat i les seues respectives 

famílies. L´afortunat d´enguany ha sigut Pablo Jordà Torró 

de 2n de primària, que ha escrit una història molt bonica 

titolada “El Sol dormidor” i que comença amb el RING-RING 

del despertador . Un sol, que un bon dia, quan li sona el 

despertador a Pau, el protagonista, no ix com de costum i 

per tant, tot és fosc. Preocupat pel què ha passat, li pregunta 

a la Lluna i aquesta li respon que el Sol s´havia adormit. 

Pau, molt angoixat per la supervivència dels éssers vius del 

planeta, decideix preguntar-li al seu mestre de naturals,què 

podien fer i aquest li dóna una gran idea: fer molt de soroll 

amb tabals i dolçaines...Així aconsegueixen despertar al Sol. 

Molt agraït, el protagonista li regala al Sol el seu despertador 

per a que no torne a dormir-se mai més. 

OFRENA INFANTIL  2018

El dissabte 21 d´abril, per celebrar l`Ofrena infantil a 

la Mareta, les tres escoles de Cocentaina, van participar 

conjuntament en aquest acte. L´alumnat i les famílies del 

Ceip Real Blanc, el Ceip San Juan Bosco i el Convent, es van 

reunir a la part alta del Passeig per iniciar un bonic recorregut 

fins l´esglèsia de Santa Maria, transportant les tradicionals 

cistelletes amb menjar i depositant-les posteriorment en l´altar.

El nostre alumnat, també va participar en la dansà al Pla. 

Acte seguit va tindre lloc el lliurament de premis de dibuix 

i poesia en honor a la Mareta i per finalitzar, els xiquets i 

xiquetes de Cocentaina, es divertiren bona cosa amb la fireta 

preparada pels Juniors de Cocentaina.

Un gran nombre de famílies, va participar i gaudir 

d´aquesta festa, resultant ser un dia vistós i molt emotiu, i 

que esperem tornem a repetir els cursos vinents. Des de les 

tres escoles, volem agrair la col.laboració i implicació de les 

famílies, de l´alumnat i de la Pia Unión.

TALLER D´ALIMENTACIÓ SALUDABLE AL CEIP REAL BLANC

El passat dimecres 18 d´abril, tingué lloc al CEIP Real 

Blanc un taller d´alimentació saludable per a l´alumnat de 

6é de primària.

Vanessa Fenollar, professional de l´àrea de salut d´Alcoi, va 

fer una xarrada molt interessant i participativa  sobre hàbits 

d´alimentació i vida saludable. A continuació, l´alumnat 

continuà l´activitat amb un esmorzar d´allò més sa: fruïta variada.

EL NOSTRE HORTET
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Gràcies a l´esforç de les mestres d´infantil i el seu alumnat, 

i després d´un procés que ha durat unes quantes setmanes, 

s´ha aconseguit el resultat esperat: tindre un hortet amb 

cultius variats que està donant ja els seus fruïts: cebes, 

faves, plantes aromàtiques,..i que visten sense cap dubte, 

els patis d´infantil.

L´alumnat és l´ encarregat diàriament del manteniment 

Projecte ràdio: som periodistes. CEIP Real Blanc

A
rriba el tercer trimestre i l’alumnat d’infantil de 

cinc anys i cinquè de primària del CEIP Real Blanc 

segueixen treballant de valent en el seu projecte que 

iniciaren amb molt d’entusiasme al mes d’octubre.

1r encontre: L’alumnat d’infantil visita les aules de 

l’alumnat de cinquè d’EP per proposar emprendre un 

projecte en comú, que sorgeix a partir de la visita de Mari 

Nieves, periodista de Ràdio Cocentaina i mare d’un alumne 

del grup d’infantil, que ens conta coses interessants del 

seu ofici. Volem convertir-nos en periodistes al llarg del 

curs escolar i convidem l’alumnat de 5é per emprendre un 

camí junts.

La fira: En la classe de música, l’alumnat de 5 anys grava 

la dita de la fira amb instruments de percussió. Dividits 

per grups, tots i totes manipulen els diferents instruments 

i gaudeixen amb la gravació i escolta posterior d’allò que 

ells han produït: ritmes i veus. És la nostra primera cunya 

radiofònica que es va emetre per ràdio Cocentaina. El 13 

d’octubre els alumnes de 5é emeten la primera cunya per a 

presentar a les famílies el projecte som periodistes. En ella, 

s’explica la primera activitat del projecte relacionada amb la 

fira, en la que sol·licita informació sobre diversos aspectes 

com fets històrics: esmorzar firer, personatges importants 

que hi participen en l’organització, vocabulari relacionat amb 

aquest esdeveniment (passaparaula)... Amb tota aquesta 

informació, l’alumnat en assemblea i grups cooperatius 

elabora un treball d’investigació.

La corriola: Al nostre centre, el 4 de desembre de 2017, 

l’alumnat descobreix i experimenta els passos de com fer la 

corriola, aprenem i gaudim de les costums populars, una festa 

de Cocentaina, una tradició del segle XII on el pa i la llonganissa 

roja són els protagonistes. L’alumnat de 5é entrevista 

els panaders. Més tard esmorzem i juguem tots junts.

Itinerari didàctic: el 23 de febrer de 2018, visitem la ràdio 

de Cocentaina.

Aquest itinerari didàctic forma part del projecte. Un dels 

objectius és aconseguir que l’alumnat conega el mitjà 

de comunicació la ràdio, què és un periodista i…quina 

millor manera que anar a la ràdio de la nostra localitat per 

a conèixer les instal·lacions, el personal que allí treballa i 

quines activitats es desenvolupen!

Els xiquets i xiquetes de cinquè es converteixen en padrins 

dels alumnes d’infantil. Durant tot el trajecte observen, 

descobreixen i experimenten junts. Una vegada allí i, 

organitzat per grups, visiten les instal·lacions i participen en 

una gravació en directe. També realitzen altra intervenció 

en diferit. Els més menuts reciten endevinalles i notícies 

rellevants i els més grans entrevisten Mari Nieves i Geles. 

També està present el joc durant l’estona de l’esmorzar!! 

L’alumnat desenvolupa les seues capacitats motrius, 

fisiològiques i cognitives interactuant amb el seu entorn. De 

manera natural i espontània es relacionen  amb els altres i 

gaudeixen de les possibilitats del joc en espais de llibertat i 

de creativitat en què tot és possible.

Resulta una trobada de convivència on es creen vincles 

d’amistat entre persones que comparteixen vivències, 

interessos i necessitats.

2n programa “Ràdio escola”: Amb motiu del concurs de 

dibuix de festes de moros i cristians entrevistem  Carmen 

Camallonga, secretària de la junta de festes de Cocentaina.

3r programa “Ràdio escola”: Festa patronal Mare de Déu 

del Miracle. L’alumnat de religió ens conta breument la 

història del miracle de les llàgrimes del quadre de la nostra 

Mareta i les seves vivències en relació a la festivitat.

Valorem positivament aquest treball. Cal destacar la 

implicació, l'esforç, l'escolta activa i la satisfacció pel treball 

realitzat. Tots i totes ho estan passant molt bé.

La tasca periodística continua a la classe. L’alumnat de 5 

anys i 5é preparen notícies a classe i a casa  que conten als 

seus companys. Aquestes activitats els permet progressar en 

la comunicació i expressió utilitzant instruments tecnològic 

per enregistrar, escoltar i parlar.

Continuem amb la nostra tasca encetada.

d´aquest hortet escolar ,que cuiden molt bé ,per a aprofitar 

el que la natura ens dóna i per a que la resta de l´alumnat 

del centre i les famílies, el puguen visitar. Mostra d´això ,és la 

visita que van rebre de l´alumnat de 6é de primària el passat 

dimecres 18 d´abril ,que van escoltar molt atentament les 

explicacions de l´alumnat de 5 anys sobre aspectes bàsics  

de manteniment, necessitats, diferents cultius,…
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Festivitat de sant Josep i mona de Pasqua al Respir

E
l passat 16 de març amb motiu del dia de Sant Josep 

es va preparar al Centre de Respir un esmorzar especial 

i típic d’aquesta festa: xocolata amb xurros i bunyols. 

A més, vam voler aprofitar per a fer un homenatge a «les 

falles». Realitzem un concurs per a triar la fallera major 

i el president faller. També vam fer la nostra particular 

«mascletà» explotant globus, en la qual no hi van faltar les 

rialles. Per a acabar de celebrar aquest dia, vam cantar i 

ballar cançons populars valencianes.

Com cada any i per a rebre a la Setmana Santa es va 

realitzar un taller d’elaboració de mones de Pasqua al centre 

Respir. El passat 29 de març, gràcies a la col·laboració de 

Roberto Faus i el seu equip, els usuaris i usuàries van tenir 

l’ocasió d’anar modelant la pasta d’aquest dolç tradicional. 

Aquest tipus d’activitats afavoreixen el contacte entre 

usuaris, l’estimulació i contribueixen principalment a fer que 

els usuaris i usuàries no perden la il·lusió per les tradicions.

Amico

E
l pròxim dia 19 de Maig AMICO col·labora en les 13 

hores d'esportives com ja ve fent durant diversos anys 

en la pista del pavelló cobert de 12 a 14 hores amb 

les activitats següents:

 - Circuit Munayki. Que és un circuit perquè els xiquets i 

xiquetes que ho desitgen es pugen assentar en una cadira 

de rodes i passar per un recorregut amb xicotets desnivells 

i corbes  assistits per un monitor que simulen el dia a dia 

de la persona que es desplaça en cadira de rodes .

 - Eslàlom: L'eslàlom en cadira de rodes o simplement 

eslàlom, és una competència de l'atletisme paralímpic pa 

per a persones amb discapacitat que es desplacen en cadira 

de rodes, que consisteix a realitzar un circuit en el menor 

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

temps possible, sortejant els obstacles que es troben en 

el camí, sense cometre errors, penalitzant-se amb temps 

addicional en cas de cometre'ls. 

 - Boccia o botxa. És un joc dissenyat per a persones amb 

discapacitats, paregut a el joc de la petanca i acceptat com a 

esport paralímpic des de 1984. pot ser jugat per esportistes 

en cadires de rodes amb discapacitats totals o parcials en 

les seues extremitats

- Tir amb Arc. El club esportiu Santa Lucia d'Alcoi portarà 

dianes arcs i fletxes perquè les xiquetes i xiquets que ho 

desitgen puguen practicar este bonic de port.

En les 4 activitats les xiquetes i xiquets que vullguen 

participar disfrutaran molt, vos esperem.
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Col·lectiu “8 de març”,

E
l passat “ 8 de Març” DIA INTERNACIONAL DE LA 

DONA, es va celebrar la Vaga Feminista Mundial,  amb 

una resposta i participació molt important per part del 

conjunt de la població i especialment de les dones. També 

alguns membres de la Policia Local de Cocentaina, que no 

poden exercir el Dret de Manifestació, varen recolzar  la 

vaga, i  ho van fer entregant al Col·lectiu “8 de Març”, un 

donatiu equivalent a la quantitat que se les descomptaria 

si hagueren fet la vaga. Des de el nostre col·lectiu agraïm a 

les persones de la Policia Local de Cocentaina aquest gest 

que valorem enormement.

Col·lectiu Feminista “8 de març”, de les comarques 

Alcoià i Comtat.

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

S
eguim anant a les piscines climatitzades del complex 

esportiu Eduardo Satorre (El Matadero) d'Alcoi amb 

les persones amb tot tipus de discapacitat, però 

destacant les que tenen discapacitat física, trobant en l'aigua 

el mitjà ideal per a exercitar-se mitjançant els moviments 

que efectuem. 

I és que en l'aigua el cos pesa menys i adquireix major 

flexibilitat. Mentre les persones es mouen en el mitjà aquàtic, 

estan posant en funcionament tots els membres del cos . 

És una teràpia convenient per a millorar diverses patologies. 

La salut es veu enfortida quan es recorre a les activitats i 

exercicis en el mitjà aquàtic.

Dissabte que ve 19 de maig, organitzem un espectacle 

per als residents de la Llar de San José, recolzats per les 

Germanes i la Mare Superiora de la Residència d'Ancians. 

Tindrem una varietat d'actuacions de diversos artistes, a més 

de la participació dels components de la nostra associació.

La participació de les persones majors en aquestes 

activitats culturals, els promou i millora la qualitat de vida, 

estimula des del sensitiu, permetent-los mantenir-se actius 

malgrat les seues limitacions físiques que puguen tindre, els 

desperta interessos, records passats i els ofereix motivacions 

per a la seua vida quotidiana . Tenen un alt valor terapèutic, 

promovent la integració social, evitant l'aïllament. 

Esperem passar grats moments conjuntament.
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L’Associació Comarcal Somriures segueix treballant pel 
benestar dels seus fills i filles
Han conclòs el primer trimestre de l’any 2018 amb un grapat de gestions i 
reunions encaminades a la posada en marxa del projecte de connexió vital 
per als joves de la nostra comarca amb diversitat funcional.
NP Somriures

A 
hores d’ara som ja unes 60 famílies de l’Alcoià-Comtat 

sòcies de SOMRIURES les que ens hem proposat 

fermament seguir amb la tasca encetada en 2017 de 

procurar als nostres fills i filles una vida més digna i feliç. 

Una xifra que va creixent dia a dia a mesura que els pares 

i mares van adonant-se de la falta total de recursos per a 

ells, una vegada finalitzen l’etapa escolar.

En aquests primers mesos de l’any hem fet diverses 

accions, com són:

Cada mes ens hem reunit la Junta de mares i pares per 

tramitar la formalització de la nostra Associació i concretar 

accions futures. Cal dir que estem d’enhorabona ja que en 

els últims dies hem rebut confirmació del registre oficial i 

per tant, ja estem legalment constituïts i registrats. 

En el mes de febrer ens vam reunir amb moltes de les 

entitats que ofereixen en estos moments algun tipus de servei 

a persones en situació de dependència i/o discapacitat de 

la nostra comarca. A la reunió van assistir les associacions: 

Somriu, Babilón, ACODIM, Centre Ocupacional San Pascual, 

ADIBI, ADAPNE, Luz y Vida i APADIS. Amb totes elles vam 

poder constatar la falta de places disponibles en tot tipus de 

serveis i ens vam comprometre a realitzar, en col·laboració 

amb elles, una graella dels recursos existents a la comarca 

accessible per a totes les famílies. De fet, el 20 de març vam 

mantenir una jornada de treball amb l’associació APADIS 

per visitar les seues instal·lacions a Villena i conèixer la seua 

experiència de més de 40 anys.

El 27 de febrer vam realitzar al CPEE “Tomás Llacer” 

d’Alcoi, la primera Assemblea ordinària, amb una gran 

assistència de familiars i usuaris. En ells vam establir el 

tipus de socis i quotes de l’associació, els representants 

de cada poble, les formes de comunicació interna i es va 

donar conter de la gestió econòmica. Cal assenyalar que 

Somriures ha aconseguit, en el poc temps que portem, 

les col·laboracions d’algunes entitats i persones a nivell 

particular com són: el pintor de Biar, Cristóbal Alcaraz, que 

ens ha donat un quadre que porta per nom “Aprendiendo a 

volar”, i les ajudes econòmiques d’un Rei Mag de Cocentaina 

i de la FPA Beniassent Cocentaina, que ens va fer entrega 

de la recaptació de la seua rifa nadalenca. També, els amics 

del projecte “Cumbres Sin Barreras”, Carlos i Rodri, han 

fet donació de dues cadires adaptades NIF G42539429 

2 perquè puguen gaudir del senderisme de la muntanya 

xicons i xicones amb diversitat funcional. 

A més, la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat ha inclòs al 

seu pressupost anual una ajuda econòmica perquè pugam 

contractar una persona que ens ajude a gestionar i coordinar 

el Projecte Somriures. 

Des que a meitat de l’any passat presentàrem als alcaldes, 

diputats i partits polítics de la nostra comarca la realitat tan 

angoixant que vivim els pares i mares de joves en situació 

de dependència i discapacitat, en veure que el seu projecte 

vital es truncarà quan abandonen els centres als 21 anys o, 

en el pitjor dels casos, al veure’ls a casa, sense possibilitat 

de donar una continuïtat a allò que hem anat conreant 

als centres educatius, teràpies, tallers, activitats lúdiques, 

companys i amics, etc., com poden comprovar no hem parat! 

Una de les filosofies en les que es basa Somriures és 

l’experiència de treball amb suport de la veïna localitat 

d’Ontinyent, el Projecte Trèvol. Això ens va portar a reunir-nos 

el passat 16 de març (gràcies al conveni subscrit per part de 

la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat) amb la psicòloga 

de la Fundació NOVATERRA, que promou la integració 

sociolaboral de col·lectius en situació i/o risc d’exclusió 

social. Amb ells tenim pendent establir alguna mena de 

col·laboració perquè els joves de la nostra associació que ja 

es troben a casa, sense cap tipus de recurs, puguen entrar al 

món laboral. Per a esta tasca també volem concretar alguna 

jornada amb les empreses de la comarca, per assabentar-

les de la importància de contar amb elles i ells a les seues 

empreses i informar-les dels avantatges no sols socials sinó 

també econòmics i fiscals. Aquest és un projecte que en breu 

ens agradaria explicar-li al Conseller d'Economia Sostenible, 
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Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, i comptar 

amb la seua implicació i suport.

 I a tot açò, cal sumar que el dimecres, 11 d’abril, ens 

vam reunir en la Conselleria de Polítiques Inclusives amb 

el Director General de Diversitat Funcional, Antonio Raya. 

Li vàrem presentar formalment la nostra associació, li vam 

fer entrega de les dades dels socis actuals de Somriures, 

resumit per edats i graus de discapacitat i dependència i 

dels informes amb dades oficials facilitats pels dos CPEE, 

Tomàs Llacer d’Alcoi i Sanchis Banús d’Ibi. I li vam explicar 

la filosofia del nostre projecte: aconseguir uns recursos 

públics i dignes, que ara són del tot insuficients, mitjançant 

un projecte integrador, innovador, pioner i esperançador per 

procurar-los als nostre fills i filles una societat més justa, 

moderna i solidària que vetle pel seu benestar, la seua felicitat 

i la seua dignitat amb igualtat d’oportunitats que aquells 

que no viuen una situació de dependència o discapacitat.

Afama Cocentaina amb La Mareta

Q
uan arriba el mes d’abril, l’Associació de Familiars 

i Amics de Malalts d’Alzheimer de Cocentaina es 

prepara per celebrar la festivitat de la patrona del 

poble; la Mare de Déu del Miracle.

Dintre de la programació anual d’activitats, una cita 

indispensable és aquesta efemèride. I per dur-ho a terme 

AFAMA Cocentaina es coordina amb el Centre de Respir 

per organitzar l’activitat conjunta que ja fa uns anys que 

es desenvolupa al Saló d’Actes del Centre Social on tots 

els usuaris, tant del Respir com d’AFAMA es reuneixen 

per commemorar la festa de la Mareta. Aquest any va tenir 

lloc el passat divendres 13 d’abril a les 12:30 hores. Tots 

junts; familiars, voluntaris, treballadors i companys dels 

dos recursos locals, així com membres de la junta directiva 

d’AFAMA van acompanyar els usuaris del centre de Respir 

i d’AFAMA en aquest dia. Però no ens podem oblidar del 

paper tant important que té Isabel, contestana enamorada 

de la Mareta que cada any es vist amb el vestit típic per 

representar davant de tots els assistents la súplica a la 

Mareta. Tampoc ens podem oblidar de la Pia Unió qui cada 

any els porta les tant volgudes estampetes de la Mare de 

Deu per que tinguen un record tots els usuaris. Aquest any 

el president de la Pia; Cristian Barrachina, va fer entrega 

d’un quadre amb el cartell de la festa d’aquest any per a les 

instal·lacions del Centre de Respir. Per acabar la jornada de 

manera molt festiva, Roberto i Santa van cantar les cançons 

típiques del nostre poble. 

Per acabar compartir amb tots els lectors que l’activitat 

no es va acabar aquest dia, el dimarts 24 d’abril, els usuaris 

del taller de matí d’AFAMA, van realitzar, com ja es tradició, 

la visita al monestir de la Mare de Déu del miracle on es va 

repetir l’acte  i la PIA va fer entrega d’un altre quadre amb 

el cartell per a les instal·lacions del Taller de Matí al edifici 

de les Germanes Trinitàries. 

Afama fa entrega dels quadres del sorteig

E
l dimecres, 25 d’abril, l’Associació de Familiars i 

Amics de Malalts d’Alzheimer de Cocentaina AFAMA 

va fer entrega dels tres quadres de la Mare de Déu 

que va sortejar el dia 19 d’abril amb el premi de la ONCE. 

El número agraciat va ser el 354 i donat que es tractava 

de tres exemplars, els posseïdors dels números anterior 

i posterior també van ser agraciats. Els quadres són obra 

de la contestana Victoria Benavent Labatud, la qual va 

fer la donació amb la intenció d’ajudar a aquesta entitat 

contestana que treballa en benefici de les persones amb 

Alzheimer. AFAMA vol agrair la col·laboració a Victoria i a 

totes les persones que van participar en el sorteig, així com 

donar l’enhorabona a les tres persones agraciades.
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II Torneig Internacional de Futbol Base Vila de Cocentaina 
2018 «Memorial Juan Richart»

E
ls passats dies 4 i 5 d’abril es va celebrar a Cocentaina 

el II Torneig Internacional de Futbol Base Vila de 

Cocentaina 2018 «Memorial Juan Richart». Un torneig 

promogut pel Cd Contestano i que compta amb el recolzament 

de la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Cocentaina. 

Un torneig que, conforme assenyalen des del Contestano 

pretén ser “un encontre de futbol, amb jugadors en els que 

habitualment no juguem. És una bona manera de conèixer a 

altra gent  practicant esport, en aquest cas jugant al futbol”.

Aquesta segona edició ha comptat amb un total de 9 

clubs, dividits en 6 categories i fent un total de 32 equips. Els 

clubs que han participat han estat: C.D. Contestano, Esides 

Caramanchel, C.D. Vedruna, C.D. La Salle, P.D. Juan XXIII, 

Salesianos Juan XXIII, Muro C.F., C.D. Alcoyano i el TGFC 

(Totally Goal Football Club). 

Aquest últim, el TGFC és un equip de Londres que s’ha 

desplaçat fins Cocentaina amb 70 xiquets de diferents 

categories, per a compartir futbol i experiències amb els 

diferents equips de la nostra comarca. Amb aquest ja hi 

son tres anys consecutius els que aprofiten la parada tant 

esportiva com escolar de setmana santa i pasqua, per a 

visitar la nostra localitat i les nostres instal·lacions.

 Encara que el caràcter des dels seus inicis ha sigut 

la convivència i formació de tots els participants en dit 

esdeveniment, no podem deixar de banda els resultats, que 

han estat els següents: 

Classificat: C.D. La Salle. 

Contestano i el TGFC, sent el resultat de 6-1 per als locals.

 A la fi, unes jornades de futbol base amb les que s’ha 

pogut compartir, aprendre gaudir de l'experiència del 

que significa tindre un torneig Internacional a les nostres 

instal·lacions esportives. 

El regidor d’esports Saul Botella, destacava l’èxit d’aquest 

torneig que organitza el CD Contestano i afegia “que sols 

resta donar l’enhorabona a tots i cada un dels participants, 

i com no, felicitar aquesta genial iniciativa que va nàixer en 

2016, de la mà del C.D. Contestano i del TGFC, i que amb 

l’organització i gestió de German Palací (C.D. Contestano) i 

de Iván Colomer (TGFC) està donant el fruit que hem pogut 

veure en aquesta segon edició. Enhorabona a tots i fins la 

pròxima l’edició de 2019.”
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Penya Madridista “El Comtat” - Cocentaina

E
l passat 14 d'abril, la Penya Madridista "El Comtat", vam 

celebrar la commemoració del nostre desè aniversari. 

Aquest acte es va dur a terme a la nostra seu, a l'Hotel 

Odón. A banda d'un gran número de socis i simpatitzants, 

van estar presents Saul Botella, regidor d'esports, els amics 

de la Penya Madridista d'Ontinyent, els amics de la Penya 

EURODIS de Picanya, encapçalats pel seu president Manuel 

Mestre, i l'exjugador José Luis Morales, en representació 

del Club. A l'acte es van intercanviar tot tipus de regals, i

posteriorment vam celebrar el sopar d'aniversari, on els 

assistents vam viure amb molta il·lusió, fervor i entusiasme 

aquesta gran nit.

Cal recordar que l´any de la fundació de la nostra Penya va 

ser a l´any 2007, però per motius d´agenda, principalment 

l´organització de la Cavalcada de Reis Mags 2018, vam tindre 

que endarrerir la data de commemoració del 10è aniversari, 

al 14 d´abril d´enguany.

En nom del nostre president JuanVi Ripoll volem agrair 

i felicitar a tots els socis, amics, simpatitzants i diferents 

juntes directives els seus 10 anys de treball i madridisme 

incondicional.

HALA MADRID !!! 

Penya Madridista “El Comtat”

Estem també al Facebook

La Penya Barcelonista Contestana viatja fins al Camp Nou

D
os autobusos de la Penya Barcelonista Contestana van 

viatjar diumenge 18 de març per presenciar el partit 

Barça-Athletic.

A les 5:30  de la matinada socis blaugranes, tots ben equipats 

per animar al seu club, es posaven en marxa cap a la ciutat Comtal.

Com és tradicional, en la primera parada, té lloc l’esperada 

mañanita que amb molta estima li diem en la nostra penya, on 

pastes, coques dolces, herbero, mistela... fan reanimar a molts 

socis malgrat la son que es veu reflexada en molts i moltes.

La segona parada té lloc en terres catalanes, on es serveix 

un esmorzar molt complet: coques de tomaca, farina, 

empanadilla, aigua-sal, papes... per tal d’agafar forces. 

Pujada a l’autobús i quatre cants, risses i bon ambient per 

ultimar els pocs quilòmetres per xafar Barcelona. 

Una vegada arribats, dinar i directament al camp, ja que 

en aquesta ocasió es jugava el partit a les 16:15h. Partit amb 

victòria per al FC Barcelona (2-0), gols de Paco Alcácer i 

Leo Messi, on la primera part va estar molt dominada pels 

blaugranes i la segona els bascs van prendre partit. Així i 

tot, alegria i somriures per a la nostra gent que va gaudir 

molt del partit.

Finalitzat el partit, toca tornar cap a casa amb un somriure 

d’orella a orella. Parada per sopar i continuar camí cap a la terreta. 

Des de la Junta de la Penya, encapçalada per Manuel Reig 

constaten que: “ aquest viatge ha sigut tot un èxit, ja que 

en el moment que vam dir el partit que volíem presenciar, 

la gent no s’ho va pensar dos vegades i va començar a 

apuntar-se.” També animen: “a tota aquella gent que vulga 

fer-se soci de la nostra Penya, així com també, a seguir-nos 

a través del Facebook.”
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CPA Cocentaina

D
urant el mes d’Abril el CPA Cocentaina no atura la seva 

activitat i continua amb la assistència a tecnificacions 

amb diversos entrenadors i participant a competicions.

El  cap de setmana del 6 i 7 d'abril algunes de les nostres 

patinadores es desplaçaren fins a Alaquàs a una tecnificació 

impartida per els patinadors italians Pierluca Tocco i 

Alessandro Amadesi.  Participaren en aquesta tecnificació 

Nerea Arias, Claudia Ortiz, Laura Romero i Laura León, no va

poder acudir per lesió Kayla Llopis. Va ser una magnifica 

experiència tant per lo après tècnicament com per les 

amistats i ambient.

Laura León i Malena Solbes participaren en una nova 

convocatòria de les tecnificacions que organitza la Federació 

Valenciana de Patinatge amb el tècnic Manel Villaroya, en 

aquesta ocasió van ser dos sessions de entrenament els 

dies 13 i 14.

Carla Espinosa va participat el diumenge 15 d'abril al Trofeu 

de Primavera de la Federació Valenciana de Patinatge en la 

categoria Certificat d'aptitud aconseguint una bona 3° posició.

Per problemes de disponibilitat de instal·lacions quest 

trofeu es va desenvolupar en dos caps de setmana, el 28 i 29 

participaren a la segona part d'aquest Trofeu de primavera les 

nostres patinadores de territorials a la pista de Cocentaina.

Escola de judo Cocentaina

G
ran actuació de l’Escola de Judo Cocentaina el cap 

de setmana del 7 d’abril en Albatera en la 2ª jornada 

de la lliga escolar:

1° Arnau Aracil - 34 KG

3° Gabriel Albaladejo - 30 KG

3° Alexia Seguí - 38 KG

3° Iván Palací - 42 KG

1° Mohamed Jaghi - 26 KG

3° Yago Rus - 30 KG

2° Dario Gosálvez - 47 KG

1° César Morales - 38 KG

I a més,  l’escola de Cocentaina va ser 1ª classificada.

A Ràdio Cocentaina viu l’esport cada dia: en els serveis 
informatius i cada dimarts en el protagonista del dia...perquè 
a Cocentaina pràctiquem esport, perquè ens agrada l’esport

107.9 FM

XXXVIII edició de les 13 hores esportives, 
dissabte 19 de maig. 

Tota l’actualitat de les 13 hores la tindràs a 
ràdio Cocentaina el dimarts 15 de maig en el 

protagonista del dia a les 12 del migdia.
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Asombro

Galeria de arte contemporáneo
C/Mayor 30, Cocentaina. www.asombro.blog

AUTORRECORDS

E
l jueves 5 de abril inauguró el pintor Javier Pérez 

Vaquer en Asombro, Cocentaina. Es una galería de Arte 

Contemporáneo regentada por Erik, un pintor holandés 

amante del Arte. La exposición se titula AUTORRECORDS. 

Está dedicada a las huellas que nos deja el pasado, 

las impresiones buenas y malas que viven en nuestros 

recuerdos. Los espacios de la galería Asombro han sido 

tomados por esta instalación pictórica. Composiciones que 

invaden más allá de las paredes para hablarnos de vida, 

muerte, amor o miedo, con mirada de niño. Por medio de 

sus instalaciones, Javier nos habla de un pasado común 

que habita en sus recuerdos y también en los nuestros. Esta 

serie que él titula AUTORRECORDS, Autorrecuerdos, son 

memorias infantiles que habitan en él y nos hace partícipes 

por medio de su peculiar pintura. Integra objetos y escritos, 

dibujos y fotografías que utiliza para hacernos ver, para 

hacernos vivir sus recuerdos. Debemos entrar en la sala con 

mirada de niño. Los espacios nos invitan a viajar al pasado, 

a nuestro propio pasado.  

Su técnica característica es la pintura collatge, que lleva 

utilizando desde los años 90. En su página web: www.

javierperezvaquer.com podemos ver las distintas series de 

que consta su legado artístico, pasearnos por su taller, o 

presenciar fotográficamente su currículum artístico. Las 

instalaciones pictóricas permanecerán en la galería Asombro 

hasta el 2 de junio.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

TARONGINA (Melisa officinalis)
(Melisa, Herba llimonera, Tarongí)

Floració a la fi de la primavera. Es 
recol·lecta entre els mesos de juny i juliol.

Aquesta herba té una aroma a llimona 
ataronjada, per açò el seu nom popular 
de tarongina.

És un excel·lent calmant dels nervis 
de la panxa, i a més és estimulant i 
antiespasmòdica. 

És el principal component de la famosa 
Aigua del Carme. Per la seua essència, 
s’utilitza per a reanimar els desmaiats, 
apaivagar el cor desbocat i, en general, 
juntament amb la til·la, s’empra per als 
mals anomenats histèrics.
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En alguns pobles del voltant forma part de 
les herbes utilitzades juntament amb la Maria 
Lluïsa per a l’elaboració de l’herberet. Aquesta 
planta en estat silvestre la vam trobar un any 
als voltants del mas de Mastec, i també en un 
mas al costat de l’ermita de Santa Bàrbara, al 
terme municipal de Bocairent.

REMEI CASOLÀ:

El meu oncle Juanito del 19, em deia que 
aquesta planta és la millor per a calmar i relaxar 
els nusos que formen els nervis en l’estómac. 

A més, per molts dies que la prengues no té 
efectes secundaris. 
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MÓNICA CORTÉS DOMÍNGUEZ Psicóloga Clínica

Salut i benestar Revista El Comtat maig 2018

SÉNECA Y LA ANSIEDAD

L
ucio Anneo Séneca fue un filósofo, político, orador y 

senador del Imperio Romano durante los gobiernos de 

Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, además de ministro, 

tutor y consejero del emperador Nerón.  También fue escritor 

y conocido por sus obras de carácter moralista, además de 

ser  uno de los principales representantes de la escuela 

filosófica de los estoicos. 

Los miembros de esa corriente estaban especialmente 

interesados en reflexionar en torno a la moral y las 

costumbres. Cosa bastante lógica, ya que aquellos tiempos 

se caracterizaron por una enorme degradación ética que, 

finalmente, llevó a la destrucción del Imperio.

En la época de Séneca, eran los filósofos los que se 

ocupaban de reflexionar sobre las conductas de los seres 

humanos y por eso mismo, lograron trazar unas líneas 

imprescindibles sobre la mejor manera de vivir.

El estoicismo nació en Grecia, de la mano del filósofo 

Zenón de Citio. Esta corriente alcanzó gran popularidad 

y muchos de sus principios impactaron en el naciente 

cristianismo. Los estoicos propugnaban una forma de 

vida marcada por la moderación.“Nada es suficiente para 

quienes demasiado es poco”, decían.

Se ocuparon de infinidad de temas, pero captaron el 

interés de sus contemporáneos principalmente por sus 

apreciaciones éticas. Promovieron la idea de que se puede 

alcanzar la paz interior cuando se vive al margen del 

exceso de comodidades materiales. Sostenían que una vida 

razonable y virtuosa era la base de una vida feliz.

Los estoicos rechazaban la idea de que el hombre se dejara 

llevar por las pasiones. Las consideraban una fuente de 

degradación y sufrimiento. Propugnaban el autocontrol, pues 

consideraban que el ser humano puede vivir en función de 

la razón. También decían que no hay nada bueno o malo en 

sí, sino que todo se vuelve nocivo cuando cae en el exceso.

Séneca, como buen estoico, buscó vivir una vida virtuosa. 

Fue un hombre sumamente inteligente, que siempre 

fue reconocido como una mente privilegiada por sus 

contemporáneos. Su principal obra fue Cartas a Lucilio. 

La escribió cuando se había apartado de Nerón y había 

comenzado a ser perseguido por este.

Este gran filósofo vio como muchas personas vivían 

inmersas en la preocupación, en lo que hoy llamamos 

“ansiedad”. Frente a esto, dijo: “Lo que aconsejo es que 

no seas infeliz antes de la crisis; ya que puede ser que los 

peligros ante los que palideces […] nunca te alcanzaran; 

ciertamente aún no han llegado”.

De este modo, Séneca anticipaba la definición de ansiedad 

como ese sentimiento o sensación de esperar lo peor, sin 

que ello haya ocurrido. En otras palabras, se trata de una 

percepción subjetiva que nos lleva a pensar que algo malo 

tiene que pasar. A vivir en función de algo desagradable, 

que todavía no ha sucedido.

A la reflexión anterior, Séneca agregó: “Tenemos el 

hábito de exagerar, o de imaginar, o de anticipar el dolor”. 

Es decir, comenzamos a sufrir antes de que haya motivos 

para hacerlo. El solo hecho de anticipar un problema, ya 

nos sumerge en una desagradable sensación de angustia 

y por tanto, de ansiedad , pese a que todavía no se haya 

presentado o no se vaya a presentar jamás.

Así es la ansiedad. Un estado de anticipación continuo que 

causa sufrimiento por miedo al propio sufrimiento. Es una 

manera de “estar enfermo de futuro o por el propio futuro”. Se 

mira hacia adelante con temor a que llegue ese incierto  futuro. 

Sabemos que, con frecuencia, logramos hacer realidad 

lo que ya habita en nuestra mente (en psicología recibe 

el nombre de profecía autocumplida). No tenía por qué 

suceder así, pero con nuestra conducta y bloqueos 

terminamos dándole esa dirección a los acontecimientos. 

Cuando eso sucede, pensamos que es una confirmación de 

lo que creíamos desde un comienzo y no la consecuencia 

de nuestro pensamiento.

Imaginemos, por ejemplo, que tenemos referencias de 

una persona y estas son poco positivas. Si nos lo presentan, 

no sería raro que no fuésemos ni demasiado cercanos ni 

demasiado amables. Así, al verse tratado de este modo, 

es probable que el otro nos termine tratando de la misma 

manera. Así, confirmaremos nuestras sospechas, cuando 

somos nosotros precisamente los que hemos propiciado 

que se confirmen.

Séneca ya proponía que deberíamos vivir simplemente, 

en lugar de estar todo el tiempo preparándonos para vivir. 

Dejar que las cosas pasen. Dejar fluir los acontecimientos. 

Estar en el presente y no vivir en función de lo que pueda 

pasar después. Según Séneca “Existe el destino, la fatalidad 

y el azar; lo imprevisible y, por otro lado, lo que ya está 

determinado. Entonces como hay azar y como hay destino, 

filosofemos”. A lo que yo añadiría: ...y vivamos!
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Mª NIEVES CARRICONDO ALCARAZ
Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111
Diplomada en Nutrición y Dietética. Coach Nutricional y Personal

DULCE AZÚCAR

L
a alimentación está marcada por modas, por 

divulgaciones científicas o por intereses de la industria 

alimentaria que nos hace ser veletas de dichas modas. 

Actualmente estoy observando que estamos en la moda del 

todo o nada, se come grandes cantidades de un alimento 

o nutriente en concreto o por lo contrario se elimina por

completo. Existen orientaciones en las que se incluye de 

una manera exacerbada la cantidad de proteínas en la dieta 

(consumir grandes cantidades de carne y de pescado) o 

por el contrario llevar a cabo una alimentación vegana con 

ausencia de cualquier proteína animal.

En esta ocasión, quiero hablar del azúcar. No hace más 

de treinta años los niños comíamos dulces, por supuesto, 

a qué niño no le gusta un dulces, pero hoy en día parece 

ser que en la alimentación infantil todo está bien, si un niño 

come grandes cantidades de, galletas, bollería, gominolas, 

caramelos,... a lo largo del día, no pasa nada. Pero con este 

acto estamos consiguiendo crear unos hábitos insanos que 

se mantendrán en la edad adulta de estos niños, además 

de, generar una serie de enfermedades relacionadas con 

la gran cantidad de azúcar consumido, como problemas 

intestinales, hiperactividad, disminución de la densidad ósea 

a largo plazo, entre otras muchas enfermedades. 

De los resultados que se observa en la población 

infantil y también en diferentes enfermedades específicas 

como el cáncer, se ha generado la tendencia del nada. 

Sinceramente, el único beneficio que nos aporta el azúcar 

refinado es el placer que nos puede aportar su sabor, ya 

que nutricionalmente solamente nos aporta glucosa que 

nuestro organismo utilizará como energía y si esta glucosa 

se presenta en grandes cantidades se convertirá en grasa.

Esta tendencia marca el horror del azúcar en nuestra 

sociedad. No les quito razón pero de aquí aparecen otras 

tendencias que nos llevan al otro extremo.

Tenemos que ser adultos y ser responsables de nuestros 

actos, particularmente, tienes que tener claro que abusar 

del azúcar no te va a traer ningún beneficio y sobre 

todo porque los productos que los contienen, suelen ser 

productos procesados asociados a grasas hidrogenadas, 

a aditivos sintéticos, a colorantes o a harinas refinadas sin 

ningún interés nutricional. Productos que van a favorecer 

el sobrepeso y la enfermedad.

Todo consumo moderado es el adecuado, con mas 

tendencia a mantener el sabor natural de las cosas, no hace 

falta ponerle azúcar a las fresas, porque ellas son dulces 

por naturaleza. Pero incluir un poco de azúcar en un dulce 

casero elaborado con azúcar de "calidad" y consumido 

ocasionalmente no va a repercutir en nuestra salud.

Esto de azúcar de calidad, ¿a que me refiero?, todo 

edulcorante es un hidratos de carbono de rápida absorción 

cuyo principal objetivo es endulzar. Si atendemos a 

la glucemia sanguínea, cómo nos elevan el azúcar en 

sangre, todos, excepto fructosa, estevia y edulcorantes 

sintéticos, la elevan muy rápido, y si atendemos al proceso 

de obtención, los que se obtienen de forma natural y sin 

adulterar, conservan minerales y vitaminas, necesarios para 

metabolizarlos correctamente. Analizamos algunos de ellos:

El azúcar blanco no contiene fibra, ni vitaminas ni minerales, 

igual al azúcar moreno que suele ser azúcar blanco teñido 

con colorante. Si queremos un azúcar con presencia de 

vitaminas, minerales y antioxidantes podemos escoger un 

azúcar integral de caña también conocido como rapadura o 

panela, así como la miel, esa melaza obtenida por las abejas 

que además contiene aminoácidos y enzimas, siempre 

que compremos miel cruda, que no ha sido pasteurizada.

La fructosa es bien toleradas por diabéticos pero 

investigaciones la asocian cuando se consume en exceso 

en un aumento de grasa corporal y resistencia a la insulina. 

La estevia, hierba con gran poder endulzante que usaremos 

sus hojas, ya que sus extractos dejan de ser naturales y 

de estevia llevan una mínima cantidad. El jarabe de agave 

contiene vitaminas y minerales, muy rico en fructosa, por 

lo que hay que tomarlo en moderación.

Por último los edulcorantes obtenidos a partir de otros 

azúcares como el xilitol, manitol y sorbitol. Con poder 

endulzante, con pocas calorías, pero en exceso pueden 

provocar problemas intestinales y los edulcorantes artificiales 

obtenidos en laboratorio como acesulfamo-K, aspartamo, 

ciclamato o sacarina. 

Las modas del nada de azúcar o el de contar calorías 

generan el consumo de edulcorantes artificiales que 

acarrean otras dolencias. Es cuestión de mantenernos en el 

punto medio y, una vez más recordar que si consumiéramos 

la misma cantidad de azúcar que se consumía hace cien 

años muchas de las dolencias derivadas del exceso de 

azúcar no se conocerían. 

Baja el umbral del sabor dulce y acostumbra a tu paladar 

a los sabores naturales y, en el caso de que quieras utilizar 

un endulzante, con moderación, utiliza los naturales. No 

cuentes calorías, cuenta nutrientes.
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CocentainaCARMEN GARCÍA GALIANA / Naturópata- Flores de Bach

LA ALERGIA

L
a alergia es una reacción del organismo en el que está 

involucrado el sistema inmunológico, el cual reacciona 

de forma excesiva ante un factor externo inofensivo, 

puede ser una sustancia ambiental o un alimento. 

Entre los agentes que pueden desencadenar  la alergia 

son variados, aunque los más frecuentes son el polen de 

distintas especies vegetales, epitelios de animales, ácaros 

del polvo, medicamentos, algunos alimentos, materiales 

como el látex o metales como el níquel.

Como consecuencia de la lucha entre el agente agresor o 

alérgeno, y las armas defensivas del sistema inmunológico 

o anticuerpos, se liberan una serie de sustancias químicas

(histamina principalmente) que ocasionan los síntomas 

típicos. Estos pueden ser desde molestias leves, a problemas 

graves que incluso pueden poner en peligro la vida.

Los síntomas pueden ser: urticaria en la piel, picor e 

irritación de nariz con congestión, secreción acuosa y 

estornudos, picor de ojos con lagrimeo, picor e irritación 

en el paladar y en ocasiones, tos y respiración dificultosa. 

Además, en las alergias alimentarias se puede presentar 

picor e hinchazón de los labios, picor en la boca, en la 

lengua, dolor abdominal, diarrea o vómitos.

Mucha gente se pregunta como de repente soy una 

persona alérgica, y antes no lo era, o porque con los años 

los síntomas son más fuertes, pues puede ser por una o 

varias causas:

-Un organismo saturado de sustancias tóxicas que se 

acumulan en los intestinos, hígado y sangre, lo que provoca 

un mal o débil funcionamiento intestinal, y un hígado 

saturado  que conlleva una sangre de baja calidad.

-Un sistema inmune débil o deficiente, a consecuencia  

de la contaminación del ambiente, la mala calidad de la 

alimentación y el estrés.

-Falta de nutrientes y descanso, tanto mental como físico.

-Dieta dónde se incluya frecuentemente comida procesada 

(panadería refinada, enlatados, etc), exceso de azúcares y 

grasas animales.

-Presión, tensión y/o ansiedad frecuente y prolongada. 

-La crítica constante y la severa auto exigencia o 

perfeccionismo son estados anímicos que pueden 

predisponer a alergias.

Es triste decirlo pero cada vez hay más personas que 

sufren alergias y, además, las épocas en las que se padecen 

con más intensidad se están alargando, a consecuencia 

del aumento de la contaminación del ambiente, por la 

alimentación que consumimos que conforme pasan los años 

es de peor calidad,  y también por el aumento del estrés en 

nuestra sociedad. 

Por todo lo dicho es fundamental,  sobretodo  seguir una 

dieta equilibrada, respetar los horarios de las comidas, 

dormir las horas necesarias, hacer  ejercicio de forma 

regular y cuidar nuestras emociones. En todos mis artículos 

comprobareis que doy mucha importancia a la dieta, pero 

es la base de nuestra salud, ante todo para evitar cualquier 

enfermedad, hay que tener una buena alimentación.

Algunas medidas que también pueden ser beneficiosas 

para no ser en un futuro una persona alérgica o para reducir 

sus síntomas  son:

-Dieta  exenta, de tomate, pimiento, berenjena y patata, 

de productos lácteos y alimentos refinados.

-Mantener una buena salud intestinal, tomando prebióticos 

y probióticos, al menos dos  veces al año.

-Hacer depuraciones de hígado, al menos dos veces al 

año, ya sea mediante infusiones, plantas recomendables 

alcachofera, diente de león, desmódium y zarzaparrilla, o  

mediante suplementos herbodietéticos.

-Aumentar la ingesta de la vitamina C, refuerza  el sistema 

inmunológico y  tiene un efecto antihistamínico, ya sea por 

alimentación, se encuentra en  frutas como la papaya o 

guayaba, o  en crucíferas como las coles de bruselas o el 

brócoli, o mediante suplementos herbodietéticos.

- Tomar suplementos de omega 6 + vitamina E.

-Minerales beneficiosos son el  zinc que se encuentra 

en el sésamo, almendra, avellana, maíz, arroz integral, 

mejillón y ostras, y el manganesio que se encuentra en el 

piñón, sésamo, almendra, coco, espinaca, fresa, plátano, 

albaricoque, arándano y mejillón.

-Para disminuir los síntomas alérgicos las plantas 

recomendables antihistamínicas son la ortiga y el helicrisio.

-En cuanto el aspecto emocional, que yo soy partidaria de 

que no hay que ignorar, uno mismo tiene que observarse 

y descubrir que sentimiento negativo le está afectando y le 

está provocando la reacción alérgica.

Y ya para terminar este artículo  tan solo decir “Tu cuerpo 

es tu compañero de vida, cuídalo, escúchalo, atiéndelo”.

“Tu cuerpo es tu compañero de vida, 
cuídalo, escúchalo, atiéndelo”
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El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des de l’1 d’abril fins el 15 de novembre.

Nucli urbà: a partir de les 20:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 18:00 h i fins les 24:00 h

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10 a 13 h.

Dimarts: de 16 a 19 hores.

JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 3- 9- 12- 13- 15- 21- 25- 31 

Dies:  2- 8- 14- 18- 19- 20- 24- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MAIG

cres d

HORARI D’AUTOBUSOS

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 963 49 14 25

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 4- 5- 6- 10- 16- 22- 28

Dies: 1- 7- 11- 17- 23- 26- 27- 29

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

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

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



XII CONCENTRACIÓ
DE COTXES I MOTOS

CLÀSSICS DE COCENTAINA

• Al Passeig del Comtat, estacionament dels 
vehicles clàssics a partir de les 8 hores.
• A les 11 hores. eixida (direcció nord).
• A les 14 hores. arribada i estacionament dels 
vehicles.

• A continuació, entrega de premis.

Diumenge 20 de maig.

BAR EL PARRAL
GAT NEGRE
ARA SI
LUHA DULCES

DESAYUNOS LOAN
KEDEM CAFETERIA
BAR EL XICOTET
TASCA PASSEIG
BAR LA CABAÑA

RACÓ DE LA PIZZA
BAR INSA
DISTRAC
BAR CHESCO
NOU ENCONTRE

PREU QUINTO I TAPA: 2,50€ • HORARI: Dijous per la nit - Divendres durant tot el dia - Dissabte fi ns a migdia.
També és servirà: aigua, refrescos, vi i café licor.

BAR ALHAMBRA
BAR LA GOMA
EL MIRADOR DEL CASTELL
CENTRE SOCIAL REAL BLANC 

Ruta 1
Part baixa

10, 11 i 12 de maig

COMPLETAR RUTES
Completa cadascuna de les rutes i guanya premis. Cada cap de set-
mana, a la ruta que toque, completa la visita a tots els establiments 
participants i aconsegueix entrar en el sorteig de:

· 4 premis de 50€

· 1 premi de Pa i dolços Paula valorat en 25€

· 1 Lot de vi valorat en 16€

· 1 Visita per a dues persones a Bocopa amb cata valorada en 60€

· 1 Lot de Gin Ever + Copa valorat en 23,10€

· 1 Xec de Carnicería Chimo valorat en 25€

· 1 Xec de Tonertin&Dinos Informática valorat en 25€

Qui complete les quatre rutes entrarà en el sorteig de: · 300€

Tant senzill com completar la teva targeta de ruta cunyada per tots els 
participants d’aquest cap de setmana i dipositar-la a les distintes urnes 
ubicades en tots els establiments participants. Ara tant sols queda espe-
rar el sorteig... MOLTA SORT!!!

FOTOGRAFIA
Puja les teves fotografi es en la nostra pagina de Facebook “Cocentaina 
de Tapes” amb el hashtag #CocentainadeTapes, podràs guanyar els se-
güents premis, si ets una de les quatre fotografi es elegides:

· Primer premi millor foto: 220€

· Segon premi: 160€

· Tercer premi: 120€

· Premi foto amb vi: 100€ (Per a gastar en la web de Bocopa).

“Cocentaina de Tapes” #CocentainadeTapes  

RUTA TAULA
· Sorteig entre tots els assistents: 60€

RUTA pubs
· Sorteig entre tots els assistents: 50€

premis 2018

* Els premis s’entregaran en un xec a gastar als establiments participants.

TAPESde
COCENTAINA

Del 4 de maig al 2 de juny
2018

JORNADES
GASTRONÒMIQUES

XIII

Fira de Tots Sants

17, 18 i 19 de maig

Ruta 2
CASC ANTIC

24, 25 i 26 de maig

Ruta 3
Part ALTA

31 de maig, 1 i 2 de juny

Ruta 4
PART MITJA

INFORMATICA&

NOU FESTA
Dissabte 5 de maig a les 23 hores.
· CEDA EL PASO · DJ MANI · PERVERSIÓ

Ruta
NOCTURNA

PUB DALLAS 44
Dissabte 2 de juny a les 23 hores.
· TREVOR MURRELL TRIO

• Divendres 4 de maig (nit).

• Dissabte 5 de maig (mig dia).

Primera setmana de maig. Mostres gastronòmi-
ques de taula a elegir pels distints participants:

CAP DE SETMANA DE TAULA




