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

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

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

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

Finalitzades les obres d’un nou ascensor al Ceip Real Blanc Inici de les obres per a la millora d’accessibilitat al Centre 

de Cultura El Teular

Iniciades les obres de la passarel·la que uneix Cocentaina i Alcoi per Gormaig

Segueixen a bon ritme les obres de millora de l’edifici del paratge de Sant Cristòfol
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Em preocupa

U
n dels moments més importants de qualsevol govern 

és la presentació i aprovació dels pressupostos 

anuals. Els pressupostos són l’eix vertebrador d’un 

país que ens dóna una gran referència sobre el que pensa 

fer un govern durant un any. Encara que els espanyols no 

és preocupem massa, és molt important perquè ens poden 

ajudar a saber a qui van a beneficiar. Em preocupa la poca 

importància que els donem sent tan importants per a la 

nostra vida quotidiana.

Aquest any, per fi, l’esborrany de pressupostos els han 

pactat el partit del govern, el PSOE, i UNIDOS- PODEMOS. 

Per primera vegada són uns pressupostos molt socials per 

a revertir els pressupostos dels anys anteriors que sols 

beneficiaven a les classes més altes i penalitzaven a les 

classes populars i treballadores.

A l'esborrany dels futurs pressupostos, queda un llarg 

camí perquè es puguen aprovar. Encontrem que realment 

són uns pressupostos que beneficien a les classes populars 

i treballadors, així com als jubilats amb un augment de les 

pensions.

Destacaria entre altres qüestions:

- Augmentar el salari mínim interprofessional a 900 euros 

mensuals de 735 que hi ha a l’actualitat.

- Pujar les pensions segons l’IPC anual per a no perdre 

poder adquisitiu.

- Eliminació del mal anomenat copagament farmacèutic, 

a la nostra comunitat ja l’ha eliminat l’actual govern.

- Augmentar les ajudes a la dependència que durant els 

últims anys ha minvat molt.

- Regular els lloguers que han pujat fins als núvols i 

potenciar l'habitatge social.

- Augmentar l’IRPF a les persones que més cobren a partir 

de 130.000 euros anuals. Açò ho cobra la classe mitjana i 

treballadora?

- Posar un impost a les grans empreses i multinacionals 

que quasi no paguen res.

- Augmentar el preu del dièsel, obligat per la Comunitat 

Europea per a beneficiar el medi ambient.

Aquests són algunes de les mesures que si s’aproven 

al parlament, beneficiarien a les classes mitjanes i 

treballadores, però EM PREOCUPA com l’oposició 

conservadora de CIUDADANOS i el PP no volen saber res 

d’aquests pressupostos. Ho comprenc perquè són dos 

partits que sols els interessa beneficiar a les classes socials 

altes i al gran capital evitant que puga governar en aquest 

país algun partit d’esquerres, realitzant unes campanyes 

hipòcrites i vergonyoses per a enganyar a la gent fent por, 

com a què amb pressupostos com aquest tornarem a la 

crisi anterior que tant mal han fet a les classes populars 

treballadores, crisi del gran capital i que hem pagat nosaltres 

i no ells.

No els preocupa aquesta campanya orquestrada per 

totes les televisions i diaris per a enganyar a les classes poc 

informades? No els preocupa la campanya tan dura per 

intentar tombar al govern del PSOE?

Paco Fuster

Som la millor Fira del món i a 
Ràdio Cocentaina t’ho hem contat tot!!!

Gràcies als nostres convidats per fer-nos fàcil 
la feina d’apropar la veu de la Fira 

a totes les cases
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La Fira de Tots Sants trenca el seu sostre: Cocentaina 
registra 557.922 persones en 4 dies
Redacció/ NP Departament de Fira. Fotos: Carlos Cerver, Fletxa

S
ens dubte, aquesta Fira ha seguit demostrant el perquè 

Cocentaina te la Fira de les fires, la millor Fira del món. 

El nombre de visitants ens avala i també enguany, 

podem dir que les autoritats no han volgut perdre’s aquesta 

cita. A banda del president de la Generalitat, Ximo Puig que 

és un fixe de la Fira contestana (abans de ser president 

ja venia), enguany hem tingut una nodrida representació 

de diputats, consellers... entre els presents hem tingut 

al subdelegat del govern, al president de les Corts Enric 

Morera, a la vicepresidenta Mónica Oltra (que era la primera 

vegada que ens visitava) o al murer Rafa Climent (conseller 

d’economia). Tots ells puntuals van encetar la comitiva que 

va partir de de la Casa de la Joventut. La primera parada va 

ser al Pla de la Font, on el president va tindre la deferència 

d’acostar-se a les mestresses de casa que sense parar, feien 

els entrepans del típic esmorzar de la Fira.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, Mariona 

Carbonell, regidora de Fira obrien la comitiva junt a Kiko 

Moya, el xef contestà que en breu anava a a inaugurar la 

672 edició de la Fira amb la lectura del privilegi.

El Mal Passet feia lloc amb els seus sons alegres i festius 

i van ser la banda sonora de la inauguració. Una vegada 

llegit el manifest es va interpretar l’himne de la Fira i amb la 

declaració BIC de manera oficial pel president Ximo Puig, 

es va donar per inaugurada la Fira.

Per davant quatre dies per disfrutar-la, visitar-la i no deixar-

se res per veure..sense oblidar firar-se.

Aquesta Fira ha tingut una gran repercussió mediàtica i 

a banda dels mitjans locals que hem estat els quatre dies 

de Fira al peu de canó i en directe al nostre estand, també 

la radio i televisió públiques valencianes han volgut fer-se 

ressò del que és la Fira de Cocentaina.

Poques hores després de cloure oficialment la 672a 

edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina, comencen 

a arribar les primeres dades oficials de visitants durant els 

quatre dies que ha durat el certamen. Segons la tecnologia 

disposada per tot el recinte de la Fira de Tots Sants, així com 

a les entrades, eixides i aparcaments distribuïts per tot el 

municipi, en aquest 2018 un total de 557.922 persones han 

passat per Cocentaina durant els dies de Fira. Aquesta xifra 

supera en 55.000 persones les dades registrades durant la 

Fira de Tots Sants de 2017, sent així que el certamen ha 
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durat un dia menys (el 2017 es vivia la Fira més llarga de 

cinc jornades).

Per dies, els registres obtinguts varien dins d'una forqueta 

que va des dels 116.000 visitants (el dia que menys) fins 

als 159.000 (el dia de major afluència), sense grans pics, 

el que és símptoma d'una major fiabilitat de les dades 

que, tot i així, seguiran calibrant-se en els pròxims dies. 

Com déiem, en total 557.922 persones han passejat per 

Cocentaina i per la Fira de Tots Sants durant aquests dies, 

visitant les diferents parades, prenent part de l'oferta cultural, 

degustant la variada oferta gastronòmica i adquirint alguns 

dels productes exposats. Perquè també el volum de negoci 

generat s'ha beneficiat d'aquest augment de visitants. De fet, 

entre les impressions recollides destaquen especialment les 

dades del producte venut en la zona de maquinària agrícola 

i industrial i en automoció.

En aquests moments, el municipi treballa sense descans 

per a recuperar la normalitat el més prompte possible. De fet, 

a les 12:30 hores del migdia d'aquest dilluns s'ha restablert 

el trànsit a l'avinguda del País Valencià en ambdós sentits, 

una hora abans que en l'edició de 2017. Com és habitual 

des de fa un parell d'anys, s'ha decidit mantenir el recinte 

firal tancat 24 hores més després de la seua finalització per 

a poder netejar més ràpidament els carrers, i s'anirà obrint 

tan prompte com els treballs estiguen finalitzats.

Aquestes són les primeres dades que ens deixa aquesta Fira 

de Tots Sants 2018 de rècord, la primera Fira que ha celebrat 

la declaració com a Bé d'Interés Cultural Immaterial, trencant 

i sobrepassant amb escreix la barrera dels 500.000 visitants.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, ha volgut aprofitar 

aquest primer balanç per a “agrair a tots els treballadors i 

treballadores que estan ara mateixa contribuint perquè el 

poble de Cocentaina recobre la normalitat després d'aquests 

intensos dies de Fira. Aquest mèrit també és del veïnat, que 

és conscient de la importància de la Fira per a Cocentaina 

i demostra una gran implicació. Des de l'equip de Govern 

estem molt satisfets per la feina feta per tot el personal 

involucrat en l'organització de la Fira, en un any en què hem 

arribat a una xifra de rècord. A més, hem rebut molt bones 

crítiques especialment a l'organització dels aparcaments, les 

entrades i eixides del poble i la disposició de les diferents 

zones d'exposició, el que ha derivat en què cada any vivim 

menys situacions d'embussos i bloqueig de persones. Açò 

ens dóna una major seguretat i una major tranquil·litat per 

a seguir treballant i aplicant millores. Destacar també el 

baix registre d'incidències detectades en aquesta edició. 

Tenint en compte el volum de gent que ens visita, podem 

confirmar que tant els veïns i veïnes de Cocentaina, com 

els expositors i visitants, demostren una actitud exemplar i, 

per sobre de tot, una predisposició total a gaudir de la Fira 

de Tots Sants plenament”.
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La Fira de Tots Sants de Cocentaina, La primera en ser 
declarada Bé d’Interés Cultural (BIC) Immaterial
Redacció. Nota premsa Ajuntament Cocentaina. 

Foto: Carlos Cerver,Fletxa

S
ens dubte aquesta Fira de 2018 s’ha caracteritzat per 

diferents trets, una per la gran afluència d’autoritats 

el dia de la inauguració pel fred que ens ha fet raure 

els abrics i estrenar-los com quan erem menuts i per la 

denominació de Fira Bic sis dies abans d’iniciar-se el 

Certamen contestà.

Si, la Fira de Tots Sants de Cocentaina ja és Bé d'Interés 

Cultural Immaterial. Així ho va determinar el Consell el 

divendres 26 d'octubre durant la celebració del seu plenari, 

atorgant a la Fira de Tots Sants aquesta distinció com a BIC, 

la qual garanteix la seua protecció, preservació, investigació, 

documentació i la conservació dels seus valors tradicionals i la 

seua transmissió a les futures generacions. La de Cocentaina 

és la primera fira de tot el País Valencià en ser catalogada 

BIC, motiu pel qual s’ha tingut que treballar de valent per a 

aconseguir aquesta declaració al no haver cap precedent.

Va ser el propi President de Generalitat, el socialista 

Ximo Puig, qui es va posar en contacte amb l’alcaldessa 

de Cocentaina per donar-li personalment la feliç notícia. 

Alegria que compartia el President, ja que va ser ell qui en 

novembre de 2015 es comprometia amb el poble contestà 

a col·laborar en l’atorgament del BIC per a la Fira.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, no va poder 

ocultar la seua satisfacció per aquesta distinció per a la Fira 

de Tots Sants: “Rebre aquesta distinció com a Bé d'Interés 

Cultura Immaterial és la culminació a més de dos anys de 

feina administrativa treballant l'expedient, però sense oblidar 

tots els anys d'abans durant els quals tot un poble ha posat 

tot el que tenia al seu abast per a, cada mes de novembre, 

organitzar i celebrar una Fira com no se'n coneix una altra. 

Aquesta distinció com a BIC arribava quan ja ho teníeim tot 

a punt per celebrar una nova edició d'una Fira consolidada, 

que ha seguit creixent en el temps i evolucionant però d'una 

forma ordenada, mantenint intactes les seues arrels i la seua 

vocació emprenedora. És molt l’esforç que ha fet aquest 

govern per aconseguir el BIC i hem d’agrair la dedicació 

de la tècnica de Patrimoni, la Direcció Territorial d’Alacant i 

el suport de Ximo Puig, pilars fonamentals que han ajudat 

a aconseguir aquest èxit, un èxit i un reconeixement a tot 

el poble contestà. La Fira de Tots Sants sintetitza tot allò 

que fa gran al poble de Cocentaina: patrimoni històric, 

música, gastronomia, economia rural i industrial, serveis a 

les persones, seguretat, tradició... I és per això que per a 

nosaltres és tan important treballar per la seua pervivència i 

la seua promoció. Mentrestant, des del Govern Valencià i des 

de l'Administració local seguirem treballant sense descans 

per tenir cura d'aquest gran bé immaterial i patrimonial 

que tenim, d'aquest i de tots els altres que també acumula 

Cocentaina”.

Cocentaina compta actualment amb 14 BIC's, d'entre els 

quals només la Fira de Tots Sants es immaterial, la resta són 

béns immobles, com ara el Castell de Cocentaina, el Castell 

de Penella, diversos escuts heràldics, la Penya Banyà, el 

Palau Comtal... entre altres.

A partir d'aquest moment, i com a resultat d'aquesta 

declaració com a BIC, s'haurà de treballar amb cura en tot 

allò relacionat en la celebració del certamen, posat que, 

com dicta l'expedient, qualsevol canvi substancial en la 

celebració del mateix s’haurà de comunicar a la direcció 

general competent en matèria de patrimoni cultural. A 

més, les accions de conservació que es projecten hauran 

de tindre en compte, de manera molt especial, els riscos 

de desvirtuació que es podrien derivar del turisme massiu, 

així com la necessitat de valorar i protegir adequadament 

els oficis tradicionals associats a aquesta Fira de Tots Sants.
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La Fira a través del seu propi còmic
Redacció

L
'historiador i professor de Cocentaina, Pablo León, ha 

compost el guió del còmic que il·lustra la Fira de Tots 

Sants. 642 anys d'història continguts en 16 pàgines 

que arranquen des de l'origen, amb personatges tan 

imprescindibles com el mateix Pere IV, com explica l'autor. 

"Pere IV i el que llavors era el senyor feudal del poble, Alfons 

Roger de Llúria, que, al seu torn, era oncle del mateix Pere 

IV, van ser els qui van parir la Fira i el poble l'ha criada. El 

còmic parteix de la història de tres alumnes, que necessiten 

informació per a un treball de l'escola. L'oncle d'un d'ells és 

qui els facilita les dades i qui, al seu torn, es converteix en el 

narrador per a transportar al lector en el temps i explicar-li 

quin és l'origen d'aquesta història.

El còmic sobre la Fira de Tots Sants ha sigut il·lustrat 

per Jesús Huguet. La publicació forma part d'un projecte 

impulsat per la Acadèmia Valenciana de la Llengua, que 

afegeix a Cocentaina al pack de cinc municipis exclusius de 

la Comunitat que compten amb un còmic per a defensar el 

seu patrimoni i la seua història. Un vocabulari amb paraules 

pròpies com el verb 'firar' imprimeixen, a aquesta publicació, 

un toc molt contestà.

Com apuntava Ramon Ferrer, president de l'AVL, l'objectiu 

d'aquests còmics és "vertebrar el territori i promocionar la 

llengua valenciana, més encara entre la joventut". I és que 

aquest còmic de la Fira de Tots Sants, juntament amb els 

altres treballs editats,es repartirà entre els i les alumnes 

de totes les escoles valencianes de nord a sud del país. 

D'aquesta manera, la Fira de Tots Sants de Cocentaina serà 

coneguda i reconeguda pels més joves, sent així un element 

clau en la seua promoció pel territori valencià.

Per la seua banda Mireia Estepa recordava com va 

nàixer aquesta proposta ara fa més d'un any i com va ser 

precisament la contestana Verònica Cantó, Secretària de 

l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, qui es va encarregar 

que el projecte es concretara. Pablo León, historiador 

i mestre contestà, va rebre amb il·lusió l'encàrrec del 

consistori, i va ser ell precisament qui va transmetre amb 

tot detall l'essència de la Fira contestana a Jesús Huguet, 

encarregat d'elaborar les il·lustracions i qui, després de 

passar unes hores a Cocentaina, es va confessar "enamorat" 

del poble.

Tots dos han presentat un còmic de 16 pàgines en el qual 

els xiquets i xiquetes contestanes són els protagonistes i 

els qui van explicant, amb l'ajuda del seu 'tio Pòlit', els 

principals trets diferenciadors d'aquesta Fira de Tots Sants 

de Cocentaina: com i quan sorgeix, la seua evolució al llarg 

dels segles, principals indrets, la Fira en l'actualitat...

Aquest còmic de la Fira de Tots Sants és el número 13 

dins d'una sèrie que ha editat l'Acadèmia Valenciana de 

la Llengua i que, a banda de festivitats o esdeveniments 

destacats, també tracten sobre personatges o figures 

importants per al País Valencià o elements importants de 

la literatura valenciana.

Concurs aparadorisme
Redacció

L
’associació de comerç el Comtat 

de Cocentaina també s’ha fusionat 

en l’ambient de Fira. Així doncs 

el passat 29 d’octubre, el jurat format 

per Ana Sanz (arquitecta), Mª Luz 

Morant (pèrit en ceràmica artística), 

Mariola Monter (escaparatista), Reis 

Pascual i Carmen Camallonga com a 

representants de la Pia Unió Mare de Déu 

del Miracle i la junta de festes de Moros 

i Cristians, respectivament, van passar 

per cadascun dels aparadors per valorar i 

puntuar atorgant 5 premis diferents amb 

diferents categories (millor iluminacio, 

al més original, millor exposició de 

producte, millor ambientació de Fira i al 

més elaborat.

Representants de tots els partits polítics 

i corporació municipal acompanyaren al 

jurat per a major representació del poble 

i crear un ambient festiu a les portes de 

la nostra Fira.

I així va ser com a partir de les 18h 

el jurat  feia una visita als establiments 

adherits que es van presentar a la XXVI 

edició del concurs d'aparadorisme de 

la associació de Comerç. 

La veritat és que els comerços locals 

són els qui millor saben del sentir de la 

Fira i sens dubte així queda reflectit als 

seus aparadors. Moltes setmanes de 

feina, de pensar i de posar en escena 

el seu producte.

La més sincera enhorabona als 

guardonats i també als qui en aquesta 

edició no han tingut premi però que 

han aconseguit tindre uns aparadors 

especials i diferents per a la Fira 

contestana.
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Concierto Fira Tots Sants de la Banda de la Unión Musical 
Contestana y de la Orquesta de Pulso y Púa La Paloma
José Luis Muñoz Huércano.  Vicepresidente Unión Musical Contestana 

E
l sábado veinte de octubre, en el Auditorio José Pérez 

Vilaplana de la Unión Musical Contestana, tuvo lugar 

el tradicional concertó que año a año con ocasión de 

la Fira de Tots Sants de Cocentaina organiza la Orquesta de 

Pulso y Púa “La Paloma” y la Banda de la Unión Musical 

Contestana.

La primera parte del concierto corrió a cargo de la 

Orquestra de Pols i Plectre “La Paloma” que abrió el 

programa interpretando Amics de la música, pasodoble de 

Antonio Ferrándiz, continuando con la interpretación de 

la obertura de La italiana en Argel, opera en dos actos de 

Gioachino Rossini estrenada en el Teatro San Benedetto de 

Venecia el 22 de mayo de 1813. Seguidamente la Orquestra 

de Pols i Plectre “La Paloma” interpretó una selección de 

La viuda alegre, opereta en tres actos compuesta por el 

músico austro-húngaro Franz Lehár, estrenada en Viena el 

30 de diciembre de 1905. Para finalizar su intervención “La 

Paloma” interpretó una selección de La del manojo de rosas, 

zarzuela del maestro Pablo Sorozábal, estrenada con gran 

éxito en el Teatro Fuencarral el 13 de noviembre de 1934.

Tras un breve receso se inició la segunda parte del Concierto 

a cargo de la Banda de la Unión Musical Contestana que, 

bajo la dirección de su director titular Saül Gómez i Soler, 

comenzó interpretando Downey Overture, obertura para 

banda sinfónica de Óscar Navarro dedicada a la “Downey 

Symphony Orchestra”, banda sinfónica de Downey en 

California, con la que el compositor de Novelda homenajea 

el esfuerzo y dedicación de esta banda con una pieza que 

es una fusión de música Americano-Latina, recuerdo de los 

dos años que estuvo en California. Seguidamente la banda 

de la Unión Musical Contestana interpretó Flash, de Carlos 

Pellicer, suite para banda estructurada en tres movimientos, 

Overtura, Loving Time y Adornian finale, que fue compuesta 

en 2015 y dedicada a la Agrupación Musical Santa Cecília 

d'Ador en su 125 aniversario. Para finalizar el programa del 

concierto, la banda interpretó Manual del perfecte inoportú, 

de Joaquín Cano García, suite compuesta con motivo del 

25 Aniversario del Instituto de Bachillerato de Altea, que 

describe un día en la vida de un estudiante cualquiera del 

instituto “Bellaguarda” de Altea en cuatro movimientos, El 

perfecte inoportú fa tard a clase, El perfecte inoportú trau 

una xulia (i el pillen), El perfecte inoportú s´enamora de la 

professora de biología y El perfecte inoportú juga a futbol 

pels corredors de l´Institut.

Tras unas palabras de agradecimiento a músicos y 

asistentes y de despedida por parte de la presentadora Mari 

Nieves Pascual, se dio por concluido un concierto que sin 

duda hizo las delicias del público asistente.
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Les Bandes Joves de la Nova d’Alcoi i l’Ateneu de Cocentaina 
protagonistes del III Festival de Bandes Joves Fira de Tots Sants

L
a Banda Jove de la Societat Ateneu Musical de 

Cocentaina va celebrar el passat dissabte, dia 27 

d’octubre de 2018 la III Edició del Festival de Bandes 

Joves Fira de Tots Sants. Com cada any, el festival musical 

compta amb una banda jove convidada i aquest any fou la 

Banda Jove de la Societat Musical Nova d’Alcoi. El públic 

assistent va gaudir de la millor música feta pels més menuts 

amb un programa molt treballat amb bandes sonores i 

música festera.

L’encarregada d’encetar el concert va ser la formació 

musical alcoiana amb el seu director al capdavant, Jesús 

Fuertes García. Començaren interpretant el pasdoble 

“Alma Española” del compositor Camilo Pérez Laporta, 

seguidament es va escoltar la peça “Caveman” del 

compositor valencià Xavier Zamorano i la marxa mora 

“Rahtsi” d’Enrique Ródenas, músic de la Nova d’Alcoi. 

Acabaren la seua actuació amb l’obra “Day and night” de 

Xavier Zamorano també i la peça “Disney film favorite” amb 

arranjaments de Johnnie Vinson que ens varen fer recordar 

les pel·lícules més famoses de Disney.

En la segona part va ser el torn de la Banda Jove de la 

Societat Ateneu Musical de Cocentaina baix la batuta del 

seu director Joan Soler Sellés. Començaren fent sonar el 

pasoble “Luis Sáez” del mestre contestà José Insa Martinez. 

Tot seguit interpretaren “El Ciclo de la vida” de la famosa 

pel·lícula de Disney “El Rey León” i també la banda sonora 

del film “Jurassic Park”. Per finalitzar, el concert es va tancar 

amb les notes de l’obra “A Medieval Suite” del compositor 

André Waignein que ens traslladà a l’època medieval.

Aquest concert és el segon que la banda jove de l’Ateneu 

fa en poc temps ja que el passat 30 de setembre també 

va participar en el Concert A2BANDES juntament amb la 

banda jove de la Nova d’Alcoi a l’emblemàtic Salón Rotonda 

de “El Círculo Industrial” d’Alcoi. Un concert emmarcat en 

la campanya “Al voltant de la música, l’esperit d’un poble. 

Societat Ateneu Musical de Cocentaina

600 anys. Tots a una veu” per celebrar el 600 aniversari de 

la Generalitat Valenciana.

Amb aquest Festival de Bandes Joves Fira de Tots Sants 

es tanquen els concerts d’intercanvi que ambdues bandes 

joves, la de la Societat Musical Nova d’Alcoi i la de l’Ateneu 

Musical de Cocentaina, han realitzat i que tan beneficiós ha 

resultat per als músics que estan formant-se. Els més joves 

de les formacions musicals han pogut gaudir i enriquir-se 

de noves experiències així com de l’oportunitat de por tocar 

en distints lloc, fer amics i créixer musical i personalment 

fent música.

Concurs Sol a sol

T
ambé la Fira te el seu apartat per als concursos i un 

any més, a la plaça Mossèn Eugenio Raduan ha tingut 

lloc el concurs de Sol a Sol que abarca disciplines com 

la música i el ball.

Tanmateix, estem pendents de la quarta edició del concurs 

retrats de Fira. Per participar cal enviar fotos del que ha 

sigut aquesta Fira de 2018. L’adreça és retratsdefira@

cocentaina.org i podràs guanyar: un cap de setmana per 

a dues persones, un xec regal de 75 € per a gastar en un 

establiment de l'associació de comerç o un sopar/dinar per a 

dos a un establiment d’hosteleria de l’associació de comerç 

i servei. El veredicte el revista del mes que ve.
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La Fira i l’esport

L
a Fira també ha sigut esport i així els dies previs a la 

Fira vam tindre dues cites amb els escacs, una amb la 

petanca , el calitx i també el futbol. Però anem per parts.

El dissabte 27 de vesprada, el Contestano veterans va 

organitzar el I Trofeu Fira de Tots Sants. El partit es va 

disputar al camp de La Via i el rival va ser l’Hercules. Un 

gran encontre que també s’emmarca dintre dels actes del 

centenari de l’entitat rogeta.

Redacció

El diumenge 28 d’octubre vàrem tindre dues cites 

importants amb els escacs, per una banda amb el 9º Torneig 

Internacional d’escacs “Fira de Tots Sants” que va comptar 

amb la participació de primeres figures del mon dels escacs 

a nivell mundial. Dit torneig era valedor per al Circuit de la 

Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana “Copa de 

Campions Absolut”. També eixe diumenge, Cocentaina 

albergava la 20° edició de l’intercanvi Cultural d'Escoles 

d'Escacs "Fira de Tots Sants" 2018, que està organitzat 

pel Club d'Escacs Cocentaina, amb el patrocini del Consell 

Local d'Esports del M. I. Ajuntament de Cocentaina, i 

l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant. Els 8 equips que van 

participar van ser:  Escola d'Escacs de Cocentaina, l'Escola 

d'Escacs Tabiya Alcoi, el Col·legi Salesià Sant Vicent Ferrer 

d'Alcoi, el Col·legi La Salle d'Alcoi, el Col·legi Públic Miguel 

Hernández d'Alcoi, el Col·legi Salesians Joan XXIII d'Alcoi, el 

Col·legi Públic Real Blanc de Cocentaina, i l’Escola Municipal 

d'Escacs de Beniarrés.

Seguint en el diumenge, també es va dur a terme una nova 

edició de la Melé Fira de Tots Sants de petanca. El quadre 

d’honor va quedar: 1er premi per a la dupleta formada per 

Rosario Parra (Cocentaina) i Francisco Fernández (Muro);  

2n Miguel Oliver (Cocentaina ) i Vicente Carbonell (Muro); 3r 

Manolo García i Toni Quadrado (tots dos d’Alcoi) i 4t la parella 

formada per Vicent Bou (Gandia) i Pep Jordá (Cocentaina). 

Pel que fa a la consolació, el primer lloc és per a la dupleta 

formada per Toni Navarro (Alcoi) i Juan Ruíz (Cocentaina); 

2n Andrés i Pep Pellicer (els dos de Cocentaina); 3r Rober 

Doménech (Cocentaina) i Fran (Alcoi) i 4rt Santi Aparisi i 

Miguel Valor (els dos de Cocentaina).

També el calitx va disputar el seu trofeu de Fira. Organitzat 

pel Contestano Calix Lluna d’Elsa, el diumenge 28 es van 

disputar les finals deixant al Zona Verde com a equip campió 

d’aquesta edició. El 2n lloc va ser el Bar Avenida; els 3rs 

els Manchegos; el 4rt el Contestano Calix Lluna d’Elsa; 

els cinquè els Amigos del Calix i el Bar el racó de Batoy 

quedaven cuers de dita competició.

Però també els dies de Fira vam tindre una cita molt 

especial amb l’esport de primera línia i de la ma del club 

pilota Cocentaina. Un any més, l’esport més valencià va 

estar present en el certamen contestà i ho va fer amb tres 

partides totalment diferents: el dia de Tots Sants amb una 

partida amb els millors pilotaris d’arreu que no van voler 

perdre’s la cita que el club contestà els va brindar, en la 

que va ser la XIV edició del Trofeu de Raspall i que va 

comptar amb Waldo (Oliva) i Moriana (Cocentaina) front a 

Alberto (Aielo de Rugat) i Iván (Ontinyent). El dissabte van 
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tindre jornada del campionat de rapsall de la Vall d’Albaidai 

ja el diumenge va tindre lloc la VII partida de raspall amb 

la indumentària tradicional. Aquesta partida la juguen els 

mateixos membre del club pilota Cocentaina i sens dubte 

crea un punt d’atracció en el visitant. D’aquesta manera, 

la pilota es fusiona en Fira i forma part d’ella. Les partides 

es van jugar al carrer Cervantes on també, els pilotaris es 

vendaren els dits per preparar la partida, fet que desperta 

molt curiositat entre els espectadors.

I també en plena Fira, en l’espai outdoor dedicat a l’esport 

es va dur a terme la presentació del llibre-conte de Vicent 

Belda, “La forja d’un campió”. Es tracta d’un recorregut 

pels inicis del corredor Vicent Belda, com es va forjar fins 

arribar a ser un gran ciclista professional, com va créixer 

I no volem oblidar-nos del club BTT Montcabrer que el 

diumenge anterior a Fira també varen realitzar el seu 

tradicional esmorzar de Fira al Mas de Llopis, així com el 

Centre Excursionista contestà que també va tindre l’esmorzar 

de Fira a la seua seu. 

i com naix la seua afició al mon del ciclisme. El llibre està 

escrit en forma de conte pel gran rondaller Jordi Raúl Verdú 

i il·lustrat de manera excepcional per l’artista Maria Belda. 

L’acte de presentació va crear una gran expectació i per al 

propi Vicent el valor més gran del llibre és donar a conèixer 

les seues arrels. Vicent sempre ha sigut un enamorat de la 

Fira i què millor que presentar el llibre en plena Fira i així va 

ser, el divendres 2 de novembre es feia públic aquest treball.

Assenyalar que el llibre el podran adquirir a les llibreries 

contestanes.

Ja ho veuen, la Fira ha sigut cultura, ha sigut art, literatura...

és la Fira dels sentits...i també la Fira de l’esport.
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9 d’octubre a Cocentaina, la festa dels valencians amb 
la colla contestana Mal Passet

D
e nou Cocentaina ha sabut celebrar la festa de 

tots els valencians i les valencianes: la festa del 9 

d’octubre. Els actes van començar ja el divendres 5 

amb el correllengua i la participació dels centres d’educació 

d’infantil i primària de Cocentaina i la Fpa Beniassent. La 

flama del correllengua va omplir de música i festa el pati 

d’armes del Palau Comtal.

Ja el dia 9 d’octubre, el so sempre alegre i festiu de la 

colla de dolçaines i tabals Mal Passet va envair els carrers 

de Cocentaina. Puntualment a les 10 partiren de la plaça 

de la Vila amb el grup de muixerangues Penyeta Blanca de 

Cocentaina que van anar fent castellets fins arribar al Teular. 

Una vegada tots reunits a l’escenari exterior del Teular, es 

va procedir a l’entrega de premis del II Concurs de lletres 

en valencià. 

L’acte va seguir amb la lectura del manifest, enguany a 

càrrec de la pròpia colla contestana qui amb Pablo León 

van elaborar un text que van declamar Gabri Francés i la 

seua filla Elena Francés mentre la colla tocava en certes 

parts de la lectura. El manifest fou ben aplaudit per tots 

els presents. El mati va continuar amb una gran exhibició 

del figures i castellets de la Penyeta Blanca muixerangues 

i amb les dansades tradicionals que ens van oferir el grup 

de danses de Cocentaina. El dia va concloure al parc de 

Sant Hipòlit i les palles de germanor, reivindicant tots junts 

la festa del 9 d’octubre. 

A continuació els oferim el manifest que van poder 

escoltar el dia 9 d’octubre i que també, aquesta casa, Ràdio 

Cocentaina, els va oferir en directe.

1.ORÍGENS HISTÒRICS

València, 8 d’octubre del 1238. Des dels afores de la 

ciutat, un rei vingut del nord, fixa la mirada en la poderosa 

ciutat que defensa el Túria. Dominada pels musulmans 

des de fa segles, la Balansiya islàmica espera el remat 

final d´un exèrcit liderat per Jaume, fill i hereu del rei Pere 

i Maria de Montpellier. Després de conquerir Mallorca, la 

Corona d´Aragó anhela més terres al sud. El rei, sabedor 

que la victòria és segura, entrarà de bon matí a la ciutat per 

rendir-la, sense saber que el dia de demà, el 9 d´octubre, 

marcarà per sempre la història d´un poble: el poble valencià.

MÚSICA COLLA: Castell Ocaive 

2.FURS I EXPANSIÓ MEDITERRÀNIA

Rendida València, Jaume, nomenat el Conqueridor, 

avança cap a les terres del sud, més enllà del Xúquer, 

arribant fins a Biar i Bussot. Allà marcarà els límits del nou 

regne, atorgant-li lleis pròpies, els Furs valencians.  Segles 

després, el nou regne expandirà els seus dominis per la 

Mediterrània. Serà al segle XV quan València conega el seu 

millor moment, convertint-se en una poderosa ciutat. Poetes 

i escriptors enaltiran encara més la seua cultura: Joanot 

Martorell, Ausiàs March, Isabel de Villena, Roig de Corella… 

Les lletres valencianes seran llegides a molts llocs europeus, 

convertint així el valencià en una llengua de prestigi. És 

un segle on la cultura valenciana coneixerà la seua època 

daurada per excel·lència.

MÚSICA COLLA: La Morisca

3.DECADÈNCIA I NOVA PLANTA

Però la grandesa del regne no serà eterna. Els segles 

següents sumiran en una etapa fosca l´antic regne que 

Jaume va fundar un dia com hui. A poc a poc, la poderosa 

influència de Castella anirà sentint-se més i més. Els reis, 

cada vegada més autoritaris, ignoraran les institucions 

valencianes, fins a arribar als primers anys del segle XVIII. 

Una cruenta guerra es va lliurar pel domini dels territoris 

hispànics, i el Regne de València en va eixir derrotat. A la 

batalla d´Almansa, Felip d´Anjou va derrotar Carles d´Àustria, 

Redacció
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eliminant així la resistència valenciana i el poder 

mantenir els Furs. Com a càstig, aquell regne que va 

nàixer al segle XIII, va veure com se li prohibiren els 

seues costums, institucions i la seua llengua. Era el 

Decret de Nova Planta, signat per un nou monarca, 

Felip de Borbó. Els valencians entràvem en la nostra 

època més fosca…

MÚSICA COLLA: L’Enterro d’Algemesí

4.EL POBLE MANTÉ VIVA LA FLAMA

Ciutats socarrades, viles saquejades i una cultura 

oprimida. Aquest va ser el resultat d´una guerra… Un 

silenci es va apoderar dels territoris valencians, un 

trist i pesant silenci solament interromput per la gent 

anònima, la gent del poble, qui seguia parlant en la 

seua llengua. La nostra cultura, anestesiada, adormida, 

bategava al ritme dels llauradors, dels comerciants, dels 

tintorers i de les batonadores. Però, tot i que ho van intentar, 

el valencià i les nostres tradicions, no van morir. El poble 

les va mantenir vives. I de volta en volta, es podien escoltar 

les notes de les dolçaines, testimoni d´una cultura que 

aleshores, lluny de viure, es dedicava a sobreviure. 

MÚSICA COLLA: Tio Canya 

5.COCENTAINA, POBLE VALENCIÀ

Des de Vinaròs fins a les terres del sud, pròximes a 

Castella, el poble valencià, resignat, veia passar les dècades, 

els segles; treballant per menjar, veient nàixer alguns erudits 

que aportaven un poc de llum. Un d´eixos pobles, envoltat 

de muntanyes a la ribera del riu Serpis, era Cocentaina. 

Una vila hereva d´un passat marcat per diferents cultures, 

una vila de llauradors, fidel a les seues tradicions culturals 

i religioses. Una vila privilegiada pel rei Pere IV atorgant-li 

permís per fer una Fira per Sant Miquel. Una vila que, amb 

el fet de transcórrer dels segles, va viure al compàs dels 

esdeveniments de la resta del País Valencià, mantenint el 

valencià com a llengua pròpia, mentre als papers solament 

s´escrivia en castellà. Una vila valenciana que ha vist renàixer 

una televisió feta en valencià i que ha recordat que enguany, 

la nostra Generalitat Valenciana  ha complit 600 anys. Una 

vila que ha vist com, tres segles després i després de molts 

anys de lluita, a les escoles, al seu ajuntament, a les seues 

botigues, a la seua ràdio i revista, als seus  teatres i concerts, 

a les seues festes... ha tornat i està present el valencià. 

MÚSICA COLLA: Tanina

6.COLLA MAL PASSET, LA MÚSICA FA POBLE

I ací ens trobem un any més, 780 anys després d´aquell 9 

d’octubre de 1238, per recordar qui som, d´on venim i quina 

ha sigut la nostra història com a valencians i valencianes. 

Una història farcida de cicatrius en forma de dictadures, 

guerres, calamitats naturals, i també de corrupció, 

retallades econòmiques i amiguismes, els quals volem 

vorer desaparéixer per sempre. Per aquest motiu, volem 

recordar als nostres representants polítics, bé siguen locals, 

autonòmics, estatals o europeus i siguen del partit polític 

que siguen, que mai no obliden que si estan ací, és perquè 

el poble així ho ha volgut, i que, per damunt de qualsevol 

interès personal, institucional, polític.... està la gent que xafa 

terra i lluita dia darrer dia per la seua supervivència.

Per altra banda, la nostra història ha estat glossada per 

lletraferits com Enric Valor, Vicent Andrés Estellés, Ovidi 

Montllor, Isabel Clara-Simó o el recordat poeta contestà 

Vicent Valls i González… Així com també socarrats de 

generacions actuals,  com Ivan Carbonell, Juan Fran 

Ferrándiz o Andreu Valor. Al mateix temps, una nova 

generació de grups musicals estan apostant pel valencià 

com a llengua per fer sonar les seues cançons: són una 

nova fornada de joves músics del segle XXI que componen, 

pensen i actuen en valencià.  Però aquest moment de 

renovada vitalitat del valencià no ens ha de fer pensar que 

tot està fet. La llengua es dignifica cada dia i cal cuidar-la 

i defensar-la amb la dignitat que mereix, fent del valencià 

una opció tan vàlida com altra llengua per comunicar-se a 

tots els nivells. Estimem la nostra llengua no perquè siga 

ni millor ni pitjor que altra, sinó senzillament perquè és LA 

NOSTRA. “Som nosaltres els qui hem de mantenir el foc: 

perdre la identitat és com oblidar-nos plenament d’on som”.

Enguany, el Mal Passet hem estat els escollits per llegir el 

manifest d’aquest dia, el dia dels valencians i les valencianes. 

I hem volgut fer un repàs a la nostra història per saber qui 

som i d´on venim, tot acompanyat per la nostra música: 

la dolçaina i el tabal. Per a nosaltres, pròxims a complir ja 

20 anys com a colla, és un honor poder estar cada any en 

aquesta festa col·lectiva, xafant terra, colze amb els nostres 

veïns i veïnes. Com canta el nostre paisà músic Andreu Valor, 

“ací ens pariren i ací estem”. 

Volem acabar el nostre manifest d’aquest 9 d’octubre, 

apel·lant i recordant la filosofia i l’esperit d’una de les 

nostres senyes d’identitat, la qual forma part del patrimoni 

immaterial de la humanitat, La Muixeranga, un símbol que 

ens mostra i ens ha de fer pensar la manera de treballar 

en pro de la nostra cultura, de  la nostra llengua, amb una 

base sòlida, unint-nos tots, braç a braç, fent pinya,  homes, 

dones, xiquets, xiquetes, ajudant-nos, donant-nos suport, 

amb el front ben alt, mirant cap amunt, sense complexes... 

lluitant per construir, poc a poc, la nostra identitat, la nostra 

història, la nostra cultura; pel que som i pel que volem ser... 

El poble valencià

MÚSICA FINAL: fort final de La Muixeranga”

Colla de dolçaines i tabals Mal Passet
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La Pia Unió Verge del Miracle celebra els actes d’exaltació 
del mig any de la festa Patronal
Ja tenim als comtes, mossèn i suplicant per a les festes de 2019
Redacció. fotos: Ull de peix fotografia

E
l presentador d'TVA, Rubén Cervera Gascó, 

serà l'encarregat de declamar la Súplica a 

la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina 

en el dia gran de les festes en honor a la patrona 

contestana del proper any 2019. Cervera ha estat 

triat en el transcurs del sorteig que es va realitzar al 

Monestir de les Clarisses coincidint amb els actes 

de la Setmana d'Exaltació que commemora en 

aquest equador del mes d’octubre, el Mig Any de 

les celebracions dedicats a la Mareta.

Tanmateix, en dit sorteig van estar elegits també 

els xiquets que representaran els papers de Comte, 

Comtessa i Mossèn durant les festes patronals de 

l'any que ve. En aquesta ocasió assumiran aquesta 

tasca, respectivament, els xiquets Álvaro León Gilabert, Lucía 

Català White i Lucas Miró Campos. 

Però abans del sorteig  es van lliurar diversos premis 

als guanyadors del concurs escolar de dibuix i redacció 

així com als que van ser guardonats en el III concurs de 

fotografia. Cal assenyalar en aquest sentit que els xiquets 

guanyadors al Certamen Literari van llegir les seves poesies 

i redaccions als peus de la Mare de Déu del Miracle mentre 

que els dibuixos premiats es van col·locar en una mostra 

a la Sala d'Exposicions del Palau Comtal a l’igual que els 

treballs premiats i presentats al concurs de fotografia on els 

guardonats han sigut els següents:

1-Paco Sempere

2- Mari Luz Morant

3- Rosana Marset

La Setmana d'Exaltació de la Mare de Déu del Miracle 

seguia el divendres 19 d’octubre, amb una Missa al Monestir 

de les Clarisses que incloïa la presentació dels nounats a 

la Patrona així com la participació dels matrimonis que 

compleixen 19 anys de casats.
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A l’endemà, van tenir lloc les solemnes 

vespres a les 20’30 de la vesprada en 

el mateix Monestir de la Mare de Déu i 

després el Cor Just Sansalvador va oferir 

un concert.

Finalment, el diumenge dia 21 es va 

celebrar la Missa matinal a les 8’30h i 

sobre les deu es dispararen les 27 salves 

que recorden el Miracle de la Mare de 

Déu. 

El matí va avançar amb una cercavila i 

l’Eucaristia solemne dedicada a la Mare 

de Déu del Miracle en la qual es va beneir 

i imposar les medalles de la Mareta a 

les majorales i majorals de les Festes 

patronals del pròxim any. 

Membres de la comissió el V centenari peregrinen a Lourdes

E
n poc més d’un any, Cocentaina celebrarà el V 

centenari del prodigi de les llàgrimes de sang, 

aquell miracle que canviaria per complet la 

devoció i el sentir del poble contestà.

Com ja hem assenyalat en altres publicacions, 

s’ha format una comissió dividida en subgrups 

que estan treballant diferents aspectes i actes a 

organitzar per commemorar dita efemèride.

Així doncs, diversos membres de dita comissió 

van organitzar un viatge de peregrinació a Lourdes 

a fi de començar a menejar el que podria ser un 

any sant ací a Cocentaina.

Els peregrins van tindre sempre present a la Mare 

de Déu del Miracle.

Redacció
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L’Ajuntament de Cocentaina ha iniciat els tràmits per a 
recuperar el refugi antiaeri de la Guerra Civil

L
'Ajuntament de Cocentaina ha iniciat els tràmits per a 

recuperar el refugi antiaeri de la Guerra Civil, situat baix 

del Palau Comtal, així com també del torrejó en l’entorn 

del castell. Segons va explicar ahir  dijous en roda de premsa 

l'alcaldessa, Mireia Estepa, per a la primera actuació estan 

pendents d'un informe de la Conselleria per a començar la 

licitació de la redacció del projecte, mentre que el cas de la 

fortalesa aquest procés ja està iniciat. 

Les obres sumen una inversió de quasi 370.000 euros 

i formen part de les actuacions destinades a impulsar la 

protecció, el foment i el desenvolupament del patrimoni 

cultural dels municipis de la Comunitat Valenciana que 

co-finança la Generalitat a través de fons europeus FEDER. 

En concret, Cocentaina rebrà 159.000 euros procedents del 

Programa Operatiu Feder 2014-2020. 

Cal recordar que el torrejó del castell data del segle XV i 

que el refugi de la Guerra Civil compta amb uns 400 metres 

quadrats de galeries. En aquest últim projecte, la alcaldessa 

va insistir que la idea és recuperar la seua aparença antiga 

i que el recorregut que s'oferirà al visitant compte amb 

material de l'època. Mireia Estepa va destacar la labor que 

està realitzant el departament de Patrimoni, i en concret, la 

tècnic municipal Elisa Domènech

Cal destacar que l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa, va estar acompanyada a la roda de premsa, entre 

d’altres, pel director general d'Administració Local de la 

generalitat Valenciana, Antoni Such, que visitava el nostre 

poble per a presentar aquests projectes  destacant també 

que totes les obres que formen part del programa han d'estar 

acabades al desembre de 2019 i que la inversió no solament 

ha de servir per a recuperar patrimoni, sinó també ha de ser 

visitable ja que, va assegurar, no es finança cap projecte que 

no es vaja a poder utilitzar pels veïns i visitants del poble.

En el cas concret de Cocentaina, Antoni Such va exposar 

que la recuperació del refugi antiaeri suposa una inversió 

total de 245.114 euros i la subvenció és de 108.000 euros, 

mentre que en el cas del torrejó del castell  el pressupost és de 

124.665 euros i l'ajuda de 51.500 euros. Va assegurar estar 

molt satisfet per que a Cocentaina han segut molt ambiciosos 

i han presentat dos projectes i els dos van a dur-se a terme.

Redacció

L’alcaldessa es reuneix amb els grups polítics per explicar 
el plec de la redacció del projecte d’unificació del Bosco
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
la reunió del 15 d’octubre van assistir l’alcaldessa, 

la secretària de l’ajuntament i tots els representants 

pol í t ics, excepte el portaveu del Col· lect iu 

03820-Compromís. Allí es va explicar el plec de condicions 

que ha de regir la redacció del projecte d’unificació del Sant 

Joan Bosco i la direcció d’obra.

Mireia Estepa va convocar a tots els grups polítics el 

passat 8 d’octubre, a l’hora que compartia amb ells tota la 

documentació pertinent, que en aquests moments encara 

no és pública.

Durant l’encontre la regidora d’Educació va explicar tot 

el procés d’elaboració del plec: el 22 d’agost Conselleria va 

enviar les competències definitives per a la unificació de 

l’escola; el 29 del mateix mes la secretària ja havia preparat 

un primer esborrany que l’arquitecta municipal i la tècnica 

van revisar quan van tornar de vacances la segona setmana 

de setembre; l’11 de setembre es van reunir la secretària, 

les tècniques i l’alcaldessa per revisar el plec, reunió que es 

va repetir l’1 d’octubre per veure si les modificacions fetes 

durant la reunió estaven ben recollides al plec i, finalment, 

una setmana després s’acabava de redactar el plec definitiu 

que és el que Mireia Estepa va facilitar als grups polítics per 

aclarir els dubtes i recollir les seues impressions.

La regidora d’Educació comentava que «s’ha treballat a 

destall, en un temps rècord, amb aquest plec perquè la 

unificació del Bosco és prioritària i el nostre compromís amb 

la comunitat educativa és ferm» i afegia que «hem de ser 

conscients que és una obra importantíssima i complicada i 

que fer les coses bé comporta estudiar-les amb deteniment, 

no volem cap error per al futur».

El següent pas serà que el ple aprove el plec per poder 

iniciar la seua licitació, un procediment que durarà 

aproximadament dos mesos, ja que per la seua quantia 

econòmica i per la seua duració s’ha de publicar al Diari 

Oficial de la Unió Europea, per aquest motiu els terminis 

són més llargs que de costum.

«Si tot va bé tindrem adjudicada la direcció d’obra i la 

redacció del projecte per a principis de 2019, moment en què 

posarem en comunicació a l’arquitecte amb l’escola per recollir 

les seues propostes i que formen part del projecte, sempre 

que Conselleria ens ho permeta», comentava l’alcaldessa.
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El govern de Cocentaina liquidarà els deutes amb els bancs 
i ampliarà en 2019 més de 300.000 euros les inversions 
en el municipi
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l govern municipal de Cocentaina va proposar al ple 

d’aquest mes d'octubre una proposta amb la qual 

pretén liquidar els deutes públics amb els bancs fent 

ús del romanent existent i destinar a inversions els diners 

previstos per al deute en l’exercici de 2019.

Cocentaina destina cada any vora 220.000 euros al 

pagament de préstecs i interessos a les entitats financeres. 

Una quantitat, unida a la que rep (100.000 euros) de la 

Conselleria de Cultura en concepte de devolució de la 

inversió per fer la nova biblioteca, que aportaria a les arques 

municipals una quantitat pròxima als 320.000 euros que 

anirien en el 2019 per a realitzar noves inversions i, per tant, 

a millorar la vida dels contestans i contestanes.

D’aquesta manera, la regidoria d’Hisenda i, en definitiva, el 

govern municipal contestà, culminaria un procés progressiu 

i sostenible d’eliminació del deute públic en paral·lel a 

l’augment de les inversions. El deute amb els bancs quedaria 

reduït a zero, mentre que la inversió mitjana en els últims 

10 anys hauria ascendit a 1,85 milions d’euros.

Cal ressaltar que aquest període (2007-2017) inclou els 

anys de pitjor crisi financera i econòmica de l’Estat espanyol 

en les últimes dècades. A més a més, s'aconsegueix un elevat 

índex d’inversions sense haver augmentat els impostos. Al 

contrari, s’ha abaixat l’IBI en els últims dos anys un 15% 

i s’ha suportat l'increment important de la despesa del 

municipi, que ofereix tots els serveis públics (llum, brossa, 

aigua, manteniment, instal·lacions esportives, educatives, 

culturals i socials, etc...) així com totes les activitats de les 

diferents associacions sufragades amb diners públics. Uns 

costos que no han deixat de pujar notablement en els últims 

anys, com és el cas de la llum, que en un any ha augmentat 

un 16% (per a Cocentaina suposa 160.000 euros més en 

concepte de llum, en tan sols un any).

Per a Marcos Castelló, regidor d’Hisenda, suposa aquesta 

una gran oportunitat per a continuar apostant per la 

ciutadania i per Cocentaina: “Volem deixar de pagar cada 

mes als bancs i destinar eixos diners al municipi. Acabarem 

aquest any sense deutes amb els bancs i amb un increment 

important de la inversió. Tot, sense apujar els impostos. Açò 

demostra una gestió econòmica i financera molt eficient, 

conscient i meditada, sense improvisacions ni imprudències, 

que ens permetrà en futurs exercicis comptar amb una major 

estabilitat pressupostaria i amb l’increment de la partida 

d’inversions dins del pressupost municipal”.
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El PP cuelga la Reial Senyera en el Castillo de Cocentaina 
y pide potenciar las tradiciones locales
NP Partit Popular Cocentaina

E
l PP reivindica los símbolos oficiales de los valencianos 

y pide potenciar bienes culturales como las danzas, la 

própia história y el himno oficial de Serrano.

Durante la mañana del 9 de Octubre, los populares 

colgaron la Reial Senyera de la Comunidad Valenciana en el 

Castillo de Cocentaina. La formación reivindica así el símbolo 

oficial de todos los valencianos y aprovecha para pedir que 

la fiesta del 9 de Octubre se despolitice y se respete como 

lo que és: la fiesta de todos los valencianos que se sienten 

partícipes de un proyecto en común que es la Comunidad 

Valenciana y que sienten apego por sus raíces. “No habria 

ningun tipo de confrontacion respecto a la colocacion de la 

bandera si se respetara lo oficial desde el principio” aseguran 

los populares.

Los populares también reclaman un 9 de Octubre 

capitaneado por la Reial Senyera, el Himno de Serrano 

y las tradiciones más arraigadas de Cocentaina como 

las tradicionales danzas. También piden aprovechar la 

festividad para ensalzar la cultura local y la propia historia 

del municipio.

El PP denuncia que la Consellería no paga la renta 
valenciana de ciudadanía des del mes de abril
NP Partit Popular Cocentaina

E
l PP de Cocentaina denuncia que el Ayuntamiento esta 

tramitando ayudas de emergencia para compensar los 

impagos de la Conselleria.

Los populares califican la situación de insostenible ya 

que el presupuesto municipal esta asumiendo los impagos 

del gobierno de Puig y Oltra. Piden más contundencia del 

Gobierno contestano para reclamar lo que nos toca por ley 

para así, dejar de ahogar a municipios con presupuestos 

humildes como el nuestro. 

Curiosamente, los contribuyentes contestanos no 

recuperarán el montante económico de las ayudas aún 

pagando la Consellería los retrasos.
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EUPV organitza unes jornades al parlament europeu sobre 
la  memòria històrica AL  País Valencià
NP EUPV L’Alcoià, El Comtat i La Foia de Castalla

A
mb el títol “La Dignitat Recuperada” l'eurodiputada 

Marina Albiol va organitzar els passats 16 i 17 

d'octubre unes Jornades al Parlament Europeu per a 

donar a conéixer les diferents iniciatives de recuperació de 

la memòria històrica al País Valencià.

Membres d'EUPV i activistes de la comarca van compartir 

la feina que du fent-se a les diferents poblacions del País 

Valencià per tal de recuperar i posar en valor la memòria 

històrica, al mateix temps que van conéixer els programes 

que es desenvolupen a la Unió Europea, relacionats en la 

memòria democràtica.

El programa va comptar amb la presència de l’eurodiputat 

alemany Martin Schirdew, l’europarlamentari grec 

Nikolaos Chountis, l’eurodiputat portugués Joao Ferreira i 

l’Eurodiputada Italiana Eleonora Forenza que van exposar 

les experiències de la memòria històrica en els diferents 

estats europeus.

Eli Aleix, Coordinadora Comarcal d'EU comenta; “Sabíem 

que quedava molt per fer en qüestions de recuperació de 

la memòria històrica i democràtica, però després d'escoltar 

les ponències de la representació de Portugal, Grècia, 

Alemanya i Itàlia ens ha quedat més clar que el que passa 

a l'estat espanyol dista molt del que seria tolerable i que 

hem de continuar lluitant contra l’oblit i per recuperar la 

memòria col·lectiva”.

Per altra banda les jornades van comptar amb la presència 

de Rosa Perez Garijo, responsable de l'Àrea de Memòria 

Històrica de la Diputació de València i Coordinadora 

d'EUPV que va presentar el documental “Fills del silenci” 

La Diputada va explicar la feina que està duent-se a terme 

en l'exhumació de les foses al Cementeri de Paterna.

A continuació l'historiador i regidor de Guanyar Alacant, 

Dani Simón, va presentar la seua ponència sobre el 

bombardeig del Mercat d'Alacant.

Dins de les jornades Juan Moreno advocat i membre d'IU 

va presentar la proposició de llei d'IU sobre “Reconeixement 

i reparació de les víctimes del franquisme” i el grup per la 

recerca de la memòria històrica de Castelló va exposar els 

projectes que estan treballant per a la recuperació de la 

memòria democràtica.

Per a finalitzar, l'historiador alcoià Àngel Beneito va posar 

en valor la solidaritat internacional a l'Hospital Sueco-

Noruego d'Alcoi.

La Coordinadora d'EU afirma: "Després de 43 anys 

d'impunitat a l'estat espanyol, hem de continuar treballant 

per a combatre el feixisme, no podem permetre que ningú 

oblide la barbàrie que van patir les víctimes del franquisme i 

les seues famílies, la democràcia té un deute amb aquestes 

persones. Exigim reparació justícia i dignitat".

Respectem-nos comença el curs amb cares noves a la junta

C
omencem temporada amb nova junta i amb moltes 

ganes de continuar defenent la lluita pels animals 

abandonats de la nostra població. Aquestos últims 

mesos han siguts durs per a la protectora, molts gats i 

gossos abandonats o perduts, altres per sort feliçment 

recuperats pels seus amos, alguns en cases d’acollida i altres 

sentenciats a estar a una gàbia, ja que no els reclama ningú.

Gossos petits abandonats dins d’una caixa plens de puces 

i apartats de la seua mare de manera salvatge sense cap 

pietat. Ventrades de gats amb el cordó umbilical penjant 

que els unia a sa mare, tirats a un contenidor com una 

bossa de fem. En fi, un muntó de situacions que cada dia 

es presenten i que intentem, amb els mitjans que tenim i 

amb la col·laboració de molta gent solidària que difon i ajuda 

a la nostra associació, tirar endavant. Els animals no tenen 

culpa de pagar el sense sentit de molta gent. 

Per això et demanem que “NO ABANDONES”, que poses 

xip i esterilitzes la teua mascota, evitaràs que tots estos 

problemes que causen tant patiment als animals s’acaben. 

Tot això sense comptar les multes administratives per 

abandó, o per no tindre la documentació de l’animal en 

regla quan es recupera. 

Des de RESPECTEM-NOS volem donar les gràcies a totes 

les persones que ens ajuden i que fan que seguim amb 

més ganes cada dia, de lluitar i de per a posar veu als qui 

no la tenen. 

També t’animem que et facis voluntari ET NECESSITEM



ACTUALITAT20 Revista El Comtat novembre 2018

I Concurs de curts «Influencer de Participació Ciutadana»
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a regidoria de Participació 

Ciutadana llança el I Concurs de 

curts «Influencer de Participació 

Ciutadana» dirigit a tots els xiquets i 

xiquetes en edat escolar.

Aquest nou concurs arriba amb la 

voluntat de sensibilitzar als menuts i 

joves de Cocentaina en la participació 

ciutadana i un dels seus pilars: els 

pressupostos participatius. Una idea 

que va portar al Consell la regidora 

de Participació Ciutadana i que va 

comptar amb la conformitat de tots 

els membres excepte un. Mireia 

Estepa explicava que «al Consell 

ens il·lusiona que l’interés per la 

participació ciutadana arribe a tota 

la població i aquesta és una forma, 

pensem que molt atractiva, de fer-la 

arribar a la part més jove de la societat 

contestana».

Els interessats en participar hauran 

de presentar en l’ajuntament abans 

del 12 de novembre en un pendrive 

un curt de màxim 2 minuts de duració 

on s’explique el procediment per a 

presentar propostes als pressupostos 

i votar-les.

El 16 de novembre a les 20h al Teular 

es mostraran tots els curts presentats 

i el jurat, constituït pels membres del 

Consell de Participació Ciutadana, 

escolliran quin de tots tindrà l’honor 

d’utilitzar-se per a la campanya 

publ ic i tàr ia  dels  Pressupostos 

Participatius 2019.

La seua regidora, Mireia Estepa, 

comenta: «esperem que aquesta 

iniciativa tinga una bona acollida i que 

els menuts i joves demostren que tenen 

una creativitat fabulosa i més quan es 

tracta del nostre poble».

L’Ajuntament de Cocentaina renova el conveni anual amb 
Càritas i aporta 10.000€
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’ajuntament de Cocentaina renova el conveni anual 

amb Càritas i aporta 10.000€ a aquesta entitat, unint 

esforços per desenvolupar activitats i actuacions de 

caràcter social per contribuir al benestar social de les 

persones en risc d’exclusió del municipi.

La relació entre l’ajuntament i Càritas de Santa Maria i 

el Salvador es va iniciar fa una dècada aproximadament, 

un moment en què Espanya patia una dura i intensa crisi 

que va augmentar el nivell de desprotecció de les famílies. 

Durant aquells anys el govern socialista contestà va buscar 

dotar de més ferramentes a la societat per garantir una 

vida digna i complementar les ajudes que s’oferien des 

del departament municipal de Serveis Socials. Aquesta 

preocupació del govern contestà i Càritas per les persones 

més necessitades perdura en el temps i l’actual equip de 

govern seguix mantenint el compromís de garantir una vida 

digna a la ciutadania del municipi. És per això que Serveis 

Socials seguix coordinant les seues accions amb totes 

aquelles que Càritas oferix, des d’el seu voluntariat, amb la 

finalitat de no duplicar ajudes i sí completar-les.

La regidora de Benestar Social, Mireia Estepa, afirma 

que «la tasca social de Càritas és molt important per a 

les persones del nostre poble que pitjor ho estan passant 

perquè junt amb l’equip de Serveis Socials tendixen una 

mà a qui ho necessita. La tasca de tot el seu voluntariat és 

lloable, persones que oferixen el seu temps gratuïtament 

per a ajudar a altres que les necessiten: donant classes de 

repàs als més menuts, acompanyant, buscant habitatge, 

amb les ajudes econòmiques, amb el seu economat amb 

moltíssimes accions que pretenen fer que les situacions 

problemàtiques que es viuen tinguen una solució si les 

persones col·laboren».
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L’associació de comerç el Comtat de Cocentaina trau les 
tendes al carrer
Redacció

E
l dissabte 6 d’octubre l’associació de Comerç i Serveis 

El Comtat de Cocentaina va organitzar una gran trobada 

de “Tendes al carrer”.

“Tendes al carrer” està concebut com un mercadet de 

comerços de Cocentaina que va omplir la Plaça Alcalde 

Reig amb un gran surtit de tot el millor que pots trobar en 

el comerç local i de proximitat.

Una trobada del comerç local amb tots els seus clients, 

per a estar més prop que mai. 

La jornada va començar  a partir de les 10 del matí i, la 

veritat, podíem trobar de tot: sabates i moda per a senyora, 

cavaller i/o menuts, llenceria, esteticien, muntatge d’events, 

animació per a menuts i fadrinets  i comtava també amb 

l’ambientació i animació del Gat Negre. 

I ara, ja passada la Fira, el comerç local es centra 

en la campanya de Nadal on un any més, ens oferiran 

moltes activitats per a que celebrem junts les dates de 

Nadal...i que millor que fer les nostres compres als nostres 

comerços??? Estigau atents a les xarxes socials i als mitjans 

de comunicació local que el Nadal a Cocentaina ve carregat 

amb el comerç del nostre poble.

Nuria esport ofereix una 
desfilada solidaria

N
uria Esport va tornar a omplir el Teular en la seua 

desfilada de Moda on va presentar al públic la roba 

més esportiva i actual de la temporada 2018-2019. 

L’acte va ser el 6 d’octubre de vesprada.

Per a la desfilada, Nuria va estar recolzada per un gran 

equip humà organitzatiu i a més, va tindre el suport de molts 

comerços locals. La desfilada va ser benèfica i el que es va 

recaptar va anar destinat a Aspromin.

L’associació Aspromin es va mostrar molt contenta a Nuria 

Sport i de fet, dies després li feia arribar una carta amb 

vertaderes mostres d’agraïment, perquè actes com aquestos 

a ells els ajuden i molt.

En la desfilada van participar més de 60 models infantils, 

juvenils i sèniors i a més va comptar amb el ball de l’estudi 

de dansa Alicia Montava.

Redacció

Èxit en la presentació de 
l’Embruix de la Mariola

E
l saló d’actes del Centre Cultural El Teular  es va quedar 

xicotet davant la gran afluència de gent que va acudir 

per ser testimonis de la presentació “L’Embruix de la 

Mariola i els seus voltants: vivències i tradicions” de Ferrán 

Albors Jordá, un llibre que recull tot el saber popular de 

les nostres comarques i que ha suposat per a l’autor prop 

de 5 anys de feina i recopilació de tot el material que ara 

vorà la llum.

 “L’Embruix de la Mariola i els seus voltants: vivències i 

tradicions”  és un llibre amb més de 200 pàgines i més de 

100 fotografies distribuït en 3 parts clarament diferenciades.

Assenyalar que el llibre ha tingut tant d’èxit que està esgotat 

i s’espera que tornen a fer una nova edició. 

Redacció
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Regidoria de Medi Ambient

Isabel Sancho. ADL

Una tardor plena de gestos, per que tota acció 
compta per menuda que siga

¿Qué hem fet?

Durant els dies de celebració de la Fira de Tots Sants, 

s'han realitzat una sèrie d'accions que han repercutit en la 

mobilitat i la sostenibilitat del nostre municipi; en primer lloc 

s'ha continuat realitzat una campanya conjunta amb Renfe, 

ampliant els horaris i donant difusió a la Fira, utilitzant el 

Tren, i així evitar l'ús de cotxes per a arribar a la Fira, en 

aquesta acció de mobilitat també s'ha reforçat el servici 

d'autobús que connecta Alcoi-Cocentaina i Muro, de manera 

que de forma ininterrompuda del divendres a diumenge 

s'ha pogut visitar la Fira en transport col·lectiu. Accions 

que minimitzen l'emissió de gasos i promouen la mobilitat 

sostenible. En el sector d'innovació també s'ha apostat per 

divulgar la sostenibilitat, recordant la conducció de vehicles 

elèctrics; tant de l'ús per la ciutadania de les bicicletes com 

els cotxes elèctrics. 

Un altre aspecte que s'ha reforçat en la Fira, és l'increment de 

papereres i augment del servici de neteja i retirada de residus 

diaris, accions que contribueixen a tindre una Fira de Tots 

Sants més sostenible i més implicada amb el canvi climàtic. 

Gest de novembre: 

RECORDA AJUSTAR LA TEMPERATURA DE LA 

CALEFACCIÓ I AÏLLAR FINESTRES I PORTES PER 

ESTALVIAR ENERGIA. Des de l'IDAE s'afirma que la 

temperatura amb què estem més a gust en la nostra vida 

diària oscil·la entre els 19 i els 21 graus centígrads. Per a 

dormir, la temperatura recomanada va dels 15 als 17 graus. 

A més, les temperatures superiors als 23 graus ressequen 

l'aire i provoquen sensació d'incomoditat. Cal tindre en 

compte que cada grau més de temperatura suposa un 7% 

de gasto de combustible. Cada vegada hi ha més equips que 

permeten programar el funcionament de la calefacció, inclús 

per smartphone. Ajustar l'encesa i l'apagat de la calefacció 

als nostres horaris ens permetrà estalviar energia. I, per 

descomptat, si no estem a casa, cal deixar la calefacció 

apagada; però en la mesura que siga possible i per raons de 

seguretat, deixar la caldera connectada a la xarxa elèctrica. 

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Cultura convoca el segon concurs d’art urbà

C
ocentaina ha obert les sol·licituds 

per als II ‘Premis Art Urbà’ amb 

l’objectiu de plasmar obres 

plàstiques sobre suports arquitectònics 

de la localitat.

Per a participar les persones que 

estiguen interessades han de presentar 

la sol·licitud i l’esbós de la intervenció 

plàstica. La proposta ha de contenir a 

més, les característiques dels materials, 

el pressupost i si es necessari tallar el 

transit. Un dels requisits per participar 

deuen ser majors de 16 anys.

Hi hauran quatre espais de la localitat 

disponibles per a que quan es valoren 

els projectes poder plasmar-los sobre 

les parets d’aquests edificis locals.

El  termini  de presentació de 

sol·licituds es tanca el 16/11/2018.

El pressupost total del concurs és de 

5.000 €. Es destinaran 1.000 € com a 

premi econòmic únic per a la proposta 

amb més valoració. Els 4.000 € restants aniran destinats 

a l’adquisició dels materials necessaris per a realitzar les

obres guanyadores. 

ESPAI 1

antic (El Raval)

ESPAI 2

que dona a l’Av.

Pais Valencìà

antic

ESPAI 3

columnes i/o la part

interior del parc

ESPAI 4

que dona al C/Almazara de Penella

Redacció

“Al·legoria de la Fama”, nova estrena del compositor 
Josep Vicent Egea
Redacció

E
l diumenge 21 d’octubre a les 12: 00h al Teatre Gayarre 

de Pamplona va tindre lloc l'estrena absoluta de la nova 

composició de Jose Vicent Egea Insa "Al·legoria de la 

Fama" tocata per a sis trompetes solistes i banda.

Aquesta obra va ser Premi a la Creació de l'Ajuntament 

de Pamplona 2017. La interpretació va estar a càrrec de 

la Banda Municipal de Pamplona La Pamplonesa sota la 

direcció del mateix compositor, el contestà Josep Vicent 

Egea.

Aquest concert forma part del IX Circuit de Música 

Contemporània de l'Associació Vasco-Navarra de compositors 

Musikagileak. El programa el completa un altre estrena 

absoluta de Jesús Echeverría al costat d'obres vinculades 

a La Pamplonesa de Tomàs Aragüés, Koldo Pastor i Carlos 

Etxeberria. 
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Antonio Moltó Sanchís, Pupe, premio Euterpe de la Federación 
de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana
José Luis Muñoz Huércano.  Vicepresidente Unión Musical Contestana 

E
l pasado seis de octubre, en la 50ª Asamblea 

General de la Federación de Bandas Musicales de 

la Comunidad Valenciana, Antonio Moltó Sanchis, 

conocido popularmente como Pupe, músico de la Unión 

Musical Contestana, fue galardonado con el Premio Euterpe 

a la dedicación a su Sociedad Musical. 

Antonio Moltó entró en la Banda de la Unión Musical 

Contestana en 1956 con doce años, eligiendo como 

instrumento el fliscorno, teniendo como profesor a José 

Pérez Vilaplana. No obstante, con el paso del tiempo y por 

razones de salud tuvo que pasarse a la percusión. Además 

de músico, durante estos más de 60 años ha ocupado 

varios cargos en la Junta Directiva siendo durante más de 

treinta años y hasta 2016 Delegado de la Banda encargado 

de realizar todas las contratas de la Sociedad Musical. Su 

dedicación a la Sociedad Musical ha sido tal que cuando 

ésta lo necesitó para hacer frente a la construcción de 

su sede social, llegó a afianzar con su propio patrimonio 

personal  a la Banda. 

Antonio Moltó Sanchís, Pupe, es memoria viva de la Unión 

Musical Contestana y se ha convertido en un personaje 

emblemático de la Sociedad Musical, cuya presencia 

identificaba a la banda allí donde estuviera. Ha sido también 

el contacto de la Sociedad Musical en sus relaciones con 

las entidades festeras, en especial, la Fila Bereberes "Els 

Borts" de Cocentaina, la Fila Chano de Alcoy, la Fila Pirates 

de Muro y la Fila Musulmanes de Elda, algunas de las cuales 

le han distinguido como festero de honor como premio a su 

buen hacer como delegado y, por lo tanto, responsable de las 

relaciones entre la Sociedad Musical y las entidades festeras. 

Por todo ello, Antonio Moltó Sanchis, ha sido galardonado 

con el Premio Euterpe a la Dedicación a su Banda otorgado 

por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad 

Valenciana en un año muy especial para esta Entidad, ya 

que se cumple el 50 aniversario de su creación. Aunque 

el anuncio se hizo oficial en la 50ª Asamblea General de la 

Federación en presencia de todos los representantes de 

las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, 

la entrega oficial del galardón tendrá lugar el día 22 de 

noviembre en el Palau de la Generalitat de manos del 

Presidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig.

La Junta Directiva y todos los miembros de la Unión Musical 

Contestana aprovechamos para felicitar públicamente a 

Antonio Moltó Sanchis por este galardón que premia su 

dedicación a nuestra Banda. Enhorabuena.

Excel·lent concert d’Amuve a Novaire
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 24 d’octubre i a la Residència Domus VI 

Cocentaina (antic Novaire), l’Agrupació de Músics 

Veterans del Comtat i Comarques, “AMUVE”, va realitzar 

un extraordinari concert que va estar dedicat a tots els 

residents d’aquesta residència per a majors del nostre poble.

El concert s’emmarcava dins de les activitats culturals que 

organitza la direcció d’aquest centre, el qual va comptar amb 

la col·laboració de tots els treballadors i treballadores, tots 

compromesos en la tasca d’ajudar i fer més agradable la 

vida d’aquestes persones tan necessitades del nostre voler 

i la nostra estima.  

Perquè una de les coses més boniques que hi ha en 

la vida, i al mateix tems de les més difícils, és donar-se 

als altres, ajudar, donar alegria a les persones que ho 

necessiten... ser amables. L’amabilitat, és un valor que 

afavoreix les relacions humanes, i l’agraïm quan la trobem 

en les persones del nostre entorn. Tot açò és el que van voler 

transmetre aquests músics amb la seua aportació musical 

a totes aquestes persones tan especials.

Aquesta agrupació musical és un grup de joves veterans 

que malgrat haver passat a la reserva “entre cometes”, 

continuen portant la música al cor; assajant totes les 

setmanes amb la il·lusió d’uns jovenets. La seua afició per 

la música, els ha portat a muntar aquest grup musical, 

amb la sola intenció de compartir la seua música, i el seu 

entusiasme, amb totes aquelles persones que ho necessiten 

i els ho demanen.

El concert va constar d’una variada i atractiva mostra 

musical; barrejada de pasdobles, boleros, tangos etc., els 

quals van donar peu que moltes de les persones presents 

a alçar-se a ballar al ritme de la música, recordant la seua 

joventut i demanant als músics que no pararen de tocar, 

mostrant així el seu agraïment amb calorosos aplaudiments. 

Tot açò va ser una mostra que totes aquestes persones 

passaren un matí diferent alegre i divertit. 

Des d’ací fer una crida i convidar a aquells músics que vulguen 

formar part d’aquesta agrupació musical a que s’animen, 

perquè els assegurem que s’ho passaran d’allò més bé.
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Andreu Valor candidat als premis de la música valenciana

E
l conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, 

Vicent Marzà, va presentar els Premis Carles Santos 

de la Música Valenciana, que organitza per primera 

vegada la Generalitat. Els guardons es lliuraran en una 

gala que se celebrarà al teatre Principal de Castelló el 8 

de novembre i que  tindrà lloc dins de les dates en què se 

celebra la Fira Trovam a Castelló de la Plana serà, alhora, un 

homenatge al compositor vinarosenc mort el passat 2017. 

El conseller Marzà, deia que "el reconeixement de la 

Generalitat al sector musical valencià era necessari per a 

visualitzar la qualitat dels grups i solistes de diferents estils 

del nostre panorama musical" i ha continuat: "Encetem la 

primera edició d’uns reconeixements que calien, i molt, per 

a potenciar els artistes i la indústria musical valenciana, per 

a contribuir a augmentar els públics i perquè la societat 

conega els treballs i la tasca impecable que el sector duu a 

terme des de fa dècades i que fins fa uns anys no tenia el 

suport institucional".

Els Premis de la Música Valenciana tenen un total de 15 

categories. Les nominacions han sigut triades per la comissió 

de representants de les associacions professionals de la 

música que conformen la Mesa de la Cultura Valenciana 

(MECUV) entre totes les candidatures presentades pels 

professionals de la música. 

Entre els finalistes trobem en la categoria a Millor disc de cançó 

d’autor al cantautor contestà Andreu Valor, per Poemitza't.

Ràdio Cocentaina parlava amb ell i ens deia que “no 

Redacció

obstant, alegra fer un treball i que els/les crítics entesos/

es el valoren positivament. I a mi personalment em plau 

immensament perquè ens ho hem currat molt en aquest 

darrer treball i crec que és un agraïment merescut a qui 

ha estat darrere de "Poemitza't", des de la producció a 

l’execució, a les il·lustracions o maquetació. Des de els/

les poetes a la revisió, videoclips o fabricació”. Afegia que 

“ passe el que passe, gràcies per haver-li donat forma a 

aquest treball de molts mesos i arrodonir la proposta amb 

el vostre talent”

Andreu Valor també ens comentava que "Poemitza't" 

encara tardarà un poc a vindre a Cocentaina on te previst 

fer un espectacle especial. Recordem  també, que l’artista 

local s’ha iniciat en el món de la televisió ja que està duent 

endavant el programa de la televisió publica valenciana GR7.
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“La plata de Gaianes” de Paco Pascual Soler es presenta 
al Centre Social Real Blanc
Redacció

E
l contestà Paco Pascual va presentar el passat 19 

d’octubre el que és el seu segon llibre-cd de bandolers. 

Segons llegíem a les xarxes socials el propi Paco escrivia 

que “després de dos anys intensos de faena, “La plata de 

Gaianes” eixirà de la panxa de la mare. No podeu imaginar el 

que ha costat fer realitat aquest projecte. Escriure la història i 

aconseguir reunir els cantautors valencians Francesc Muñoz 

Martinez, Andreu Valor II, Anselmo Martí Jover, Dani Miquel, 

Josep Aparicio Olmedo, Apa, Ina Martí, Vicent Savall Vidal 

(Raconet Musical De Vicent Savall), Rubén Suárez Benítez 

i Tinna Pla, i els grups Gent del Desert (Jesús Barranco 

Gonzàlez) i Leukoners (Adrià Navarro), perquè donen vida 

a un CD de vint-i-una cançoneta, ha estat força costós, però 

pense que el resultat paga la pena. Ara més que mai puc 

dir que, com feren els germans Seguí de Gaianes, “amb pic 

i pala, obrim camí”; no hi ha una altra manera.

Però açò no seria el mateix sense l’amic Cesar Vilaplana 

Peña, perquè si les il·lustracions de l’estimat “El tresor de 

Benimassot” són meravelloses, les de “La plata de Gaianes” 

són dignes d’una menció honorífica. Abans de començar, 

només puc que donar-te les gràcies. Així com també a 

l'amiga Tere Cerver Gisbert, per la seua maquetació perfecta.

I la millor manera de batejar la criatura és amb un 

espectacle on participarem els membres de l’associació 

“El celler de Cocentaina”: el bo i millor cantautor de 

bandolerisme, el socarrat Anselmo Martí; el grup de teatre 

Anbelú Teatre-Contacontes, l’estol més bandoler del nostre 

territori; i un servidor, autor de la lletra del llibre i poc més”.

La posada en escena, on hi van participar també César 

Vilaplana, la Coordinadora Alcoià-Comtat pel valencià 

(Francesc Gisbert Muñoz) i l'Ajuntament de Cocentaina de 

la mà de la regidora Marcela Richart Carbonell va tindre lloc 

el 19 d’octubre al Centre Social Real Blanc.

La Festa de Mutxamel ret un sentit homenatge a José 
Francisco Molina
NP 

E
l passat 1 de Setembre, el compositor de Cocentaina 

José Francisco Molina Pérez, va ser objecte d’un 

homenatge sorpresa per part de la Comparsa Pirates 

de Mutxamel. Aquest reconeixement és per la composició de 

la marxa cristiana Victor, la qual, és tinguda com un himne 

per aquesta comparsa.

Aquest fet fou tota una sorpresa per a Molina ja que ell no 

va saber res fins que va arribar a la sèu de la mencionada 

Comparsa. Els membres de la mateixa, junt a la seua dona 

Rosa Mari Mur Lloréns, els seus fills i nets, i la complicitat del 

seu amic Bernabé Sanchis, van fer possible aquesta grata 

iniciativa. L’autor va ser recollit a l’Ajuntament per membres 

de la Junta Directiva de la Comparsa i, acompanyat per la 

banda oficial, van arribar a la sèu, on als sons de Victor, 

va ser rebut per la totalitat dels festers amb una explosió 

d’alegria, festa i música. Seguidament es van mostrar 

imatges de la vida de Molina i se li va fer entrega d’un detall 

en commemoració de l’homenatge. Per últim van eixir a 

desfilar amb ells, mostrant-li el bon fer dels formadors 

d’aquesta comparsa mentre sonava Victor.

Assenyalar que Els Pirates també van tindre el detall 

de convidar Molina a l’Entrada de Moros i Cristians de 

Mutxamel, acabant de gaudir així de la amabilitat i bon fer 

de la gran Comparsa Pirates del municipi. 

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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Aprofitem aquest mes per a avançar-vos algunes de les 
activitats que vos proposarem aquest Nadal i la primera 
edició del Gaming Experience a les nostres comarques

P
assada la Fira, aprofitem aquest mes per a fer ja un 

primer avanç de les activitats que estem preparant per 

al Nadal i les pròximes setmanes.

Ja en uns dies, tenim la primera activitat de la tardor: la 

primera edició del “Gaming Experience Cocentaina-Alcoi” 

que tindrà lloc el cap de setmana del 17 i 18 de novembre al 

pavelló esportiu de la Universitat Politècnica de València a 

Alcoi (C/ Alarcón, 1). Els ajuntaments de Cocentaina i Alcoi 

vos proposem un cap de setmana de tornejos (Battle Royale, 

Clash Royale, Leage of Legends i FIFA 19), zona de jocs 

lliure (retro, Just Dance, Guitar Hero, VR, Battle Royale...) 

i moltes activitats mes al voltant dels e-esports i les noves 

tecnologies. L’entrada és gratuïta i es pot aconseguir a la 

Casa de la Joventut i a www.omegawg.com

I en poc temps arribarà el Nadal Jove amb un fum de 

propostes per als joves de Cocentaina: repetirem enguany 

amb l’escola de Nadal, el campionat de la Fallera calavera, 

els tallers de xapes i HamaBeads i el Escape Room (amb 

altre joc diferent del de l’any passat). I incorporarem una 

nova edició d’una nit zombie als nostres carrers, un bus per 

apropar-vos al Festivern i alguna sorpresa més. El mes que 

ve en aquesta mateixa pàgina trobareu tota la informació 

sobre les activitats (dies i hores, inscripcions...)

També hem estat organitzant juntament amb la Fira les 

nits de Fira i Festa, on enguany hem tornat a disposar de 

carpa i hem continuat amb la ubicació a l’IES Pare Arques. 

Han estat dues nits de música i festa multitudinària per als 

joves de Cocentaina i tots els que visitaren la nostra Fira.
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Festa de Benvinguda al Bosco
Ceip Sant Joan Bosco

P
er donar la benvinguda a les xiquetes i xiquets de 3 anys  i retrobar-se amb la resta de companyes i companys,  el 

primer dia d’octubre al pati de l’escola van arribar 4 detectius i la seua capitana detectiu Raquel. Venien buscant un 

secret amagat i les pistes els han portat fins a la nostra escola.

La capitana ens presenta a cadascú d’ells, i ens conten la seua història, convidant-nos a totes i tots a aprendre el que hem 

de fer per ser un bon detectiu, ens proposen unes proves per aconseguir solucionar l’enigma que ens porta a cadascuna de 

les aules per trobar el que buscaven, que era compartir l’alegria, les rialles, els jocs i tot allò que ens fa ser feliç a l’escola. 

Gràcies escola de detectius!

Tots junts famílies, mestres , xiquetes i xiquets vam gaudir d’una bona estona. Benvingudes famílies al nostre cole!! 

Segueix-nos també a través 
d’internet i vista el nostre facebook.

Estem sempre al teu costat
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Un Real Blanc més accessible
Ceip Real Blanc

A
quest estiu, van començar les obres al CEIP REAL 

BLANC, per instal·lar un ascensor i posar una porta 

nova en l´entrada principal del centre, contemplades 

dins del pla EDIFICANT tramitat per l´Ajuntament de 

Cocentaina.

Amb aquestes obres, s´ha aconseguit que la nostra escola 

es convertisca en un centre totalment adaptat i lliure de les 

barreres arquitectòniques que dificulten l´accés a l´edifici.

TALLER TAPIS

El dilluns 22 d´octubre, l´alumnat de 3r i 4t de primària, 

vam rebre la visita al centre de vàries persones del TAPIS 

per fer una jornada al voltant de l´alimentació  saludable, 

en la que poguérem gaudir i aprendre amb les explicacions 

d´una de les especialistes en nutrició, Nieves Carricondo.

EDUCACIÓ VIAL

L´educació vial és una matèria necessària de vital 

importància per al present i futur del nostre alumnat. 

Aprenen a assimilar correctament les normes bàsiques 

de seguretat vial i els diferents comportaments com a 

conductors, vianants i passatgers.

Per eixe motiu, el CEIP REAL BLANC està desenvolupant 

un programa d´educació vial per a infantil i primària ,de 

manera coordinadora amb la Policia Local de Cocentaina,  

que inclou sessions teòriques amb el visionat de vídeos i 

sessions pràctiques.
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Dades i reflexions sobre el 25N DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

E
l 25 de novembre de 1960 VAN SER ASSASSINADES 

TRES GERMANES FEMINISTES per ordre del dictador 

Trujillo a la República Dominicana. L’ONU, en 1999, es 

suma a aquesta data reivindicativa que els grups feministes 

d’Amèrica llatina havien adoptat com a símbol de la lluita 

feminista contra la Violència Masclista, declarant-la DIA 

INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

Estem en 2018 I EN ELS ÚLTIMS 15 ANYS HAN SIGUT 

ASSASSINADES A L’ESTAT ESPANYOL 900 DONES.

I les situacions de maltractament i de violència  cap a les 

dones continuen arreu del món. Actualment, a Espanya, 

cada setmana mor una dona, assassinada per un home, en 

la majoria dels casos per la seua parella, ja que a España 

quasi el 70% dels agressors són parella o exparella de la 

víctima. 

Les xifres Oficials a data 20/10/2018 (per la Delegació del 

Govern per a la Violència de Gènere i l’Institut de la Dona) 

recullen 40 Víctimes de Violència de gènere, 40 dones 

assassinades a mans de les seues parelles o exparelles, ja 

que es considera víctima de violència només quan hi ha 

una relació íntima afectiva, però no altres feminicidis dins 

de l’àmbit familiar o fora d’aquest.

Segons  la pàgina  feminicidios.net (Observatorio de la 

Sociedad Civil Organizada de la Asociación LA SUR) , a 

data de 20/10/2018, en l’Estat Espanyol s’han registrat 82 

feminicidis de dones, on estan incloses les 40 considerades  

Feminicidis Íntims  a les xifres oficials,.

d’homes, per exemple feminicidis familiars, els agressors 

dels quals han sigut fills, exgendres, cosins, etc.; feminicidis 

infantils, on han mort 9 xiquetes i 2 xiquets; feminicidis per 

prostitució, desaparicions i altres.

La Comunitat Valenciana és la segona regió de l’estat amb 

major taxa de dones que han patit violència de gènere. S'han 

interposat  un total de 5.749 denúncies  en el segon trimestre 

de 2018. Un 61,5% de les denúncies van ser presentades 

per la pròpia víctima, directament en el jutjat o a través dels 

corresponents atestats policials, mentre que les denúncies 

interposades per familiars van ser un 2% del total (115).

Una mica més del 18% de les causes obertes en els òrgans 

judicials valencians van tindre el seu origen en informes 

de lesions remesos pels serveis sanitaris i un 2,6% en 

denúncies presentades per serveis assistencials i terceres 

persones. Els jutjats i tribunals valencians van jutjar a 1.733 

persones en l'àmbit de la violència de gènere durant el 

trimestre analitzat, de les quals 1.304 van ser condemnades 

i 429 absoltes.

Estem davant d’un gravíssim problema mundial, global, 

sobretot als països més desfavorits.

La  UNODC (Agència de l’ONU contra el delicte), calcula 

que en tot el món el 50% de les dones assassinades ho són 

per les seues parelles sentimentals o homes de la seua família. 

En general, al nostre planeta, existeixen hui en dia grans 

regions on no es garanteixen els drets de les dones, fins i tot 

on no existeix legislació, com són: la major part del continent 

Africà, l’Orient Mitjà, Àsia Meridional i l’Orient Pròxim.

Departament Benestar Social

Però també hem de destacar que Tunis va adoptar la 

Llei contra la violència contra les dones més ambiciosa del 

mon àrab, que castiga tots els tipus d’agressions sexistes 

i l’assetjament sexual i Rússia destaca com el país menys 

segur per a les dones, ja que és un país on cada 40 minuts 

mor assassinada una dona, ja que s’ha despenalitzat a 

principis d’enguany la violència de gènere i s’ha rebaixat a 

una mera sanció econòmica. En l’actualitat, dos terços dels 

països (140) castiguen la violència domèstica, però més de 

40 no ho fan. 

També és violència de gènere que 750 milions  d’adolescents 

i xiquetes arreu del món són obligades a casar-se abans de 

complir els 18 anys. El matrimoni infantil no solament acaba 

amb el projecte educatiu i vital de milions de xiquetes i dones 

menors d'edat, sinó que, a més, incrementa la probabilitat 

que patisquen violència per part dels seus marits.

Segons un Informe recent d’Unicef, al voltant de de 200 

milions de xiquetes s'han vist sotmeses a la mutilació genital 

o ablació del clítoris. A més del sofriment físic i del trauma 

psicològic que comporta, la mutilació implica greus riscos 

sanitaris i acaba amb la vida de moltes xiquetes. Malgrat 

que en les últimes tres dècades aquesta pràctica ha anat 

disminuint encara s’utilitza habitualment en molt països. 

A tot el món, encara hi ha 34 països on no es jutja els 

violadors si estan casats amb les seues víctimes o si es casen 

posteriorment amb elles.  

Per a el sociòleg Bernardo Kliksberg, LES DONES SÓN 

EL GRUP MÉS NOMBRÓS DE PERSONES OPRIMIDES DEL 

PLANETA, situació que es manifesta en el grau de violència 

que pateixen les dones en totes les esferes i àmbits.

Kliksberg exposa que  els països nòrdics, que són els més 
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desenvolupats econòmicament, socialment, culturalment, 

sanitàriament i educativament parlant, països com Suècia, 

Noruega i Dinamarca són els llocs europeus amb major 

taxa de violència masclista i feminicidis. A què es deu 

aquesta contradicció? El masclisme està instaurat des de 

fa mil·lennis i es produeix quan no hi ha rebel·lió. L’única 

manera de frenar-lo és mitjançant la rebel·lió d’homes i 

dones, sempre no violenta. Deixar al marge els homes en 

aquesta lluita tampoc no seria gens intel·ligent. Tot home 

que té ètica hauria de començar a aplicar-la amb les dones 

del seu voltant, sense les quals no existiria, directament.

Cal parar , reflexionar i  observar en tots els nostres àmbits  

socials, familiars i personals per prendre consciencia i tindre 

la valentia de construir RELACIONS LLIURES. Cal treballar 

seriosament a els àmbit educatiu, familiar i socials per 

eradicar el masclisme i micromasclisme que la humanitat 

té tant arrelat.

FONTS CONSULTADES:

-Delegació del Govern per a la Violència de Gènere i 

l’Institut de la Dona.

-L’UNODC (Agència de l’ONU contra el delicte).

-Observatori contra la Violència de gènere.

-Feminicidios.net (Observatorio de la Sociedad Civil 

Organizada de la Asociación LA SUR).

-Bernardo Kliksberg, estudis Sociològics.

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

D
issabte 17 de novembre a les 20:00 hores, organitzem 

un concert benèfic per a la Rehabilitació de Betsy, en 

la discoteca - La Dona Barbuda a Alcoi, amb el grup 

musical (pop-rock) Hypatia en directe, apte per a tots els 

públics, amb un donatiu de 2€.

En el concert també cantarà Betsy amb el grup Hypatia i 

a més farà alguna intervenció el cor il·lusiona´t amb aquest 

grup musical.

Amb açò pretenem seguir pagant les quotes del Complex 

Esportiu Eduardo Latorre per a la seua rehabilitació. A més 

de tindre en marxa una campanya de recollida de tapons 

també per a la seua recuperació.

S'està veien, poc a poc, progressió en el seu millorament 

en la mobilitat en l'aigua i major elasticitat i fortalesa en el 

gimnàs.

Amb l'ajuda de tots ajudarem a aconseguir-ho.

Nou e-mail d´il·lusiona´t: 

illusionatdiversitatfuncional60@yahoo.com
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Jornades formatives
Afama Cocentaina

L
’associació AFAMA Cocentaina és una entitat que aposta 

per la formació i el reciclatge professional del seu equip 

tècnic. Aquest any s’han dut a terme diferents jornades 

formatives i a data de hui hi ha d’altres que estan executant-

se. Mitjançant aquesta formació se’ns faciliten les eines 

que ens seran de gran utilitat per al bon funcionament de 

l’Associació, ja siga a nivell de gestió, com d’atenció directa 

a les persones usuàries.

En primer lloc, la treballadora social va participar en 

el “Curs d’elaboracions de memòries de sostenibilitat”, 

juntament amb les associacions d’Alzheimer del País 

Valencià. Manuel Quílez, responsable de formació, ens 

va orientar en este curs amb l’objectiu d’incrementar i 

millorar el coneixement i les habilitats de les associacions 

d’Alzheimer, i dels seus grups d’interès, que desitgen 

avançar en el desenvolupament i elaboració de Memòries 

Sostenibles, que generen impactes positius i valor afegit de 

caràcter econòmic, social i mediambiental, mitjançant la 

formació i elaboració de memòries que generen informació 

no econòmica. 

Cap a finals del segon trimestre, FEVAFA va llançar 

novament la possibilitat de realitzar un nou curs, aquesta 

vegada amb la finalitat d’elaborar un Pla d’Igualtat. Novament 

de la mà de Manuel Quilez, vam poder adquirir ferramentes 

i orientacions que en permetran en un futur poder implantar 

a AFAMA Cocentaina un Pla d’Igualtat que ens possibilite 

garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i 

disposar del segell Fent Empresa Iguals en oportunitats. 

El passat mes d’octubre, concretament el dissabte 6, 

professionals d’AFAMA i membres de la Junta Directiva 

van assistir el VII Congrés Autonòmic d’Alzheimer que es 

va celebrar a la ciutat d’Algemesí. Vam poder gaudir d’una 

programació molt variada. Una primera part del dia va 

estar destinada a xerrades i ponències molt interessats 

que abordaven principalment temes d’investigació, i nous 

avanços en el diagnòstic precoç de la malaltia, i una 

segona part estructurada en diferents tallers amb diverses 

temàtiques per poder elegir i assistir en funció de l’interès 

particular de cada ú.

I per últim, el dissabte 20 d’octubre, l’equip de treball 

d’AFAMA vam rebre, a través de l’empresa INDICE 

Formació empresarial i bonificat amb les quotes de la 

seguretat social, el curs “Estimulació multissensorial per 

a persones amb Alzheimer”. Amb aquest curs s’ha pretès: 

Entendre al comunicació multissensorial com a forma 

d’interacció, de vinculació afectiva i mitjà de comunicació. 

Diferenciar diferents funcions comunicatives, conèixer els 

diferents perfils sensorials de les persones amb demència 

tipus Alzheimer. Dotar d’estratègies per a facilitar el 

desenvolupament comunicatiu amb les persones usuàries i 

conscienciar de la importància de convertir-nos en persones 

de referència i significatives per a les persones amb un 

importat grau d’afectació. 

Per finalitzar, i parlant de formació, no podem oblidar, 

encara que destinat als familiars, persones cuidadores, 

voluntàries o qualsevol persona interessada en l’Alzheimer 

el “Curs de formació per a cuidadors de malalts d’Alzheimer” 

que AFAMA Cocentaina impartirà en el mes de Novembre. 

En aquesta ocasió, seran els professionals d’AFAMA els 

docents, els encarregats d’impartir el curs que tindrà lloc del 

5 al 22 de novembre, de 16 a 18 hores, en la Sala polivalent 

del Centre social “Real Blanc”. 



ESPORTS 33Revista El Comtat novembre 2018

Ivan Villalba reforçarà la porteria rogeta, mentre que 
Isidro Flaustino i Miguel Ángel Padra agafen les rendes 
del primer equip

D
esprés de la marxa de Rafeta Vilaplana de la banqueta 

de la Morera on va ser destituït, l'entitat rogeta ja té nou 

entrenador. Ambdós van estar als micròfons de ràdio 

Cocentaina, ells són Isidro Flausino i Miguel Ángel Prada.

Experiència per a la banqueta d'un Contestano que 

necessita reaccionar ja per a no passar dificultats en el Grup 

III de Preferent i així ha sigut. Isidro Flausino i Miguel Ángel 

Padra van estar la passada campanya en el primer equip 

del Picassent CF com primer i segon entrenador. També han 

passat tots dos per l'escola de l'E1 València-Paiporta com a 

coordinadors de futbol 11 de l'escola.

Ara i després del seu pas pel Picassent, inicien una etapa 

en la banqueta rogeta. Sens dubte experiència i il·lusió en 

aquest nou projecte que arranca no els en falta. 

El primer fitxatge que arriba a la banqueta de l’equip 

centenari és Ivan Villalba, manifesta estar molt il·lusionat 

amb el nou projecte roget. Ivan ha jugat en el  Picassent 

CF, At. Saguntí, CD Altura, Puçol, At. Alginet, CD Llosa, CD 

Utiel, CD Bunyol, Massanassa i en aquesta temporada aterra 

en el Contestano.

Independentment de la lliga que, després de la jornada 

suspesa del 28 d’octubre per la pluja i els partits canviats 

per Fira, torna a la seua rutina habitual, destacar també 

que el Contestano, en col·laboració amb l’Ajuntament 

de Cocentaina està organitzant dos events per al mes 

de desembre. Els dies 28 , 29 i 30 en el poliesportiu se 

celebrarà la Copa Autonòmica a la que vindran equips 

de Lliga Autonòmica i preferents punters i  també la Copa 

Solidària, perquè cap xiquet es quede aquest Nadal sense 

joguets. Cada xiquet que dispute La copa haurà de portar 

algun joguet per als més necessitats que posteriorment seran 

donats. El mes que ve donarem més informació d’aquestos 

campionats.
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Ana Micó suma un nou triomf

D
e nou la jove contestana Ana Micó torna a ser notícia 

gràcies a la seua excel·lent formació i perfecció en el 

món de la gimnàstica rítmica. A Cocentaina estàvem 

de Fira i Ana es trobava immersa en la Fase provincial del 

Campionat d’Espanya de gimnàstica rítmica celebrat a El 

Campello. Junt  amb les seues companyes d’equip del club 

Chamara d’Elx, Ana es proclamava campiona del provincial, 

un pas més per participar en el campionat d’Espanya.

Sens dubte una grata notícia per al club i per a aquesta 

jove promesa que te un gran futur en la gimnàstica rítmica. 

Enhorabona Ana!!!

Peña Atlética Contestana

U
n año mas, la Peña Atlética 

Contestana realizó el pasado 

27 de octubre su tradicional 

viaje al Wanda Metropolitano para ver 

al Atlético de Madrid contra la Real 

Sociedad, en lo que fue el “Día de la 

Peñas”.

Lo que amaneció siendo un día frio en 

la capital de España, fue calentándose 

a medida que iba pasando la jornada. 

Tras una visita por el interior del 

estadio, donde los que lo veían por 

primera vez quedaron asombrados, nos dirigimos a un restaurante cerca del estadio donde se 

realizó la comida a ritmo de pasodobles y marchas moras 

amenizados una vez más  por una charanga de la Unión 

Musical Contestana.

Tras la comida realizamos un pasacalle por los alrededores 

del Metropolitano, donde Paquito el Chocolatero, pasodoble 

que da nombre a nuestra peña, sonaba a los cuatro vientos, 

siendo muchísimos los aficionados que se dirigían a ver el 

partido, incluso las televisiones, los que nos iban grabando 

con sus cámaras. 

Día espectacular para los aficionados atléticos contestanos, 

que finalizó con una cómoda victoria sobre la Real Sociedad 

de San Sebastián por 2 goles a 0.

Classificació lliga Futbol 7 comarcal
1-. Pizzeria La Forqueta/plásticos Maya 13

2-. Patronat  12

3-. La Clariana  10

4-. Diablos Rojos  10

5-. Bordillo United 10

6-. El chery F/7 9

7-. Bar Cazadores Cocentaina 8

8-. La Taberna/Rayo San Juan 8

9-. Fontaneria Jordá  7

10-. DK system 7

11-. Grupo Realsa constructora 7

12-. L’Alqueria  7

13-. Seguros Alcoy/Gorga 6

14-. Forn de pa Peris/Nou Raspa 6

15-. Muroplac 3

16-. XXL 1

17-. Top team Maraspa 1

18-. Bar Alhambra/Gat Negre 0

19-. Kord.es Trabajos Verticales 0
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Torneig inter-regions de judo club

E
l Judo Club Cocentaina torna a repetir l'èxit de la 

primera edició en la 2a edició del Campionat de 

Judo del “Comtat - Cocentaina 2018 - Trofeu inter-

regional" que es va celebrar en el Pavelló Municipal amb 

la participació de 80 judoques de diferents localitats 

d'Espanya. 60 xiquets i 25 xiquetes, representada pels 

judoques de les Escoles de Judo d'Alacant,  Vicar (Almeria),  

Muro,  Cocentaina, Alboraia, Murcia, San Pedro del Pinatar, 

Elx, Villena i Formetera del Segura.

Tot això sota l'organització de l'Escola de Judo Cocentaina 

i amb el patrocini de la Diputació d'Alacant, així com amb 

la col·laboració de l'Ajuntament de Cocentaina a través de 

la regidoria d’esports.

Aquest Trofeu Inter-regions va complir el programa 

íntegrament i l'horari; finalitzant després del lliurament de 

trofeus a les 13.00 Hores.

El Judo club Cocentaina va tindre una bona actuació 

aconseguint 3 primers llocs (Luis Aracil, en infantil masculí 

66kg; Gabriel Albaladejo aleví masculí 34kg i Arnau Aracil, 

aleví masculí 38kg), un segon (Alexia Seguí, infantil femení 

44kg) i un tercer (Izan Sánchez, infantil masculí 42kg).

Lliga comarcal de futbet sala

1Bebialiment Cash FS 16 

2 Adsalsa FS 15 

3 Muestrarios Colomer Bar Caçadors 13 

4 Urgensa Petanca Team "A" 10 

5 Maranatha FSMaranatha FS 10 

6 Oli TravadellOli Travadell 10 

7 Fumbito FS - Cerveseria El Gat Negre 9 

8 Infovec-Asesoría Norte F.S. 9 

9 Chimeneas Sirvent LR 7 

10 TipsAnalistas-Bar Deportivo FST 2 

11 Maxim's "A"Maxim's "A" 0 

12 Fil Everest FSFil Everest FS 0 

Classif. Divisió d’honor-jornada 6 Classif. 1ª divisió- jornada 6
1 OM-bres Team 15 

2 CF EspañolCF Español 14 

3 CD Vedruna 12 

4 Casa Félix-Esides 10 6

5 Peña Juan XXIII 10 

6 Centre Social Nuria Esport La Contestana FS 9 

7 Enilec Futbet-Instal·lacions elèctriques 9 

8 A.S Fut Sala 7 

9 Bayern Del Baradello 7 

10 Nottingham Presa CDA “A” 6 

11 Ah Uve Maxim’s “B” 5 

12 Si Jura F. S. 4 

13 Portal F.SPortal F.S 4 

14 Kaiser S.V.-Ca Titet 1 

Classif. 2ª divisió- jornada 6
1 Bar Hermanos Payá Nottingham Presa “B” 15 

2 Bar Bahia 15 

3 Dominos Pizza F.S 12 

4 Maluckamel FC 12  

5 Sporting Vedruna 11  

6 Planes Futsal 10  

7 Daily Caffé Restaurante M.A. Munera 10 

8 Gat Negre-Bar Caçadors-El Xicotet 9 

9 Motobox Aura 7 

10 Aston Birra FS 7  

11 New Team FS 6 

12 Carrozas FS 6 

13 Elececkace Futsal 0  

14 Copisan C.D. Santa Rosa 0 

Classif. 3ª divisió- jornada 6
1Promonova - Santa Ana 11 

2 Aramultimedia FS 11  

3 Futsal Santa Rosa 10 

4 Aiudo Team 10 

5 CD Milán 10 

6 Arpa Textiles 10 

7 Electrodomésticos Pastor 9  

8 ZN Viajes Petanca Team "B" 9 

9 La Caldera FS-Lateral Trabajos Verticales 9 

10 Galopada F.C  6 

11 Fontanería Alcoyana - CD Yotab 3  

12 Rayo Alcoyano C.F. 0 5 

13 Alqueria d'Aznar Cafeteria el Matzem FS 0 
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Club d’escacs Cocentaina
Repassem els diferents tornejos on el club escacs Cocentaina ha estat present i aconseguint diversos resultats

16° Torneig Internacional d’escacs  
“Vila d’Ibi” 2018

Es va celebrar en setembre a Ibi el seu 16° Torneig 

Internacional d'Escacs. Fins allí es van desplaçar els 

jugadors del Club d'Escacs Cocentaina Diego López i Antón 

López.

El torneig es va jugar sistemàticament Suís al millor de 8 

partides, a 15 minuts més 2 segons d'increment per jugada, 

i amb 2.000 euros en premis. La competició que va tindre 

un altíssim nivell, va comptar amb 80 participants d'Espanya 

i de l'estranger, entre ells diversos Grans Mestres, Mestres 

Internacionals, Mestres FIDE i forts jugadors amb puntuació 

internacional (ELO). En total 16 Mestres i la majoria amb 

puntuació ELO, impressionant el nivell.  

La Classificació General d'aquests jugadors va ser la 

següent:

42é -Diego López amb 4  punts  de  8.

63é - Antón López amb3  punts  de  8.

Campió del torneig va quedar el Mestre Internacional 

Antonio Granero d'Ibi que va arrasar imbatut amb 7’5 punts 

de 8, en una gran actuació.

Campionats provincials individuals 
d’escacs d’Alacant  2018

Van començar els Campionats Provincials Individuals 

d'Escacs d'Alacant en les seues diferents Categories 

Absoluta, Preferent, i Primera, a fi de promocionar el progrés 

de tots els escaquistes de la nostra província. La localitat de 

Cocentaina és seu d'aquests Campionats per 1a vegada, que 

estan jugant-se durant els mesos d'Octubre i Novembre.

Està organitzat per la Federació d'Escacs de la Comunitat 

Valenciana, amb la Col·laboració i Direcció Tècnica del Club 

d'Escacs Cocentaina. Es compta amb el  patrocini del M. 

I. Ajuntament de Cocentaina que ha fet possible aquest 

esdeveniment juntament amb els organitzadors i diversos 

col·laboradors.

LOCAL DE JOC: Dies 6 d'Octubre (1a Ronda), 3 de 

Novembre (4a Ronda), 17 de Novembre (6a Ronda). 

Gimnàs del Col·legi Público Sant Joan Bosco 2 , C/ Músic 

Just Sansalvador  núm.1. 

LOCAL DE JOC: Dies 20 d'Octubre (2a Ronda), Dies 27 

d'Octubre (3a Ronda), 10 de Novembre (5a Ronda), 24 de 

Novembre (7a Ronda). Centre Social Real Blanc , Avinguda 

Real Blanc  núm. 1.

La competició es juga al millor de 7 rondes en cada 

Categoria, els dissabtes establerts a la vesprada, començant 

a les 16’30 hores. Participen un total de 52 jugadors de 

diversos Clubs de la província.

El Campió de la Categoria Absoluta lluitarà per classificar-

se per al Campionat Autonòmic Absolut, ja que hi ha una 

altra seu en Alfáz del Pi. Rebran trofeus els 3 primers 

Classificats de cada Categoria.

Del club d'Escacs Cocentaina participen els seus jugadors 

més destacats en totes les Categories, que són,

En Categoria Absoluta: Emilio Rico (Cocentaina) i Diego 

López (Cocentaina).

En Categoria Preferent: Antón López (Cocentaina).

Els llistats de jugadors i tota la informació es pot consultar 

en els següents enllaços en Internet:

-Categoria  Absoluta :   https://info64.org/cto-provincial-

individual-absoluto-cocentaina

-Categoria  Preferent:   https://info64.org/cto-provincial-

individual-preferente-cocentaina
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

RUDA (Ruta angustifolia)
(Ruda, Ruda de penya)

Floració en la primavera i durant tot l'estiu. La recol·lecció 

es realitza en plena floració, abans d'acabar l'estiu.

Desprén una olor molesta i molt forta en trepitjar-la o 

fregar-la, que dura molt temps en l'olfacte. Me'n recorde 

que quan el meu gos Yanko la tocava sabíem que hi havia 

ruda per aquell lloc.

D'aquesta planta existeixen dues varietats principals: una 

de flor roja que es diu Ruda montana, i una altra de color groc 

que es diu Ruda angustifolia o graveolens, les dues s'utilitzen 

medicinalment sempre en planta fresca. La principal virtut 

és l'emmenagoga, ja que provoca la menstruació. Cal anar 

molt alerta amb aquesta planta, perquè pot ser abortiva. Per 

tot açò, en ser una planta tòxica, es recomana utilitzar-la de 

forma externa en alcoholats o olis per a realitzar fregues per 

al reumatisme i l'artritis.

REMEI CASOLÀ:

OLI DE RUDA:

En una botella de cristall, es posa un grapat de planta 

fresca picada, i se li afig un quart de litre d’oli d’oliva verge. 

Es tapa bé i es deixa a sol i serena durant 40 dies. Passat 

aquest temps, es cola en un bon tamís deixant l’aigua que 

a voltes solta en el fons de la botella, i es guarda en un lloc 

fresc i fosc.

L’oli de ruda està indicat contra el dolor reumàtic, i cal fer-

se fregues amb un drap de llana ben calenta, el qual es deixa 

damunt de la part adolorida i es cobreix amb una altra tela.

ALCOHOL DE RUDA:

Es prepara en una botella de cristall on es posa un grapat 

de planta fresca amb un litre d’alcohol de farmàcia. Es tapa 

bé i es deixa macerar durant 9 dies en un lloc fresc i fosc.

Es filtra i amb aquest alcoholat es realitzen fregues en les 

parts adolorides contra l’artritis i els dolors reumàtics, amb 

cura de no abusar-ne, perquè pot irritar massa. Aquest 

alcohol serveix també per a escalfar-se els peus, si s’unten 

una mica les plantes.

Flor de ruda roja
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E
l concepto de crianza autorregulada parte de las 
teorías del apego formuladas en su día por el psiquiatra 
Wilhelm Reich, pero actualmente vuelven a estar de 

actualidad porque ensalzan una serie de conceptos clave 
mediante los cuales se pretende conectar mucho mejor 
con la infancia, con sus tiempos y con las necesidades 
de los hijos. Para Reich, “los niños que criamos hoy son 
los adultos del futuro” y suya es también  la frase “la 
civilización empezará el día en que el bienestar del recién 
nacido prevalezca sobre cualquier otra consideración”, por 
tanto, empezamos a adivinar en que consiste la crianza 
autorregulada: se trata de comprender y acompañar al niño 
en su proceso.

Wilheim Reich ya hablaba (muchos años antes de que 
surgiese la teoría de apego) de embarazos sanos, partos 
naturales, no separación del bebé tras el parto, atender las 
necesidades emocionales del bebé y del niño, no negar las 
emociones y acompañarlas, respetar los procesos naturales 
de los niños…y precisamente de él surge el concepto de 
autorregulación, estar en contacto con uno mismo, saber 
lo que uno siente y demandar lo que uno quiere.  Según 
este enfoque, es muy importante la autorregulación como 
sinónimo de vida, la necesidad de tomar contacto primero 
con nuestra propia complejidad personal para entender que 
también el niño tiene sus necesidades, sus propios conflictos 
generados, a veces, por una sociedad que no comprende 
la infancia ni al infante.

El instinto de una madre o la capacidad natural de un 
padre a la hora de intuir las necesidades de sus propios 
hijos es sin duda la mejor estrategia a la hora de educarlos. 
Los niños llegan al mundo con una bondad innata, así 
que merecen ser tratados con respeto, atendiendo con 
naturalidad y sin miedo cada acontecimiento del día a día.

Para muchos padres, educar es una árdua tarea que les 
genera miedo e inseguridad. Piensan que puede ser una 
tragedia no poder darles la mejor fiesta de cumpleaños, no 
encontrarles plaza en el mejor colegio o no poder comprarles 
la misma ropa de marca que llevan sus amigos en el cole. 
Aspiran, de algún modo, a ofrecerles a sus hijos aquello que 
ellos mismos no tuvieron. Leen manuales de educación, se 
instruyen en las últimas teorías y buscan respuesta a cada 
problema en Internet o en esos amigos que se consideran 
auténticos expertos en temas de educación y crianza. Esos 
papás se olvidan en cierto modo de escuchar algo mucho 
más valioso que todo esto: su instinto natural.

Cada uno es libre a la hora de elegir cómo educar a un 

hijo, pero a menudo se nos olvida cómo son los niños y 
todo lo que acontece en su interior y confundimos sus 
necesidades más importantes, el niño quiere escucha, 
paciencia, afecto, abrazos, y sobre todo tiempo y amor. No 
quiere gritos, reproches, comparaciones…quiere sentir que 
son importantes para nosotros. Trata a tus hijos como a ti 
mismo te gustaría ser tratado y seguro que aciertas. 

Un niño no es un adulto en miniatura, es una persona 
que necesita entender el mundo a través de ti y con tu 
ayuda. Y para ello nada mejor que tu intuición. Una madre 
y un padre es más eficaz que nunca cuando confía en su 
instinto, cuando lee en los ojos de su hijo aquello que de 
verdad necesita.

La crianza autorregulada nos dice que criar con ética 
y respeto ofrece otro modelo a los niños. Un niño que es 
respetado, que ve que sus padres se respetan entre ellos y 
respetan a los demás, no necesita ser educado en valores, 
porque ya los está viviendo.

Hay que educar con un apego saludable basado en el 
amor y la cercanía. De este modo, poco a poco, ese niño se 
sentirá seguro para dirigir sus pasos hacia la independencia.

La voz de un niño debe ser escuchada en todo momento, 
porque también ellos deben ser tenidos en cuenta cuando 
ríen y cuando lloran, cuando demandan o cuando sugieren. 
Cuando un niño llora por la noche y se calma si es llevado 
junto a sus padres, ya nos está diciendo lo que necesita.

La crianza autorregulada también nos habla de tiempos, 
de no iniciar el aprendizaje intelectual hasta los 7 años, 
como ocurre en paises como Finlandia o Dinamarca, para 
propiciar así un primer tiempo de descubrimientos a través 
del juego. No podemos pedirles aquello para lo que su 
cerebro no está preparado.

Se nos olvida, como sociedad y como educadores, que los 
niños no definen su valor por sus notas escolares, sino por 
ellos mismos y eso es dificil de inculcar si desde bien pronto 
los sometemos a exámenes y pruebas que los separan por 
categorias. 

La interacción con su entorno a través de los cinco sentidos 
y las relaciones con sus iguales mediante la alegría, también 
nos ofrece un modo interesante de favorecer su desarrollo 
psicosocial. No obstante, sea cual sea el enfoque con el que 
elijamos criar a nuestros hijos, no debemos olvidar algo tan 
sencillo como tratarlos con esa fórmula mágica certera e 
infalible: el amor. Porque a los niños no hay que “domarlos” 
hay que amarlos.

El agotamiento psicológico
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CocentainaCARMEN GARCÍA GALIANA / Naturópata- Flores de Bach

LA PESADILLA DE MUCHOS……“EL INSOMNIO”

E
ste mes voy a tratar lo que supone un gran problema a 

mucha gente “el insomnio”, el cual lo podíamos definir 

como: “ es la dificultad para conciliar o mantener el 

sueño, o una alteración del patrón normal del sueño que 

produce la sensación subjetiva de que este es insuficiente”. 

Es un trastorno bastante frecuente en la población en 

general, sobre todo en sus formas más leves.

El insomnio afecta más a las personas mayores y a las 

mujeres durante el embarazo y la menopausia que a los 

jóvenes y a los hombres.

Tenemos que distinguir entre un problema de sueño 

temporal que es aquel que puede durar unos 20 días, más 

o menos, y problema de sueño crónico, cuando se prolonga 

más de este periodo.

No existe un número exacto de horas que una persona 

debe dormir, cada persona necesita unas horas ya que 

influyen muchos factores. Un persona adulta en general 

suele dormir unas 7 u 8 horas, pero hay personas que 

necesitaran dormir menos y hay quien más.

Indicar que los bebes necesitan en general dormir las 

3/4 partes del día, un niño de 9 a 10 horas, y  las personas 

mayores necesitan dormir menos horas, y por termino 

medio, tienen suficiente con 6 horas.

Muchas son las causas del insomnio que impiden dormir 

bien, a continuación nombrare las más frecuentes:

-Estrés  - situaciones de angustia personal por problemas 

personales relacionados con el trabajo, la pareja o cualquier 

otra situación que supone al persona una angustia.

-Depresión – también es un estado emocional en el que 

la persona no puede dormir bien.

-Hábitos inadecuados de descanso – el cambiar 

constantemente de horario de sueño, intercambiando el 

día por la noche por motivos de trabajo, viajes en avión, 

fiestas, siestas demasiado prolongadas, etc. 

-Problemas ambientales o materiales – el ruido ambiental, 

una cama no adecuada, con el colchón muy blando, una 

habitación donde entra mucha luz, etc

-Alimentación o bebidas – Una alimentación demasiado 

abundante rica en grasas animales y realizada poco antes 

de ir a la cama. El uso de bebidas alcohólicas o excitantes 

con cafeína pueden impedir un sueño normal.

-Ejercicio físico – un ejercicio físico fuerte, realizado poco 

tiempo antes de ir a la cama, impide muchas veces conciliar 

el sueño. De igual manera el sedentarismo es muchas veces 

el responsable de no dormir bien.

-Uso inadecuado de la cama – escuchar música, ver la 

televisión, etc en la cama puede ocasionar problemas de 

sueño.

-Excesiva calor – Cuando el calor es muy elevada, a veces 

resulta muy difícil conciliar el sueño.

-Ciertas enfermedades físicas – como problemas de 

bajo nivel de azúcar en la sangre, anemia ferropénica, 

enfermedades de la tiroides, enfermedades respiratorias 

(ronquidos, apnea del sueño o asma). El dolor físico 

producido por las mismas enfermedades, especialmente 

las de naturaleza reumática.

Ante un insomnio yo recomiendo que la persona, intente 

revisar y descubrir cual es la causa de no poder dormir bien, 

yo anteriormente he nombrado las más frecuentes pero hay 

muchos factores más que pueden influir en una persona 

para que no pueda dormir bien. Una vez ya que una persona 

es sabedora que es lo que le esta produciendo el insomnio 

es intentar solucionar el problema, haciendo desaparecer 

“la causa”, ya sea por si misma, con ayuda de profesionales 

o con la toma de productos naturales adecuados.

A continuación detallare algunas medidas que espero que 

os puedan ayudar a dormir mejor :

-Como siempre digo en mis artículos, llevar una dieta 

equilibrada rica en verduras, frutas y  proteína de calidad , 

evitando la bollería, las grasas, bebidas excitantes, alcohol, 

tabaco, etc  

-Realizar ejercicio físico de forma regular, pero que no sea 

cerca de la hora de acostarse porque activas al organismo.

-Aprender técnicas de relajación y respiración.

-Tomar tisanas relajantes antes de acostarse, algunas 

plantas adecuadas son la tila, azahar, melisa, pasiflora, 

espino blanco, manzanilla, amapola, lúpulo, valeriana, etc

-Tomar una ducha relajante antes de acostarse utilizando 

aceites esenciales como la lavanda, ylang ylang, tomillo o 

salvia.

-Consumir avena, de la forma que sea, ya que contiene 

vitaminas como la b, que contribuye a alimentar el sistema 

nervioso, y ello conlleva al que la persona este más relajada.

-Tomar suplementos de levadura de cerveza rica también 

en las vitaminas del grupo b.

-Utilizar la terapia de las flores de bach, que según la causa 

del insomnio se recomendara una mezcla de flores, las más 

frecuentes son impatiens, white chestnut o cherry plum.

-Incluir en la dieta alimentos que sean ricos en magnesio, 

vitamina B6, omega 3 y fosfolípidos.

Y ya para terminar el artículo solo decir que ante todo 

recalcar “ siempre buscar la causa de la patología que 

esta sufriendo una persona en su cuerpo, porque ello es 

esencial para saber como volver a dar equilibrio y bienestar 

al organismo.

“No temas revisar, cambiar o 

modificar las metas, si ellas 

son fuentes de sufrimiento y 

noches sin dormir”
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 1- 7- 13- 17- 18- 19- 23-29 

Dies:  3- 4- 6- 12- 16- 22- 24- 25-28 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina NOVEMBRE

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 2- 8- 10- 11- 14- 2O- 26- 30

Dies: 5- 9- 15- 21- 27

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

Dijous de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol

El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des 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 16:00 h i fins les 24:00 h

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            Tlf. 96 533 52 04
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10h a 13 h.

Dimarts: de 16h a 19h. Dijous: Tancat

      
cres d

HORARI D’AUTOBUSOS
COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,;servei cada hora fins les 21:15. 

Dissabtes: 8:15, 10:15, 12:15,14:15, 17:15, 

19:15, 21:15

Diumenges i Festius 8:15, 10:15, 12:15, 

13:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 21:15

COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, fins 14:45  servei  cada hora.   

16:15, 18:15, 20:15 i 21:15

Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 18:15, 

20:15, 21:45 

Diumenges i Festius 9:15, 11:15, 12:45, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15, 20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 7:40, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h 

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables:  10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

    ALCOI-ALACANT
     Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00,                          

19:00, 21:00

  Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 

15:00, 18:00, 21:00

     Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT





Descuento aplicable a pedidos realizados en tienda y online de Lotes
y Cestas de Navidad entregados del 12 al 30 de noviembre de 2018.

10%

Estas Navidades,
compra tus Cestas y

Ahora puedes hacer 
tu pedido llamando al 

965.53.78.00


