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

posa a disposició dels veïns i veïnes la següent adreça electrònica per a suggeriments
o avisos de desperfectes i qualsevol cosa que vegen per a reparar.

obresiserveis@cocentaina.org
WhatsApp: 699-83-38-61

Entre tots fem el poble gran!

Instal·lació de noves marquesines per a les parades del bus Manteniment i reparació de la fusta dels jocs infantils del 

parc de la zona 4:4

Obres de millora en la graderia de la Morera Inici de les obres dels badens en el camí de Penella sobre 

el riu Serpis

Creació de noves zones verdes entre el polígon i la pedania del Els Algars
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Em preocupa

E
l passat mes de gener, com ja fa alguns anys, vaig rebre 

una amable carta del Ministeri d’Hisenda. Era una carta 

del Director General de Costos de personal i pensions 

públiques en la que m’informa de l’increment de la pensió 

per aquest 2018. Rebré un augment del 0,25%. Quan faig 

els contes m’adone que sols en pujaran 25 cèntims per cada 

100 euros. Tota una misèria! 

Em preocupa que l’actual Govern Central s’atrevisca a 

parlar de l’augment de les pensions amb eixes frases tan 

altisonants i falses que “nosotros somos los únicos que no 

bajamos las pensiones de nuestros mayores”. Però si a la 

ministra del ram tant li preocupen els jubilats, no sap que 

l’IPC, l’Índex del Preu al Consum, de l’any passat fou de 

l’1,1% i les pensions han pujat menys, un 025%, per tant 

perdem poder adquisitiu, perdem diners perquè la vida ha 

pujat més que les pensions.

Em preocupa que s’han fet últimament tres reformes de 

les pensions amb l’únic motiu que tenien era rebaixar-les 

perquè segons ells “las pensiones son insostenibles”. Què 

vol dir això?, què són molt altes i cal baixar-les?, què ho 

diguen, però no ho diran mai perquè la gent major és la 

majoria votant del seu partit i dir la veritat no els interessa.

El 2011 es feu una reforma de les pensions durant el 

govern del Sr. Rodríguez Zapatero, que fou imposada 

per la Comunitat Europea i que ell no ho digué, en la que 

s’augmentava progressivament l’edat de jubilació passant 

dels 65 als 67 anys durant 15 anys. També va augmentar 

els anys de cotització per cobrar una pensió, passant de 20 

a 22 anys cotitzats.

El 2013 l’actual govern, amb la seua majoria absoluta, ho 

acabà d’arreglar tot empitjorant les mesures per a cobrar 

una pensió. En una primera llei augmentava els coeficients 

reductors en cas d’anticipació de la pensió. Una segona llei 

encara fou pitjor: S’introdueix l’índex de revalorització de les 

pensions deixant de ser l’IPC, que era el valor que s’utilitzava 

per a no perdre poder adquisitiu.

Però el pitjor de tot es que en eixa segona llei apareix un 

element que rebaixarà les noves pensions a partir de l’1 de 

gener de l'any que ve. Es tracta del factor de sostenibilitat. 

El càlcul d’aquest factor es realitzarà dividint tot el que s’ha 

cotitzat pel nombre d’anys que s’espera visquen les persones 

o més clar l’esperança de vida. 

I a vostés, pensionistes d’avui i de demà, no  els preocupa 

tot açò? I que fan per canviar-ho?

Paco Fuster

Prometre amb responsabilitat

L
es reivindicacions de la comunitat educativa no sempre 

son homogènies per molt que alguns vulguen fer-ho 

creure així. El contingut, les hores de docència en 

castellà o valencià o el pes d’algunes assignatures son 

objecte de controvèrsia, i és sa que així siga.

Però sí estem tots d’acord en lo fonamental; la unificació 

del Bosco era i és prioritària i la re-apertura de la unitat de 

3 anys del Real Blanc, també. I ja han passat tres exercissis 

pressupostaris on la Conselleria actual ha tancat un aula 

a Cocentaina i ha votat en contra d’incorporar la partida 

d’inversió necessària per a la unificació en els pressupostos.

Dites decisions no es prenen en una Espanya ofegada per 

la crisi econòmica. I per molt que parlen d’infrafinanciació, 

en estos moments Conselleria rep 2.000 milions d’euros més 

-del govern central- respecte quan governava el propi PP, 

quantitat que ni siquiera han executat en la seua totalitat. 

Per tant el problema no es el finançament –de lo públic-, 

sinó l’ús que el governant promet fer; si s’han –com assegura 

el socialisme- de cobrir totes les necessitats amb recursos 

del contribuent, o el contribuent treballa exclusivament per 

pagar l’Estat o la irresponsabilitat de prometre tot a canvi 

de res es desmorona i el populista, segrestat per la retòrica 

que l’ha dut al poder, necessita excuses que tapen lo evident 

i que sembren l’odi de vàries generacions cap a enemics 

imaginaris.

Amb els 55 milions que Conselleria destinarà a la televisió 

pública, podríem fer 18 voltes la unificació sense el Pla 

Edificant, és a dir, sense que Ajuntaments humils com el 

nostre assumisquen les competències que sí deuria poder 

fer front una Comunitat Autonòmica amb 2.000 voltes més 

pressupost que Cocentaina. Al cap i a la fi, tot és una qüestió 

de prioritats.

Ray Montava

La teua ràdio sempre al teu costat. 
Busca’ns al Facebook i segueix-nos també 

per internet i no oblides visitar la nostra 
web radiococentaina.com on podràs 

escoltar de nou tots els nostres programes.
107.9FM



ACTUALITAT 5Revista El Comtat març 2018

Cocentaina aprova un pressupost “positiu per a les persones”
NP Ajuntament de Cocentaina

A
ra fa uns dies, l’Ajuntament de Cocentaina va aprovar 

el Pressupost Municipal per a aquest 2018. Com 

es va explicar durant el debat plenari i com es va 

anunciar després de l’aprovació, aquest document aposta 

fermament per les inversions en la millora del patrimoni 

històric, l’augment en les subvencions a les entitats locals 

de tot tipus, la contractació de personal en diverses àrees 

municipals... En definitiva, uns pressupostos que segueixen 

la línia d’anys anteriors i que compleixen amb els objectius 

del projecte de Govern socialista: apostar per la promoció 

econòmica en totes les seues vessants (convençuts de la 

transversalitat de les accions) i incidir en el servei a les 

persones i en l’increment i millora del seu benestar.

A priori, semblava que el gros dels pressupostos no 

contenia projectes per al desacord entre diferents opcions 

polítiques, menys encara amb aquelles de tall progressista, 

com apuntava el regidor d’Hisenda Marcos Castelló. “I diem 

‘a priori’ perquè això no ha sigut així”, afegeix el regidor. Els 

Pressupostos Municipals van comptar amb el suport dels 

vots favorables del Partit Socialista, Guanyar i Ciutadans. 

Com era d’esperar, el Partit Popular es va posicionar en 

contra. “Però la nostra absoluta sorpresa”, segons Castelló, 

“va ser que aquesta vegada el Col·lectiu 03820- Compromís 

es va alinear de nou amb el PP i van votar en contra 

d’aquests pressupostos socials i de progrés”.

La decepció de l’equip de Govern socialista va quedar ben 

patent durant el Plenari i en els dies posteriors en escoltar 

les reaccions de les diferents formacions. “Seguim sense 

explicar-nos diverses qüestions: si un grup vota NO a uns 

pressupostos és perquè no està d’acord amb el que es diu 

en ells. O, almenys, no està d’acord en gran mesura. Per 

tant, membres del Col·lectiu 03820-Compromís, ens podríeu 

explicar en què no esteu d’acord?”, es pregunta el regidor 

d’Hisenda, llançant preguntes a l’oposició.

- En el pla director del Palau? En l’adequació dels refugis? 

En la recuperació de la Torre del Castell? En augmentar els 

horaris d’apertura dels monuments turístics?

- En la construcció de la passarel·la entre Alcoi i Cocentaina 

per a millorar la seguretat dels vianants?

- En l’augment de les subvencions a TOTES les entitats 

locals (esportives, culturals, socials i educatives, Pía Unión 

i Junta de Festes)?

- En la contractació d’un treballador/a social a temps 

complet i altre a mitja jornada?

- En la contractació d’un psicòleg/a mitja jornada?

- En l’ampliació de la jornada dels treballadors del 

Centre de Respir per a atendre millor a les persones que 

ho necessiten? Aquest NO és la seua idea de “primer les 

persones”?

- En la realització d’un certamen de música festera?

- En l’augment de la partida d’activitats extraescolars del 

centres públics per a la implantació de la jornada contínua, 

votada pels pares i mares de Cocentaina?

- En l’augment de la partida de Participació Ciutadana?

“El seu NO és un NO a totes aquelles persones i entitats 

afectades en els punts anteriors a qui els demane que 

recorden totes i cadascuna d’aquestes preguntes perquè 

segueixen sense resposta a dia de hui. Com heu arribat a 

aquest NO? Ha estat una decisió dels regidors del Col·lectiu? 

De Compromís? De tots dos?”.

Des del Govern de Cocentaina, i especialment el regidor 

d’Hisenda, considera molt decebedor que un grup com 

Compromís, que està treballant conjuntament en el Govern 

de la Generalitat Valenciana en polítiques progressistes, a 

Cocentaina s’alie amb el Partit Popular de Rajoy per impedir 

eixes mateixes polítiques de progrés al nostre poble: “Ni faig, 

ni deixe fer...”. “Els contestans i contestanes no es mereixem 

aquest tracte i estem segurs que no els ho perdonaran 

perquè no ho entendran”, diu Castelló.

Tal vegada, es pregunta l’edil d’Hisenda, caldria parar-

se a pensar si els companys i companyes del Col·lectiu 

03820-Compromís han malbaratat més temps en justificar 

el seu NO que en la voluntat seriosa de poder parlar i arribar 

a acords importants. “Qui ho diria d’aquells que s’omplin la 

boca en parlar de consens, de diàleg, de cedir i negociar... A 

la fi, res d’això. Qualsevol cosa, per important que siga, pot 

quedar en un segon pla quan es pensa en termes electorals”, 

en paraules de Marcos Castelló.

Amb tot, des de l’equip de Govern fan una crida als veïns 

i veïnes de Cocentaina perquè estiguen tranquils. “Que no 

els confonga aquesta decepció que ací manifestem perquè 

la nostra il·lusió i les nostres ganes de treballar segueixen 

intactes. Afortunadament, la responsabilitat d’una majoria 

no ha permés que la situació de bloqueig s’haja produït. 

L’equip de Govern socialista, amb la col·laboració de Guanyar 

i Ciutadans i el seu vot positiu (i replet de positivisme, tot 

s’ha de dir) seguirem treballant pel benestar de totes i tots. 

Sabem per experiència que no és una feina fàcil, que tots, 

en l’exercici de les nostres responsabilitats, ens podem 

equivocar i podem prendre decisions que no agraden a tots 

i totes. Precisament, d’açò es tracta gestionar, de prendre 

decisions i assumir les consecucions d’uns objectius i els 

punts d’un projecte. Però per nosaltres no quedarà, les 

persones sempre per davant de les sigles i els contestans 

i contestanes per davant de qualsevol projecte individual. 

Cocentaina som totes i tots i hem d’anar a una. En positiu i 

cap al progrés”, conclou Marcos Castelló, regidor d’Hisenda 

de l’Ajuntament de Cocentaina.
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El PP vota en contra d’uns pressupostos sense consens
NP Partit Popular Cocentaina

E
l PP de Cocentaina va votar en el Ple del passat 22 de 

Febrer contra els pressupostos municipals. Estos van 

ser aprovats pel mínim de 9 regidors (PSPV-PSOE, 

Guanyar i Ciudadanos) front a 8 que van emetre el vot en 

contra (Partit Popular, Col·lectiu 03820-Compromís).

Els pressupostos van ser exposats al Ple pel regidor delegat 

d’hisenda. Durant el torn de rèplica, els populars van fer 

incapeu en el poc consens que estos havien tingut i a més, 

van destacar la poca inversió en mesures per a reactivar la 

economia, en potenciar el turisme (el Pla de Turisme avança 

molt lentament) i en els polígons, que segueixen amb la poca 

atenció habitual en el PSPV-PSOE. Segons Rafa Montava, 

portaveu dels populars “es tracta d’uns pressupostos 

allunyats de les necessitats reals de la ciutadania i que miren 

més per la suma aritmètica de Guanyar i Ciudadanos que 

per un consens real, de fet, quasi el 50% del Ple municipal 

no els aprova”, també lamenta “la inversió en l'adequació 

dels refugis anti-aeris ha deixat fora altres prioritats, i la 

poca atenció a una piscina coberta que creiem possible en 

Cocentaina i que milloraria substancialment el benestar de 

majors i joves”.

Els populars també fan incapeu en “el baix cost de moltes 

de les nostres mesures, com la oficina co-working” i es 

mostren preocupats perquè l’equip de govern dona per 

sentat que hi haurà un romanent pressupostari; “tornarem 

a fer inversions de pressa i corrent” exclamen.

Col·lectiu-Compromís vota en contra del pressupost pels 
incompliments de l’equip de govern

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

als pressupostos municipals del 2018 presentats per 

l’equip de govern. Segons explica el portaveu de la 

coalició a l’Ajuntament, Xavi Anduix, “el pressupost de 

l’any passat, el del 2017, recollia moltes de les propostes 

de millora que vam fer i per això vam votar a favor del 

document. Però la realitat ha sigut altra: l’equip de govern 

no ha portat a terme les nostres aportacions que foren clau 

per a que votarem sí l’any passat”.

“L’equip de govern no és de fiar”, ha afirmat Anduix. I des 

del Col·lectiu-Compromís ho remarquen amb fets:

- No s’ha fet l’adequació del carrer Major i la resta de 

carrers de la Vila

- No hi ha hagut personal qualificat per a l’obertura dels 

caps de setmana del Palau, castell i castell de Penella

- No hi ha hagut una nova ubicació accessible a totes les 

persones per al jutjat de pau

- No hi ha hagut una nova ubicació acessible a totes les 

persones per a RÀDIO COCENTAINA

- No hi ha hagut un Pla Director de la Muralla

- No s’ha fet una sala búlder (rocòdrom)

- No s’ha fet un estudi per a la construcció del trinquet

- No s’ha apostat per la mobilitat sostenible: no s’ha 

NP Col·lectiu-Compromis

comprat un vehicle elèctric per a treballs municipals i 

tampoc s’han instal·lat punts de recàrrega al poble

“En política s’ha de tenir paraula, i l’equip de govern 

ha demostrat que no en té. Per això, des del Col·lectiu-

Compromís continuem treballant per millorar Cocentaina 

perquè les coses es poden fer millor”, ha conclós Anduix.



ACTUALITAT 7Revista El Comtat març 2018

Guanyar Cocentaina vota a favor del pressupost municipal 
per a l’any 2018
Bernardo Pérez, regidor de Guanyar Cocentaina

C
ocentaina ja té pressupost municipal. Ha estat una 

negociació intensa en què des de Guanyar Cocentaina 

hem estat parlant fins l’últim moment per tal d’incloure-

hi una sèrie de projectes importants i necessaris per al nostre 

poble. Ho hem aconseguit i, per tant, hem votat a favor. 

Hem assegurat la continuïtat del projecte “Art urbà”, el 

compromís de potenciar la instal·lació de punts de càrrega 

per a cotxes elèctrics, la remodelació del paratge “caseta 

Molina”, l’habilitació del refugi de la Guerra Civil per a poder 

ser visitat per socarrats i turistes o la recuperació de les 

activitats al voltant de la seguretat vial a les escoles.

Hem adquirit un major compromís per part del govern per 

a l’eliminació de les barreres arquitectòniques del Centre 

Cultural “el Teular”, després de molts anys d’insistència. 

Augmentar en deu mil euros addicionals la partida destinada 

a participació ciutadana, una quantitat minsa però que 

servirà per a posar en marxa nous projectes per al poble. Hem 

aconseguit que la contractació de socorristes i conserges 

de la piscina municipal no es privatitze i també, gràcies a 

aquest vot positiu envers el pressupost, el compromís de 

tirar endavant la pavimentació del túnel de la via. 

Hi ha altres projectes que ja s’albiren en l’horitzó, com ara 

la rehabilitació de la casa situada enfront de l’Ajuntament 

(plaça La Vila, 4) i recuperar-la per a usos municipals; 

traslladar el servei d’informació ciutadana, l’oficina tècnica, 

l’oficina del consumidor o el SUMA; també el Jutjat de Pau, 

amb barreres arquitectòniques que impedeixen l’accés de 

ciutadans amb problemes de mobilitat. A més, rescatar del 

calaix de l’oblit el projecte de trasllat de Ràdio Cocentaina 

a unes instal·lacions accessibles per a tothom. 

Amb tot aquest treball fet i sent conscients que en una 

negociació mai pots guanyar-ho tot, hem votat a favor del 

pressupost municipal. Des de Guanyar Cocentaina hem fet 

un exercici de responsabilitat i ara ens queda vigilar per tal 

que tots els compromisos acordats amb el govern municipal 

es materialitzen. Perquè no ens han regalat res i ens ha 

costat molt d’esforç arribar fins ací, serà més dolç el darrer 

tram que ens queda per recórrer, que no és altre que el de 

veure com es fan realitat tots aquests projectes.

Només queda agrair l'esforç que les companyes i els 

companys de Guanyar Cocentaina han realitzat a l’hora 

d’elaborar les propostes i defensar-les amb la il·lusió de 

fer del nostre poble una Cocentaina més accessible, més 

sostenible i més participativa. Seguim, seguirem!

Cs Cocentaina anuncia su apoyo para la aprobación de 
los presupuestos municipales
Jorge Verdú, Coordinador de la Agrupación Local de Ciudadanos en Cocentaina

E
l concejal de Ciudadanos (Cs) de Cocentaina,  José 

Luis Vicedo,  ha destacado el papel desempeñado 

por la formación para posibilitar la aprobación de los 

presupuestos municipales de 2018. “A la hora de tomar 

una decisión ha primado la voluntad de agilizar la gestión 

del Gobierno. Es importante que este presupuesto salga 

adelante con el mayor consenso para que se puedan ejecutar 

las acciones previstas y no se sufra parálisis de la actividad 

municipal”, ha declarado. Para el edil de Ciudadanos, "se 

trata de unos presupuestos responsables que denotan una 

voluntad de diálogo y busca del consenso".

“La labor desempeñada por nuestro concejal, José Luis 

Vicedo, ha sido fundamental”, ha señalado el coordinador 

local de Cs, Jorge Verdú.

El voto a favor de Ciudadanos, junto con el de Guanyar, 

ha evitado tener que recurrir al voto de calidad de la 

alcaldesa. "Nuestra intención es ofrecer una oposición útil 

y una alternativa política crítica cuando creemos que así lo 

merece la ocasión, pero hay ocasiones como la aprobación

de los presupuestos en las que estamos dispuestos a 

tender la mano al Gobierno para ayudar al crecimiento y 

mejora de nuestra población", ha concluido José Luis Vicedo.
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L’Ajuntament invertix 30.000€ en les escoles públiques 
municipals
Np Ajuntament de Cocentaina

D
urant l’últim trimestre de 2017 l’Ajuntament de 

Cocentaina va destinar 30.000€ del romanent per a 

fer les actuacions que el CEIP Real Blanc, el Sant Joan 

Bosco i l’Escola d’Adults FPA Beniassent li van transmetre 

a la regidora d’Educació, un total de 10.000€ per centre.

El Real Blanc va decidir instal·lar una marquesina a 

l’entrada de l’edifici per millorar l’accés els dies de pluja 

i evitar que l’alumnat es banye, a més del canvi de tres 

portes d’emergència que durant aquestes setmanes seran 

substituïdes per altres noves que garantisquen una millor 

evacuació de l’edifici en cas d’urgència. 

Per la seua banda, el Bosco també ha instal·lat dos 

marquesines al Bosco I i ha comprat ordinadors portàtils. Pel 

que fa a la FPA les actuacions han sigut tres: s’ha reparat i 

polit el pis, s’ha pintat l’aula de ioga i s’han adquirit estors 

i cortines per a algunes classes.

La intenció de la regidoria d’Educació, encapçalada per 

Mireia Estepa, ha sigut el millorar l’estat de les escoles en 

allò que els centres han triat i comenta que “pensem que 

és important seguir fent inversions en el manteniment de 

les nostres instal·lacions, especialment, quan en elles estan 

desenvolupant-se i aprenent els xiquets i xiquetes que són 

el futur del poble i les persones adultes a qui la societat 

contestana té molt a agrair-los” i afegix que “a finals de 

l’estiu es va parlar amb les directores i director dels centres 

públics municipals i han sigut elles i ell qui han decidit en 

què volien que l’Ajuntament invertira els 10.000€ que vam 

destinar a cada escola, ja que considerem que són qui millor 

coneixen les necessitats del seu alumnat”.

A banda dels 30.000€ provinents del romanent, l’escola 

del Bosco i la del Real Blanc van vore la seua seguretat 

millorada en desembre amb la instal·lació d’un sistema 

d’alarmes per evitar robatoris.

Np Ajuntament de Cocentaina

E
l Pla per a construir i millorar les infraestructures 

educatives Edificant dóna llum verda a la sol·licitud 

provisional feta des de l’Ajuntament per a procurar 

l’accessibilitat de l’edifici amb la  instal·lació d’un ascensor.

El passat 18 de desembre des d’alcaldia es van enviar dos 

sol·licituds telemàtiques per a Edificant: la primera demanava 

la unificació del Bosco i la segona l’accessibilitat del Real 

Blanc. Actualment sols es compta amb l’autorització per a 

preparar el projecte de les obres que afecten el Real Blanc, 

és per això que l’equip de govern i els tècnics municipals es 

troben treballant per a tindre a punt tota la documentació 

que Conselleria exigix per a passar a la 2a fase d’Edificant i 

que l’ajuntament puga assumir les competències per a fer 

del Real Blanc una escola accessible.

Edificant consta de tres fases:

1- Sol·licitud prèvia comunicant les necessitats 

d’infraestructures de les escoles municipals.

2- Sol·licitud de delegació de competències i adhesió al 

Pla Edificant: l’ajuntament ha de redactar una memòria 

valorada econòmicament de les actuacions a fer, el consell 

escolar de centre i el municipal han de manifestar l’acord 

amb aquesta actuació i el Ple ha de sol·licitar la seua 

participació en Edificant.

3- Resolució de Conselleria acceptant el projecte i 

aprovació pel Ple d’eixa proposta de resolució d’Educació.

La regidora d’Educació, Mireia Estepa, manifesta la seua 

alegria i manté que “des de l’ajuntament estem esforçat-nos 

al màxim perquè Edificant deixe les escoles municipals en 

unes condicions òptimes per a l’aprenentatge dels nostres 

xiquets i xiquetes. És una magnífica notícia saber que  

tindrem un Real Blanc lliure de barreres arquitectòniques, 

una escola on la diversitat no siga un impediment per a 

créixer feliç”.
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redacció d’un nou projecte per a la unificació del centre
Np Ajuntament de Cocentaina

D
ijous 1 de febrer la directora de l’escola, Rosana 

Soler, convocava el consell escolar per presentar 

a la comunitat educativa el contingut de l’informe 

preliminar fet per Conselleria sobre el projecte del Bosco 

que havia estat aprovat per CIEGSA en desembre de 2011. 

A la reunió acudia l’alcaldessa i regidora d’Educació per 

explicar els tràmits que s’havien fet amb Edificant i escoltar 

la decisió de mestres, pares, mares i alumnat sobre les dos 

possibilitats que donava Conselleria: fer l’estudi estructural 

i adequar totes les deficiències del Bosco II redactant el 

projecte altra vegada però complint amb la normativa, o 

encomanar l’elaboració d’altre projecte amb la construcció 

d’un centre totalment nou lliure de riscos, recomanació feta 

pels tècnics de Conselleria.

Al Consell escolar es va posar de manifest el disgust dels 

presents que es senten enganyats per l’empresa creada pel 

PP ja que, l’informe recull que la memòria sobre l’estat del 

Bosco II feta per CIEGSA és «vaga» i que «tampoc s’aporten 

les dades relatives a la realització de reconeixements ni 

assajos d’informació que permeten avaluar la seguretat» 

i afegix que «s’observa un excessiu número de carències 

i incidències». Explicat tot el contingut d’aquest informe i 

resolts els dubtes al respecte es va procedir a la votació 

i es va aprovar per unanimitat sol·licitar a Conselleria les 

competències municipals per a la redacció d’un nou projecte 

per a la unificació del Bosco. Mireia Estepa es mostra 

totalment d’acord amb la decisió pressa pel Consell i afegix 

«els tècnics municipals ja es troben treballant en la memòria 

valorada del nou Bosco perquè per part de l’ajuntament de 

Cocentaina tot siga el més ràpid possible, a Conselleria li 

exigirem que actue amb esta mateixa rapidesa perquè no 

podem permetre que 29 anys de reivindicacions queden 

en un caixó».

L’Ajuntament de Cocentaina encarrega el projecte de 
millora d’accessibilitat del Teular

E
l passat 19 de febrer l’alcaldessa es reunia amb 

l’enginyer municipal i amb l’encarregat d’elaborar el 

projecte per tal d’abordar l’adaptació del Teular, unes 

obres que facilitarien a les persones amb mobilitat reduïda 

poder estar més prop de l’escenari i accedir a ell.

Aquesta idea es va iniciar en 2016 a proposta de les 

persones que treballen dins del grup de la Regidoria 

d’Autonomia Personal. En l’estiu de 2016, una vegada 

redactat el projecte, es va haver de parar perquè es corria el 

risc de perdre la llicència d’activitat de l’auditori, segons deia 

l’informe tècnic. Des d’aleshores l’Ajuntament no ha deixat 

de buscar la solució que fera compatible l’accessibilitat amb 

la normativa existent. Durant aquestos dos anys s’ha acudit 

a Conselleria, s’han elaborat diferents propostes d’actuacions 

en col·laboració amb les entitats representants de persones 

amb mobilitat reduïda i ens han visitat tècnics especialitzats 

provinents de COCEMFE-Alacant.

A la visita de la setmana passada la regidora d’Autonomia 

Personal i el tècnic municipal li van trasmetre a l’enginyer la 

seua proposta de projecte i es van valorar algunes fórmules 

per a fer possible la millora d’accessibilitat de l’auditori que 

consistirà en: habilitar una entrada al pati de butaques per 

la part de baix del Teular (carrer Ben Khanis), instal·lar 

una plataforma elevadora que permeta pujar una cadira 

de rodes a l’escenari i substituir algunes butaques laterals 

que estan en les primeres fileres perquè capien cadires de 

rodes i cadires mòbils.

Mireia Estepa, regidora encarregada del mateix, explica que 

«amb l’obra d’adaptació del Teular el que pretenem és igual 

en drets i oportunitats a totes les persones independentment 

de la seua diversitat funcional, està clar que no podem 

tombar el Teular i fer-lo nou, però sí podem fer millores 

que revertisquen positivament en la seua accessibilitat, 

volem un auditori on totes les persones tinguem cabuda».

Per a portar a terme aquest projecte l’ajuntament de 

Cocentaina ha demanat a la Conselleria de Polítiques 

Inclusives la «Subvenció per a la millora de les condicions 

d’accessibilitat del medi físic», que ja ha sol·licitat en altres en 

ocasions sense èxit; no obtant això, la regidora de l’àrea apunta 

que «ja teniem pensat fer el projecte amb mitjans propis i 

mostra d’això és que l’enginyer contractat es troba treballant 

la proposta des del passat 19 de febrer. El nostre objectiu és 

que en setembre s’inicie la millora i puga’m alegrar-nos per 

tindre un Teular perquè totes les persones se’l disfrutem».

Np Ajuntament de Cocentaina
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Llum verda a la 1a fase d’Edificant per a la construcció 

Np Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha rebut la confirmació 

per part de la Conselleria d'Educació per a adherir-se 

al Pla Edificant i poder, així, assumir el procediment 

de construcció del nou Col·legi Públic Sant Joan Bosco. 

Recordem que fa uns mesos el consistori i la comunitat 

educativa del Bosco van rebre la demolidora notícia que 

confirmava que el projecte redactat per CIEGSA (empresa 

creada pel Partit Popular per a la construcció de les 

infraestructures educatives) no era vàlid i que, per tant, la 

unificació de l'escola sofria un nou retard després de 29 

anys de reivindicacions.

Enfront d'açò, el govern socialista contestà va decidir 

agafar les regnes de la situació i sol·licitar la seua adhesió 

al Pla Edificant de la Conselleria per a poder assumir amb 

els tècnics de la casa tots els processos administratius i 

acurtar els terminis. Mentrestant, va ser el Consell Escolar 

del Bosco qui es va reunir, a petició de l’Alcaldessa, per 

a decidir  desestimar del tot el projecte de CIEGSA (opció 

recomanada pels tècnics de la Conselleria) i plantejar la 

construcció del nou centre des de zero.

Com déiem a l'inici, en aquest moment l'Ajuntament de 

Cocentaina ja ha rebut la primera confirmació pertinent per 

part de la Conselleria d'Educació i té totes les facultats per 

a iniciar els tràmits perquè el nou centre siga una realitat 

com més prompte millor. El Govern socialista de Cocentaina 

s'ha fixat com a “prioritat absoluta” la consecució d'aquest 

Pla Edificant que suposarà la construcció del nou Bosco i, 

recordem, també una millora substancial en l'accessibilitat 

del Real Blanc (amb la instal·lació d'un nou ascensor). És 

per això que els tècnics municipals treballen ara bolcats 

en la realització de la memòria valorada necessària dels 

dos projectes, quedant a l'espera de què la Conselleria 

d'Educació remeta al consistori el mapa de necessitats 

definitiu del bosco. No obstant això, s'està avançant la feina 

amb el programa provisional que ja es tenia amb la intenció 

de no perdre ni un minut més en tot aquest assumpte.

Des de l’equip de govern es mostren convençuts que és 

el moment de destinar tots els esforços possibles per tal 

d'aconseguir que la construcció del nou edifici del Bosco no 

haja d'esperar a un calaix ni sofrir més retards innecessaris. 

“Més de 29 anys de reivindicacions ja són massa i el projecte 

mereix ser una prioritat indiscutible en les agendes del 

consistori. Som totalment conscients que aquesta dedicació 

absoluta per al Bosco pot ocasionar que altres projectes 

que teníem al cap hagen d'esperar algun temps, però 

considerem que és de justícia social que la comunitat del 

Bosco tinga una escola unificada i nova com més prompte 

millor, és urgent”, apuntava l'alcaldessa Mireia Estepa.

En aquest moment s'inicia una nova etapa en la qual 

l'Ajuntament de Cocentaina serà l'administració encarregada 

de vetllar pel compliment dels terminis, després d’anys 

de lluita enfront de tots els estaments de la Conselleria 

d'Educació perquè aquesta unificació del Bosco fora 

una prioritat a nivell autonòmic. En aquest sentit, des de 

Cocentaina han trobat a faltar implicació i interés per part 

del Conseller d’Educació, el membre de Compromís Vicent 

Marzà.
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Cocentaina estrena pàgina web. www.cocentaina.es
Np Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina 

ha llançat la nova pàgina web 

del municipi amb una imatge 

totalment renovada. Amb el disseny 

d’aquesta web s’ha procurat que la 

recerca de continguts siga molt més 

intuïtiva i que l’estructura siga més 

clara i ordenada, també s’ha treballat 

perquè el buscador que apareix en 

la portada de la pàgina siga potent 

i tinga capacitat perquè siga fàcil 

trobar el que es busca, a més la web 

està adaptada als mòbils. El regidor 

de l’àrea, Toni Hernández afirma 

sentir-se molt satisfet amb el resultat obtingut i manifesta 

que «feia falta modernitzar la web de Cocentaina i fer-la 

més manejable per a tots, ha sigut un treball coordinat 

amb alcaldia al qual li hem dedicat 5 mesos i que ara dóna 

els seus fruits. Esperem que a la gent li resulte còmoda i, 

sobretot, d’utilitat, a banda que li agrade el disseny clar i 

senzill que hem imprés en ella».

La pàgina també està vinculada a portals com el de 

Turisme, Participació Ciutadana, Fira o a les webs on trobem 

contingut sobre Cocentaina com la de transparència, que 

depén del govern d’Espanya, o la seu electrònica que permet 

a la ciutadania fer tràmits telemàtics.

L’Ajuntament ha previst fer una formació curta perquè 

els/es tècnics/es aprenguen a utilitzar-la i vagen introduint 

i retirant continguts segons la necessitat de l’entitat 

contestana.

Cocentaina sol·licita un nou taller d’ocupació per a 
donar feina i formació a 10 joves durant un any

L
'Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la Regidoria 

de Promoció Econòmica, ha sol·licitat a la Generalitat 

Valenciana la concessió d'un nou taller d'ocupació que 

entrarà en vigor el pròxim mes de juny i està emmarcat dins 

del sistema de Garantia Juvenil. Es tracta de la re-edició 

del 'T'Avalem Cocentaina Actua II', un programa mixt de 

formació i ocupació en atenció sociosanitària per a joves 

d'entre 16 i 30 anys.

Aquest taller d'ocupació, dotat amb més de 200.000 euros 

de pressupost, donarà treball i formació a un total de 10 

joves entre el mes de juny del present any i finals de maig 

del 2019, és a dir, durant 12 mesos.

Mariona Carbonell, regidora socialista de l'Ajuntament de 

Cocentaina i responsable de l'àrea de Promoció Econòmica, 

recorda que, en el cas d'aprovar-se, aquest serà el segon 

taller d'ocupació que es portarà avant dins de l'especialitat 

de l'atenció sociosanitària De fet, en aquest moment es 

troba en marxa altre taller relacionat amb l'atenció turística. 

Np Ajuntament de Cocentaina

Aquestes són les dues especialitats que ara mateixa poden 

oferir-se a Cocentaina, ja que hi ha aules homologades 

per a impartir aquestes formacions. Amb tot, la regidora 

contestana avança que “s'està treballant intensament per a 

homologar 3 aules més amb 3 especialitats diferents, i així 

poder seguir sol·licitant aquests programes i seguir oferint 

als nostres joves una alternativa d'inserció laboral a través 

de la formació en professions que actualment estan molt 

demandades en la nostra societat”.

Dins d'aquesta mateixa línia i respecte del taller d'ocupació 

que ara es sol·licita, Mariona Carbonell reflexiona sobre la 

importància d'oferir atenció sociosanitària en el domicili 

d'una forma qualificada: “Aquest servei en el domicili 

millora la qualitat de vida i la promoció de l'autonomia de 

les persones per a facilitar-los la permanència en el medi 

habitual, sa casa. I més tenint en compte la situació actual en 

la qual ha augmentat la població en situació de dependència 

i els models de família han canviat”.
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1070 persones volen treballar i no poden
NP Partit Popular Cocentaina

E
l PP lamenta que a Cocentaina, la recuperació 

econòmica siga més lenta que a l’Alcoià, la Foia i la 

resta de la nostra comarca. El nombre de parats es 

situa en 1070, el que suposa superar la barrera del 20%, 

qüestió que s’agreuja si tenim en compte que l’any comença 

amb 40 parats més, mentre, per exemple Ibi –model per als 

populars-, creix amb 94 nous llocs de treball.

Els populars argumenten que la política de titular del 

Govern local és la principal culpable de l’estancament 

econòmic de Cocentaina. “Quan es gasta temps en penjar 

proclames del balcó de l’Ajuntament o en adherir-se a 

construir unes vivendes socials que es sabien impossibles 

però que van servir per a fer-se la foto, es lleva de l'oficina, 

de la feina invisible de construir una marca i un teixit 

empresarial que ens hauria d’allunyar d’estes xifres” 

comenta la regidora Elena Sanz.

“Durant la passada campanya ja vam advertir de la 

importància del co-working i el pacte local per l'ocupació; 

que ens haguera pogut dissenyar un full de ruta que ara 

ens serviria per aprofitar el creixement econòmic general” 

apunta Elena.

Els populars també argumenten que “com demostren 

diversos estudis, els cursos d’empleo públic no van a 

solucionar el problema, sempre que no siguen complementats 

amb polítiques d’incentivació empresarial, ja que en l’àmbit 

privat, on s’han de reabsorbir la majoria d’aturats, no existeix 

la suficient oferta” apunta Ray Montava, president local.

El PP ve inaudito no poder hablar sobre la Mancomunidad 
en el Pleno de Cocentaina
NP Partit Popular Cocentaina

E
l grupo municipal popular de Cocentaina denuncia 

que el Gobierno del PSOE fulminó la posibilidad de 

realizar preguntas relacionadas con la Mancomunidad 

Alcoiá-Comtat en el Pleno del 28 de Diciembre. La alcaldesa 

evitó que la vicepresidenta del organismo respondiese a una 

cuestión sobre la recogida de animales alegando que “las 

preguntas de la mancomunidad se hacen en el pleno de 

la mancomunidad” pese a que el problema sí afectaba de 

forma directa a la localidad.

El PP insistirá en la necesidad de no censurar ningún 

tema en el máximo organismo municipal. “No hablar de 

una institución a la que estamos adscritos por voluntad 

del Pleno, con la que colaboramos económicamente y a 

la que cedemos parte de las potestades municipales es 

inaudito” declara Ray Montava, que también afirma que 

“el esperpento es aún mayor cuando sí hablamos sobre 

cuestiones que afectan al parlamento europeo sin ningún 

tipo de restricción. Separar el Pleno de Cocentaina de la 

Mancomunidad Alcoià-Comtat es un artificio pensado para 

evitar preguntas incómodas de la oposición”.
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Col·lectiu-Compromís reclama posar en marxa l’il·luminació 
a la pujada Sant Cristòfol del polígon industrial
NP Col·lectiu-Compromis

El Col·lectiu 03820-Compromís ha reclamat que es pose en 

marxa l’il·luminació del carrer de la Pujada a Sant Cristòfol 

del polígon industrial. Segons fan saber des de la formació, 

aquesta queixa ha sigut traslladada per usuaris del mateix 

polígon.

Jordi Pla, regidor a l’Ajuntament, explica que “des del 

Col·lectiu-Compromís portem treballant durant tota la 

legislatura per a la millora dels nostres polígons industrials 

i continuarem fent-ho per tenir unes àrees empresarials del 

segle XXI”.

“És urgent i necessari posar en marxa l’il·luminació al carrer 

Pujada Sant Cristòfol per a millorar la seguretat i la visibilitat 

durant la nit. Hi ha una gran quantitat de treballadors, 

empreses i usuaris de la zona que ho reclamen i és 

fonamental fer-ho realitat”, ha afirmat Pla. 

Col·lectiu-Compromís proposa que s’aprofite el potencial 
del Campionat d’España i la Volta a la Comunitat per a 
fer Cocentaina lloc d’encontre del cicloturisme
NP Col·lectiu-Compromis

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

I en esta ocasió, per potenciar el turisme esportiu a 

Cocentaina a través del cicloturisme. Segons explica 

el regidor Jordi Pla, “el Campionats d’España, el final a la 

Cantera de la Volta a la Comunitat, i els respectius trofeus 

Mare de Déu del Miracle i Sant Hipòlit situen a Cocentaina 

ben posicionada dins del mapa ciclista. A banda, cal sumar 

la tradició i la gran afició al ciclisme que tenim al poble i a 

la comarca”.

Per això, des de la coalició contestana proposen que 

l’equip de govern ha d’apostar de manera seriosa i 

planificada pel cicloturisme com a una ferramenta més 

per al desenvolupament social i econòmic de Cocentaina. 

“La inversió feta per als Campionats d’España i per al final 

d’etapa de la Volta a la Comunitat han de tenir un impuls 

planificat per atraure cicloturistes al nostre poble i a la 

comarca. Tenim atractius tant per al ciclisme de carretera 

com per al ciclisme de muntanya”, afegeix Pla.

Pla explica que “a Asturies hi ha experiències molt 

positives en aquest sentit.” A més a més, el regidor cita 

el treball d’investigació del geògraf Quino Palací titulat “El 

cicloturismo: un nuevo producto para el desarrollo local 

y turístico de la província de Alicante” com a una bona 

ferramenta a tenir en compte.

En definitiva, conclou Pla, “equips professionals fan les 

seues pretemporades a pocs quilòmetres del nostre poble 

i l’impacte dels finals d’etapa que han sigut retransmesos 

per televisió són elements que han de ser aprofitats per 

l’equip de govern per fer aliances amb altres institucions i 

organismes per situar Cocentaina en una bona posició dins 

del mercat cicloturista per a generar més ingressos als hotels 

i hosteleria local”.
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Cs de Cocentaina denuncia la falta de un mantenimiento 
adecuado en las instalaciones del polideportivo municipal
Jorge Verdú, coordinador de la Agrupación de Ciudadanos de Cocentaina

E
l coordinador de la agrupación de Ciudadanos 

(Cs) de Cocentaina, Jorge Verdú,  ha expresado su 

preocupación por la falta de mantenimiento en las 

instalaciones del polideportivo municipal. “Vestuarios 

cerrados por problemas diversos, redes rotas y tiradas 

por el suelo, carteleras de corcho deshechas, cubiertas 

deterioradas y graves síntomas de abandono en general. Esa 

es la imagen con la que se encuentran a diario los usuarios 

del polideportivo", ha declarado.

Para Ciudadanos, no se trata de una estética, sino que 

denota "una falta de previsión absoluta por parte del Gobierno 

local y una importante carencia de las inversiones necesarias 

para tener este espacio en condiciones adecuadas", ha 

puntualizado Verdú. “Además, es un lugar que

acoge a equipos que vienen a disputar partidos desde 

lugares muy diversos, por lo que la imagen que ven es la 

que se da de la propia ciudad”, ha añadido el coordinador.

Por ello, en palabras del propio Verdú, "vamos a exigir al 

Ayuntamiento que realice un plan de mantenimiento lo antes 

posible, de tal forma que los deportistas que vengan aquí a 

realizar sus actividades puedan disfrutar del polideportivo 

que todos los contestanos queremos tener".
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Constituïda la Comissió per la Recuperació de la Memòria 
Històrica de Cocentaina

D
esprés de diferents encontres al Centre Social Real 

Blanc, persones de diferents entitats socials, veïnals, 

acadèmiques, culturals, polítiques i de l’àmbit 

particular han decidit cooperar per constituir la Comissió 

per la Recuperació de la Memòria Històrica de Cocentaina.

El recentment creat grup ciutadà naix amb l’objectiu 

d’impulsar la recuperació de la memòria històrica a 

Cocentaina i portar a terme projectes rigorosos de difussió del 

passat per a tenir-los en la memòria col·lectiva del municipi. 

Tot açò baix el principi de la convivència i la concòrdia.

A més a més, des de la Comissió per la Recuperació de 

la Memòria Històrica es vol aprofundir en la història oral 

aprofitant el testimoni dels veïns i veïnes de Cocentaina. Per 

això, veuen la necessitat de documentar i conservar aquestes 

vivències de gent de la població contestana.

En definitiva, la Comissió per la Recuperació de la Memòria 

Històrica pretén ser l’espai d’encontre entre generacions per 

NP

a totes aquelles persones que aposten per enfortir els valors 

democràtics, cívics i pacífics de la societat.

Adreça electrònica de contacte:memoriahistoricacocent

aina@gmail.com 

València per la Llengua i l’Educació
Eva Cuesta Molina, 

presidenta de la Muixeranga Penyeta Blanca de Cocentaina

E
l dissabte dia 17 de febrer, la Muixeranga Penyeta 

Blanca de Cocentaina, es va desplaçar al Cap i Casal 

amb motiu de la convocatòria d’Escola Valenciana baix 

el lema “L’educació ens dignifica”, per actuar a la Plaça de la 

Verge junt amb altres colles. Va ser una vesprada reivindicativa 

on moltes agrupacions culturals i autoritats van participar 

amb música, danses, gegants i cabuts i muixerangues. 

Un total de huit colles de muixerangues – d’Alacant,  de 

La Safor,  de La Marina, de  La Plana,  la Jove de València, 

Els locos de L’Olleria, de Xàtiva i la Penyera Blanca de 

Cocentaina- van realitzar tres rondes simultànies i pilars 

de comiat per acabar l’actuació. La Muixeranga Penyeta 

Blanca de Cocentaina va descarregar amb una perfecció 

tècnica espectacular: pilar de 3 aixecat per sota, figuereta 

i remat d’alta. Finalitzant l’actuació amb els tradicionals 

pilars de comiat. Les notes de la Muixeranga van sonar de 

la mà de la colla germana de tabals i dolçaines Mal Passet 

per acompanyar aquesta magnífica actuació.

Cal dir que l’evolució que està fent la Penyeta és sorprenent 

ja que en el seu primer any d’existència ja és una colla capaç 

de descarregar figures de quatre altures. El següent pas de 

la colla és acabar de consolidar-se com a associació cultural 

i entrar a formar part de la recent constituïda Federació 

Coordinadora de Muixerangues.

Ara cal seguir treballant per millorar i ampliar el repertori de 

figures. Els assajos de la colla sempre són oberts a qualsevol 

persona i es realitzen al gimnàs de l’Institut Pare Arques els 

dimecres a les 19:00 hores.  
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La Federació Junta de Festes de Moros i Cristians dona a 
conèixer el calendari fester per a aquest 2018

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina han donat a conèixer el calendari fester 

per a aquest 2018. 

Unes activitats que s’iniciaran de forma oficial al mes de maig, 

amb els actes habituals per commemorar l’Elecció i Proclamació 

de Sant Hipòlit com a patró de Cocentaina, i culminaran el 

7 de desembre amb la tradicional ‘Olleta de la Puríssima’. 

Per davant tindrem, entre altres coses, les paelles, (el 26 

de maig),  la Publicació (dissabte 30 de juny), la presentació 

de Càrrecs i Cartell al pati del Palau Comtal (dissabte 7 

de juliol) o la presentació de la Revista també al Pati del 

Palau (divendres 13 de juliol). Seguint el calendari cultural, 

destacar que el diumenge 29 de juliol tindrem el teatre al 

Pati d’Armes del Palau.

Els dies 4 i 5 d’agost seran els Comptes, que donaran pas 

a la Setmana Festera,  i les festes es portaran a terme entre 

el 10 i el 13 d’agost. 

Tot i que estem a març, les filaes ja treballen de valent en aquest 

any fester on la trilogia contestana celebrarà dos aniversaris: 

per una banda la Cavalleria Ministerial i també la Llana.

També sabem d’algunes activitats extraordinàries, que 

no s’emmarquen en el calendari fester perquè estan 

organitzades per les filaes. Així doncs, el dissabte 16 de 

juny, la filà Muladís i la filà Cavallers de Llúria ens presenten 

un sainet fester. Escrit per Pablo León, sota la direcció de 

Franjo Maíquez i interpretat per artistes d’ambdues filaes, 

tenim una bona excusa per riure’s un rato. Serà al Teular. A 

l’endemà, és a dir, diumenge 17, serà el torn de la Cavalleria 

Ministerial que ens oferirà un concert de música festera.

Tanmateix, les filaes de càrrec, es troben immerses 

en aquest any tan especial: Cavallers de Llúria, capitans 

cristians amb Miguel Blasco; Maseros, amb Francisco 

Barrachina com a abanderat i en el bàndol moro, la capitania 

dels Kabileños amb Santi Prats i els Muladís que ostenten 

la bandera mora en Rafael Agulló.

Ja veuen, el curs fester avança i la junta de festes segueix 

també el seu ritme, preparant ara tots els actes del 7 de maig, 

on s’inclou també, el concurs de dibuix infantil de festes...

però d’això ja en parlarem el mes que ve.

El dia que tancàvem la revista, ens assabentàvem de la mort 

d’Enric Moltó i hem volgut buscar-li un lloguet en aquesta 

mateixa revista per mostrar les més sinceres condolences 

a la seua família i a l’altra família festera: els Creuats.

Redacció

Enric Moltó va ser regidor de l’Ajuntament de Cocentaina 

i sobretot va ser un gran fester. En els Creuats ha defensat 

ell la seua sang socarrada i ha gaudit molt de la nostra festa. 

Allà on estigues Enric, de segur que seguiràs formant en la 

diana o en l’entrada...Vaja un xicotet homenatge i un senzill 

record des d’aquestes línies de la revista Cocentaina. El 

Comtat per a tu. Descansa en pau.

Els Mudèjars presenten la revista del seu 75 aniversari

E
l divendres 23 de febrer, la filà Mudèjars tancava el seu 

75 aniversari amb la presentació d’una revista.

L’acte va comptar amb una representació de totes 

les filaes contestanes, el president de la junta de festes Pòlit 

Borràs, la presidenta de la Undef, Pepa Prats, la regidora 

de festes Susana Reig i la pròpia alcaldessa Mireia Estepa.

La publicació recull un grapat de fotos de les diferents 

famílies Mudèjars, així com articles que ens parlen dels 

orígens de la filà Desconocidos, del sentiment Mudèjar o de 

la participació de la dona en la filà entre altres. La revista 

compta amb els escrits de Francisco Soriano, Marcos 

Martínez, Eduardo Montagut, la Sim de Benigànim, Estefania 

Martínez o Roperia Ximo entre altres.

La revista està a la venta i es pot adquirir en diferents 

establiments. 

L’acte va ser tot un èxit i de fet, ràdio Cocentaina estava allí 

per a donar testimoni. Parlàvem amb el cap de filà, Fernando 

Pascual qui es mostrava molt satisfet de la resposta del 

públic ja que podíem veure Mudèjars d’ahir, d’avui i de 

demà, així com el recolzament de les autoritats municipals 

i festeres i de la resta de filaes.

La filà Mudèjars tancava així un any ple de celebracions. 

Felicitats Mudèjars, ara a per el centenari

Redacció
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El Patronat Sagrat Cor de Jesús estrena nova junta

E
l dissabte 17 de febrer, en l’Església 

de Santa Maria tenia lloc la Missa 

en acció de gràcies per la junta 

del Patronat que acabava i la Missa per 

demanar per la nova junta que entrava 

a regir l’activitat del Patronat.

Jordi Cortell, després d’estar més de 

8 anys presidint l’entitat, deixa el relleu 

a Jordi Boyero qui junt amb un grup de 

gent, intentaran seguir fomentat l’esperit 

del Patronat durant 4 anys al capdavant 

de la mateixa.

De sobra coneixen tots en el poble 

el Patronat: eixe lloc emblemàtic que 

ha sigut punt de partida del teatre, de 

l’esport, de moltes filaes…era el lloc 

d’encontre per als joves de Cocentaina 

que no tenien on anar i tot promogut pel 

bo de mossèn Eugenio Raduán.

Parlar del Patronat Cor de Jesús no és sols referir-se a la 

festa (sempre la setmana de després de Corpus), sinó és 

parlar de companyerisme, de bons moments, de records 

i fins i tot de cinema. En la seu del Patronat s’han gestat 

nombrosos grups que han proliferat en el pas del temps. 

Avui en dia, el Patronat segueix sent un punt de trobada 

i segueix plantant eixa llavor cristiana que en el seu dia 

impulsara mossèn.

De fet, és el grup de teatre el Patronat, el de sempre, amb 

Gloria Bernabeu, Milagro Botella, Octavio Cerdá i un llarg 

etcètera, son els qui van fer possible que la Passió isquera 

pels carrers de Cocentaina, una representació que aquestos 

anys s’ha consolidat i que cada vegada atrau a més visitants. 

El Patronat te un grup de saineters, recordem grans obres, 

moltes rialles i gent com el sr Andrés Benavent o el sr Paco 

Gisbert (en glòria estiguen) que han xafat l’escenari i fins i 

tot han escrit obres; l’objectiu fer que el públic que vegera 

l’obra es riguera bonacosa.

Avui en dia, el Patronat segueix tenint vida, està viu a la 

cultura amb la setmana gran de la festa del Sagrat Cor o en 

la festa de mossèn i en l’esport: el Patronat te un equip de 

futbol 7 i cada dissabte vora 30 xiquets aprenen els valors 

del futbet a la pista del Patronat de la ma de Rafa Ferri i 

José Luis Molina.

Quan mossèn va fundar el Patronat, sols volia que els 

joves tingueren un lloc on anar, pogueren completar el seu 

temps lliure i d’oci. Eixe esperit segueix, igual no amb tanta 

intensitat com abans perquè els temps han canviat i ja hi ha 

molts més llocs on anar, però amb tot, el Patronat segueix 

albergant xerrades, cinefòrums…el Patronat ha evolucionat, 

com el temps, però sense perdre eixes arrels i ara també 

ha recuperat la tradició de la dansa i te un xicotet grup de 

dansadores i dansadors que ballen en la festa.

Per seguir mantenint aquestes activitats i per que no, 

introduir-ne de més, el Patronat estrena nova junta que amb 

d.Eduardo Rengel, seguirà mantenint el lloc (recorden que 

a més, en l’edifici del Patronat està la Pia Unió Verge del 

Miracle, el cor de Cambra Discantus, l’Associació de Bonsais 

i hi ha una part dedicada al júnior Generació Oberta) i com 

no, cuidant i mimant els socis que són els que mantenen 

tota la infraestructura del Patronat.

Jordi Boyero pertany al Patronat des de sempre, vinculat 

per amistats però sobretot per arrels familiars (recordem a 

son pare, Pepe Boyero, gran esportista i membre assidu del 

Patronat en totes les seues vessants), Jordi ha format part 

d’altres juntes i ara amb el seu grup de gent, treballaran 

per dur endavant nous projectes, noves il·lusions que faran 

que el Patronat no decaiga i si cap, que continue creixent.

A Jordi Boyero l’acompanyen en la junta: Quique Soler, 

com a vice-president; Rafa Ferri, com a tresorer; Maria José 

Soler com a secretaria;  Paola Castelló, Bea Boyero, José 

Torró i Kike Pascual en la comissió de pastoral; José Luis 

Molina, Sergio Moncho i Jaume Aznar en l’esportiva, Gloria 

Bernabeu, Elvira Richart, Carla Ferrándiz i Mari Nieves 

Pascual en la comissió cultural, Vicent Valor en el que 

respecta a la coordinació de l’edifici i Adriàn Sanchis com 

a representant del júnior Generació Oberta.

Redacció
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Tradicions contestanes que ens fan únics
Redacció. Fotos: Paco Sempere

E
l carnestoltes de Cocentaina va tornar a tenir 

protagonisme escolar i els alumnes dels diferents 

col·legis, ataviats amb les seues corresponents 

disfresses, van desfilar en la vesprada del divendres 9 de 

febrer pel Passeig del Comtat a partir de les 17:30h de la 

vesprada. A la comitiva van participar els alumnes de les 

diferents escoletes infantils, els col·legis Real Blanc, Sant 

Francesc d'Assís i Sant Joan Bosco així com els que cursen 

els seus estudis a l'Institut Pare Arques i la FPA Beniassent. 

Amb tot, aquesta festa de carnestoltes està oberta a tot 

el poble i de fet, un grup de mares que estaven en l’AMPA 

del col·legi públic Sant Joan Bosco varen decidir eixir a la 

desfilada vestit de pingüins i a partir d’eixe any no han deixat 

de participar amb unes disfresses especial i treballades que 

els han fet guanyar més d’un premi tant a Muro com Alcoi. 

En aquest any i per commemorar eixa primera desfilada 

van traure tots els tratges que s’han confeccionat al llarg 

d’aquestos 25 anys. També vam poder veure altres mares 

que continuen participant sense els seus fills i que anaven 

disfressades de moto Vespa.

Entre les disfresses, com sol succeir cada any, van destacar 

els vestits de superherois, els personatges de Disney, gran 

quantitat de recreacions d'animals, protagonistes de 

pel·lícules, algunes caricatures de la política nacional o 

vestits que simulaven a molts protagonistes de sèries de 

dibuixos animats, el tema de la cuina també va estar present 

en totes les seues vessants. La música va anar a càrrec de 

diferents xarangues de les bandes i colla contestana i la 

desfilada de carnestoltes va finalitzar a la plaça del Pla amb 

una discomòbil.

El públic, malgrat el fred i les baixes temperatures, va 

sortir al carrer per aplaudir les disfresses. Aquesta festa te el 

recolzament de la regidoria de Tradicions de l’Ajuntament de 

Cocentaina, de fet la mateixa regidora Susana Reig valorava 

molt positivament la desfilada d’aquest any on com sol ser 

habitual, l’ajuntament aporta les xarangues que acompanyen 

als diferents grups tant en el coles per la vesprada com 

també en la desfilada i la discomòvil.
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I seguim parant de tradicions, d’eixes que ens fan ser 

únics i especials. Parlem ara de la Festa dels Nanos, en els 

seus orígens, eren un mitjà de comunicació i d’expressió en 

una societat amb un tipus d’economia agrícola i amb unes 

relacions socials caracteritzades per una forta diferenciació 

de classes. És l’expressió dels menys afavorits, tant 

socialment com també culturalment i econòmicament. És 

la festa de la tolerància, però també de l’atac a l’expressió 

dels altres i la pròpia expressió.

La festa se celebra a meitat de la quaresma, 21 dies 

després del dimecres de Cendra. Es a dir aquest any serà 

el dimecres 7 de març.

Els Nanos són ninots de poca altura, entre 1 i 1,20 metres, 

que van acompanyats d’uns cartells a través dels quals 

expressen la seva crítica, bé positiva o bé negativa. En un 

primer moment, apareixien col·locats ( "penjats") a la vora 

d’algun camí proper al poble, sense que ningú sabés qui 

els havia fet ni qui els havia penjat.

Actualment, els ninots s’exposen al mig del carrer o 

acostats a les parets de les cases sota la vigilància de les 

persones que els han fet, però també als col·legis i el Respir.

Enguany, per primera vegada en la història, el cartell 

que serveix per a anunciar la Festa dels Nanos ha eixit 

de l'alumnat de les escoles de Cocentaina. A partir d'una 

proposta que va nàixer dins del taller d'ocupació "T'avalem", 

es va decidir posar en marxa un concurs escolar de dibuix 

de manera que el treball guanyador servira com a cartell 

per a anunciar la festa dels Nanos 2018.

El termini per a presentar els treballs es va tancar el 

divendres 23 de febrer i el jurat es va reunir el dilluns 26 per 

a decidir, d’acord amb les bases redactades a l’efecte, quin 

era el dibuix més adequat per a representar els Nanos en 

un cartell. El jurat va estar constituït per Mariona Carbonell 

Pascual, regidora de Promoció Econòmica, Rocío Sánchez 

Masero i Ana Flores García, membres taller d'ocupació 

"T'avalem", Miguel Ángel Raigal Jornet, tècnic de Joventut 

i Cultura, i Vicent Santamaria Picó, tècnic d'AVIVA.

Els membres del jurat van mostrar un a un tots els dibuixos 

que cada escola havia fet arribar a l'Ajuntament i es va fer 

una primera tria de quatre treballs entre tots els presentats. 

Se'n van descartar tres i, finalment, el treball guanyador 

es va decidir, per unanimitat, que fora per a la persona 

següent: Esther Castellar Marset, alumna de 5è de Primària 

del col·legi Sant Francesc d’Assis. El cartell el podem veure 

a la portada d’aquesta mateix revista.

La regidora de Tradicions, Susanna Reig, es mostrava 

molt satisfeta per aquesta iniciativa que, sense dubte, és 

un nou impuls institucional per a mantenir viva i activa la 

Festa dels Nanos, en aquest cas fent despertar l’interès en 

l’àmbit educatiu de Cocentaina. Així mateix, informava que 

aquest concurs es mantindrà en els pròxims anys.

Cal destacar que tots els treballs que s'han presentat 

estaran exposats al Centre Cultural El Teular durant la 

setmana dels Nanos.

Era el primer pas cap a la festa dels Nanos, perquè quan 

isca la revista al carrer ja haurem passat també l’acte del 

taller de Nanos (diumenge 4 de març) i ens trobarem just en 

el dia dels Nanos que ens esperaran durant tota la jornada 

en la part alta del raval contestà. Cal visitar-los, recolzar-los 

i per que no, fer un Nano per dir allò que tal volta no ens 

atrevim a dir públicament però que un Nano ho diu sense 

por ni vergonya.

El mes que ve en parlarem d’aquesta festa i de quins han 

sigut els temes més estomacats. No es perguen la Festa, 

nosaltres estarem allí per a contar-los-ho tot. Fotos Nanos, arxiu revista Cocentaina. El Comtat
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Setmana Santa Contestana
Redacció

S
eguint amb les tradicions, i una 

vegada passades els carnestoltes 

que ens han deixat en el 

dimecres de cendra, ens submergim 

en la quaresma que ens ajuda i ens 

prepara per viure la Setmana Santa 

contestana, única en molts aspectes.

Durant els divendres de quaresma, 

estan duent-se a terme les oracions 

interparroquials als diferents temples 

de Cocentaina: al convent dels Pares 

Franciscans amb la imatge de Jesús 

de l’Hort; a l’Església de El Salvador 

amb la Dolorosa; al Monestir de la Mare 

de Déu amb Jesús Natzarè i que va 

coincidir també en les 24 hores de la 

Misericòrdia del Senyor on el Santíssim 

roman exposat i son diferents grups 

de les parròquies contestanes qui 

l’acompanyen durant eixes 24 hores i 

l’última oració de quaresma serà el 9 

de març amb la imatge del Crist dels 

Llauradors a l’Església de Santa Maria.

Enguany, la confraria encarregada 

d’organitzar la Setmana Santa, junt 

a la junta central de confraries, és 

la confraria de l’Ecce Homo. A les 

parròquies contestanes i als convents, 

podem trobar el díptic on estan totes 

les activitats, tot i que també es van 

enviar a les cases del poble per a que tots puguem tindre 

dit fullet amb la informació de les activitats de la Setmana 

Santa contestana. També a internet hi ha un apartat on 

trobarem totes les peculiaritats i confraries que hi participen 

en la Setmana Santa. 

Els actes previs als dies de la Passió, Mort i Resurrecció 

de Jesús començaran el dissabte 17 de març, amb l’acte 

del pregó i de la presentació del cartell 

anunciador.

En aquest 2018, l’encarregat de 

pregonar la Setmana Santa serà el 

contestà Francisco Miralles i el cartell 

és obra de Juan Pérez (ho vàrem 

anunciar en l’edició passada de la 

revista Cocentaina. El Comtat). L’acte 

serà a les 20:15h a l’Església de Santa 

Maria. Tanmateix, eixe mateix dia a les 

18:30h i a l’Església de El Salvador 

comença el septenari de la Dolorosa.

Seguint en el calendari d’activitats, 

trobem que el diumenge 18 de 

març en Missa 12h de Santa Maria, 

l’arxiconfraria del Santíssim Sagrament 

farà entrega dels instruments de 

la Passió que durà cada llagrimeta 

i per la vesprada, a les 17h,  Via 

Crucis amb el Crist dels Llauradors 

on s’interpretaran les huit “saetes 

del Silenci”, capella musical que 

acompanya la imatge en la processó 

del Divendres Sant i després de 

l’Eucaristia assemblea de la confraria.

Els actes continuaran dissabte 24 

de març amb la interpretació de “La 

passió pels carrers de Cocentaina” 

amb el grup de teatre del Patronat, 

començarà des del Pla de la Font a 

les 20:00h. A l’endemà, celebrarem tots junts el Diumenge 

de Rams, amb la benedicció de rams a les 11h. al Convent 

dels Pares Franciscans i l’eixida de les palmes en processó 

fins el Pla on es celebrarà l’Eucaristia de campanya. Ja per 

la vesprada tindrà lloc la processó de la Dolorosa (20h.) i 

entrarem així en la Setmana Santa, amb els actes que cada 

confraria celebra, destacant l’oració de Getsemaní preparada 
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per la confraria del Jesús de l’Hort (dilluns 26 de març a les 

20:15h) i la processó del Natzarè el dimecres 28 de març. 

Dijous Sant, per la vesprada es celebraran les diferents 

Eucaristies rememorant l’Últim Sopar i tot seguit, es tradició 

a Cocentaina, “visitar els Monuments” i a mitjanit, processó 

del silenci amb la imatge del Crist dels Llauradors. 

Divendres Sant de matí, viacrucis interparroquial (8h.) des 

del Monestir de la Mare de Déu amb la imatge de Jesús 

Natzarè i ja per la vesprada, solemnes oficis de la Passió i 

Mort del Senyor en les diferents parròquies contestanes i a 

les 20:30h tindrà lloc la processó del Sant Soterrament amb 

la participació de totes les confraries contestanes totes elles 

encapçalades per Sant Cristòfol que conduirà la processó.  

Aquestes és una de les característiques que fan que la nostra 

processó de Setmana Santa siga única, tanmateix, podem 

presumir de tindre motets o capelletes que acompanyen les 

imatges, el so de la dolçaina i les llagrimetes que duen a 

les seues mans, les diferents senyes de la passió i mort de 

Jesús. Al finalitzar la processó, s’adorarà el “Lignum Crucis” 

en l’Església de Santa Maria, mentre totes les imatges 

esperaran en la plaça de l’Església al Sant Sepulcre. Una 

vegada feta l’adoració, els passos seguiran en processó fins 

el seu lloc de partida i en el Pla tindrà lloc l’encontre entre 

el Natzarè i la Dolorosa.

Així arribarem a Dissabte Sant on ja per la vesprada nit 

tindrà lloc la Missa de Resurrecció en els diferents temples 

parroquials de Cocentaina i l’Alcúdia.

Com a novetat enguany, des de la junta central de 

confraries es va decidir fer el tradicional encontre després de 

la Vigília. Tal volta recordem que abans, aquest encontre, que 

eixia des del Raval, es feia sempre dissabte a la nit, després 

de la Vigília. Per tal de recuperar costums i tradicions, en 

aquest 2018 dit encontre serà, com els dèiem, Dissabte 

Sant a la 1 de la matinada (que ja és diumenge) i seguirà la 

mateixa dinàmica dels darrers anys: des del Convent baixarà 

la figura de Sant Joan; el Raval traurà a la Dolorosa i des de 

Santa Maria pujarà el Ressuscitat. L’encontre, acompanyat 

de xiulits i la típica cançoneta de l’aranyeta serà al Pla. Una 

vegada finalitze l’encontre cada parròquia podrà gaudir 

del xocolate de la Pasqua de resurrecció sense pressa per 

no haver de matinar i així, compartir junts la gloria de la 

resurrecció de Jesús.  

La setmana Santa contestana conclourà amb el Comulgar 

d’Impedits (Combregats) el diumenge 8 d’abril a les 8h. des 

de la parròquia de Santa Maria.

En els tríptics tenen tota la informació dels horaris de 

Misses, confessions i via crucis.

Tanmateix, i dintre del que és la quaresma, tindrem 

diferents actes referents a les festes patronals de la Mare 

de Déu del Miracle. Així doncs, el dissabte 10 de març a les 

20:15h, el Monestir de la Mare de Déu del Miracle tindrà lloc 

la presentació del cartell i programa d’aquestes festes de 

2018. Com ja vam anunciar el passat mes, el cartell serà obra 

de la dissenyadora contestana Noelia Marset. Ja passada 

la Setmana Santa,  dissabte 7 d’abril i a l’Església de Santa 

Maria, es durà a terme el pregó de les festes de la Mare de 

Déu a càrrec de la periodista contestana, Mayte Barrachina, 

pregó que un any més, Ràdio Cocentaina els oferirà en directe.
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Cocentaina cap a la sostenibilitat

Què hem fet?

El 11 de febrer es va celebrar el Dia de l'arbre, activitat 

que ha sigut coordinada entre el Grup d'Amics de la 

Natura, el Centre Excursionista Contestà, la Cooperativa 

Agrícola de Cocentaina i assistència de Associació Voluntaris 

Montcabrer. Durant el matí de diumenge, un grup nombrós 

de participants van pujar al Refugi Les Foietes, i es va dur 

a terme una plantació entorn de 30 arbres d'espècies 

autòctones,( figueres, nogueres, moreres, garrofers, 

carrasca),  aixi mateix  es va netejar i desboscar els voltants 

del refugi.

Prèviament, en col·laboració amb el col·legi el Convent, 

van realitzar xarrades amb els alumnes tractant d'incentivar-

ne la participació, i acostar la naturalesa, els seus valors i la 

protecció des de la participació de cadascú.

Febrer és un mes destinat a promoure accions al voltant 

de la Prevenció d'Incendis, després d'una experiència de 

Isabel Sancho- ADL

plantar arbres, és el moment d'habilitar accions a favor del 

manteniment i la conservació del nostre entorn. L'Associació 

Voluntaris Montcabrer, en col·laboració amb el Centre 

Excursionista Contestarà van programar una xerrada per 

donar a conèixer l'entitat i les pràctiques en la prevenció 

d'incendis.

PLAN RENOVE RENHATA FINESTRES I CALDERES 2018: 

Subvencions convocades per la Conselleria d'Economia 

Sostenible per canviar les finestres i calderes, dels nostres 

habitatges i així millorar l'eficiència energètica en la nostra 

llar. Obert el termini de sol·licitud que finalitza el 14 de juny 

de 2018. Més informació: www.ivace.es

Què farem?

Durant el mes de març, un gest destinat a afavorir 

l'eficiència energètica: el 24 de març celebrarem l'Hora del 

Planeta. En aquesta campanya de repercussió mundial, ens 

sumarem a apagar els llums dels edificis i dels llocs més 

emblemàtics del municipi. 

També a la nostra llar podem realitzar aquest gest: 

Col·loca bombetes de baix consum, aconseguiràs reduir 

la despesa energètica de forma considerable; Recorda que 

els electrodomèstics en standby també estan consumint. 

Has d'apagar-los completament. 

Posa la rentadora i el rentavaixella sempre plens.

Una forma de refredar la teva casa a l'estiu sense 

disparar la despesa energètica en l'habitatge és a través de 

la col·locació de ventiladors de sostre en lloc d'un aparell 

d'aire condicionat. 

Revisa les finestres i realitza el manteniment a la teva 

caldera.

En definitiva, es tracta d'implementar aquests senzills 

hàbits en el teu dia a dia per aconseguir reduir la despesa 

energètica sense que la teva casa deixe de ser confortable 

per això; a més de reduir les factura estaràs contribuint a 

cuidar el medi ambient

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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“La tierra maldita”, la nova novel·la de l’escriptor 
contestà Juan Fransico Ferrándiz arrassa a les llibreries 
de tot arreu
Redacció

E
l dijous 1 de març arribava a totes les llibreries 

d’Espanya l’última novel·la de l’escriptor contestà Juan 

Francisco Ferrándiz “ La Tierra Maldita”, publicada per 

l’editorial Grijalbo que a més l’ha llançada també en català.

 “La Terra Maleïda” o “La Tierra Maldita” és una gran epopeia 

històrica amb aires de llegenda. En ella ens conta la història 

d’una ciutat sotmesa que anhelava la llibertat i de l’home que 

va lluitar per assolir aquest miracle. Amor, ambició, secrets, 

revenges i traïcions s’entrellacen sobre el fons d’una època 

fosca i fascinant.

Amb l’escrupolositat i la imaginació dels grans narradors, 

Juan Francisco Ferrándiz ens trasllada a una època obscura, 

a una ciutat vençuda com era Barcelona que amb prou 

feines conserva la dignitat, i a la lluita d’uns homes i dones 

que hi van deixar la pell, per obtenir la llibertat i la prosperitat 

d’un lloc que per a tothom era, en aquella època, una terra 

maleïda. 

Dos anys de treball  i un procés minuciós de documentació 

han fet possible que aquesta novel·la veja la llum i que a 

més, genere unes grans expectatives perquè la crítica que 

la mateixa ha rebut ha estat molt bona i d’escriptors ja 

consolidats com Ildefonso Falcones. Periódics com el Levante, 

posen l’obra de JuanFran al costat de clàssics literaris com 

“El señor de los anillos”, “El hobbit” o “Juego de tronos”

Una vegada, la novel·la està al carrer comença la promoció 

de la mateixa a grans ciutats d’Espanya, a les fires del 

Llibre més importants com Barcelona, Bilbao, Madrid o 

Sevilla i com no, al seu poble, on el dijous 5 d’abril, farà la 

presentació de la mateixa a la Casa de la Joventut.

Però hi ha molt més que contar d’aquesta novel·la i 

de l’aposta de la mateixa editorial per aquest escriptor, 

advocat de professió, i és que els drets de la novel·la ja han 

estat reclamats per  9 països: Itàlia, Portugal, Alemanya, 

Dinamarca, Noruega, Suècia, Finlàndia, Rússia i Hongria 

la qual ja diu molt  de la novel·la que tenim entre mans.

Aquesta és la quarta novel·la de JuanFran, recordem 

“Secretum Templi” (Marfil 2003), “Las Horas Oscuras” 

(Grijalbo, 2012) i “La Llama de la Sabiduria” (Grijalbo, 

2015),  novel·les que se’ns dubte, l’han consagrat com un 

dels autors de la ficció històrica del nostre país.

Dir-los, que a banda de ser advocat i escriptor, a 

JuanFran Ferrándiz també el podem escoltar perquè d’ell 

és el programa que aquesta casa emet tots els dijous a la 

mitjanit, “Una nit al Castell” programa que versa sobre, 

història, tradicions, enigmes i llegendes valencianes, que 

també s’emet en diverses emissores a través de la Xarxa 

d'Emissores Municipals Valencianes. 

Comença un nou viatge literari que ens du a l’època 

mitjana i a una terra aleshores maleïda...

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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Moltes activitats a l’escola de música José Insa Martínez
Societat Ateneu Musical de Cocentaina

L
’Escola de Música de l’Ateneu ha començat el mes de 

març amb una activitat formativa molt enriquidora per 

als alumnes de l’escola i públic en general, la “II Classe 

Magistral” a càrrec del mestre Miquel Lluch centrada en la 

respiració va ser tot un èxit.

El mestre Miquel Lluch el passat curs va introduir als 

assistents en aquest aspecte  a la primera classe magistral 

que l’escola realitzà.   Qualsevol persona pot arribar a 

obtindre els mecansimes per controlar aquesta faceta 

vital de tot ésser viu. Un control de la respiració ens 

permetrà interactuar amb el nostre intrument i la música 

que interpretem de forma eficient, també serà fonamental 

per arribar a tindre un control dels nervis i les emocions a 

l’escenari o a la nostra pràctica diària.  

Els participants gaudiren no sols de les explicacions de 

Miquel, també posaren en pràctica diferents  exercicis 

i rutines  per treballar el control de la respiració. Entre 

altres aspectes s’iniciaren en la respiració circular, tècnica 

avançada que ens permet respirar al mateix temps que fem 

sonar el nostre instrument de forma continua sense pauses.

L’escola “José Insa Martínez” continua aquest curs amb el 

“Taller de Batuca” amb més de 30 alumnes matriculats, tot 

un èxit i una novetat al poble que ha tingut una forta acollida. 

Els dos grups treballen els dilluns de vesprada diferents 

ritmes i moviments corporals que fan d’aquesta activitat una 

experiència molt relaxant i divertit al mateix temps.  Encara 

esteu a temps de provar aquesta novedosa proposta.

El dilluns de vesprada de 19h a 21h a la nostra escola 

de música teniu les portes obertes per experimentar amb 

nosaltres aquest taller.
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A
rribem enguany ja a la 14 edició de la Setmana de la Joventut i ho fem amb moltes ganes d’oferir-vos el màxim de 

propostes i suggeriments per a la vostra formació i oci.

 Enguany, igual que l’any passat, aprofitarem les vacances escolars de Pasqua, d’aquesta forma facilitem que els 

joves que per estudis es troben fora de Cocentaina puguen participar en les propostes que els fem.

XIV SETMANA DE LA JOVENTUT (programació provisional a falta d’incorporar algunes activitats)

Del 3 al 6 d’abril – Casa de la Joventut  APRÉN MECANOGRAFIA

Controles molt amb el mòbil els programes Whatsapp, Instagram, Youtube..., però a l’hora d’escriure un text amb 

l’ordinador encara ho fas amb dos dits? Ja és hora d’aprendre un poc de mecanografia (o com escriure amb el teclat de 

manera ràpida i amb tots els dits). T’oferim un curs gratuït per aprendre i que farem aprofitant la setmana de vacances 

escolars. Pots triar entre sessions de matí o vesprada i és totalment gratuït.

3, 4, 5, 6 i 9 d’abril a la Casa de la Joventut ESCOLA DE PASQUA

Els xiquets i xiquetes d’Infantil i Primària podran passar unes divertides vacances a la Casa de la Joventut. Els dies 3, 

4, 5, 6 i 9 d’abril els oferim l’Escola de Pasqua. De 9 a 13.30 h gaudiran de moltes activitats, excursions, tallers... El preu 

d’inscripció és de 37,50 € i les places s’atendran per ordre de sol·licitud.

Divendres 6 d’abril – 20:30 h – Centre Cultural El Teular

TEATRE “NO ESTEM BÉ” AMB EUGENI ALEMANY I MARIA JUAN

“No estem bé” és el nou espectacle d’humor dels actors i còmics valencians Maria Juan i Eugeni Alemany. La d’Ontinyent 

i el de Sueca pugen per primera vegada junts dalt l’escenari amb una funció que és una barreja entre la ficció de la comèdia 

teatral, la proximitat del monòleg i la improvisació amb el públic. Un show on, com molt bé diu el títol, els dos artistes 

reconeixen als espectadors que no estan bé i que, per això, qualsevol cosa és possible. Fins i tot, endur-se premis, perquè 

“No estem bé” és, sobretot, un espectacle on passar-s’ho bé té premi. Entrada lliure

Dijous 12 d’abril – 9.30 h – Centre Cultural El Teular

TEATRE EN ANGLÉS

El dijous 12 d’abril tenim teatre en anglés on es representaran dues obres. La representació serà al Centre Cultural El 

Teular per als alumnes de Secundària de Cocentaina i Primària (dos obres diferents adreçades a cada nivell d’idioma). I 

si vos interessa, també podeu accedir lliurement.

Divendres 13 d’abril – 9:30 a 13:30 h – IES Pare Arques

FIRA DE LA JOVENTUT

El divendres 13 d’abril, i igual que en els últims anys, a l’IES Pare Arques tindrem la Fira de la Joventut per a tots els 

joves de Cocentaina i comarca. Tindrem la presència de les universitats, instituts amb formació professional, Ministeri de 

Defensa, IVAJ, Diputació d’Alacant, sindicats, seccions juvenils de partits polítics, associacions juvenils, culturals i diverses 

entitats més educatives i socials. A més, aquest mateix dia podreu sol·licitar el Carnet Jove amb nosaltres, matricular-vos 

en els exàmens de la Junta Qualificadora i moltes coses més. L’accés és lliure per a totes les persones interessades.

Divendres 13 i dissabte 14 d’abril – Pavelló del Poliesportiu

LAN PARTY AMB VIDEOCONSOLES I PC’s 

El divendres 13 i fins a la matinada del diumenge 15 d’abril convertirem el pavelló del Poliesportiu en un gran encontre 

tecnològic. Tindrem una zona de videoconsoles amb campionats de les principals novetats de videojocs i una zona a la 

qual podreu dur el vostre ordinador o videoconsola per a jugar online. Recordeu que la inscripció és totalment gratuïta. 

Podeu fer-la en:

casajoventut@cocentaina.org; logrodesbloqueado.com@gmail.com o a través del Whatsapp 625 355 717

TALLER BEQUES ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Per al col·lectiu d'estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius oferirem un xicotet taller/xarrada sobre les diferents possibilitats 

dels joves estudiants a l’hora de sol·licitar una beca per als seus estudis. Aquesta activitat la realitzarem a l'IES Pare Arques 

en horari lectiu i per al seu alumnat, però si teniu interés podeu avisar-nos i la realitzarem també a la Casa de la Joventut 

un altre dia (envieu un correu a casajoventut@cocentaina.org)
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Carnestoltes, moltes voltes
Ceip Sant Joan Bosco

D
urant la setmana del 5 al 9 de febrer de 2018, com 

cada any, la comunitat educativa del CEIP Sant Joan 

Bosco de Cocentaina, va celebrar el Carnestoltes.

El dilluns va venir al col·legi el “Enamoratoltes”, un 

personatge que ens  anuncia el Carnestoltes. Va cridar molt 

fort a les portes de classe i ens va fer eixir a l'entrada del 

col·legi, per a dir-nos que ho passàrem molt bé durant tota 

la setmana i que vinguérem cada dia disfressats.

El dimarts ens va tocar de Heaves, tots de negre, amb 

crestes de colors, guitarres, cadenes, jaquetes i pantalons 

de cuir...En el temps de l'esplai vam anar tots al gimnàs i 

allí alguns profes ens van fer una actuació molt boja, amb 

música a tope! En eixir a alguns ens van tirar farina, als que 

no anàvem disfressats.

El dimecres ens vestírem de Gòtics, amb vestits també 

negres, cara blanca, ulls maquillats negres, llavis rojos o 

negres, amb capes... com si fórem vampirs. També vam 

anar al gimnàs i l'actuació va ser diferent, semblava que 

anaren de “la Família Adams”, portaven ciris en les mans, 

estaven molt serioses i donaven una mica de por, amb ulls 

penetrants i mirada de boges. Però tot va canviar perquè els 

gòtics volien més color, i ballarem tots la rumba “Volaré”.

El dijous va ser de Hippies, molt colorits, amb moltes 

flors, ulleres grans i/o redones, símbols de la pau, pantalons 

de campana, cintes en el cap, jupetins... Aquesta vegada 

ens van visitar John Lennon,Yoko Ono i la seua banda de 

música. Cantarem “Imagine” i també “All you need is love” 

i “ Yellow submarine”.

El divendres va ser un dia especial perquè van venir els 

nostres germans xicotets al Bosco II, ens ajuntem poques 

vegades. Ballarem amb ells en el pati i també desdejunarem 

junts. Vam tenir temps per a jugar. I al final del matí vam fer 

tallers de màscares de Carnestoltes. A la vesprada vam anar 

a la desfilada del Passeig amb els nostres familiars i amics.

Va ser una setmana especial, llarga i divertida.

La Pau

E
l dia de la Pau va ser un dia molt emotiu, ple d'alegria, 

d'il·lusió i de germanor on vam rebre als companys i 

companyes de 4t, 5é i 6é que venien dels col·legis Real 

Blanc i San Francisco de Asís.

Els vam donar dos globus a cadascú, un per a que 

l'unflaren i el penjaren en una de les tanques del pati 

de l'escola, escrivint prèviament en ell una paraula que 

simbolitzara la Pau, i l'altre per a fer la globotada que vam 

fer quan vam acabar de llegir el manifest.

A continuació, es va cantar una cançó de la Pau i es va 

llegir un poema acompanyat pels alumnes de 5é i 6é que el 

representaven amb unes ombres darrere d'un llençol, i per 

últim vam fer volar els coloms i ens vam menjar la coca de 

la Pau, vam jugar i vam gaudir d'un bon dia ja que va ser 

un dia de convivència on ens vam retrobar els tres col·legis.
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Un mar de Pau
Ceip Real Blanc

C
om tots els anys, el passat 

30 de gener, al CEIP REAL 

BLANC, celebràrem el Dia 

Escolar de la No Violència i la 

Pau, amb l´agradable companyia 

d´amics, amigues i professorat 

d´altres coles, que ens visitaren 

per participar en les activitats 

que havíem programat, amb 

molt de gust i entusiasme.

L´alumnat d´infantil es van 

desplaçar al Bosco I, l´alumnat 

de 4t, 5é i 6é al Bosco II , i ací 

a la  nostra escola, van vindre els alumnes de 1r, 2n i 3r de 

primària del Bosco i del Convent.

A primera hora del matí, els vam rebre afectuosament 

i vam començar les activitats. A la terrasseta coberta, 

prepararem taules i tot el material necessari per elaborar 

una botella que continguera un missatge o un desig de pau. 

Cadascuna de les botelles, va ser exposada en un original 

mural ,que l´alumnat i els mestres del primer cicle havien 

preparat, amb el lema: UN MAR DE PAU.

En acabar, es va llegir el manifest de la Pau i vam deixar 

anar coloms a l´aire per representar la llibertat, la dignitat, la 

tolerància,...i tots aquells valors vinculats a la paraula PAU, 

que ens ajuden a construir un món més solidari i més just.

Com que teníem ganes de més festa, vam formar 6 cercles 

al pati i tots junts, vam cantar i ballar la cançó i la dansa  

elegides per  aquest dia tan especial. 

Tot seguit, un tros de pastís de xocolate ens esperava ,per 

agafar energia i continuar amb les activitats. 

I ja com a colofó d´aquest gran dia, i amb la panxa ben 

plena, els xiquets i les xiquetes jugaren, participaren i 

gaudiren amb els diferents jocs que els havíem preparat 

al pati.

Des del Real Blanc, volem donar les gràcies al professorat 

i a l´alumnat que van col·laborar en fer d´aquest dia, un dia 

especial, que sense cap dubte, contribueix a sensibilitzar 

als menuts i no tan menuts, i poder millorar i enfortir aquest 

món, el nostre món.

L’Ies Pare Arques, també va celebrar el dia de la pau
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Atenció psicològica per a persones adultes: nou servei de 

D
es de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Cocentaina us presentem un nou recurs que ja està a la vostra 

disposició, i és que comptem amb una nova figura dins de l’Equip Social de Base: una psicòloga orientada a l’atenció 

de persones o famílies que requerisquen intervencions en situacions i conflictes sense menors al seu càrrec, ja que 

per a l’atenció a les famílies amb menors ja funciona el SEAFI (Servei Especialitzat d’Atenció a les Famílies i a la Infància).

Amb la creació d’aquesta nova figura afavorim que es puga intervenir i prevenir situacions de crisis mitjançant un 

abordatge multidisciplinari en el qual el treball de la psicòloga o el psicòleg s’articula en una estructura en xarxa amb altres 

professionals (treballadors i treballadores socials, educadors i educadores, animació sociocultural, etc.)

Els serveis que s’ofereixen són els següents:

Horari d'atenció al públic:

Dimarts de 15:00 – 18:00

Dimecres de 9:30 – 13:30

Dijous de 9:30 – 13:30

Es requereix cita prèvia a través del telèfon 965 59 00 00 o acudint al Centre Social per a atenció amb la psicòloga 

Sonsoles Muñoz Monllor.
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Carnestoltes al Centre de Respir i més celebracions…

E
l passat 9 de febrer vam celebrar al centre de Respir 

el Carnestoltes. Uns dies abans vam treballar sobre un 

taller de màscares de temàtica d'animals, en el qual no 

hi va faltar la creativitat. Vam gaudir d'un matí a ritme de la 

música on no va faltar el ball i per a acabar de celebrar-ho 

els usuaris i usuàries del centre de Respir ens van delectar 

amb una picadeta.

Una setmana després, el 14 de febrer, es va celebrar 

el dia de Sant Valentí d'una manera especial elaborant 

«rosquetes». A més, es va realitzar un taller de musicoteràpia 

de boleros que van cantar els usuaris i usuàries del centre 

de Respir dedicat al dia dels enamorats.
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8 de març, dia Internacional de la dona treballadora

D
es de diferents països del món, s’ha  organitzat una vaga 

amb l’objectiu de fer visible la situació de les dones.

Per què fem vaga?

pobresa que els homes.

repartiment injust de les tasques.

els homes tot i fer les mateixes feines i tenir les mateixes 

qualificacions.

les dels homes.

total d’alcaldies.

el 18% dels llocs directius

activitats d’investigació científica i tècnica.

estan reconeguts o no estan garantits o estan limitats i no 

son efectius per a totes les dones.

assassinades per la violència masclista.

opressions i no es reconeixen els nostres drets més fonametals

SI ENS ATUREM TOTES, S’ATURA TOT!

La #VagaFeminista és una crida a l’aturada del consum, el 

treball domèstic i les cures, el treball remunerat i els estudis 

per denunciar la desigualtat i la violència cap a les dones 

en tots aquests àmbits. I volem aturar-ho tot!!!

Demanem el teu suport, perquè entre totes tenim més 

força i arribem més lluny. I perquè des de Vaga Feminista 

volem que totes participen.

Què puc fer jo el dia 8 i la resta de dies de l’any;

tasques

(en casa, en el treball i en l’àmbit públic

on no respecten les condicions vitals i d’igualtat

vos visibles (debats, pancartes..)

Manifest 8M18

PLEGADES EN SOM MÉS. Cada 8 de Març celebrem 

l’aliança entre dones per a defensar els nostres drets 

conquerits. Fou la unió de moltes dones en el món, la que 

aconseguí grans victòries per a totes nosaltres i la que ens va 

dur drets que hui tenim. Ens precedeix una llarga genealogia 

de dones activistes, sufragistes i sindicalistes. Les que 

dugueren la Segona República, les que lluitaren en la Guerra 

Civil, les que combateren el colonialisme i les que formaren 

part de les lluites anti-imperialistes. No obstant açò, sabem 

que no és prou: resta molt per fer i nosaltres seguim lluitant. 

La sororitat és la nostra arma; és l’acció multitudinària la 

que ens permet anar endavant. La data del 8 de març és 

nostra, internacional i reivindicativa. Hui, 8 de Març, les 

dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA.

 La nostra identitat és múltiple, som diverses. Vivim 

a l’entorn rural i a l’entorn urbà, treballem en l’àmbit 

laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, migrades 

i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem 

lesbianes, trans, bisexuales, inter, queer, hetero… Som les 

que no estan: som les assassinades, som les preses. Som 

TOTES. Plegades hui aturem el món i cridem: PROU! davant 

totes les violències que ens travessen. 

PROU! d’agressions, d’humiliacions, de marginacions o 

d’exclusions. Exigim que el Pacte d’Estat contra les violències 

masclistes –d’altra banda insuficient– siga dotat de recursos i 

mitjans per al desenvolupament de polítiques reals i efectives 

que ajuden a aconseguir una societat lliure de violències 

contra les dones i les xiquetes. Denunciem la repressió a qui 

encapçala la lluita pels drets socials i reproductius. 

PROU! De violències masclistes, quotidianes i 

invisibilitzades, que vivim les dones siga quina siga la nostra 

edat i condició. VOLEM poder moure’ns en llibertat per tots 

els espais i a tothora. Assenyalem i denunciem la violència 

sexual com a expressió paradigmàtica de l’apropiació 

patriarcal del nostre cos, que afecta de manera encara més 

marcada a les dones en situació de vulnerabilitat com les 

dones migrades i les treballadores domèstiques. És urgent 

que la nostra reivindicació Ni una menys siga una realitat. 

PROU! D’opressió per les nostres orientacions i identitats 

sexuals! Denunciem la LGTBIfòbia social, institucional i 

laboral que patim moltes de nosaltres, com una altra forma 

de violència masclista. Som dones i som diverses. 

DONES LLIURES, EN TERRITORIS LLIURES! 

Som les que reproduïm la vida. El treball domèstic i de 

cures que fem les dones és imprescindible per al sosteniment 

de la vida. Que sovint siga gratuït o estiga devaluat és una 

trampa en el desenvolupament del capitalisme. Hui, amb la 

vaga de cures en la família i la societat, donem visibilitat a un 

treball que ningú vol reconèixer, ja siga en la llar, mal-pagat 

o com economia submergida. Reivindiquem que el treball 

de cures siga reconegut com un ben social de primer ordre, 

i exigim la redistribució d’aquest tipus de tasques.

 Hui reivindiquem una societat lliure d’opressions, 

d’explotació i violències masclistes. Cridem a la rebel·lia i a la 

lluita davant l’aliança entre el patriarcat i el capitalisme que ens 

vol dòcils, submises i callades. No acceptem estar sotmeses 

a pitjors condicions laborals, ni cobrar menys que els homes 

pel mateix treball. Per açò, hui també fem vaga laboral. 

Vaga contra els sostres de vidre i la precarietat laboral, 

perquè els treballs als quals aconseguim accedir estan 

marcats per la temporalitat, la incertesa, els baixos salaris 

i les jornades parcials no desitjades. Nosaltres engrossem 

les llistes de l’atur. Molts dels treballs que fem manquen de 

garanties o no estan regulats. I quan algunes de nosaltres 

tenim millors treballs, ens trobem que els llocs de major 

salari i responsabilitat estan copats pels homes. L’empresa 

privada, la pública, les institucions i la política reprodueixen 

la bretxa de gènere. 

PROU! de discriminació salarial pel fet de ser dones, de 

menyspreu i d’assetjament sexual en l’àmbit laboral. 

Denunciem que ser dona siga la principal causa de pobresa 
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i que se’ns castigue per la nostra diversitat. La precarietat 

s’agreuja per a moltes de nosaltres per tenir major edat, ser 

migrada i estar racialitzada, per tenir diversitat funcional o 

una imatge allunyada de la normativitat. Reivindiquem que la 

nostra situació laboral ens permeta desenvolupar un projecte 

vital amb dignitat i autonomia; i que l’ocupació s’adapte a 

les necessitats de la vida: l’embaràs o les cures no poden 

ser objecte d’acomiadament ni de marginació laboral, ni 

tampoc no han de menyscabar les nostres expectatives 

personals ni professionals. 

Exigim també les pensions que ens hem guanyat. No més 

pensions de misèria que ens obliguen a patir pobresa en 

la vellesa. Demanem la cotitularitat de les pensions i que el 

temps dedicat a tasques de cura, o que hem desenvolupat 

al camp, siga reconegut en el càlcul de les pensions igual 

que el treball laboral i lluitem per la ratificació del conveni 

189 de la OIT que regula el treball domèstic. 

Cridem ben fort contra el neoliberalisme salvatge que 

s’imposa com a pensament únic a nivell mundial i que 

destrossa el nostre planeta i les nostres vides. Les dones 

tenim un paper primordial en la lluita contra del canvi 

climàtic i en la preservació de la biodiversitat. És per açò 

que apostem decididament per la sobirania alimentària 

dels pobles. Recolzem el treball de moltes companyes que 

posen en risc la seua vida per defensar el territori i els seus 

cultius. Exigim que la defensa de la vida siga situada en el 

centre de l’economia i de la política. 

Exigim ser protagonistes de les nostres vides, de la nostra 

salut i dels nostres cossos, sense cap tipus de pressió 

estètica. Els nostres cossos no són mercaderies ni objectes, 

i per açò, també fem vaga de consum. Ja n’hi ha prou de 

ser utilitzades com a reclam! 

Exigim també despatologitzar les nostres vides, les nostres 

emocions, les nostres circumstàncies: la medicalització 

respon a interessos de grans empreses, no a la nostra salut. 

Ja n’hi ha prou de considerar els nostres processos de vida 

com a malalties! 

L’educació és l’etapa principal en la qual construïm les 

nostres identitats sexuals i de gènere i per açò les estudiants, 

les mestres, la comunitat educativa i tot el moviment 

feminista exigim el nostre dret a una educació pública, 

laica i feminista. Lliure de valors heteropatriarcals des dels 

primers trams educatius, en els quals les professores som 

majoria, fins a la universitat. Reivindiquem també el nostre 

dret a una formació afectivo-sexual que ens ensenye en la 

diversitat, sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a 

mers objectes i que no permeta una sola agressió masclista 

ni LGTBIfòbica en les aules. 

Exigim avançar en la coeducació en tots els àmbits i espais 

de formació i una educació que no relegue la nostra història 

als marges dels llibres de text; i en la qual la perspectiva de 

gènere siga transversal a totes les disciplines. No som una 

excepció, som una constant que ha sigut callada! 

VISQUEN LA VAGA DE CURES, DE CONSUM, LABORAL 

I EDUCATIVA!  VISCA LA VAGA FEMINISTA! 

Cap dona és il·legal. Diem PROU! al racisme i l’exclusió. 

Cridem ben alt: No a les guerres i a la fabricació de material 

bèl·lic! Les guerres són producte i extensió del patriarcat i 

del capitalisme per al control dels territoris i de les persones. 

La conseqüència directa de les guerres són milers de dones 

refugiades per tot el món, dones que som victimitzades, 

oblidades i violentades. Exigim l’acolliment de totes les 

persones migrades, siga pel motiu que siga. Som dones 

lliures en territoris lliures!

Denunciem les retallades pressupostàries en els sectors 

que més afecten les dones: el sistema de salut, els serveis 

socials i l’educació. 

Denunciem la corrupció com un factor agreujant de la crisi. 

Denunciem la justícia patriarcal que no ens considera 

subjectes de ple dret. 

Denunciem la greu repressió i retallades de drets que 

estem patint.

 Exigim plena igualtat de drets i condicions de vida, i la 

total acceptació de la nostra diversitat. 

ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES, FEMINISTES, 

COMBATIVES I REBELS!

 Hui, la vaga feminista no s’acaba: 

SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE VOLEM!
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Il·lusiona´t per al suport de persones amb diversitat funcional 

E
l benefici de la III Mostra Internacional d´Art 

Compromès - 2018, atorgat pel Col·lectiu d´Art Local 

Cocentaina (CALC), ha estat destinat per la nostra 

associació a ajudar a dues xiquetes amb molta necessitat:

-BETSY JHOANNA PANJÓN MELENDREZ- xiqueta de 

17anys, amb un pedalier electrònic per a afavorir el correcte 

funcionament i enfortiment de les extremitats. L'ús del 

pedalier que ajuda a moure les extremitats inferiors pot 

afavorir la millora de la seua situació. A més, ja que les seues 

extremitats superiors també es veuen afectades, encara que 

en menor manera, el fet d'exercitar la musculatura del tren 

superior ajudarà a recuperar i enfortir la seua musculatura.

També un sobre-colxó anti-escares a causa de la seua 

situació de risc davant l'aparició d'úlceres per pressió. El 

colxó ajuda al fet que, mentre està ficat al llit, el seu pes 

es repartisca millor per tot el cos, evitant punts crítics de 

pressió que puguen arribar a ocasionar escares o úlceres.

A causa de la dificultat de realitzar transferències des de 

la seua cadira de rodes al bany o a l'interior de la dutxa, 

també te dos agafadors que ajuden a poder realitzar aquests 

trasllats i evitar riscos d'equilibri o caiguda durant la seua 

neteja personal.

- ASHLEY SOFIA SARMENT CHIQUITO- xiqueta de 3 

anys amb trastorn corporal en edat de creixement a qui 

la seua patologia dificulta el seu desenvolupament. Amb 

el bipedestador afavorirà el correcte funcionament dels 

sistemes circulatori, respiratori, digestiu i excretor, permetent 

mantenir una posició de bipedestació correcta. A més, 

a causa de la seua etapa de desenvolupament, permet 

també enfortir les seues extremitats inferiors perquè, en 

un futur, puga exercir una marxa normal dins de les seues 

possibilitats d'evolució, així com ajudar al desenvolupament 

del seu propi cos.

Associació de jubilats i pensionistes UDP Sant Francesc 

E
l dia 8 de març es celebra el DIA INTERNACIONAL DE 

LA DONA i, per a celebrar-ho, l’Associació ha organitzat 

un dinar per al dissabte 10 de març a les 14:00 h al 

C. Trinquet (el Cuartel).

Després de dinar, es llegirà el manifest del «Col·lectiu 8 

de Març» i després llegirem poesies escrites per dones. La 

participació està oberta a tots i a totes.

A les 6 de la vesprada tindrem l’actuació del «Grup de 

Dansa Sant Jordi» d’Alcoi.

Vos esperem.

Col·labora: Ajuntament de Balones
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Una de les principals reivindicacions veu la llum: la 
creació d’un banc de cervells a valència

E
l president de la Federació Valenciana d’Associacions, 

a la qual pertany AFAMA Cocentaina, destaca aquest 

banc com un gran pas per a la investigació de la 

malaltia d’Alzheimer.

El president de la Federació Valencia d’Associacions 

de Familiars de Persones amb Alzheimer (FEVAFA), Emili 

Marmaneu, qualifica com a conteniment històric la creació 

d’un Banc de Cervells en València, el primer del País 

Valencià.

Aquest banc, en funcionament recentment pels serveis de 

Neurologia, Anatomia Patològica i pel Biobanc La Fe, amb el 

objectiu de facilitar la donació de teixit cerebral de donants 

malalts i sans, que pot ser utilitzat per a la investigació.

El Servei de Neurologia del Hospital Universitari i Politècnic 

La Fe, serà l’encarregat d’oferir la donació a pacients amb 

malalties neurològiques, mentre que un neuropatòleg 

especialitzat del Servei d’Anatomia Patològica realitzarà 

les extraccions del cervell en donants morts, seleccionarà 

la mostra de teixit que vaja a preservar-se i realitzarà el 

diagnòstic definitiu de la malaltia. Finalment el Biobanc de 

La Fe gestionarà la conservació i l’ús posterior.

Els bancs de cervell són fonamentals per a l’estudi de les 

malalties neurologies en general i de les neurodegeneratives 

en particular. Actualment el Biobanc La Fe ja gestiona la 

conservació d’altres mostres biològiques com sang o líquids 

Afama Cocentaina

cefaloraquidis. Amb aquest projecte, podrà afegir a aquestes 

mostres la conservació de teixit cerebral que no hi havia sigut 

possible fins ara, degut a la complexitat de la seva extracció 

i processament. 

A Espanya, qualsevol persona que ho desitge podrà, 

una vegada mort, donar el seu cervell o altres òrgans amb 

finalitats d’investigació. Per a això únicament és necessari 

que signe un consentiment informat on es recull la voluntat 

de ser donant. A partir d’ara aquesta donació serà possible 

al País Valencià gracies la Banc de Cervells del Biobanc 

de La Fe. 



ESPORTS34 Revista El Comtat març 2018

El club pilota Cocentaina guanya el trofeu d’hivern de la 
Macomunitat

E
l trinquet de Castelló de Rugat va acollir el primer 

cap de setmana de febrer les finals del XV Campionat 

d’hivern de raspall de la Mancomunitat de Municipis 

de la Vall d’Albaida. Un centenar d’espectadors van seguir 

la competició eren testimonis com un any més, Cocentaina 

revalidava el seu títol.  I és que en quarta categoria, David 

Cita, Rafa Tortosa i Xavier Pascual del club pilota Cocentaina 

s’alçaven victoriosos 30 a 15 davant l’Alqueria d’Asnar de 

Pau Briet, Pablo Gibers, Jordi Vañó i Fernando Vidal.

El campionat va comptar amb la participació de 20 equips 

d’adults i 31 de xiquets, que sumen més de dos-cents 

esportistes d’onze pobles de la Vall d’Albaida, quatre de la 

Costera, quatre del Comtat i un de la Ribera Alta. Enguany, 

les categories més concorregudes han estat la de tercera, 

amb 14 equips; i quarta i infantils amb 10. Els cadets han 

comptat amb huit equips en lliça, els alevins amb set i els 

benjamins amb sis.

El davanter Vicent Vila, torna a vestir-se de roget

V
icent Vila Gisbert complirà la seua tercera etapa en 

el Contestano, tornant ara per a ajudar-los a complir 

amb l'objectiu d'assegurar com més prompte millor, 

la permanència.

L’ex de l'Agullent, que ja va jugar en una altra etapa 

anterior en un Llosa que aleshores competia en Preferent, 

també arriba amb la intenció de pal·liar les dues lesions de 

gravetat que han patit recentment, perdent per al que resta 

de temporada a dos jugadors importants de la parcel·la 

ofensiva com són David Pascual, que es manté a l'espera 

d'una ressonància per a conèixer l'abast definitiu de la seua 

lesió de genoll, i Mateo Moltó, que va patir un trencament 

de tendó d'aquil·les.

A més, també cal remarcar que s'han produït dues baixes, 

les del porter ex del Juvenil, Jorge, al·legant des del club 

que s'ha produït per motius personals, i la del migcampista 

Hamza, qui va arribar aquesta temporada procedent de 

l'Alcoiano B i que ha començat una nova etapa en el futbol 

sala. Tot açò fa que es troben sondejant el mercat a la recerca 

d'un nou porter en comptar amb un solament del primer 

equip, al mateix temps que no descarten alguna alta més 

sempre que sorgisca alguna opció interessant. 

Mentrestant, Joaquín Giménez disposa del porter Otón; 

els defenses Julio Vicedo, José Sanchis, Adrián Ferri, Isra, 

Eric, Pimi, Enrique Martínez i Germán; els migcampistes 

Adrián Palací, Octavio, Capsir, Javi García, Sergi Payá, 

Joaquín Cruz, Navarro i Tete; i els davanters Mateo Moltó 

-actualment lesionat-, Imanol, David Pascual -actualment 

lesionat-, Uru, Christian i Vicent Vila.

A banda del primer equip, destacar també el bon treball 

que des del Contestano està fent-se en la base, amb un 

Juvenil que està aconseguint molts bons resultats i un Cadet 

que va ser campió d’hivern en una primera ronda on van 

ser a més, equip invicte.

Il·lusió i sentiment roget, des dels querubins i prebenjamins 

C que disputen diferents amistosos fins, prebenjami A i B, 

Benjamins A i C i l’Infantil que estant federats i segueixen 

el seu calendari lliguer amb bons resultats.
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Escola de judo Cocentaina

A
quest mes parlem d’un nou èxit de l'escola de judo 

de Cocentaina on els esportistes d'aquesta, van 

participar obtenint els següents resultats esportius i 

classificatoris per a la fase final (Campionat d'Espanya) en 

la categoria infantil:

Carles Agulló 5° Classificat

Héctor Cabello 10° Classificat

Luis Aracil 3° Classificat

Dir en aquest sentit que aquests judoques no porten més 

d'un any fent Judo i van realitzar una brillant actuació deixant 

el pavelló contestà molt alt, ja que la competència és de les 

de més alt nivell no solament en nombre de participants 

si no també en la qualitat d'aquests doncs en la mateixa 

participaven els millors classificats en el rànquing nacional.

D'altra banda, dir que Luis Aracil entra dins dels 

seleccionats per a eixir juntament amb l'equip autonòmic 

per a realitzar eixida internacional a França.

Gran actuació de Gorka 
López en la Challenge de la 
Comunitat Valenciana de 

E
l diumenge 25 de febrer es va celebrar a la Nucia la 

prova de la "V Challenge de la Comunitat Valenciana 

BMX" de la FCCV. El contestà Gorka López va estar a 

les portes del podi amb el seu 4º lloc. En les tres primeres 

mànigues va fer 2º, 3º i 4º i en la final 4º

Luis Agulló s’imposa en el Trofeu Fisipe, primera prova del 2018

A 
principis de febrer, el Club de Golf Alcoi va iniciar la 

temporada de competició 2018 amb la disputa del 

Trofeu Fisipe en el camp de les Rambles, a Pilar de 

la Horadada, en el qual es va imposar el jove contestà Luis 

Agulló, campió de l'Ordre de Mèrit de 2017.

La pròxima cita va tenir lloc el 25 de febrer on Luis Agulló 

guanyava, de forma contundent, el Trofeu Màsters Fernando 

Cano Roba Home Gant organitzat pel Club de Golf Alcoi.

Luis Agulló va complir els pronòstics i es va alçar amb 

la victòria entre prop de 50 participants, per la qual cosa 

va aconseguir el títol de campió de campions, encara que 

el realment important,  és el resultat amb el qual ho ha 

aconseguit. Agulló ha obtingut una targeta de 68 colps, 4 per 

sota del parell del camp, amb un total de 43 punts stableford. 

Açò li ha permès superar als seus rivals i demostrar que està 

a un nivell molt superior a la resta, quasi amb qualitat de 

jugador professional.

El patrocinador, Fernando Cano-Gant, ha premiat al 

guanyador Màsters amb una jaqueta que li reconeix com el 

guanyador entre els guanyadors de la temporada al més pur 

estil de la jaqueta verda del Màsters que va guanyar Sergio 

García en Augusta en la seua última edició.

Amb aquesta victòria, Agulló es destaca en l'Ordre de 

Mèrit del Club, després d'aconseguir dues victòries en les 

dues proves disputades fins ara. Així complica per a la resta 

seguir els passos d'Agulló si manté el seu actual nivell de joc.
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Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

SETGE (Helianthemum cinereum)
(Setge, Herba del setge, Jarilla)

Floració a la fi de la primavera. Recol·lecció 
a principis de l’estiu. És una planta on 
les propietats principals de la qual són: 
depurativa de la sang, desinfectant de ferides 
i herpes.

Hi ha una dita popular que diu: “Qui té 
setge no necessita metge”, i també una 
de les moltes llegendes antigues deia que 
recol·lectat en la vespra de Sant Pere, abans 
d’eixir el sol, és un amulet contra l’apoplexia 
cerebral.

Se sol trobar molt fàcilment en el trajecte 
entre la Boronada i el Racó Llobet, als dos 
costats del camí, i es reconeix per ser una 
planta reptant amb les flors reduïdes de color 
groc i les fulles xicotetes que, per davant, 
són de color verd i per darrere són més 
blanquinoses.

REMEI CASOLÀ:

Personalment, n’he utilitzat per a depurar la 
vesícula d’impureses, perquè la sang estiga 
millor filtrada al pas pel fetge i, per tant, 
quan circule pel nostre cos siga el més pura 
possible.
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El método Kiva  para acabar con el bullying

A 
todos nos resulta demasiado familiar la palabra 

“bullying” o acoso escolar, una forma reiterada de 

violencia, sometimiento  e intimidación sobre menores 

y adolescentes que cada día es más frecuente en los 

centros escolares y que puede extenderse también a las 

redes sociales.

Lo más preocupante de esta situación es el aumento de 

casos durante los últimos años en los centros de educación 

escolar, y el que es todavía peor, algunas situaciones de 

acoso escolar son tan intensas y frecuentes que la víctima 

solo ve una salida: el suicidio.

Los expertos señalan que en algunas escuelas el bullying 

supera el 70%. Por esta razón en algunos países del mundo 

se están empezando a tomar medidas para resolver este 

problema y Finlandia fue pionera también, en este campo.

Este país nórdico asumió el reto de terminar con el bullying 

en su sistema educativo creando el método KIVa  y ha 

logrado reducir el acoso escolar hasta en un 90% durante 

los últimos años.

Esto le ha merecido todo tipo de elogios a nivel mundial, 

como ocupar el primer lugar en calidad de educación 

primaria y superior. Todo esto como consecuencia de un 

elevado nivel de conciencia social y de haber destinado una 

gran cantidad de recursos a la educación.

Pero ¿Qué es el método KIVa?

El término KIVa resulta de fusionar la primera sílaba de 

las dos palabras que en finlandés significan acoso escolar. 

Este método no se centra exclusivamente en el 

enfrentamiento entre acosador y víctima. La mirada la dirige 

hacia el espectador, puesto que suele ser el que participa 

indirectamente del abuso en cuestión y lo refuerza. No se 

trata de inducir al acosado a que revele sus sentimientos 

como resultado del acoso, ni tampoco consiste en instigar 

al agresor para que sienta empatía por su víctima.

El método se centra sobre los estudiantes que son testigos 

de dicha situación y que, por lo general, responden con 

risas. Estos espectadores pueden tener una inclinación 

de rechazo, al presenciar la agresión. Sin embargo, en 

muchos casos, terminan interiorizándola como algo normal 

e incluso divertido. Por tanto, el propósito del método KIVa 

era influir sobre los espectadores para que no participaran 

indirectamente en estas situaciones de acoso.

El programa, en su fase inicial, se preocupó por instruir 

a niños de siete años en adelante. Buscaba que estos 

pudieran identificar las diferentes modalidades de bullying 

mediante cursos, en los que se comentan y analizan 

diferentes temáticas relacionadas con el maltrato escolar. 

También se enseña la empatía, el respeto por los otros y los 

valores morales.

Como  recursos pedagógicos se suelen utilizar  videojuegos, 

manuales y charlas,  reforzados con instrucciones 

para los docentes, vigilancia durante los descansos y 

acompañamiento en los trabajos realizados en grupo. 

Incluso se creó un buzón virtual en el que el estudiante 

podía denunciar si era víctima de abuso o había sido testigo 

del mismo.

En cada escuela en la que se aplica, el director selecciona 

a un grupo de tres adultos responsables por curso. Estos 

velarán por el cumplimiento del método y aprenderán a 

utilizar herramientas que permitan detectar a tiempo e 

investigar todas las modalidades de acoso escolar que se 

presenten en la escuela.

Este proceso comprende el diálogo con el acosado, para 

tranquilizarlo; y con el agresor para sensibilizarlo. De otro 

lado, hablan con los espectadores del hecho, ya que ellos 

constituyen la piedra angular del proyecto. Finalmente se 

hace un seguimiento de verificación, que en la mayoría de 

los casos arroja un resultado positivo.

La aplicación de este revolucionario método se ha 

propagado a la mayor parte de los centros educativos 

y su éxito no se ha hecho esperar. Tanto es así, que los 

educadores lo consideran una herramienta imprescindible 

para trabajar con sus estudiantes.

En su fase experimental dicho programa arrojó resultados 

sorprendentes. Durante el primer año, el bullying se redujo 

en un 41%. A los pocos años, el acoso escolar había 

disminuido en un 80%. 

El cambio drástico que generó la implementación del 

método KIVa en las escuelas de Finlandia es solo una 

muestra de su potencial. 

 Cuando los menores son educados para no apoyar, de 

forma activa o pasiva, conductas violentas de este tipo, 

vemos como en ellos se produce un cambio de mentalidad. 

Programas como este se materializan en logros gracias a 

las personas que piensan que se pueden realizar cambios 

en una sociedad, para hacerla más cohesionada, justa y 

solidaria.



38 Salut i benestarRevista El Comtat març 2018

Psicologa i Terapeuta Gestalt: Infantil, adolescents i adults

El primer año de mi vida

D
urante sus primeros meses de vida, el bebé se abre a un 

mundo totalmente nuevo y por conocer: no solamente 

las cosas y las personas que le rodean son todo un 

descubrimiento, sino su propio cuerpo es una herramienta que 

todavía no conoce ni sabe controlar bien. El niño puede, por 

ejemplo, pegarse con la mano involuntariamente, a causa de la 

falta de coordinación y control sobre sus propios movimientos, 

o puede asustarse de su primer estornudo, ya que todavía está 

descubriendo los sonidos de su cuerpo y de su propia voz.

Por eso hablamos de la etapa sensorio-motriz del desarrollo 

evolutivo del niño. Podrá ir avanzando si cada etapa se va 

resolviendo con éxito. Y a continuación tenéis un resumen de los 

aprendizajes de esta etapa, y de las condiciones necesarias para 

que la resuelvan.

Esquema del desarrollo motor durante el primer año.

1-3 meses Boca, ojos y oídos. Succión, para tomar la leche, 

movimiento de los labios y lengua. Abre y cierra los párpados, 

sigue la luz. Sonrisa social. Se asusta con ruidos.

3-5 meses Cuello, espalda, brazos. Empieza a tener la cabeza 

recta y a rotarla en diferentes direcciones. Puede estar sentado, si 

se apoya en un cojín o en una mecedora. Puede agarrar pequeñas 

cosas usando toda la mano.

6-9 meses Tórax, piernas, manos. Puede estar sentado sin ayuda. 

Ahora las manos están libres para explorar todo el entorno: hay 

voluntad de coger y llevar los objetos a los ojos y a la boca. Empieza 

a tener preferencia por una de las dos manos. En alguna ocasión, 

he escuchado a madres con hijos de entre 6 y 10 meses, comentar: 

“Es que mi hijo coge las cosas y las tira al suelo, es un pillo, las 

recojo y las vuelve a tirar. Anda que si no sabe lo que hace…” Con 

tono enfadado. Está descubriendo, y necesita estas experiencias 

para qué queden grabadas en las respectivas rutas neuronales.

9-12 meses Pies, dedos, lengua. Hay cada vez una mayor 

coordinación entre las partes del cuerpo. Empieza el movimiento: 

el niño se arrastra por el suelo, empieza a ponerse de rodillas, 

gatea  y finalmente empieza a levantarse. Utiliza los dedos, sobre 

todo el pulgar (haciendo la pinza) con mayor precisión, siendo 

capaz de coger cosas muy pequeñas, como una hormiguita, o de 

hacer rotar los objetos entre sus dedos, para estudiarlos mejor. Ya 

produce una buena variedad de sonidos.

En el primer año la figura materna (que suele ser la madre, pero 

que puede ser también la abuela, la niñera o quién pase la mayor 

parte del tiempo con el niño) es la que tiene el papel fundamental 

en el desarrollo armónico del niño. El recién nacido considera a la 

madre como una prolongación de sí mismo, fuente de satisfacción 

de sus propios deseos y necesidades. La madre le proporciona 

ante todo nutrición física: pecho o biberón, lo importante es que 

lo coja en brazos con cariño mientras come, de forma que el niño 

perciba el contacto físico con ella como gratificante. La presencia 

constante de esta persona adulta, interviniendo positivamente cada 

vez que el niño encuentra una dificultad (está con sueño o tiene 

hambre o quiere que le cojan o que le cambien), ayudándole en la 

superación de sus miedos y en el logro de sus objetivos, favorece 

que el niño desarrolle un sentimiento de seguridad. De esta forma, 

la madre integra con sus actos (suaves, amorosos y pacientes) las 

capacidades todavía muy limitadas de su hijo. La figura materna 

proporciona también alimento cognitivo para las actividades 

motoras, sensoriales y mentales del niño: cada vez que interacciona 

con él, cuando juega, lo coge en brazos, le enseña cosas, le canta, 

le deja explorar la cara y su pelo, le habla, le mueve los brazos o 

las manos, le proporciona objetos para jugar, le ayuda a cambiar 

posición, etc. La madre, sin tener a veces conciencia de ello, 

estimula y crea las condiciones favorables para la manipulación y 

la exploración del ambiente. Un indicador importante para saber 

si un niño es feliz, lo tenemos a partir de los dos o tres meses, 

cuando aparece la sonrisa ya no solamente como respuesta a una 

necesidad satisfecha, sino de forma relacional, como expresión de 

alegría en relación con un objeto externo, por ejemplo un rostro 

conocido que esté enfrente de él, se mueva, sonría o le hable.

El padre, físicamente presente desde el principio en la educación 

de su hijo, entra en el espacio psicológico del bebé de forma más 

lenta y progresiva.

Esto quiere decir que su importancia aumentará en la medida en 

que él comparta las actividades ya descritas: satisfacer necesidades 

(también un hombre puede dar el biberón o cambiar y vestir al 

niño) y facilitar el desarrollo de su inteligencia sensitivo-motora, 

interactuando con él y favoreciendo la exploración del entorno.

En este período la forma de comunicación más importante es 

la no-verbal, que se realiza a través del tacto y del contacto visual.
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En invierno alcachofas y 
en verano berenjenas

L
a era tecnológica o el "modernismo" nos ha traído leves 

cambios inapreciables en el día a día que nos generan 

un inusual modificación de hábitos tanto alimentarios 

como de vida en general. En el siglo XIV no se fumaba ni se 

consumían xenobióticos como los medicamentos sintéticos, 

así como tampoco, se consumían cincuenta años atrás 

pepinos en invierno ni coliflor en verano.

El "modernismo" ha llevado a que podamos consumir 

cualquier alimento en cualquier zona del planeta y en 

cualquier estación del año. Los podemos consumir 

perfectamente ya que los podemos adquirir en cualquier 

mercado o tienda de verduras pero no pretendamos 

encontrar su verdadero sabor ni su mejor punto óptimo 

nutricionalmente.

En el tomate maduro encontramos una sustancia llamada 

licopeno que actúa como antioxidante, neutraliza sustancias 

perniciosas para nuestro organismo, generado gracias a 

la acción del sol sobre la planta y el fruto, es imposible 

encontrar la misma concentración de licopeno en el tomate 

recolectado en invierno que en verano.

Es goloso comprar y consumir productos que nos 

gusta pero hay que aprovechar los productos que nos 

proporcionan los campos en invierno, que están alineados 

con los nutrientes que necesitamos para estos meses de 

frío y con proporcionarnos los nutrientes que necesitamos 

para los siguientes meses de mayor exposición solar como el 

betacaroteno (provitamina A) que nos proporciona la calabaza.

En los campos de invierno encontramos acelgas, espinacas, 

crucíferas (coliflor, col o repollo, col lombarda, brócoli, rúcula, 

rábanos, romanesco, coles de bruselas, col Kale, nabos), 

zanahorias, remolacha, chirivía, apio, puerro, ajos, alcachofas, 

espárragos, pencas, habas, guisantes... Productos de 

temporada y cultivados en nuestros campos que no han 

recorridos grandes distancias para llegar a nuestra mesa. 

Los vegetales en mayor o menor medida nos proporcionan 

distinto tipos de fibras que nos facilitaran una buena 

evacuación intestinal, un equilibrio en nuestra flora intestinal 

y también al fermentar estas fibras dentro del intestino 

producirán sustancias con poder antitumoral que no nos 

aportará nuestra alimentación. Además de la fibra, cada 

familia de vegetales nos aportan nutrientes específicos, la 

familia de las coles, las crucíferas, son ricas en calcio. Una 

ración de 100g de brócoli, coliflor o col kale, por ejemplo, 

nos proporciona la misma cantidad de calcio que un vaso 

de leche. El calcio en las crucíferas se absorbe mejor que 

el calcio presente en los lácteos. Así que, no os falte varias 

raciones semanales de estas coles en vuestra alimentación. 

Además estos vegetales también nos proporcionan vitamina 

K, potasio y magnesio que facilitan la metabolización del 

calcio y contribuyen en el mantenimiento del buen estado 

de los huesos.

La acción picante que pueden proporcionar algunas 

crucíferas es debido a una sustancia llamada glucosinolatos, 

componente activo presentes en estas verduras para protegerse 

de sus depredadores, tienen propiedades anticancerígenas. 

Para asegurarnos de su presencia es más recomendable 

consumirlos crudos o en cocciones suaves que no sean se 

superen los 100º C y cocciones inferiores a diez minutos.

La calabaza, tradicionalmente consumida asada al horno, 

que también podemos utilizar acompañando guisos como en 

la olleta, en guisados de carne, en los estofados de legumbres 

o en puré, por cierto, delicioso, nos proporciona sustancias 

como los betacarotenos que son el principio activo que le da 

ese color anaranjado-amarillo tan característico y al pasar por 

intestino y el hígado se convertirá en vitamina A. Nos aporta 

vitaminas del grupo B, incluido el ácido fólico, vitamina C y 

E y, minerales como potasio, calcio, magnesio, hierro y zinc.

Otro de los alimentos de invierno muy interesantes para el 

cuidado de nuestro organismo son las alcachofa, las pencas, 

los cardos, alimentos provenientes de la misma planta que 

tienen propiedades para la desintoxicar el hígado (limpiar) y 

diuréticas. Nos aportan fibras llamadas inulina y mucílagos 

que favorecen el bienestar intestinal además de vitaminas del 

grupo B y minerales como hierro, magnesio, fósforo y potasio.

Una práctica idónea  para favorecer la descongestión 

hepática es elaborar un caldo con hojas de alcachofa, nabo, 

puerro, apio, cebolla, una cucharada sopera de copos de 

avena y un litro de agua. Dejar cocer durante media hora. 

Colar y guardar en el refrigerador. Tomar una tacita tibia antes 

de la comida y la cena con un chorrito de limón.

Podría hablar de los beneficios de todos los vegetales de 

invierno. Me quedo con estos tres, una gran familia, las 

crucíferas, la calabaza y la alcachofa, pero, no podemos 

olvidar que cada vegetal tiene sus propiedades y que 

una alimentación adecuada radica en la variedad en 

la alimentación. Aprovechemos los alimentos que nos 

proporciona cada estación para permitirle al organismo su 

función en cada estación.
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El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des del 15 de novembre fins l’1 d’abril.

Nucli urbà: a partir de les 18:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 18:00 h i fins les 24:00 h

El servei d’arreplegada domiciliària d’utensilis vells es realitzarà els dies 

15 de cada mes. Cal avisar abans cridant al telèfon: 96 533 52 04.

ECOPARC
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10 a 13 h.

Dimarts: de 16 a 19 hores.

JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 2- 8- 14- 17- 18- 20- 26 

Dies:  1- 7- 13- 19- 23- 24- 25-29 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MARÇ

mes. C

ecres

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

José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies:  5- 9- 10- 11- 15- 21- 27

Dies: 3- 4- 6- 12- 16- 22- 28- 31

ALCOI-COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,7:15.. servei cada  hora 

fins les 21:150 h. Dissabtes, 8:15,10:15, 

12:15,14:15,17:15,19:15,21:15

Diumenges i Festius: 8:15,10:15, 12:15,13:15, 

14:15,16:15,18:15,20:15, 21:15

 MURO-COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, 7:45... servei  cada hora fins les 

21:45 h. Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 

18:15, 20:15, 21:45

Diumenges i Festius: 9:15, 11:15, 12:145, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15,20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 5:55, 8:25, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h  

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables: 6:20, 10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

COCENTAINA-GANDIA
Laborables: 9:40 i 16:30 h

COCENTAINA-L’ORXA
Laborables: 9:40, 13:55 i 16:30 

COCENTAINA-QUATRETONDETA
De dilluns a divendres: 15:00 h. (des d’Alcoi).

COCENTAINA-FAMORCA
Dilluns a divendres: 16:55h. 

ALCÚDIA-ALQUERIA-MURO-AGRES- 
ALFAFARA- BOCAIRENT
Laborables Des de Alcúdia: 8:34

ALCOI-ALACANT
Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00, 

19:00, 21:00

Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 15:00, 

18:00, 21:00

Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dimecres de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol





Tot el que necessites saber 
sobre el poble ho trobaràs a

www.cocentaina.es

Nova pàgina web


