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2 Revista El Comtat octubre 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!

Comencen les obres de reforma i millora de l’edifici del 

paratge de Sant Cristòfol
Pavimentació del túnel de la Via Verda

Millora de l’accessibilitat i de la seguretat del col·legi Real Blanc

Pavimentació del solar per a nous aparcaments en la 

pedania de l’Alcúdia

Canvi de les valvuleries en diferents punts del poble per 

millorar la xarxa d’aigua potable
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Desmercantilizar la vivienda?

S
i un mileurista alquila su segunda vivienda a una 

família que no le paga el alquiler ¿Que mecanismos 

tiene para defender su derecho a la propiedad? ¿Está 

por encima la propiedad privada al derecho a una vivienda? 

¿Es demagogo que una alcaldesa prohiba que la policía local 

no realice ningún deshaucio?

Al mileurista no le regalan un piso, lo paga. Y si lo paga 

es lógico que quiera amortizar ese gasto (o no, por eso es 

su propiedad privada). Muchos pisos se compran para 

especular con su valor; si el valor sube, entonces el tenedor 

de la vivienda ganará más dinero. Si todo el mundo especula 

que la vivienda va a subir en los proximos años, entonces 

más y más factores de producción son dirigidos a cubrir 

esa demanda. A más grandes márgenes, mayor incentivo 

para invertir.

Todo el mundo gana si los precios son libremente 

interpuestos por las partes; hay más trabajo, más viviendas 

y son más baratas. Como es lógico, la especulación lleva 

consigo un riesgo que asume quién puede obtener una 

ganancia gracias a ella. En definitiva, un negocio como 

cualquier otro.

Ahora bien, ¿Por qué llamamos burbuja a la crisis 

inmobiliaria? Obviamente sufrimos una burbuja, pero NO 

como consecuencia de ser torpes a la hora de invertir 

sino por la ESTAFA de quienes incentivaron a la sociedad 

española a comportarse de forma totalmente descoordinada 

en base al crédito que existía. Y estaba ahí por culpa de los 

Bancos Centrales, quienes orquestaron toda una sinfonía 

de políticas expansionistas que acabaron por destruir la 

conexión entre lo que se prestaba y lo que realmente había.

El tipo de interés es un MENSAJE que se manda a los 

agentes económicos. Les dice que inviertan cuando la gente 

ahorra mucho y que pongan el freno cuando no. Nadie 

mejor que el prestamista para ponerle un precio al dinero. 

Si lo hace un Gobierno populista, entonces nos podríamos 

encontrar con la paradoja de no tener ahorro real, prestar 

a tipos muy bajos (mandando el mensaje de que sí lo hay) 

y cuando las inversiones han sido materializadas y los tipos 

inevitablemente suben resulta que los consumidores no 

llegan a poderlos pagar y los empresarios descubren que 

sus proyectos no son rentables. Es decir, hay una disonancia 

entre el ahorro y el crédito que descoordina la economía.

Resulta inquietante que la “nueva política” pida –aún- más 

mecanismos correctores solo porque a la su base elctoral 

le cae bien escuchar que así no van a pagar su hipoteca o 

que no habrá más desahucios (como si pudiesen esfumarse 

las cargas que una vivienda genera gracias a una decisión 

gubernamental). El populismo que subyace cada vez que 

la izquierda habla sobre la propiedad ayuda a entender 

porque no creen en ella.

Ray Montava

La Conselleria de les excuses

A
l inici de la legislatura, se'ns va prometre que els 

barracons acabarien.

Hui, tanquen aules del Real Blanc de Cocentaina, 

el Bracal de Muro continua en barracons, acaben amb el 

Batxillerat de La Salle a Alcoi...

Les excuses no falten; "estem infrafinançats! Espanya ens 

roba!” L'actual Conselleria rep 2.000 milions d'euros més 

que quan governava el PPCV gràcies a un lent però palpable 

sanejament de les arques públiques. En eixos diners podrien 

haver-se construït 499 col·legis o 60 hospitals però s'ho han 

gastat en prerrogatives per a À Punt i altres socis del Govern 

del canvi. A més, inexplicablement ni siquiera han executat 

1.000 milions que podrien haver servit per a finançar estes 

obres. I per a colmo... el cost de les obres de la unificació 

del Bosco (i totes les del Pla Edificant) les ha d'adelantar, si, 

l'Ajuntament de Cocentaina! Altra de les excuses dilatòries 

de Conselleria: “Ja tenim la licitació, ara queda aprovar-la i 

fer l’estudi de l’estudi que ens permetrà fer un estudi..…”. 

L'únic FET és que encara no hi ha ni una sola rajola en cap 

lloc i els embrolls burocràtics (que rossen el ridícul en alguns 

casos) han servit per a edulcorar els retrassos. Per últim, la 

favorita; "és tot culpa de CIEGSA!" atribuint-li sobrecostos 

de mil milions d'euros, en contra del propi informe del 

viceinterventor general que els xifra en 300, es a dir, dins 

de la legalitat. Esta exageració és producte de comparar un 

centre construït per CIEGSA amb altre un 30% més barat de 

Conselleria i extrapolar la diferència a tots els altres construïts 

per CIEGSA... agregant també gastos generals (que no són 

sobrecostos) i voliá! 

Amb un redondeig de tres milions de res ja tenen la xifra 

màgica per a criticar al PP.

I així, en tot.

Ray Montava
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Em preocupa

U
n dels pilars de la democràcia és el dret a la informació. 

La Constitució, en la secció primera, ens parla dels 

drets fonamentals i de les llibertats públiques. L’article 

20 a l’apartat 1 diu que es reconeixen i es protegeixen els 

drets: d) A comunicar o a rebre lliurement informació veraç 

per qualsevol mitjà de difusió… L’exercici d’aquests drets no 

pot ser restringit per mitjà de cap tipus de censura prèvia.

Cada dia em preocupa més la informació que ens 

aplega pels diferents mitjans de comunicació en els que 

la manipulació i la mentida estan a l’ordre del dia. Vostés 

s’han adonat de la informació que ens arriba mitjançant les 

televisions? S’han adonat de com manipulen el que passa a 

este país i a altres indrets? S’han adonat del poc fiable que 

són les televisions?

Per què passa açò? Senzillament passa perquè la majoria 

de les televisions estan en mans de dos grups mediàtics 

com són: Atresmedia i Mediaset. Ells sols controlen quasi 

tota la informació que apareix per eixos mitjans i que estan 

en les mans de la gran banca espanyola i del gran capital.

Què passa amb els diaris de paper i els digitals? Passa 

exactament el mateix, la majoria estan en mans de grans 

grups mediàtics amb capital de la banca i de l’IBEX, que els 

utilitzen per manipular les consciències de la gent i perquè 

no s’adonen de totes les reformes que el poder polític, amb 

la col·laboració dels mitjans d’incomunicació, van realitzant 

perquè el gran capital faça el que li done la gana amb greus 

conseqüències per a la ciutadania. Els recorda un poc la 

Reforma de les Pensions? La Reforma Laboral?

Les Reformes fiscals que sols augmentaven els impostos 

als treballadors i a les classes mitjanes? La llei « mordaza » 

? La Reforma Sanitària? Les lleis educatives?, ...

Em preocupa que el que es vol aconseguir va en contra 

de la majoria social d’aquest país i encara em preocupa 

més la quantitat de gent que dóna el seu vot a eixos partits 

conservadors que amb l’ajut dels mitjans de “comunicació” 

han deteriorat la vida de la majoria de ciutadans i han vist 

com han perdut els seus drets, com els han baixat els 

jornals, com han baixat la qualitat de l’escola pública, com 

han deteriorat la sanitat, com ens han deixat els serveis 

socials, la corrupció de les elits espanyoles en la qual no se 

salva quasi ningú...

Aquests últims temps han aparegut uns mitjans de 

comunicació de paper i digitals molt seriosos i que estan 

informant i denunciant tota la corrupció que hi ha a aquest 

país.

I a vostés, no els preocupa tot açò?

Paco Fuster
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Especial Fira de Tots Sants 2018 
Revista Cocentaina. El Comtat

Saluda alcaldessa de Cocentaina - Mireia Estepa Olcina

A
rriba la frescor i amb ella una oloreta de Fira que fa que el motor de Cocentaina s’active per preparar l’esdeveniment 

més important del mes de novembre de tota la Comunitat Valenciana.

La nostra Fira de Tots Sants, amb la seua 672 edició, revalida un any més el reconeixement de ser la mare de totes 

les fires; una demostració de negoci, de cultura, de gastronomia, d’innovació, d’esport i d’espectacle que impregnarà cada 

racó del nostre poble de l’1 al 4 de novembre. A aquest honor li podrem sumar, el 26 d’octubre de 2018, la declaració com 

a Bé d’Interés Cultural, convertint-nos, així, en la primera fira de tota la Comunitat en ser-ho.

En 1346 el rei Pere IV concedia a Cocentaina el privilegi de celebrar la Fira, i mai millor dit, els contestans i les contestanes 

ens sentim molt privilegiats d’acollir un esdeveniment visitat per més de mig milió de persones, que ocupa una superfície 

de més de 136.000m2 i que traspassa fronteres. Un repte organitzatiu que necessita de la implicació de tot el poble, ja 

que capgira la nostra rutina i reclama sacrifici, paciència i, sobretot, moltes ganes de fer Fira. Aquestes circumstàncies, 

juntament amb l’objectiu d’oferir al nostre poble i a qui ens visita la millor de les fires, fan que l’Ajuntament multiplique 

els seus serveis bàsics, incremente les mesures de seguretat i els efectius que la garantixen i s’esforce perquè Cocentaina 

lluïsca més guapa, si això és possible, en uns dies especials.

No podem oblidar que la Fira és un baló d’oxigen per a l’economia local i que deixa un impacte molt positiu en les caixes 

dels nostres negocis; també cal tenir molt present que la Fira té una excel·lent repercussió en els mitjans de comunicació, 

tant en l’àmbit autonòmic com en el nacional i en l’internacional, per tant és una ocasió idònia per projectar la millor imatge 

turística de Cocentaina. I allò que mai, mai perdem de vista és que la Fira de Tots Sants és una tradició que està a l’ADN 

contestà, per això us convide a assaborir aquesta 672 edició, exprimint els quatre dies de festa al màxim i demostrant a 

les persones que ens visiten que Cocentaina és una joia 365 dies a l’any i, més encara quan és Tots Sants.

Us desitge una gran Fira: perquè seua és i per a vostés l’organitzem.
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El xef Kiko Moya inaugurarà la Fira de Tots Sants 2018 
amb la lectura del Privilegi
NP Departament de Fira. Fotos: Carlos Cerver, Fletxa

L
’Ajuntament de Cocentaina va decidir atorgar el càrrec 

de Pregoner de la Fira de Tots Sants 2018 a Kiko Moya, 

xef contestà, guanyador de dues estrelles Michelin, tres 

Soles Repsol i co-gerent del restaurant L’Escaleta.

Kiko, com a contestà, sempre té present la Fira i la 

gastronomia de la Fira als seus records: “El record de 

la Fira per a mi és aquest xicotet univers d’aromes que 

envaeixen els carrers donant-los vida i sabor, aromes de 

tot el món que per uns dies s’apropien i són amfitrions de 

milers de persones que ens visiten, generant un record 

col·lectiu inesborrable. La Fira i el seu record és allò que 

avui anomenem Street Food, cuinar al carrer: castanyes 

rostides, dacsa, albergínies d’Almagro, cotó de sucre, 

kebabs, embotits... tot a pocs metres els uns dels altres. 

Llocs de torró que ens acompanyen des de fa molts anys 

conviuen amb noves propostes generant un mosaic de molts 

colors aromàtics”.

Conta Kiko que quan Mireia Estepa, alcaldessa de 

Cocentaina, li va cridar per comunicar-li la decisió de la junta 

de govern que li atorgava l’honor de llegir el Privilegi, ell es 

trobava a la planta 27 de l’Hotel Park Lane d’Hong Kong, a 

punt de començar el servei de sopars. 

Durant tots els seus viatges, Kiko Moya dedica molt de 

temps explicant una vegada i una altra els paisatges que 

envolten Cocentaina. Així com tota la història que acompanya 

el restaurant L’Escaleta i les seues famílies.

I és que és inevitable, quan es passa temps fora de casa, 

recordar els orí-gens, les olors, la gastronomia de la terra… 

“Sempre que estic molt lluny de casa em faig la mateixa 

pregunta, què he fet jo per a estar ací, i si valen la pena els 

sacrificis personals que pateixen la meua dona i els meus 

fills per defensar la nostra cuina per tot el món i descriure el 

nostre entorn mitjançant el sabor dels plats. Reconeixements 

com aquest fan que valga la pena l’esforç i la trajectòria de 

dues famílies, de Ramiro i Nieves, de Paco i Rita, que van 

decidir fa ja quasi 40 anys començar a construir els seus 

somnis en un celler del Carrer País Valencià a Cocentaina”, 

diu Kiko.

Tere Cerver, la contestana autora del cartell de la Fira 2018

E
l passat 10 de juliol, durant el transcurs del consell de 

Fira, es va escollir entre els 10 cartells presentats a 

nivell estatal el de Maria Teresa Cerver Gisbert perquè 

representara l’emblema de la Fira de Tots Sants d’enguany.

Tere Cerver és una contestana amb una gran activitat social 

i cultural al municipi, molt coneguda en diversos cercles per 

la seua implicació.

Tere va nàixer a Cocentaina el 4 d’abril de 1967. Des de 

ben menuda, va mostrar molt d’interès pel dibuix, afició que 

va heretar de la seua mare. En els estudis superiors sempre 

va mostrar molt d’interés per aprendre diverses facetes 

artístiques. Després d’altres experiències professionals, des 

de 2002 forma part de la plantilla professional de Gràfiques 

Agulló, on la seua tasca principal diària és el disseny, la 

il·lustració i la maquetació.

El cartell de la Fira de Tots Sants no serà la seua primera 

obra que arribe a l’esfera pública, ja que també va fer el 

cartell de la Mare de Déu del Miracle l’any 2003, va dissenyar 

el logotip de la Junta Central de Confraries de Setmana 

Santa de Cocentaina el 2006, el cartell de la Setmana Santa 

Contestana l’any 2009, o el cartell de la Cavalcada dels Reis 

Mags de Cocentaina l’any 2012, entre altres treballs. Destacar 

també que des del 2011 fins al 2016 va dirigir i coordinar 

la revista de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina.  

De fet es dóna la circumstància que l’empresa on treballa 

i on exerceix la tasca de disseny gràfic, és l’encarregada 

NP Departament de Fira. Foto: Carlos Cerver, Fletxa

d’elaborar un 90% de tota la informació de Fira de Tots Sants 

que ix al carrer des de fa un grapat d’anys.

Coneixedora de tot el que envolta la Fira, ens confessa 

que aquesta és la tercera vegada que es presenta a aquest 

concurs i enguany… “a la tercera, va la vençuda”, cosa per 

la qual es mostra molt agraïda.

El passat 5 d’octubre en l’acte de presentació de la Fira 

de Tots Sants 2018, es va desvetllar al públic la seua obra 

de la qual se sent satisfeta i que va tindre na bona acollida.
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Presentada la Fira de 2018

E
l passat divendres 5 d’octubre es va iniciar el compte 

enrere per a la 672 edició de la Fira de Tots Sants de 

Cocentaina. A les portes del Centre Cultural el Teular, al 

voltant de les 20:15 hores de la nit, es va celebrar l’acte públic 

de la presentació oficial de la Fira que va aprofitar també, 

per presentar públicament als seus principals protagonistes.

L’acte va estar recolzat per l’actuació i ambientació del Grup 

de Danses Cocentaina, acompanyats per la música de la Colla 

de Dolçaines i Tabals del Mal Passet i on la periodista contestana 

Mayte Barrachina, va exercir de mestra de cerimònies.

Un dels moments més esperats era el descobriment del 

cartell anunciador que ha creat la dissenyadora gràfica 

contestana Tere Cerver Gisbert. L’obra, que porta per 

lema “Cocentaina a Fira ... una Caixa de Sorpreses”, 

serà col·locada a la façana del Palau Comtal perquè 

siga contemplada pels veïns així com pels visitants que 

acudisquen a la propera Fira i també es pot veure ja a les 

marquesines de les parades de l’autobus. Cal dir que el cartell 

ens mostra una gran caixa en el centre, de color roig, i de la 

qual sobresurten diferents elements relacionats amb la Fira.

Tere Cerver en declaracions a Ràdio Cocentaina ens 

deia que “aquest cartell està fet amb records de la Fira 

com són les gotes d’aigua de pluja de fons i els elements 

més  representatius per a mi. És la tercera volta que em 

presentava i a la tercera ha estat la vençuda”.

També ens deia que en el cartell ha volgut representar el 

que per a ella significa la Fira.

A continuació va agafar la paraula la regidora de Fira, 

Mariona Carbonell qui va començar a desgranar les xifres de 

la Fira 2018 que es desplegarà de l’1 fins al 4 de novembre.  

Respecte a les exposicions que hi hauran cal destacar 

l’exposició central anomenada “La Fira i les seues finestres”.  

Les exposicions s’inauguraran el divendres 26 d’octubre al 

Palau Comtal. La  regidora  també avançava  que ja estan 

preparant una actuació especial per a tancar la Fira. 

D'entre les novetats, es va destacar la de la creació d’una 

aplicació mòbil "innovadora i divertida". Es tracta d’un joc 

interactiu amb realitat augmentada en el qual un personatge 

anirà recorrent tota la Fira complint missions i aconseguint 

premis a l’instant com samarretes, bolis i braçalets per al 

mòbil. Un exemple d’aquestes missions serà fer-se un selfie 

amb el Castell de Cocentaina, respondre una pregunta al 

Museu Fester, o llançar castanyes virtuals.

Com que una de les principals finalitats de l'organització 

Redacció. Fotos: Carlos Cerver, Fletxa

és millorar l'estada dels visitants a Cocentaina, hi haurà un 

nou pàrquing amb servei d'autobús a la zona Est, és a dir, 

a la zona de l'entrada per Benilloba.

Una altra cosa que podem destacar d'aquesta edició són 

les rutes amb Segway, un vehicle elèctric de transport lleuger 

de dues rodes, que permetran passejar-se per tota la Fira 

amb un guia a primera i a última hora del dia.

Finalment, destacar que la zona d'alimentació allargarà 

el seu horari de tancada, i a més acollirà demostracions de 

cuina i productes agroalimentaris.

Per tot això, treballaran 50 efectius de neteja durant les 24 

hores del dia, i quan tot acabe, el perímetre de la Fira seguirà 

tancat un dia més perquè el poble puga tornar a la normalitat.

Aquestes són sols algunes de les característiques més 

destacades d'aquesta edició.

La Fira 2018 quedarà inaugurada l'1 de novembre amb 

la lectura del Privilegi, aquest any a càrrec del prestigiós xef 

contestà Kiko Moya, que treballa sense descans a la cuina 

de L'Escaleta. Moya va rebre la notícia de ser escollit lector 

del Privilegi a milers de kilòmetres, a Hong Kong. Moya no 

va amagar la seua emoció per ostentar aquest honor, fent-lo 

extensiu a la resta de la seua família. 

Tanmateix en aquest acte es va mostrar al públic assistent 

l’espot publicitari que difondrà la Fira pels mitjans de 

comunicació audiovisuals durant les setmanes prèvies al 

gran esdeveniment. 

Per a tancar l’acte, Mireia Estepa, alcaldessa de 

Cocentaina, ha agraït la tasca de l’autora del cartell i del 

lector del Privilegi i ha convidat a socarrats i turistes a que 

comencen a gaudir d’una Fira de fires. A més comentava 

que s’ha convidat per a la inauguració d’aquesta edició a 

les principals autoritats de la Comunitat Valenciana, però 

també s’ha fet extensible la invitació al Ministre d’Agricultura 

i al Rei però que els dos han disculpat la seua presencia.

La pròpia alcaldessa avançava que el dia 26 d’octubre esta 

previst,  que es done el vist i plau a l’expedient administratiu 

que atorga la categoria de Bé d’Interés Cultural (BIC) a la Fira.
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Mariona Carbonell Pascual, regidora de Fira

A 
les portes del mes de novembre i dintre d’aquest 

especial que la revista del poble dedica a la Fira de 

Tots Sants, hem volgut mantindre una entrevista amb 

la regidora de Fira, Mariona Carbonell Pascual. Després de 

4 anys al capdavant de l’organització de la Fira, Mariona 

afronta aquest any amb optimisme, i la mateixa il·lusió del 

primer dia

-Mariona, com es presenta aquesta 672 edició de la Fira 

de Tots Sants?

-Doncs tenim per davant quatre dies de Fira i sobretot es 

presenta amb molta il·lusió i ganes. No hem d’oblidar que la 

Fira és del poble i per al poble perquè el poble l’ha fet seua 

i l’ha sabut mantindre al llarg d’aquestos 672 anys. L’any 

passat vam pegar el gran pas d’ampliar la superfície de la 

Fira i traure-la al País Valencià. Era una decisió important i 

va tindre una bona acceptació així que enguany seguirem 

amb eixa ampliació. Se’ns presenta una Fira d’arrels però 

barrejada amb noves tecnologies 

-Quins objectius li queden a la Fira per complir?

-La veritat és que la Fira compleix i sobrepassa totes les 

expectatives que pugem tindre. La nostra Fira és única i 

el secret que te per a mantindre’s és que any rere any ha 

anant renovant-se i adaptant-se a les necessitats del poble. 

Cada any ens plantegem un objectiu que no és altre que 

arribar a la gent i que els contestans i contestanes estiguen 

orgullosos de la seua Fira.  La Fira de Tots Sants barreja i 

fusiona el passat amb el present i el futur: tenim el sector 

ramader, el sector de la maquinària agrícola, les paraes de 

torró o gaiatos, l’esmorzar del Pla de la Font, eixe ben bé 

seria el passat, tenim el futur amb les noves tecnologies, i 

el present el conforma cada edició.  També tenim clar que 

el producte que s’exposa  i es ven a la Fira ha de tindre la 

qualitat que aquest esdeveniment es mereix, tal volta eixe 

és un dels principals objectius de cada edició, mantindre 

la qualitat del producte i agradar als milers de visitants 

que venen a la Fira ofertant-los garantia, qualitat, servici i 

seguretat...

- Quina ha sigut la màxima aposta de la Fira durant aquestos 

4 anys?

-Sens dubte, des d’aquesta legislatura hem treballat i 

molt per aconseguir la denominació de Bic i que la Fira 

estiga projectada a nivell nacional i internacional i pense 

que ho hem aconseguit: tenim una gran difusió de la Fira 

a nivell nacional i també a nivell internacional, de fet s'està 

publicitant a l'estranger, als principals periòdics d'alguns 

països veïns com França i Portugal. Enguany com tenim 

nova televisió dels valencians i valencianes, la Fira estarà 

present perquè A punt televisió i ràdio estaran els quatre 

dies de Fira amb un estand propi, sense oblidar la presencia 

que la Fira te en els mitjans locals i comarcals.

Però si parlem d’una gran aposta de la Fira durant aquesta 

legislatura hem de parlar també de l’ampliació de la Fira a 

País Valencià i la dotació de més serveis per als visitants, 

hem potenciat també sectors com el “Sol a Sol”, ampliat 

els punts d’informació... Hem treballat i molt per la nostra 

Fira, amb tot com a regidora de Fira, la meua major aposta 

ha sigut l’augmentar la seguretat del visitants de la Fira i del 

propi poble. Durant pocs dies es congreguen en Cocentaina 

més de mig milió de gent que passeja pels nostres carrers i 

eixa seguretat és imprescindible per al visitant, per a la gent 

del poble i per a la mateixa Fira de Tots Sants.

-Com bé ha assenyalat, l’ampliació de la Fira va ser una 

gran aposta i al temps un gran repte, l’avaluació va ser bona 

i enguany es tornarà a disposar d’aquest espai, no?

-Si, tot siga dit perquè era una aposta forta i arriscada i 

ens vam atrevir a dur-la endavant i el balanç va ser més que 

positiu. Va funcionar molt bé i els expositors estaven contents 

perquè no es van sentir desplaçats, sino que formaven part 

també del perímetre de la Fira. Sí que és cert que enguany 

millorem el lloc i hem canviat la il·luminació per a que el 

producte lluisca més quan es fa de nit. Aquesta aposta 

també ha sigut possible gràcies als veïns i veïnes de País 

Valencià, perquè sabem que suposava moltes molèsties 

per a ells i pels llocs d’aparcament, i han acceptat aquesta 

gran ampliació de la Fira. Sempre ho he dit i ho seguiré 

dient, el Departament de Fira, la regidora de Fira i el nostre 

equip de govern hem treballat i treballem per fer la nostra 

Fira única i irrepetible i dic nostra perquè és del poble i 

quan prenem decisions pensem primer en la gent de casa, 

en els pros i contres i després de tindre-ho ben estudiat es 

pega el pas o no…

-Mariona, treballar per la Fira du molta feina, molt de mal 

de cap i per contra al que puguem pensar, pràcticament tot 

l’any està treballant-se per la Fira…

-Així és, tot i que el gros de la Fira és ara al mes de 

setembre, des que es tanca una edició ja es posa en 

marxa la següent. Abans de Nadal ja tenim sobre la taula 

els balanços econòmics, com ha anat el funcionament 

de la mateixa, els problemes que hagen pogut sorgir de 

muntatge i desmuntatge…detalls que si no estas dins 

no saps que estan, i aleshores s’avalua i es treballa per 

millorar el que serà la següent edició. A tots ens sorprèn 

com la Fira apareix de sobte i desapareix, 4 dies d’intensa 

activitat i una transformació del poble en a penes pocs 

dies, és un treball que ha d’estar ben coordinat per causar 

les menors molèsties possibles. La Fira també te una part 

administrativa molt important que treballa i molt amb la nova 

llei de contractació local, son tràmits que tampoc es veuen 

Text: Revista Cocentaina. El Comtat. Fotos: Carlos Cerver, Fletxa
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però que son necessaris per a que tot estiga en ordre…en 

fi, tot i que no parega, la Fira comença a treballar-se a penes 

tanquem una edició.

-Ha parlat abans de la declaració de la Fira com a Bic, bé 

d’interès cultural, un reconeixement més que es posaria al 

costat d’eixa declaració d’interès nacional que tenim a la Fira

-Sí, pensem que la Fira i el poble es mereixen tots els 

reconeixements que ens avalen com la millor Fira. No hem 

d’oblidar que son 672 anys de Fira, que atraiem a un gran 

nombre de visitants, que el poble canvia i que som una de 

les Fires més atingues de tot arreu amb un gran palmarès 

d’espectacle, cultura, esport, oci… la Fira és de tots i per 

a totes les edats per això seguirem lluitant per tindre els 

reconeixements que ens mereixem. Ara també tenim el 

recolzament de la Universitat d’Alacant per a aconseguir eixe 

títol, ja queda menys i ens trobem davant un Consell que 

també està implicat en que la Fira siga Bic. Que quede clar 

que no son reconeixements ni medalles per als polítics, són 

reconeixements per a tot el poble de Cocentaina i la seua Fira.

- Què li falta a la Fira de Cocentaina?

-A la nostra Fira li falta dotació pressupostaria de totes 

les administracions públiques ja que la Fira la fem amb 

recursos municipals. Sense menysprear a altres poblacions 

ni a altres festes, pensem que la nostra Fira deuria de 

tindre més recolzament, ho he dit abans i això consta en la 

historia: som la Fira més antiga de la Comunitat Valenciana, 

els dies que dura la Fira, som un referent econòmic, 

cultural, d’oci…els expositors venen de tot arreu perquè 

fan bons negocis, la gent del poble s’implica i de valent per 

mostrar el millor que tenim, Cocentaina és converteix l’1 de 

novembre en el poble per excel·lència, la cita obligada…les 

xifres parlem per si mateixa: Un total de 135.935 metres 

quadrats d'exposició comercial; 750 expositors entre tots 

els sectors comercials al 100% d'ocupació; un producte 

exposat per un valor econòmic de 52 milions d'euros; més 

de 147.000 metres quadrats destinats a l'aparcament 

dividits en 12 zones; 77 punts d'wc entre dones, homes i 

mobilitat reduïda; 20 punts d'informació amb 200 persones 

atenent-los i altres 600 persones d'atenció al visitant; 3 

zones de descans de vora 8.000 metres quadrats; 2 zones 

de servei amb guarderies, zones de lactància, canviadors 

infantils, cafeteria d'expositors, punt de seguretat, punt de 

coordinació, Protecció Civil i Servei Mèdic; i més de 550 

activitats culturals programades entre teatre, música, dansa, 

munta i doma, tir i arrossegament, pilota valenciana i més 

de mig milió de visitants….qué més fa falta per a que les 

administracions públiques ens aporten suport econòmic? 

Som la Fira de les fires!!!

-El passat 5 d’octubre es va presentar aquesta 672 edició de 

la Fira i al temps vam poder veure el cartell anunciador de la 

Fira, ben bé ja podem dir que comença a fer oloreta de Fira…

-Si, ja comença a fer oloreta de Fira….La presentació de 

la Fira s’ha convertit en un acte més de la Fira, és una nit 

molt xula, una nit per als de casa i on podem veure eixe 

cartell que ens anunciarà per tot arreu i conèixer de primera 

ma a la persona que llegirà el manifest inaugurant així la 

nostra Fira. Com vau poder veure, el cartell és molt net i al 

temps molt colorit, la nostra Fira és una caixa de sorpreses 

com bé ha plasmat Tere Cerver i de Kiko què dir que no 

sapiam tots, veritat? Kiko és una persona reconeguda a nivell 

internacional gràcies a la seua cuina. Ell juntament amb tota 

la família que conforma l’Escaleta amb dos estrelles Michelin 

i tres sols Repsol han sabut dur el nom de Cocentaina 

per tot arreu dintre del panorama gastronòmic, sent un 

factor important també per al turisme d’interior ja que en 

l’Escaleta trobaran qualitat, nivell, bona gent i bon menjar. 

Kiko ha sabut fusionar el menjar de sempre amb les millors 

tècniques del moment i exportar-lo per tot arreu...és com la 

nostra Fira, com dèiem abans, la fusió de l’ahir i del demà, 

però tenint-ho present avui

-Mariona, com a regidora i sobretot com a socarrà, la Fira és...

-La Fira és tradició, sentiment per als socarrats i 

socarrades, la Fira és record, olors, colors, diversió...com 

podíem veure en l’espot  de l’any passat, és la Fira dels 5 

sentits. La Fira és el major aparador de Cocentaina i és del 

poble: del comerç que engalana els seus aparadors per 

ser part de la Fira, de les associacions culturals que fan 

concerts, exposicions per ser part també del programa 

de Fira, la Fira és de l’esport amb tornejos especials que 

duen el seu nom i partides de pilota en ple cor de la Fira, la 

Fira és de les mestresses de casa que el dia 1 es posen el 

davantal i sense parar abasteixen l’esmorzar de milers de 

persones, la Fira és del Mal Passet que son part fonamental 

de la inauguració, la Fira és del grup de danses Cocentaina 

que del·laïta al visitant amb els balls folklòrics, la Fira és 

del Cor de Cambra Discantus que li posa el punt d’honor 

a cada edició, la Fira és de cada xiquet i xiqueta que vol 

pujar a les atraccions i espera que el iaio o la iaia el firen, la 

Fira és dels joves que disfruten del Fira sona, la Fira és dels 

nous artistes que tenen l’oportunitat en el Sol a Sol, la Fira 

és de les associacions del poble que ixen a vendre loteria o 

mostrar el que fan, la Fira és de les confraries que mostren 

el sentiment religiós del poble, la Fira és de tots i totes les 

veïnes i veïns que la passegen, se la disfruten, la fan seua, 

son moments, és el primer torró....la nostra Fira és tant que 

necessitaria tota la revista per definir-la!!!!!

-Gràcies Mariona per aquesta entrevista, per acabar, un 

desig per als lectors d’aquesta revista de Cocentaina. El Comtat

-Jo crec que el desig és el mateix de tots els anys que la 

gent del poble es disfrute la Fira, que no es deixen res per 

veure, cada racó, cada exposició, cada actuació...que siguen 

partícips de tot els que es fa en la Fira. Demane disculpes 

per les molèsties que causa la Fira i que sapien que el 

Departament de Fira està per arreplegar totes les queixes 

i fer-les servir per millorar la Fira. Espere que l’oratge ens 

acompanye i que un any més, parlem d’un balanç positiu 

de la Fira de Tots Sants de 2018. Bona Fira a tots!!!
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La Fira de Tots Sants des de l’àmbit de la seguretat vial
Oscar Gómez Terrazas - Inspector-Cap de la Policia Local de Cocentaina

L
a visió de la Fira de Tots Sants des de l'àmbit de la 

seguretat té diversos enfoca-ments o actuacions 

que, especialment en matèria preventiva, deuen ser 

coneguts.

Hem d’assumir que en la vida poden esdevenir fets o 

incidents no volguts per ningú, però també és cert que 

com més actuacions preventives realitzem donaran com a 

resultat una major qualitat de vida en tots els àmbits que en 

ella ens movem. D’aquestes actuacions preventives donem 

uns mínims consells perquè després cada persona aculla 

el que més li convinga.

Estacionaments: és molt important a l’hora d’accedir a la 

població, deixar-se indicar per la senyalització que estarà 

col·locada a aquest efecte. Per als que vinguen des de la 

part de València, cap a la seua dreta, per als que vinguen 

des d’Alcoi, també cap a la dreta. Seguir la senyalització 

habilitada comportarà poder estacionar els seus vehicles 

amb més promptitud, evitar embossos i moments de 

desesperació, podent amb açò dedicar més temps a 

gaudir de la Fira. Per a eixir cap a València o cap a Alcoi en 

determinats estacionaments existiran cartells indicant vies 

alternatives, amb la finalitat d’eixir amb més rapidesa de la 

zona urbana cap a la variant, N-340 o l’autovia.

Seguretat en els vehicles: si bé en els pàrquings habilitats 

a aquest efecte existiran persones voluntàries i escoltes, 

dedicant el seu temps lliure a organitzar l’estacionament 

de forma més efectiva, sent la seua presència molt valuosa 

també amb la finalitat de poder minimitzar la producció 

d’actes delictius, no deuen els usuaris dels vehicles deixar-

se a la vista res que puga cridar l’atenció d’aquells que 

pretenguen la seua extracció o robatori. Així com no han de 

guardar objectes de valor que criden l’atenció en el maleter 

una vegada s’haja estacionat.

Seguretat en els habitatges: deuen tancar-se tots 

els accessos als habitatges, tan bé com siga possible, 

comprovant-ho bé i tancant amb clau totes les portes, sense 

confiar-se ni pensar a vegades, que solament va a eixir-se de 

casa uns minuts. En cas d’observar persones que puguen 

infondre sospites per la zona, han d’avisar immediatament 

a la Policia Local o Guàrdia Civil, bé directament o a través 

del telèfon d’emergències 112.

Seguretat sobre les persones: en la Fira de Cocentaina 

no solen succeir fets delictius contra les persones, ja que 

l’organització de la seguretat, així com la presència policial 

en la via pública dóna lloc a sentir-se segur. No obstant 

això, un no ha de confiar-se, ja que existeixen molts caixers 

bancaris disponibles on poder extraure diners, a vegades 

atraient mirades de persones que poden tenir com a fi 

realitzar robatoris. Per açò no convé portar tot en diners 

en un mateix lloc, pot anar repartit en diverses butxaques, 

o repartit entre diverses persones del mateix grup. És

important no portar carteres de cavaller en les butxaques 

posteriors dels pantalons o a la vista. Quant a motxilles o 

bosses que pengen del muscle, han de portar-los en la 

mesura del possible en la seua part davantera, sempre 

amb la cremallera tancada, a mà i a la vista. Tot açò per a 

evitar furts en les grans aglomeracions i quan es paren en 

un estand per a mirar o realitzar una compra. Sempre que 

ocórrega qualsevol incidència posen-ho en coneixement de 

les forces de seguretat.

Vies de seguretat i emergències: per a donar una ràpida 

resposta a qualsevol incidència que es produïsca en la zona 

interior de la població, existiran diverses vies de seguretat 

i emergències, per a poder introduir en qualsevol lloc del 

nucli urbà, vehicles d’emergència i socors. Entre elles a C/

Pare Torró, C/Dolors, C/Convent, C/Literat Azorín o Av. Rei 

Jaume I. Així mateix existeixen un altre tipus de vies, també 

lliures d’estacionament i tancades al tràfic, que serviran per 

a la mateixa fi.

Pàrquing de veïns: s’habilitaran com ja és habitual diverses 

zones reser-vades per al pàrquing, les quals es van ampliar 

per l’ampliació de la Fira.

Atencions mèdiques i d’ajuda: una de les actuacions 

més freqüents en la Fira, són les evacuacions per marejos, 

caigudes, esquinços, etc. En aqueixos moments és important 

no perdre la calma, ja que el dispositiu preparat per a aquest 

tipus d’actuacions arriba a tots els llocs de la localitat. És de 

gran importància indicar el lloc exacte on s’ha produït el fet, 

per a poder acudir al lloc al més prompte possible.

També es produeixen perdudes de xiquets, persones 

majors, etc. Quan açò ocórrega, cal mantenir la calma i posar 

en coneixement el fet a les forces de seguretat més properes 

i acudir als estands d’informació, tant els familiars que hagen 

patit la pèrdua com aquells que troben a qualsevol persona 

extraviada. Si bé són moments de gran preocupació sempre 

han sigut localitzades totes les persones extraviades. Davant 

la pèrdua d’objectes o troballa dels mateixos informar de 

l’ocorregut als cossos de seguretat.

Com a resum, cal indicar que la qualitat de vida en els 

dies de la Fira depén una mica de tots. És molt important 

la col·laboració dels veïns i veïnes de la localitat en els 

dies previs a la Fira, en les hores de muntatge d’aquesta, 

especialment durant la retirada dels vehicles estacionats 

en la via publica, en els llocs on seran instal·lats els llocs 

de Fira i en les vies d’emergència. Així mateix és molt 

important posar en coneixement immediat de les forces 

de seguretat, aquelles persones que estiguen observant la 

producció de qualsevol fet delictiu, avisar de la presència de 

vehicles o persones sospitoses, o de qualsevol altre incident 

d’importància.
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Gastronomia i oci a la Fira, on es mescla tradició i novetat
Departament de Fira

L
a Fira és diversió, tradició, música, tecnologia, però 

també és gastronomia. És gaudir dels productes típics 

i no tan típics que podem trobar en ella.

Com cada any, l’1 de novembre se celebra ‘L’esmorzar de 

Fira’, una tradició que s’ha recuperat des de l’any 1996 amb 

la col·laboració de les Mestresses de Casa. Es tracta d’un 

esmorzar format per pa, embotit i vi del municipi. A més 

compta amb l’actuació del Grup de Danses de Cocentaina. 

Cada any, l’1 de novembre a les 09.00 h, al Pla de la Font.

Per altra banda tenim durant cada dia de Fira diversos 

llocs on podem menjar. Aquest any comptem amb un canvi, 

ja que l’espai de les Food Truck estarà situat al carrer Santa 

Bàrbara, dedicant-los més lloc i també ampliant l’espai del 

Sol a Sol que ocuparà la Plaça Mossèn Eugenio Raduan. 

Les “food track” són camionetes de menjar per a emportar-

se, on podrem degustar tot tipus de menjar: creïlles, 

hamburgueses, arròs, pizza, entrepans, crepes, salsitxes i 

productes específics com menjar vegetarià o sense gluten 

i per a celíacs.

Al costat d’aquest carrer, i prop també de l’espai Sol a Sol, 

a l’Avinguda rei Jaume I, tenim la “Zona Gourmet”. Una 

gran varietat de menjar, a bon preu i bona qualitat en un 

ambient modern, jove i únic, del que podràs gaudir quan 

t’entre fam. Entre ambdós sectors, Gourmet i Food Truck, 

tindrem més de 3.000 m².

Com a novetat, la zona d’alimentació allargarà el seu 

horari de tancada, i a més acollirà productes agroalimentaris 

i demostracions de cuina. Aquesta edició tindrem 

Showcooking, demostracions culinàries, on es cuinaran i 

prepararan distints plats en directe, davant dels comensals.

A més trobem totes les parades medievals on venen 

menjar, productes típics, productes de distintes regions i 

productes nous: des de la creïlla farcida, les coques de 

distints tipus, crepes de tota la vida, kebabs, torrades de 

pernil i tomaca, etc. Una enorme varietat de menjar, que 

trobarem al mercat medieval entre la Plaça del Mercat i la 

Plaça el Pla, on podrem dinar, sopar, berenar… asseguts 

en plena Fira.

Distints sectors i distints tipus de productes per a tots els 

gustos, que podràs trobar a la Fira per gaudir. Perquè la fira 

és, també, gastronomia.

Per últim l’àmbit de l’oci trobem novetats. Les rutes amb 

Segway, un vehicle elèctric de transport lleuger de dues 

rodes, que permetran passejar-se per tota la fira amb un 

guia a primera i a última hora del dia.
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L’esport a la Fira te diverses opcions: sector, exhibicions 
i partits
Departament de Fira

L
’any passat va sortir com a novetat a La Fira una zona 

dedicada als esports outdoor o a l’aire lliure. Aquest 

sector, amb el que contarem també aquest any, es 

situa al carrer Roger de Llúria i té una superfície de 825 

metres quadrats. 

ÉÉs un espai on podrem trobar gran varietat d’expositors 

dedicats a esports com el ciclisme i la muntanya, amb 

productes desenvolupats per empreses pioneres del sector 

i amb valors que els amants d’aquests esports saben 

reconéixer. A més dels productes que podrem trobar 

relacionats amb la muntanya i el ciclisme, també hi haurà 

estands dedicats a la medicina esportiva, el lloguer de 

bicicletes i el turisme outdoor, entre altres.
Però l’esport a la Fira no sols el trobem als estands, ja que 

hi ha moltes activitats esportives que es realitzen durant els 

dies de Fira. És el cas de la pilota valenciana amb el trofeu de 

“Raspall Fira Tots Sants”, el campionat de pilota valenciana 

que enfronta a diversos jugadors en una partida de raspall 

en el carrer de Fora.

Per altra banda, menció especial mereix l’esport d’equitació 

en el que trobem di-verses activitats com és l’exhibició de 

muntada i doma, a càrrec de l’escola d’equitació “Peluca” 

i de la família contestana “Rovira”, amb la col·laboració 

de l’Escola d’Equitació “La Plana” de Muro d’Alcoi, “La 

Canaleta”, “Hípica Finca Els Barranquets” i “Hípica José 

Fajardo El Manchego”, que ens faran gaudir d’una magnífica 

mostra amb distints espectacles eqüestres. A més tindrem 

l’exhibició de muntada i doma infantil a càrrec d’“Hípica 

la Plana”.

Es consolida la fórmula de neteja post-fira estrenada fa 
dues Fires
Departament de Fira

U
n voltant de 50 efectius i 11 unitats mòbils de neteja 

estaran durant tot el dia implicats en la neteja del 

recinte Firal. Es seguirà reforçant la neteja en les zones 

d’alimentació, com el Mercat, la Plaça Església, Ocapa, i 

la Zona Gurmet i Foods Trucks, amb més intensitat a les 

hores puntes de dinar i sopar quan estaran recollint-se les 

papereres a cada moment per evitar la seua saturació.

Comptarem amb 80 zones d’WC portàtils, separats per a 

homes, dones i mobilitat reduïda. La neteja serà continua 

des de les 9 del matí fins a les 21 de la nit, que és quan 

estan obertes aquestes zones. A les zones afectades per 

l’alimentació, fins a la 1 del matí, ja que aquestes tenen un 

horari més ampli.

En aquesta 672a edició de Fira es tornarà a repetir el pla 

especial de neteja dut a terme des de fa dues edicions, 

garantint que el poble torne a la normalitat com més aviat 

siga possible. Es tancarà el passeig l’endemà a la finalització 

de la Fira per poder fer una ràpida neteja sense que hi hagen 

dificultats. Sense la circulació de vehicles, la neteja és molt 

més eficient i ràpida.

Es preveu que a migdia del dia 5 ja estiga obert per al 

tràfic al País Valencià i que en 48 hores tot el recinte de Fira 

estiga net i el tràfic i el poble puga tornar a la normalitat.

El servei habitual de neteja per als veïns es posarà a la 

zona d’extraradi de Fira.

FIRA DE TOTS SANTS 2018
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Música a la Fira amb l’espai Sol a Sol i el Firasona
Departament de Fira

C
om en qualsevol acte que es celebra, sense música 

no hi ha festa. A una Fira com la de Tots Sants de 

Cocentaina, mentre anem recorrent els carrers plens 

de paradetes, d'estands, de llocs de menjar, etc. anem 

escoltant diversos tipus de música. 

Però a més, com cada any, la Fira de Tots Sants té dos 

espais dedicats com-pletament a la música.

L’espai Sol a Sol i l’espai Fira Sona. Dos espais per a 

gaudir de la festa, la música i la fira. L’espai Sol a Sol se 

situa en plena Fira, concretament a la Plaça Mossèn Eugenio 

Raduán, un lloc que a més està rodejat de menjar, ja que 

a tota l’Avinguda Rei en Jaume I està situat l’espai gourmet 

on podem provar distintes tapes de bona qualitat i bon preu 

de les que podrem gaudir mentre veiem les actuacions, en 

un ambient modern, jove i únic. I l’espai dels Food Trucks, 

situat a la mateixa Plaça Mossèn Eugenio Raduán, on 

diferents caravanes amb menjar, se situen en ple carrer, 

oferint hamburgueses, pizza, dolços… 

L’espai Sol a Sol és un punt d’entreteniment en la Fira 

de Tots Sants. Es tracta d’un concurs de música i ball, on 

tot aquell que vulga demostrar els seus dots artístics pot 

participar. Aquest concurs té unes fases de preselecció 

que es celebren les setmanes anteriors a la Fira. Un jurat 

elegís les millors actuacions i aquestes debuten la fase final 

a l’espai situat en la Fira. Dues modalitats, música i ball, en 

dues categories: sènior (a partir dels 16 anys) i junior (fins 

als 16 anys). 

Els visitants poden gaudir de diferents actuacions 

d’artistes professionals o amateurs que concursen per a ser 

guanyadors de més de 5000€ en premis. 

Aquestes actuacions les podem veure a plena llum del 

dia, ja que durant els quatre dies de Fira, matí i vespra hi 

haurà actuacions per gaudir. 

Per altra banda, l’espai Fira Sona se celebra a la nit, en 

un punt més allunyat de la Fira, a l’Institut Pare Arques, per 

a no molestar als veïns. L’entrada és gratuïta. 

A més el dia 10 de novembre se celebra el Certamen Coral 

Fira de Tots Sants. Al llarg dels seus trenta-vuit anys de 

trajectòria, ha acollit agrupacions tan destacades com l'Orfeó 

Universitari de València, Coro de la Fundació "Pere Verges" 

de Barcelona, Coro Kodály de Molina de Segura, Coral 

Polifònica Terolenca de Terol, Coro de l'Instituto Aragonés 

de Zaragoza, Cor de Cambra de València, entre altres.
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L’APP més divertida i innovadora aplega a la Fira de Tots Sants
Departament de Fira

H
i ha molts tipus d’aplicacions per a mòbils però la 

que tindrà la Fira de Cocentaina aquest any no és 

una aplicació comúna.

Es tractarà d’una guia digital i un joc interactiu en realitat 

augmentada en el qual un personatge anirà recorrent tota 

la Fira per a complir moltes missions i aconseguir premis 

a l’instant com samarretes, bolis i braçalets per al mòbil. 

Premis que es donaran després de la Fira i a més es 

celebrarà un sorteig entre els participants.

La finalitat d’aquesta aplicació no és el joc en si. Aquesta 

ens informarà de tots els esdeveniments que se celebren 

durant els quatre dies de Fira: “esmorzar del dia 1”, “Sol 

a sol”, etc. Podrem veure tots els llocs d’interés que té 

Cocentaina, amb informació del lloc i l’horari de visita; 

s’ubicaran tots els carrers i podrem veure on estan situats 

els diferents sectors de la Fira.

També serà un mitjà útil per a conéixer els llocs 

d’aparcament, horaris d’autobús i tren, on estan ubicats els 

serveis mèdics, els WC, seguretat, poli-cia, etc.

Una guia completa i una agenda geolocalitzada. D’aquesta 

manera tindrem al dispositiu mòbil, que tots portem sempre 

damunt, tota la informació de la Fira de Tots Sants 2018. 

Una manera divertida que ens permetrà jugar mentre es-

tem a ella, descobrir nous llocs que no sabíem que la Fira 

tenia, esdeveniments que estan fent-se en temps real, etc. 

Gràcies a l’aplicació es podrà descobrir la Fira d’una altra 

forma i en més profunditat, podent aconseguir molts premis 

complint les missions que trobarem en el joc. Un exemple 

d’aquestes missions serà fer-se una selfie on surta el Castell 

de Cocentaina, respondre una pregunta al Museu fester o 

llançar castanyes virtuals, tan típiques de la Fira.

L’aplicació és una guia imprescindible per a viure la 

Fira de Tots Sants 2018. Disposa de tota la informació i 

esdeveniments de la Fira d’aquest any i ofereix al visitant una 

experiència única i immersiva. S’estructura en diverses parts: 

Turisme, per a conéixer tots els punts d’interés, tant de la Fira 

com de Cocentaina; Informació, on disposarem dels punts 

d’informació necessaris per a gaudir de la Fira com horaris 

d’autobús o localització dels WC; Accessos i pàrquing, per 

saber els llocs on es podrà aparcar i els accessos per a 

l’entrada al poble; Atraccions d’oci, on sabrem tot l’oci que 

hi ha a la Fira: atraccions per a xiquets, tecnologia, etc.; 

Zones de la Fira, cada sector de la Fira estarà senyalitzat al 

carrer que es troba: tecnologia, fira cavallar, gastronomia, 

esdeveniments, on sabrem què es celebrarà, on i quan.

Cal destacar que servirà a l’organització de la Fira com 

a ferramenta de recaptació de dades per elaborar les 

posteriors estadístiques.

Es pot descarregar, de forma gratuïta, en els dispositius 

mòbils, tant per a An-droid com iPhone. Aquesta aplicació 

estarà disponible en valencià, castellà i anglés.

Aquesta eina ha sigut impulsada per l’Ajuntament de 

Cocentaina i ha sigut desenvolupada per l’empresa Play&go 

experience (https://playgoxp.com), fundada per Jordi Diaz, 

veí de Cocentaina i emprenedor.

Play&go experience és una start-up valenciana que va 

nàixer l’any 2017. Han passat pel programa d’acceleració 

de Lanzadera i el programa de creixement empresarial Scale 

Up. L’empresa ha sigut guardona als ITH Smart Destinations 

Aware en Fitur 2018 amb el premi a la millor app turística 

nacional a la categoria d’Interacció amb el turista i el ciutadà, 

i amb el premi a la millor start-up de turisme als València 

Start-up Awards. Recentment els han atorgat el premi a la 

idea més innovadora de l’any 2018.
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ADDYNG with AITEX el punto de encuentro del sector textil
Vicente Blanes, director de AITEX

C
on el objeto de reforzar la dimensión institucional de 

AITEX, el Instituto está llevando a cabo actuaciones 

que están concebidas para que impacten en las 

empresas asociadas de la Comunitat Valenciana. Estas 

acciones quedan enmarcadas en el contexto de la lógica 

institucional, que se complementa con la lógica del mercado 

de otros Departamentos del Instituto.

Todas las acciones tienen una única finalidad, que las 

empresas SUMEN, que junto a AITEX se creen nuevas 

soluciones que les ayuden a superar nuevos retos y, con 

ello se impulse su crecimiento.

A continuación, presentamos el balance de las últimas 

actuaciones realizadas por el Departamento Institucional.

Plataforma Digital Textil – ADDYNG with AITEX

Se ha puesto en marcha la plataforma (www.addyng.

com), con el objetivo de conseguir mayor colaboración entre 

todas las empresas asociadas, impulsando la generación 

de negocios B2B entre empresas; y también entre varias 

empresas que de la mano de AITEX quieran unirse para 

acometer proyectos.

La plataforma ofrece a las empresas asociadas los 

siguientes servicios:

-Directorio de Empresas Asociadas:

Directorio en el que aparecen las empresas asociadas a 

la plataforma, clasificadas por subsector y zona geográfica. 

Este directorio ayuda a que sus asociados ganen visibilidad, 

y que tanto empresas asociadas como empresas externas a 

la plataforma, contacten para generar negocio.

-Textil Hoy

Sección que conforma noticias actualizadas sobre el 

sector textil.

-Formación360

Información sobre Seminar ios Empresar ia les: 

Inscripciones, descarga de presentaciones, videos sobre 

las ponencias, fotografías.

Además, disponen de información detallada sobre los 

diferentes cursos de formación ad hoc que se realiza en 

AITEX.

-ADDYNG en acción

Acceso a toda la información relacionada con Eventos, 

Concursos, Premios y otras iniciativas relacionadas con el 

sector.

-Gestión del Talento

A través de ADDYNG.COM se ofrece un servicio de 

búsqueda de talento para las empresas asociadas que 

buscan cubrir nuevos puestos de trabajo a nivel local, 

nacional e internacional.

[+] Información: www.addyng.com

PREMIOS EMPRESARIALES AITEX

AITEX lanza la Primera edición de los Premios 

empresariales. El objetivo de estos premios es promover, 

reconocer y difundir los mejores proyectos e iniciativas de 

las empresas textiles de la Comunidad Valenciana.

Se establecen dos categorías de participación: innovación 

PREMIO AITEX INNOVACIÓN PREMIO AITEX SOSTENIBILIDAD

El premio a la innovación se concede a aquella empresa 

que haya desarrollado un nuevo producto, servicio o proceso 

productivo altamente innovador. 

El premio a la sostenibilidad se concede a aquella empresa 

que haya destacado en la gestión ecoeficiente, producto o 

proceso que contribuya activamente al desarrollo sostenible 

y la protección medioambiental. 

Un jurado compuesto por representantes de máximo nivel 

del sector textil, institucional y empresarial, pertenecientes 

a AITEX, ATEVAL, CDTI, IVACE y la UPV; quienes serán los 

encargados de valorar los proyectos presentados según 

criterios de propuesta de valor, calidad de la propuesta 

presentada, innovación y resultados obtenidos, impacto 

socio-económico, impacto medio ambiental, etc.

[+] Información: https://www.aitex.es/premios-

empresariales-aitex-2018/

SEMINARIOS EMPRESARIALES

Los Seminarios empresariales tiene como objetivo acercar 

el conocimiento a las empresas, para conocer las claves 

para reducir los costes y maximizar los beneficios de las 

organizaciones. 

A continuación, se muestran las temáticas que se tratarán 

en la segunda anualidad de esta actuación.

y sostenibilidad.
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[+] Información: www.addyng.com

ACERCAMIENTO DEL TEXTIL A LOS JÓVENES

Con el fin de acercar el sector textil a los jóvenes, se 

están desarrollando una serie de actividades con el fin de 

promocionar y desarrollar actividades que contribuyan al 

posicionamiento del sector textil. 

Las principales acciones realizadas con el objetivo de 

acercar el textil a los jóvenes:

podido conocer el potencial que tiene el sector textil, siendo 

claramente una opción de futuro para ellos. 

en Centros Formativos, para un total de 915 alumnos.

de ESO, con el objetivo de que conociesen las oportunidades 

que ofrece el sector a sus alumnos. Participaron 44 

profesores de 21 centros formativos de la CV.

y desarrollado el emblema de la Primera edición de los 

Premios Empresariales. En este concurso han participado 

un total de 252 alumnos, con 72 propuestas. 

concurso de diseño y desarrollo para el textil hogar. Jornada 

sobre diseño textil en la economía circular. Premios al mejor 

TFG y al mejor expediente. 

[+] Información: www.addyng.com // http://catedraaitex.

blogs.upv.es/

El Campus de Alcoy de la UPV y la Fira de Tots Sants
Cinco años difundiendo ciencia y tecnología

E
ste año, la Universitat Politècnica de València cumple 

50 años, durante este tiempo hemos acogido a más 

de 125.000 titulados, 6 premios Jaume I, 1 Príncipe 

de Asturias, más de 800 start-ups creadas, 23 spin-off, 

124.698 prácticas en empresas, 420 patentes y software, 

10.240 convenios firmados con instituciones extranjeras, 

68.950 alumnos extranjeros han disfrutado de una estancia 

entre nosotros, 7.198 proyectos de investigación, 116.892 

publicaciones…

La Universitat Politècnica de València juega un papel de vital 

importancia en el crecimiento económico y el progreso social.

Hace ya 5 años nuestra universidad, aceptó de buen 

grado, la invitación que desde el Ayuntamiento de 

Cocentaina nos trasladaron para participar en su Fira de 

Tots Sants, aceptamos el reto de sumar a la tradición el 

concepto tecnológico. Desde entonces, nuestra prioridad 

ha sido acercar al público en general, pero sobre todo a los 

más jóvenes al mundo de la tecnología.

Durante todo este tiempo la participación de nuestros 

Grupos de Generación Espontánea formados por alumnos, 

dentro de un entorno multidisciplinar y coordinados por 

profesores como si de una actividad “profesional” se tratara, 

ha permitido a decenas de alumnos del Campus formarse en 

aquello que demandan las empresas hoy en día, aprender 

idiomas, viajar al extranjero y conocer nuevas culturas. Es 

esta proactividad, iniciativa, liderazgo y trabajo en equipo, 

lo que transmiten estos alumnos que año tras año “bajan 

a la Fira de Tots Sants” a los visitantes más pequeños que 

pasan por nuestro stand y a sus acompañantes.

Durante estos años el Campus de Alcoy de la UPV, ha 

llevado en la Fira de Tots Sants sus mejores proyectos, 

entre otros, un vehículo de competición de bajo consumo, 

una motocicleta de competición de moto3, una exposición 

de mobiliario creada para la Feria de Diseño de Milano – 

Ventura Lambrate así como realizado demostraciones de 

robots de todo tipo y de realidad aumentada y virtual, todo 

ello diseñado y construido por nuestras alumnas y alumnos.

Y todo esto es posible gracias también en gran parte a la 

implicación y determinación de instituciones y empresas 

que colaboran activamente con nosotros mediante la firma 

de convenios de Cátedras y Aulas de Empresa cuyo objeto 

es la realización de concursos, seminarios, congresos, 

exposiciones, conferencias y talleres que posibilitan al 

alumnado adquirir unas habilidades y aptitudes que 

les permitirán ser mejores profesionales. Por todo ello, 

solo queda agradecer al Ayuntamiento de Alcoy, AITEX, 

Multiscan Technologies, Caixa Ontinyent y al Ayuntamiento 

de Mutxamel su confianza depositada en nosotros.

Por todo esto, en esta 5ª participación de la UPV en la Fira 

de 2018 y 50 aniversario de la UPV, seguiremos siendo fiel a 

nuestros principios y difundiremos el interés por la ciencia y 

la tecnología a todos aquellos que nos visiten, mostraremos 

los trabajos y resultados más importantes obtenidos a raíz 

de las Cátedras y Aulas de Empresa del Campus de Alcoy 

y, como en años anteriores, haremos demostraciones de 

aquello que más éxito ha tenido estos últimos años.

¡Os esperamos!
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El certamen Coral Fira de Tots Sants tancarà la programació 
oficial de la Fira 2018
Premsa Certamen Coral

U
n any més tancarem la 672 edició de la Fira de Tots 

Sants amb el cant perquè de la ma del Cor de Cambra 

Discantus, ja està tot llest per a la 38 edició del 

Certamen Coral Fira de Tots Sants. Serà el 10 de novembre 

a les 19 h. i al centre de Cultura El Teular, un certamen 

que a més podran seguir en directe a través de les ones de 

Ràdio Cocentaina.

L’esdeveniment està patrocinat per l'Ajuntament de 

Cocentaina i l'àrea de Cultura de la Diputació d'Alacant, 

compta amb la col·laboració de la Seu Universitària de 

Cocentaina de la Universitat d'Alacant, Unión Alcoyana 

Seguros, Antecuir, Textisol entre altres empreses, sense 

oblidar la gran aportació del xicotet comerç local. 

El certamen està organitzat per l'Associació Certamen 

Coral Fira de Tots Sants i compta amb el suport humà de 

Cor de Cambra Discantus de Cocentaina qui du ja 38 anys 

organitzant aquest certamen que destaca sens dubte, per 

eixe potencial humà que te el cor i que fan possible que els 

coralistes visitants es troben com a casa. 

La 38 edició del Certamen Coral és la segona edició del 

cicle quadriennal que culminarà en el V Premi Firacor a 

celebrar en el 2020.

Enguany, l'organització del Certamen Coral ha encarregat 

la realització del cartell a José Antonio Espinar, muralista de 

gran prestigi internacional. L’obra es va presentar al saló de 

plens de l’Ajuntament amb el coordinador del certamen Raúl 

Belda, la presidenta del Cor de Cambra Discantus, Pepa 

Alba, la regidora de Fira Mariona Carbonell i l’alcaldessa de 

Cocentaina, Mireia Estepa.

Dins de la difusió de la música coral escrita en valencià 

que l'organització del certamen realitza, l'obra obligada 

per a aquesta edició ha sigut encarregada a Josu Elberdin, 

compositor i director basc. L’obra obligada titulada “Marea 

de la llum” està composada sobre un poema de  Manel 

Rodríguez-Castelló i és la peça amb la que les tres corals 

encetaran la seua actuació.

En aquest Certamen de 2018 que estarà conduït pel 

periodista i locutor de ràdio Cocentaina Paco Gadea, 

Coro de Cámara Tiento de Burgos

Pax - Cor de cambra de Sabadell

Cor Unió Musical Santa Cecilia d´Onda
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concorreran el “Coro de Cámara Tiento de Burgos”, “Pax 

- Cor de cambra de Sabadell” i el “Cor Unió Musical Santa 

Cecilia d´Onda” que optaran per els següents premis:

-1º Premi dotat amb 3000€, a més a més el cor guardonat 

amb el primer premi concorrerà en el V PREMI FIRACOR 

el 2020.

-2º Premi dotat amb 1800€

-3º Premi dotat amb 1200€

-Premi del públic dotat amb 600€.

Tots ells seran avaluats per un jurat amb una llarga 

trajectòria i experiència dintre del món coral. El jurat estarà 

format per:

-Eduardo Cifre Gallego, Catedràtic Emèrit de Direcció Coral 

del Conservatori Superior de Música de València.

-Ana Luisa Chova Rodríguez, Catedràtica de Cant del 

Conservatori Superior de Música de València.

-Antonio Abreu Lechado, Director i compositor coral pel 

Conservatori Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, 

és director i fundador del Ensemble Vocal de Tenerife.

-Francesc Gamón Olmo, Titulat superior en direcció 

d’orquestra, direcció de cor i piano pel Conservatori Superior 

de València on exerceix actualment. Actualment dirigeix al 

Cor de Cambra Ad Libitum guanyador del passat FIRACOR.

-Josu Elberdin Badiola, Professor de Piano i Cant pel 

Conservatori de Pasaia, és director de cors i tot un referent 

actualment en el camp composició coral, autor de l’obra 

obligada.

I actuarà com a secretari del jurat Josep Robert Sellés 

i Camps, director artístic del CCFTS i director del Cor de 

Cambra Discantus i de l’agrupació vocal Eduardo Torres 

d’Albaida.

Com a grup convidat i fora de concurs, el Certamen ens 

presenta el grup de Música Antiga Menestrils d’Ontinyent, 

que oferirà una mostra de melodies àrabs mediterrànies i de 

la lírica andalusí, el cançoner sefardí i també en la música 

de Cantigues i Trobadors, tot sota un mateix tema: l’amor, 

hubb, ahabáh, que serveix com a nexe d’unió.

Com ja ve realitzant-se, Certamen Coral mostra també 

la seua cara més solidaria, a banda de tindre al hall del 

Teular la mostra de manualitats del Tapis, Certamen Coral 

donarà la recaptació de la taquilla al Col·lectiu 8 de març  

de l'Alcoià i el Comtat. 

Però Certamen Coral és molt més i així ho tenen present 

des de l’organització que no es conformen sols en organitzar 

l’edició sinó que a més, plantegen una sèrie d’activitats 

colaterals amb la finalitat de seguir difonent la música vocal 

i coral. En aquest sentit el passat mes de maig el Certamen 

Coral va organitzar un Recital Líric, oferit per alumnes del 

professor de cant Raúl Belda i acompanyats al piano pel 

mestre Enrique Calabuig, sota el títol “Llums i ombres de 

la lírica” al Centre Social Real Blanc de Cocentaina dintre 

de les activitats de la Setmana Cultural de les Persones 

Majors de Cocentaina. Així mateix per al 9 de novembre 

a les 22:00 hores a la seu del Cor de Cambra Discantus 

s’ha programat la celebració d’un Taller Coral impartit per 

Josu Elberdin. El Taller Coral serà de lliure assistència amb 

el requisit d'emplenar la inscripció que es pot trobar en la 

web del Certamen Coral. 

Un últim apunt, l'organització del Certamen ha 

posat un servei de reserves d'entrades a la web www.

certamencoralfiratotssants.com.

Des de l’organització Raúl Belda assenyala que, “aquest 

any tornem a tindre un certamen d’altíssim nivell musical 

que farà que Cocentaina siga el pròxim més de novembre 

referent nacional de la música coral.”

Podran seguir totes les notícies i novetats del Certamen a 

la seua web i xarxes socials.
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La Fira en xifres 2018
Sectors comercials

TOTAL NOMBRE D’ EXPOSITORS ..............…….......   750
Valor econòmic del producte exposat ………..….52 milions €

SERVEIS EXTERNS

SUPERFÍCIE D’ APARCAMENT PÚBLIC…........….   147.050 m2

PARKING CENTRE COMERCIAL (ACCÈS SUD)

PARKING RONDA SUR (ACCÈS SUD)

PARKING FERROCARRIL (ACCÈS SUD)

PARKING RIERA (ACCÈS EST)

PARKING L’ ORXA 4.4 (ACCÈS EST)

PARKING PUNTARRÓ (ACCÈS EST)

PARKING FRAGA (ACCÈS NORD)

PARKING CATALÀ (ACCÈS NORD)

PARKING POLÍGON S. CRISTÒFOL (ACCÈS NORD)

PARKING ESTACIÓ NORD – SERVEI DE TRANSPORT BUS  

(ACCÈS NORD)

PARKING DECATHLON – SERVEI DE TRANSPORT BUS  

(ACCÈS SUD)

PARKING CARRETERA BENILLOBA – SERVEI DE 

TRANSPORT BUS  (ACCÈS EST)

SERVEIS INTERNS

PUNTS WC

-HOMES ...............……………..................................… 33

-DONES ...................................................................... 33

-DISCAPACITATS .........................................................   11

-TOTAL PUNTS WC:  ...................................…………. 77

Zona comercial / maquinaria  52.245 m2
Stands productes varis  16.500 m2
Innovació / Tecnologia    1.190 m2
Turisme   1.725 m2
Sports Outdoor       825 m2
Productes típics    1.200 m2
Alimentació  16.000 m2
Zona Degustació / Gourmet/Food Truck            3.000 m2
Fira Cavallar / Porrat Valencià    4.900 m2
Artesania / Venda Ambulant    6.150 m2
Medieval           17.700 m2
Sòc Àrab    5.000 m2
Atraccions / zona infantil   9.500 m2

TOTAL:          135.935 m2

Zona d’exposició Superfície ocupada

INFORMACIÓ

20 PUNTS D’ INFORMACIÓ

200 INFORMADORS 

Atenció al visitanst..............…  600 efectius col·laboradors

SEGURETAT 

Efectius .............…………………….  300 agents seguretat

VIES D’ EMERGÈNCIA  .....................    2000 metres lineals 

ÀREES DE DESCANS ..........................   3 zones – 7.950 m2

ZONA DE SERVEIS ............................... 2 zones

Consigna -  Guarderia – Zona de lactància – Canviadors 

infantils -  Menjador d’ expositors – Punt de Seguretat – Punt 

de Coordinació -   Servei Mèdic

ZONA SERVEIS NORD (C/Alfons V)

ZONA SERVEIS SUD (pza Alcalde Reig)

Visitants 2017 ....................................................505.933

Visitants 2016.....................................................591.070

Visitants 2015  .....………................................… 428.487  

550 ACTUACIONS 

TEATRE; MÚSICA; DANSA; MUNTADA I DOMA / TIR I 

ARROSSEGAMENT; PILOTA VALENCIANA i MÚSICA SOL 

A SOL

FIRA DE TOTS SANTS 2018
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Per què la Fira de Tots Sants de Cocentaina ha de ser 
considerada com a Bé d’Interés Cultural?
Departament de Fira

L
a Fira de Tots Sants és un dels esdeveniments més 

identitaris des del punt de vista cultural, social i 

econòmic del poble de Cocentaina, a més de tindre un 

caràcter singular i exclusiu per aquest tipus de celebració a 

tot el territori de la Comunitat Valenciana.

La Fira de Cocentaina no és un bé immoble o moble amb 

unes característiques i elements materials que cal preservar, 

sinó que forma part d’aquest patrimoni no tangible, 

immaterial, resultat de la història i de la manera de ser i de 

viure d’un poble, el qual també ha de ser reconegut com a 

tal per a preservar els seus valors per a futures generacions.

D’acord amb el text de la Convenció per a la Salvaguarda 

del Patrimoni Cultural Immaterial de París organitzat per la 

UNESCO el 17 d’octubre de 2003, article 2, definicions, punt 

1, S’entén per «patrimoni cultural immaterial» els usos, 

les representacions, les expressions, els coneixements 

i les tècniques —juntament amb els instruments, els 

objectes, els artefactes i els espais culturals que els són 

inherents— que les comunitats, els grups i en alguns casos 

els individus reconeguen com a part integrant del seu 

patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, 

que es transmet d’una generació a l’altra, és recreat 

constantment per les comunitats i els grups en funció del 

seu entorn, la seua interacció amb la naturalesa i la seua 

història, la qual cosa els infon un sentiment d’identitat 

i de continuïtat i contribueix, per tant, a promoure el 

respecte de la diversitat cultural i la creativitat humana. 

Als efectes d’aquesta Convenció, només es té en compte 

el patrimoni cultural immaterial que siga compatible amb 

els instruments internacionals de drets humans existents i 

amb els imperatius de respecte mutu entre les comunitats, 

els grups i els individus i de desenvolupament sostenible».

Igualment, la protecció i el reconeixement del Patrimoni 

Immaterial es preveu en la Llei 4/98 de Patrimoni Cultural 

Valencià i les seues modificacions posteriors, per això 

l’article 1.3 diu que “També formen part del dit patrimoni 

com a béns immaterials les expressions de les tradicions 

del poble valencià en les seues manifestacions musicals, 

artístiques, gastronòmiques o d’oci, i en especial aquelles 

que han sigut objecte de transmissió oral i les que 

mantenen i potencien l’ús del valencià”.

La Fira de Cocentaina posseeix valors de gran rellevància 

patrimonial, tant des de l’àmbit històric com l’etnològic. 

Així, el valor històric d’aquesta commemoració és de gran 

singularitat, la seua celebració s’ha portat a terme de forma 

continuada des de l’Edat mitjana, i perviu a hores d’ara amb 

una gran projecció cultural, social i econòmica. Mentre que 

el valor etnològic mostra un esdeveniment que s’ha convertit 

en el principal símbol d’identitat de la població que el genera, 

la qual ha mantingut la seua raó de ser dels seus inicis i 

els ha fet créixer, des de la dimensió mercantil, la lúdica i 

la festiva, sempre relacionada amb l’element identificatiu. 

La Fira és la finestra que dóna a conèixer Cocentaina a 

l’exterior, a més de fomentar i potenciar els elements del 

patrimoni cultural amb el manteniment i, al mateix temps, 

renovació de tradicions, costums, molts dels quals inspirats 

en el seu origen.

En el document publicat en octubre de 2011, resultat 

de la Comissió de Treball organitzada pel Pla Nacional 

de Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, que 

depén de l’Instituto del Patrimonio Cultural de España, es 

defineix el Patrimoni Cultural Immaterial amb una sèrie de 

característiques que s’identifiquen de forma evident en el 

nostre cas.

Segons les definicions generals d’aquest escrit, la Fira 

és una manifestació cultural perquè és compartida pels 

membres d’una col·lectivitat, a banda de constituir una 

argamassa que unifica col·lectius al llarg de la Història, 

s’adapta al medi, a la producció econòmica i d’intercanvi 

de béns. Al mateix temps, és un patrimoni viu i dinàmic que 

ha recorregut un llarg camí per a continuar celebrant-se 

com una manifestació social i econòmica, amb pràctiques 

en constant canvi, protagonitzada per diferents individus 

i grups. No es tracta d’un patrimoni tangible i estàtic, 

al contrari, ha sigut capaç d’autoregular-se i generar 

mecanismes d’adaptació a entorns socials, econòmics, 

tecnològics i culturals, sempre canviants i imprevisibles. 

Per una altra banda, està contextualitzada en un temps i 

en un marc espacial.

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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Es tracta d’unes accions portades a terme pel consens 

d’un col·lectiu humà, transmeses i recreades amb la intenció 

d’experimentar-les al present i que tinga continuïtat per al 

futur. Molts testimonis dels seus participants expressen 

diverses referències sensorials, auditives, visuals, odoríferes 

i gustatives, com també la necessitat de continuar la seua 

convocatòria amb una constant renovació.

A més, la Fira és un patrimoni compartit per tots els 

membres d’una col·lectivitat, per al seu funcionament 

participen des de l’administració pública local, encarregada 

de l’organització, diversos grups i entitats culturals 

i esportives, expositors, visitants; la seua implicació 

perfectament queda de manifest en les diverses enquestes, 

en els escrits, en les manifestacions i actes organitzatius, etc.

La Fira de Tots Sants de Cocentaina està contextualitzada 

en un temps i en un marc espacial. Aquest esdeveniment 

de caire essencialment econòmic i lúdic ve celebrant-se 

quasi de forma ininterrompuda des de l’any 1346, al principi 

al voltant de la festivitat de Sant Miquel, entre finals de 

setembre i principis d’octubre. Posteriorment, per motius 

d’oportunitat comercial, va anar traslladant la convocatòria a 

finals d’octubre i principis de novembre. De forma definitiva, 

en octubre de 1795 es va instituir de forma legal la data a 

partir del 28 d’octubre i amb una duració màxima de 15 dies.

Com tota Fira d’origen medieval, el seu espai sempre ha 

sigut l’urbà. Al seu inici el centre principal estava a la plaça 

de la Vila, on s’ubicava la seu del Consell Municipal, i carrers 

adjacents, la qual va anar expandint-se fins a traslladar de 

forma progressiva l’epicentre a la plaça del Pla (plaça Palasio 

o de les Monges), a la plaça del Mercat i Pla de la Font.

 TEXT PROCEDENT DE LA MEMÒRIA DE L’ANNEX 

DOCUMENTAL PER A SOL·lICITAR LA INCOACIÓ COM A BÉ 

D’INTERÈS CULTURAL IMMATERIAL FIRA DE TOTS SANTS 

DE COCENTAINA REDACTAT PER LA TÈCNICA MUNICIPAL 

EN PATRIMONI CULTURAL I MUSEUS

Esmorzar al Pla de la Font, l’inici de la Fira

N
o fa un segle ni dos, 672 anys que Cocentaina,

gràcies al privilegi de Pere IV el Cerimoniós, celebra 

una gran Fira.

Si bé en 672 anys la Fira ha patit canvi de dates o 

d’infraestructura està clar que el secret per perdurar en el 

temps ha estat en no perdre les arrels i el per què va ser 

concedida.

La nostra història posa a la Fira com a gran esdeveniment 

que no s’ha deixat de celebrar, si bé la Fira que avui 

coneixem no és la mateixa que fa 600 anys, sí que ha sabut 

mantenir les estratègies principals que fan que el visitant no 

vullga perdre’s la cita i una d’elles és la gastronomia.

Segons conten els nostres iaios, antigament els visitants 

venien de lluny a passar el dia a la Fira, fer tractes i a veure 

les novetats de les maquinàries o aparells agrícoles. Venien 

de lluny o de prop, però els qui entraven pel Pla de la Font 

es trobaven amb cases obertes que abastien al visitant amb 

l’embotit de casa i el que feien amb les seues pròpies mans 

i d’ahi, amb la panxa ben plena i un bon got de vi per fer 

front al fred que feia en Fira, es disposaven a complir el 

desig de la seua visita a la Fira.

Amb el pas del temps, aquest fet segueix mantenint-se, 

no d’eixa forma però sí amb el mateix objectiu i en aquesta 

nova edició, una vegada més les mestresses de casa de 

Cocentaina es posaran el davantal i de bon matí fins al 

migdia estaran servint entrepans als visitants que tenen 

aquest moment com a l’inici de la Fira.

Entrepà d’embotit local, vi de casa i olives trencades, 

servit amb un somriure i acabat de fet, amb el pa del dia 

de les panaderies contestanes i tot amenitzat pels balls 

tradicionals del grup de danses de Cocentaina, què més 

es pot demanar???

I així és com un any més, es serviran més de 2000 

entrepans, amb botifarres i llonganisses...serà el primer 

acte dels quatre dies de Fira, el que ens serveix per prendre 

forces i encarar la gran Fira de Tots Sants de Cocentaina.

Bon profit i gràcies a les mestresses de casa per seguir 

mantenint aquesta tradició!!!

Revista Cocentaina. El Comtat
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Horaris de transport per a la Fira
Renfe

Bus
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Programació mercat medieval, soc àrab i porrat valencià 2018
1 DE NOVEMBRE “DIA DE TOTS SANTS”

“PALAU A ESCENA”

12:30 BIRLIBIRLOQUE  Actuacions de  màgia  i malabars, 

un espectacle sense par, ple d’humor, habilitats i destresa

13:00 MÚSICA I SONS DE L’EDAT MITJANA 

13:30 JUGLARÍAS  Federiquito i Catalineta, el mig polastre i 

el pollet... una gran varietat de contes populars que els nostres 

joglars  recordaran i amenitzaran  amb la seva gràcia i singularitat. 

14:00 DOS BUFONES DE POSTÍN  Aquesta parella 

de bufons faran riure a tots els presents amb les seves 

ocurrències i barbaritats. 

17:30 DE CÒMICS I JOGLARS  Espectacle de circ i humor 

en els que els nostres  atrevits joglars mantindran a tots els 

presents atents. 

18:00 LOS SECRETOS DE TRASGOS  Uns simpàtics  

trasgos  ens desvelaran  alguns dels seus més apreciats 

secrets, els quals han estat durant segles guardats en 

manuscrits,  acompanyats de magnífiques històries 

llegendàries. 

19:30 DE CABALLEROS Y DAMAS  La vida d’antany , 

els costums, les lletres... un passeig per les obres més 

emblemàtiques de la literatura universal.  

20:30 CONCERT MUSICAL  

21:00  PASO A PASO Espectacle teatral  amb dos “pasos” 

de Lope de Rueda ens traslladen a  antigues  formes de 

representar. Teatre clàssic per a tota la família

21:30 A QUEMARROPA Espectacle de foc, risc i humor 

que aconseguirà que tot el Pla retrunyirà a rialles 

22:00  LOS DRUIDAS  Espectacle musical que tracta la 

recuperació de les melodies  que es van perdre en l’Europa 

Vella  i de totes aquelles cultures que han passat en el nostre 

continent al llarg de la història.  Tots els presents viatjaran 

a través de la música a les terres màgiques més inhòspites 

de tota Europa. 

“PETIT PALAU”

12:00 EL CASTELL ENCANTAT  Conta la història d’un 

escriptora que arriba a un poble molt llunya en el qual lloga 

un castell que es troba ple d’estranys personatges , però al 

mateix temps, molt entranyables i afectuosos.

12:30  CON LÍO, LAS LETRAS LLEGARÁN  conta contes infantil 

13:30 EL DRAGÓN Y SAN JORGE  La vella història de l’atac 

que un drac du a terme davant d’un xicotet poble amb uns 

habitants molt peculiars... una visió totalment diferent del 

clàssic, amb algun que altre toc de comèdia. 

17:00 PERSEO Y EL DECUBRIMIENTO DEL FUEGO  Un  

valent i menut xiquet , rep l’encàrrec de baixar a l’ínfer amb 

la missió de  de guanyar al foc i  portar-lo ala terra. 

17:30 TITELLES I PIRATES 

18:00 LA PLATA DE GAIANES Actuació amb música, cant 

i narració animació històrica, en la qual els més menuts 

descobriran com els germans Seguí de Gaianes assaltaren 

el Banc d’Espanya de València el dia de Sant Vicent. .  Una 

història recopilada i adaptada pel contestà  Paco Pascual  

i amb la interpretació entre altres del cantautor contestà 

Anselmo Martí.  

19:00 EL PÍCARO JUANITO  Aquest  entremaliat xiquet  

veu com s’ha d’enfrontar a un  pobre dragó que l’intentarà 

espantar sense cap èxit. 

19:30  HISTÒRIES PER ALS MENUTS  Conta contes 

20:00 LA CREACIÓN DE UN CABALLERO  Història de un 

nen que coneix a un cavaller verd molt covard mai vist, del 

qual es fa amic, i amb el que viurà centenars d’històries i 

aventures.  

MÚSICA AL MERCAT

12:00  AL -ANDALUS 

12:30  EL MÚSICS DE LA CABRA 

13:30  DANSA DEL  VENTRE

14:00  MÚSICA DE L’ERA VELLA 

14:30 MELODIES DE L’EDAT MITJANA 

17:30  MÚSICA DE L’ERA VELLA 

18:00  EL CARRO DELA FARSA

18:30 MELODIES DE L’EDAT MITJANA

19:00  AL -ANDALUS

20:00  MÚSICA DE L’ERA VELLA

20:45  DANSA DEL  VENTRE

22:00  CONCERT FIRA FOLK 

QUSTANTANIYA (SOC ÀRAB)

12:00  DANSA DEL VENTRE

13:30  L’ORIENT MITJÀ I ELS SEUS MOVIMENTS  

14:00  EL CIRC D’ABBASID BAGDAD 

17:30  MARRAKECH

19:00  DANSA DEL VENTRE

20:00  PERDUTS EN EL SOC Espectacle de màgia i 

malabars  

20:30 AL – ANDALUS  

21:00  EL CIRC D’ABBASID BAGDAD

21:30  L’ORIENT MITJÀ I ELS SEUS MOVIMENTS  

PORRAT VALENCIÀ EN EL PLA DE LA FONT

10:00 GRUP DE DANSES COCENTAINA  Ens mostraran 

els millor balls tradicionals i dansades típiques del pobles 

de la Comunitat Valenciana  

12:30 MÚSICA TRADICIONAL VALENCIANA 

14:30 DOLÇAINA I TABAL 

16:00 TIR I ARROSSEGAMENT EL tio Ramon, ens 

mostra una magnífica exhibició de tir i arrossegament 

de la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració de 

l’Ajuntament de Cocentaina,  la Federació Valenciana de 

Tir i Arrossegament i la  Societat de Carreters de Masalavés. 

17:00 DOLÇAINA I TABAL

18:00 PEP GIMENO BOTIFARRA

19:00 CERCAVILA AL PLA DE LA FONT 

20:00 DOLÇAINA I TABAL EL DIA DE TOTS SANTS 

2 DE NOVEMBRE “DIA DE LES ÀNIMES” 

 “PALAU A ESCENA”

12:00 PASO A PASO Espectacle teatral  amb dos “pasos” 

de Lope de Rueda ens traslladen a  antigues  formes de 

representar. Teatre clàssic per a tota la família 

12:30 YESCA I BACÍN Amb molt d’humor i malabars 

13:00 MÚSICA I SONS DE L’EDAT MITJANA

13:30 JUGLARÍAS  Federiquito i Catalineta, el mig polastre i 

el pollet... una gran varietat de contes populars que els nostres 

joglars  recordaran i amenitzaran  amb la seva gràcia i singularitat.

14:00 BIRLIBIRLOQUE  Actuacions de  màgia  i malabars, 

un espectacle sense par, ple d’humor, habilitats i destresa

17:30  LOS SECRETOS DE TRASGOS  Uns simpàtics  trasgos  
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ens desvelaran  alguns dels seus més apreciats secrets, els 

quals han estat durant segles guardats en manuscrits,  

acompanyats de magnífiques històries llegendàries.

18:00  DE CÒMICS I JOGLARS  Espectacle de circ i humor 

en els que els nostres  atrevits joglars mantindran a tots els 

presents atents. 

19:30  L’ALEGRIA D’ AL-ANDALUS

20:30 DE CABALLEROS Y DAMAS  La vida d’antany , 

els costums, les lletres... un passeig per les obres més 

emblemàtiques de la literatura universal.  

21:30  DA NOITE MEDIEVAL Espectacle de focs 

22:00   FOLK -FIRA DE TOTS SANTS 

“PETIT PALAU”

12:00  EL DRAGÓN Y SAN JORGE  La vella història de 

l’atac que un drac du a terme davant d’un xicotet poble amb 

uns habitants molt peculiars... una visió totalment diferent 

del clàssic, amb algun que altre toc de comèdia.

12:30   CON LÍO, LAS LETRAS LLEGARÁN  conta contes infantil

13:30  EL PÍCARO JUANITO  Aquest  entremaliat xiquet  

veu com s’ha d’enfrontar a un  pobre dragó que l’intentarà 

espantar sense cap èxit.

14:00  HISTÒRIES PER ALS MENUTS  Conta contes

17:00  PERSEO Y EL DECUBRIMIENTO DEL FUEGO  Un  

valent i menut xiquet , rep l’encàrrec de baixar a l’ínfer amb 

la missió de  de guanyar al foc i  portar-lo ala terra.

18:00 EL CASTELL ENCANTAT  Conta la història d’un 

escriptora que arriba a un poble molt llunya en el qual lloga 

un castell que es troba ple d’estranys personatges , però al 

mateix temps, molt entranyables i afectuosos.

19:00  EL CONTE AL REVÉS  Prínceps, princeses,  ogres i 

bruixes presents en totes les històries, però.... te’ls  imagines 

del revés?  Un ogre bo, una bruixa guapa, un príncep...

20:00  LA CREACIÓN DE UN CABALLERO  Història de 

un nen que coneix a un cavaller verd molt covard mai vist, 

del qual es fa amic, i amb el que viurà centenars d’històries 

i aventures.  

MÚSICA AL MERCAT

12:00  EL MÚSICS DE LA CABRA

13:30  SONS CELTES

14:00  L’ORIENT MITJÀ I ELS SEUS MOVIMENTS  

14:30  MELODIES DE L’EDAT MITJANA

18:00  LUÍS EL PIADOSO 

18:30  MELODIES DE L’EDAT MITJANA

19:00 CONCERT FIRA FOLK

19:30 RODRIGO DIAZ “ELDELBAR” 

20:00  DANSA DEL VENTRE

20:30 MELODIES DE L’EDAT MITJANA

21:30  MARRAKECH

22:00  LOS DRUIDAS 

QUSTANTANIYA (SOC ÀRAB)

12:00  BALLS I SONS ANDALUSINS

13:00  DANSA DEL VENTRE

14:00  L’ORIENT MITJÀ I ELS SEUS MOVIMENTS  

18:00  BALL DE PALS I SONS ANDALUSINS 

18:30 RAKS SHARKI 

19:30  PERDUTS EN EL SOC Espectacle de màgia i 

malabars  

20:00  MÚSICA ÀRAB 

21:00  EL CIRC D’ABBASID BAGDAD

21:30  DANSA DEL VENTRE

PORRAT VALENCIÀ EN EL PLA DE LA FONT

12:00  DOLÇAINA I TABAL

13:30  CERVALIA  AL PLA DE LA FONT 

17:00  MUNTADA I DOMA INFANTIL Exhibició de 

muntada i doma infantil a càrrec de “Hípica la Plana”

18:00  MÚSICA TRADICIONAL VALENCIANA 

19:00  DOLÇAINA I TABAL

20:00  MÚSICA TRADICIONAL VALENCIANA 

3 DE NOVEMBRE 

 “PALAU A ESCENA”

12:00  JUGLARÍAS  Federiquito i Catalineta, el mig 

polastre i el pollet... una gran varietat de contes populars 

que els nostres joglars  recordaran i amenitzaran  amb la 

seva gràcia i singularitat.

12:30 YESCA I BACÍN Amb molt d’humor i malabars

13:00  CONCERT DE MÚSICA ANTIGA 

14:00 BIRLIBIRLOQUE  Actuacions de  màgia  i malabars, 

un espectacle sense par, ple d’humor, habilitats i destresa

17:30  L’ALEGRIA D’ AL-ANDALUS

18:00  LES JOGLARESSES  Tres generacions de joglaresses 

ens conten com amenitzaven als pobladors contant històries, 

cantant cançons tradicionals,  ballant balls populars... 

visitant els  imperis i regnes més importants. 

18:30  DE CÒMICS I JOGLARS  Espectacle de circ i humor 

en els que els nostres  atrevits joglars mantindran a tots els 

presents atents.

19:30  PASO A PASO Espectacle teatral  amb dos “pasos” 

de Lope de Rueda ens traslladen a  antigues  formes de 

representar. Teatre clàssic per a tota la família

20:00  DOS BUFONES DE POSTÍN  Aquesta parella 

de bufons faran riure a tots els presents amb les seves 

ocurrències i barbaritats.

20:30  MELODIES DE L’EDAT MITJANA

22:00  HONOR FAMILIAR  Fusió de teatre, dansa, foc 

i pirotècnia que conta una  meravellosa història d’honor, 

guerra i amor. 

“PETIT PALAU”

11:00 EL CASTELL ENCANTAT  Conta la història d’un 

escriptora que arriba a un poble molt llunya en el qual lloga 

un castell que es troba ple d’estranys personatges , però al 
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mateix temps, molt entranyables i afectuosos.

12:00  DOLÇA FIRA: EL VIATGE D’ALEXANDRÓS Un jove grec 

nascut a l’Atenes del segle XIV, desitja descobrir noves terres 

i viure noves experiències que la seua vida de camperol 

amb son pare li prohibeix. Quan entra en contacte a Grècia 

amb uns comerciants catalans que es disposen a viatjar 

cap a occident, troba l’oportunitat que busca i empren un 

viatge pel Mediterrani, un viatge que el porta a conèixer llocs 

com el sud d’Itàlia, el nord d’Àfrica i les Illes Balears, fins 

arribar a la València del moment. A aquesta ciutat entrarà 

en contacte amb la dolçaina dels musulmans que encara 

l’habitaven, i abandonarà el seu aulos grec per aprendre a 

tocar aquest nou i misteriós instrument...

13:00  LA PLATA DE GAIANES Actuació amb música, cant 

i narració animació històrica, en la qual els més menuts 

descobriran com els germans Seguí de Gaianes assaltaren 

el Banc d’Espanya de València el dia de Sant Vicent. .  Una 

història recopilada i adaptada pel contestà  Paco Pascual  

i amb la interpretació entre altres del cantautor contestà 

Anselmo Martí.  

13:30 EL CONTE AL REVÉS  Prínceps, princeses,  ogres i 

bruixes presents en totes les històries, però.... te’ls  imagines 

del revés?  Un ogre bo, una bruixa guapa, un príncep...

14:00  EL PÍCARO JUANITO  Aquest  entremaliat xiquet  

veu com s’ha d’enfrontar a un  pobre dragó que l’intentarà 

espantar sense cap èxit.

17:00  LA CREACIÓN DE UN CABALLERO  Història de un 

nen que coneix a un cavaller verd molt covard mai vist, del qual 

es fa amic, i amb el que viurà centenars d’històries i aventures.  

18:00  DOLÇA FIRA: EL VIATGE D’ALEXANDRÓS Un jove grec 

nascut a l’Atenes del segle XIV, desitja descobrir noves terres 

i viure noves experiències que la seua vida de camperol 

amb son pare li prohibeix. Quan entra en contacte a Grècia 

amb uns comerciants catalans que es disposen a viatjar 

cap a occident, troba l’oportunitat que busca i empren un 

viatge pel Mediterrani, un viatge que el porta a conèixer llocs 

com el sud d’Itàlia, el nord d’Àfrica i les Illes Balears, fins 

arribar a la València del moment. A aquesta ciutat entrarà 

en contacte amb la dolçaina dels musulmans que encara 

l’habitaven, i abandonarà el seu aulos grec per aprendre a 

tocar aquest nou i misteriós instrument...

19:00  EL DRAGÓN Y SAN JORGE  La vella història de 

l’atac que un drac du a terme davant d’un xicotet poble amb 

uns habitants molt peculiars... una visió totalment diferent 

del clàssic, amb algun que altre toc de comèdia.

19:30  TITELLES I PIRATES

20:00  PERSEO Y EL DECUBRIMIENTO DEL FUEGO  Un  

valent i menut xiquet , rep l’encàrrec de baixar a l’ínfer amb 

la missió de guanyar al foc i  portar-lo ala terra.

MÚSICA AL MERCAT

12:00  MELODIES DE L’EDAT MITJANA

13:00  MÀGIA I MALABARS

13:30  BALLS I SONS ANDALUSINS

14:00  EL MÚSICS DE LA CABRA

14:30  SONS CELTES

17:30  SONA LA MÚSICA!!!!!

18:00  MELODIES DE L’EDAT MITJANA

18:30  DANSA DEL VENTRE 

19:30  MELODIES DE L’EDAT MITJANA

20:30  L’ORIENT MITJÀ I ELS SEUS MOVIMENTS  

21:00 MELODIES DE L’EDAT MITJANA

21:30 A QUEMARROPA Espectacle de foc, risc i humor 

que aconseguirà que tot el Pla retrunyirà a rialles

22:00  LOS DRUIDAS

QUSTANTANIYA (SOC ÀRAB)

11:30 EL CIRC D’ABBASID BAGDAD

12:00  BALLS I SONS ANDALUSINS

12:30  L’ORIENT MITJÀ I ELS SEUS MOVIMENTS  

13:30  RAKS SHARKI

17:00  DANSA DEL VENTRE

18:00  MÀGIA I MALABARS

19:00 BALL DE PALS I SONS ANDALUSINS

20:00  BALLS I SONS ANDALUSINS

21:00  FOCS EN EL SOC  ÀRAB!!

PORRAT VALENCIÀ EN EL PLA DE LA FONT

12:00 BALLS REGIONALS, LA DANSÀ DELS POBLES  

Grup de Danses Baladre interpretant les dansaes dels 

pobles germans: Alcoi, Cocentaina i Muro

13:00 LA TRILLA Y ELS CANTS DE BATRE Grup de 

Danses Baladre. “Els valencians canten i treballen”

13:30  BALLS DE PALAU I BALLS DE BANCAL Grup de 

Danses Baladre. “Senyorets i llauradors canten i ballen junts”

17:00 EXHIBICIÓ DE MUNTADA I DOMA La familia 

contestana “ROVIRA” amb la colaboració de l’Escola 

d’Equitació “La Plana” de Muro d’Alcoi, “La Canaleta”, 

“Hípica Finca Els Barranquets” i “Hípica José Fajardo El 

manchego” ens faran gaudir d’una magnífica mostra amb 

distints espectacles eqüestres.”

17:30  MÚSICA TRADICIONAL VALENCIANA

19:00  DOLÇAINA I TABAL

20:30  CERCAVILA AL PLA DE LA FONT 

4 DE NOVEMBRE “DIUMENGE DE FIRA” 

“PALAU A ESCENA”

11:30  BIRLIBIRLOQUE  Actuacions de  màgia  i malabars, 

un espectacle sense par, ple d’humor, habilitats i destresa

12:00  DE CABALLEROS Y DAMAS  La vida d’antany 

, els costums, les lletres... un passeig per les obres més 

emblemàtiques de la literatura universal.  

12:30 MELODIES DE L’EDAT MITJANA

13:00  DOS BUFONES DE POSTÍN  Aquesta parella 
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de bufons faran riure a tots els presents amb les seves 

ocurrències i barbaritats. 

13:30  JUGLARÍAS  Federiquito i Catalineta, el mig 

polastre i el pollet... una gran varietat de contes populars 

que els nostres joglars  recordaran i amenitzaran  amb la 

seva gràcia i singularitat.

17:00  LOS SECRETOS DE TRASGOS  Uns simpàtics  trasgos  

ens desvelaran  alguns dels seus més apreciats secrets, els 

quals han estat durant segles guardats en manuscrits,  

acompanyats de magnífiques històries llegendàries.

18:00  EL MÚSICS DE LA CABRA

19:00  DE CÒMICS I JOGLARS  Espectacle de circ i humor 

en els que els nostres  atrevits joglars mantindran a tots els 

presents atents.

20:00  PASO A PASO Espectacle teatral  amb dos “pasos” 

de Lope de Rueda ens traslladen a  antigues  formes de 

representar. Teatre clàssic per a tota la família

21:00  COCENTAINA EN EL TEMPS II Segona part de la 

projecció Videomapping que es va estrenar en l’anterior 

edició, espectacle audiovisual de gran format que 

mitjançant imatges projectades sobre la façana del Palau 

Comtal narren la història de Cocentaina. La façana del Palau 

Comtal  cobrarà vida per contar-nos tot el que va succeir 

dins d’ ell, els seus orígens,totes els personatges que l’han 

habitat, tots els seus secrets...

Amb aquest espectacle de cloenda es tancarà la 672 

edició de la Fira de Cocentaina. 

“PETIT PALAU”

12:00  LA PLATA DE GAIANES Actuació amb música, cant 

i narració animació històrica, en la qual els més menuts 

descobriran com els germans Seguí de Gaianes assaltaren 

el Banc d’Espanya de València el dia de Sant Vicent. .  Una 

història recopilada i adaptada pel contestà  Paco Pascual  

i amb la interpretació entre altres del cantautor contestà 

Anselmo Martí.  

13:00  EL CASTELL ENCANTAT  Conta la història d’un 

escriptora que arriba a un poble molt llunya en el qual lloga 

un castell que es troba ple d’estranys personatges , però al 

mateix temps, molt entranyables i afectuosos.

14:00 EL PÍCARO JUANITO  Aquest  entremaliat xiquet  

veu com s’ha d’enfrontar a un  pobre dragó que l’intentarà 

espantar sense cap èxit.

17:30  LA CREACIÓN DE UN CABALLERO  Història de un 

nen que coneix a un cavaller verd molt covard mai vist, del qual 

es fa amic, i amb el que viurà centenars d’històries i aventures.  

18:00  MÀGIA I MALABARS 

18:30  CUENTILOCOS  Als joglars del Petit Palau els 

han proposat crear una nova història, però... no se’ls 

ocorre res de res. Necessitaran l’ajuda de tots els xiquets 

de Cocentaina i els pobles el voltant per escriure una nova 

història que contar. 

19:00  EL DRAGÓN Y SAN JORGE  La vella història de 

l’atac que un drac du a terme davant d’un xicotet poble amb 

uns habitants molt peculiars... una visió totalment diferent 

del clàssic, amb algun que altre toc de comèdia.

19:30  CONTA CONTES 

20:00  PERSEO Y EL DECUBRIMIENTO DEL FUEGO  Un  

valent i menut xiquet , rep l’encàrrec de baixar a l’ínfer amb 

la missió de guanyar al foc i  portar-lo ala terra.

MÚSICA AL MERCAT

12:00  CIRC I MALABARS 

12:30  IN TABERNA

14:00 FOLK  DE L’EDAT MITJANA A LA VIL·lA 

14:30  MELODIES DE L’EDAT MITJANA

18:00  RODRIGO DIAZ “ELDELBAR”

18:30  MELODIES DE L’EDAT MITJANA

19:30  ELS MÚSICS DE LA CABRA 

20:00  CONCERT FIRA FOLK

20:30  FOCS I MALABARS

21:00  LA DESPEDIDA

QUSTANTANIYA (SOC ÀRAB)

11:30  DANSA DEL VENTRE 

12:00  MÚSICS DEL SOC 

13:00  L’ORIENT MITJÀ I ELS SEUS MOVIMENTS 

13:30  EL CIRC D’ABBASID BAGDAD

17:30  RAKS SHARKI

19:00  DANSA ORIENTAL 

20:00  MOVIMENTS DE L’ORIENT 

21:00  FOCS EN EL SOC  ÀRAB!!

PORRAT VALENCIÀ EN EL PLA DE LA FONT

12:00 EXHIBICIÓ DEMUNTADA I DOMA L’Escola 

d’equitació PELUCA, amb Jose Rafel Llorens i tota la sec 

afamilia al capdavant, un any més, farà mostra d’una 

varietat d’espectacles de gran tècnica i qualitat.

12:00 BALLS REGIONALS, LA DANSÀ DELS POBLES  

Grup de Danses Baladre interpretant les dansaes dels 

pobles germans: Alcoi, Cocentaina i Muro

13:00 LA TRILLA Y ELS CANTS DE BATRE Grup de 

Danses Baladre. “Els valencians canten i treballen”

13:30  BALLS DE PALAU I BALLS DE BANCAL Grup de 

Danses Baladre. “Senyorets i llauradors canten i ballen junts”

17:30 CERCAVILA AL PLA DE LA FONT 

19:00 MÚSICA TRADICIONAL VALENCIANA 

20:00 DOLÇAINA I TABALS 

+ INFO

DEPARTAMENT DE FIRA

WWW.FIRADECOCENTAINA.ORG

        FIRADECOCENTAINA

699 833 858
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Exposicions oficials Fira de Tots Sants 2018

E
l divendres 26 d’octubre, a partir de les 20:30 hores 

i al Pati d’Armes del Palau Comtal, s’inauguraran les 

exposicions oficials de la 672 edició de la Fira de Tots 

Sants. Enguany, amb una àmplia oferta cultural i una gran 

varietat de temàtiques i formats. Totes les podrem trobar al 

Palau Comtal, als carrers de Cocentaina i al Patronat Cor de 

Jesús a la plaça de Mossèn Eugenio Raduan:

“LA FIRA DE COCENTAINA, LA FINESTRA D’UN POBLE” 

Sala d'Actes i Torre Nord-Est del Palau Comtal.

“JERONI JACINT D’ESPINOSA AL MUSEU DEL PALAU 

COMTAL" Sala de la Torre de les Monges del Palau Comtal.

“ANTONI MIRÓ. SECRET POU DE SILENCIS” Sala de la 

Biga del Palau Comtal. 

“E ROMPÍ LO VEL. CUSTODIANT EL LLEGAT DEL POBLE” 

Capella de Sant Antoni.

“5a MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS” Sala d’Armes del 

Palau Comtal.

“ESPAI SAMBORI” Sala Infantil de l’antiga biblioteca del 

Palau Comtal 

“XIII RUTA D’ART LOCAL”

“V EDICIÓ PINTANT LA FIRA” Carrer dels Dolors.

“XXXII EXPOSICIÓ DE BONSAI” Patronat Cor de Jesús.

“ESGLÉSIA PARROQUIAL DE L’ASSUMPCIÓ DE SANTA 

MARIA” Plaça del Cardenal Ferris.

“EXPOSICIÓ CONFRARIA JESÚS DE L’HORT” C. Mare de 

Déu del Miracle, 12.

A més, durant l’acte d’inauguració de les exposicions 

oficials, es presentarà la “taula” de reproducció de la Sala 

Daurada que el pintor contestà Paco Ferràndiz ha donat al 

poble de Cocentaina, la qual quedarà exposada de forma 

permanent al Palau Comtal. 

“LA FIRA DE COCENTAINA, LA FINESTRA D’UN POBLE” 

Organitza: Regidoria de Cultura

Comissària: Elisa Domènech Faus

Sinopsi: La Fira és la finestra que dóna a conèixer 

Cocentaina a l’exterior, a més de fomentar i potenciar els 

elements del patrimoni cultural amb el manteniment, al 

mateix temps, de la renovació de tradicions i costums, 

moltes de les quals estan inspirades en el seu origen. 

D’altra banda, aquest esdeveniment posseeix valors de 

gran rellevància patrimonial, ja que des de l’àmbit històric 

aquesta commemoració és de gran singularitat, la seua 

celebració s’ha portat a terme de forma continuada des de 

l’Edat Mitjana i perviu a hores d’ara amb una gran projecció 

cultural, social i econòmica. Quant al valor etnològic, mostra 

un esdeveniment que s’ha convertit en el principal símbol 

d’identitat de la població que el genera, la qual ha mantingut 

la seua raó de ser dels seus inicis i els ha fet créixer, des de la 

dimensió mercantil, la lúdica i la festiva, sempre relacionada 

amb l’element d’identificació col·lectiva. 

Ubicació: Sala d’Actes del Palau Comtal.  

“JERONI JACINT D’ESPINOSA  al Museu del Palau Comtal”

Organitza: Regidoria de Patrimoni Cultural - Museu Municipal

Comissària: Elisa Domènech Faus - Tècnica municipal de 

Patrimoni Cultural i Museus

Sinopsi: amb motiu de la celebració del 350 aniversari de 

la mort de Jeroni Jacint d’Espinosa, nascut a Cocentaina, es 

recorda que al museu municipal hi ha una representació de 

la seua obra i, al mateix temps, s’aprofita aquesta ocasió per 

a habilitar una estança dedicada a d’aquest pintor reconegut 

com un dels millors de l’Escola Valenciana de pintura del 

segle XVII.

Ubicació: Sala de la Torre de les Monges del Palau Comtal

“ANTONI MIRÓ. SECRET POU DE SILENCIS” 

Organitza: Regidoria de Cultura

Comissari: Antoni Miró

Sinopsi: Toni Miró, que dic, escolta això: la impertinent 

verbositat del temps és un parany devastador i obscè i tu 

que ho saps passes de llarg i escrius, lúcidament, part dellà 

del mirall. Minuciós, dibuixes clarobscurs damunt la pell 

cansada i vehement, perquè la llum penetri pel teixit incert 

els anys i escampi claredats molt més enllà de l’horitzó 

fal·laç d’aquest vaivé d’un viure trepidant sempre abocat a 

l’anorreament. (Esbós de lletra a Antoni Miró) 

Ubicació: Sala de la Biga del Palau Comtal  

“E ROMPI LO VEL. Custodiant el llegat del poble” 

Organitza: Pia Unión de la Virgen del Milagro

Comissari: Cristian Barrachina

Sinopsi: Da. Antònia de Corella i Dàvila, X comtessa de 

Cocentaina, en veure que la devoció a la patrona havia 

calat tan profundament en el poble, entén que la icona de 

la Mare de Déu del Miracle ha de ser custodiada per una 

comunitat de religioses.

Ubicació: Capella de Sant Antoni del Palau Comtal i 

Monestir de la Mare de Déu 

“5a MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS” 

Organitza: Regidories de Fira i de Cultura amb l’Associació 

“Col·lectiu Art Local de Cocentaina”

Comissari: Moisès Gil

Sinopsi :  Arr iba la quinta MOSTRA ESPAI DE 

SENTIMENTS-2018 que es presenta plena d’il·lusió, 

d’harmonia i amb la qual es pot albirar moltes ganes de 

treballar, però sobretot un ànsia irrefrenable de mostrar 

a l’espectador allò que es cou en la intimitat creativa de 

l’estudi. Sempre amb ganes de mostrar les últimes recerques 

en el camp de les arts plàstiques, aquest any arrisquem i ens 

exposem a les crítiques judicioses dels visitants, que són, 

al cap i a la fi, els protagonistes a qui va dirigida aquesta 

exposició col·lectiva en el marc de la Fira de Cocentaina 

2018.

Ubicació: Sala d’Armes del Palau Comtal  

“ ESPAI SAMBORI”

Organitza: Regidoria de Promoció del Valencià de 

l’Ajuntament de Cocentaina, Agència de Promoció del 
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Valencià (AVIVA), Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i 

el Comtat (MAC), Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel 

Valencià, Federació Escola Valenciana (FEV), Fundació 

Sambori.

Comissària: Fàtima Sanmiguel

Sinopsi: Exposició dels treballs guanyadors o que han 

participat en les diferents edicions del Premi Sambori de 

narrativa escolar de l’Alcoià i el Comtat dipositats a l’arxiu 

municipal de Cocentaina. Com a novetat, en 2018 s’ofereix 

una exposició que consta de 10 panells sobre el procés de 

creació d’un conte: “Escriu-me. L’art de narrar”.

Ubicació: Sala Infantil de l’antiga biblioteca del Palau 

Comtal 

“XIII RUTA D’ART LOCAL “

Organitza: Regidories de Fira i de cultura amb l’Associació 

“Col·lectiu Art Local de Cocentaina”

Comissari: Luis Ardevínez

Sinopsi: Fa tretze anys que un grup d’artistes decidírem 

obrir les portes dels nostres estudis perquè els visitants 

poguessen entrar i veure els nostres treballs. En les dotze 

edicions han participat més de 40 artistes en diferents 

disciplines artístiques com ara pintura, escultura, ceràmica, 

dibuix, gravat, joieria... 

Ubicació: 

PACO ALBALADEJO I JULIO REIG.

C/ Literat Azorín, 19

Muéstrame tus manos – Esencia Femenina. DIEGO MOYA.

C/ Major, 12

Mármoles Mariola – SALVA FAUS.

C/ Major, 43

Boutique Kian – PEPA REIG.

C/ Comte de Cocentaina, 12

Casa taller – NORMA PRATS – LUIS ARDEVÍNEZ.

C/ Sants Metges, 12

Kedem-Café – Pintures de KOKE – Escultures de MOISÈS GIL 

Passeig del Comtat, 48

ARTISÀ – Reciclatges i nous materials de CLAUDIA 

PASCUAL - Cr Convent, 19

“V EDICIÓ PINTANT LA FIRA”

Organitza: Associació Cultural ISA

Sinopsi: Per quint any consecutiu els artistes de 

Cocentaina juntament amb la comunitat educativa tornem 

a utilitzar les balconades per a exposar pintures. Les tècnica 

utilitzades són l’oli, acrílics, estampació, collage i tècniques 

mixtes En aquestes s’interpreta el que per a cadascú és la 

Fira: sentiments, sensacions, atraccions preferides, animals, 

cultures, color, menjars, espectacles, olors i axial. 

Ubicació: Carrer dels Dolors

“XXXII EXPOSICIÓ DE BONSAI”

Organitza: Associació de Bonsai Cocentaina

Comissària: Pedro Tortosa

Sinopsi: Els arbres que es presenten són el resultat de la 

cultura artística, amb dibuixos i dedicació coherent, duta 

al llarg dels anys per aficionats dels municipis de la nostra 

comarca: Alcoi, Cocentaina i Muro

Ubicació: Patronat Cor de Jesús (C. Mossèn Raduan) 

“ESGLÉSIA PARROQUIAL DE L’ASSUMPCIÓ DE SANTA MARIA”

Organitza:  Parròquia de Santa Maria 

Comissari: Eduardo Rengel Albert

Sinopsi: Fundada després de la reconquesta cristiana per 

Jaume I al segle XIII, l’actual edifici data del segle XVI i va 

ser reedificada entre 1666 i 1780 en estil barroc.

És destacable, a la capella de la Comunió, la talla del Crist 

dels Llauradors de 1595 i els dos grans llenços del pintor 

contestà Nicolau Borràs del S. XVI. Podem admirar també la 

volta barroca sobre l’altar major decorada amb frescos per 

José Ribelles (S. XVIII) en la tècnica de l’artifici i que representa 

el típic cel barroc obert, tot esperant l’Assumpció de la Mare 

de Déu que es representa en el centre del retaule major.

Ubicació: Plaça del Cardenal Ferris 

“JESÚS DE L’HORT”

Organitza: Confraria de Jesús de l’Hort

Comissari: La Junta

Sinopsi: L’exposició estarà composta per:

Panells explicatius de les festes de la Setmana Santa 

Contestana.

Exposició dels vestits típics de la confraria en les 

processons de Setmana Santa.

Exposició d’un Betlem fet pels cristians que viuen a Terra 

Santa.

Panells explicatius amb la tasca que fan els pares 

Franciscans a Terra Santa.

Fotos de les activitats realitzades per la confraria de Jesús 

de l’Hort.

Ubicació: C. Mare de Déu del Miracle, 12 
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Programació oficial Fira Tots Sants 2018
20 D’OCTUBRE. 

CONCERT FIRA DE TOTS SANTS A CÀRREC DE LA UNIÓ 

MUSICAL CONTESTANA

La banda dirigida per Saúl Gómez interpretarà diverses 

peces amb l’Orquestra de Pols i Plectre La Paloma. 

Ubicació: Auditori Mestre D. José Pérez Vilaplana

Hora: 18:30 hores

25 i 26 D’OCTUBRE. 

“DIES DELS XIQUETS”

L’Associació de Firers de l’Alcoià i El Comtat, amb el seu 

president D. Miguel Vayà al capdavant, oferiran als més 

menuts la possibilitat de gaudir de totes les atraccions a 

preus populars (1,50 €) durant aquestes dos jornades a 

partir de les 17:00 hores. 

26 D’OCTUBRE. 

INAUGURACIÓ EXPOSICIONS FIRA 2018

El divendres 26 d’octubre, a partir de les 20:30 hores 

i al Pati d’Armes del Palau Comtal, s’inauguraran les 

exposicions oficials de la 672 edició de la Fira de Tots Sants. 

Enguany, amb una àmplia oferta cultural i una gran varietat 

de temàtiques i formats. Totes les podrem trobar al Palau 

Comtal, als carrers de Cocentaina i al Patronat Cor de Jesús 

a la Plaça Mossèn Eugenio Raduan:

“LA FIRA DE COCENTAINA, LA FINESTRA D’UN POBLE” Sala 

d'Actes i Torre Nord Est del Palau Comtal.

“JERONI JACINT D’ESPINOSA AL MUSEU DEL PALAU 

COMTAL" Sala de la Torre de les Monges del Palau Comtal.

“ANTONI MIRÓ. SECRET POU DE SILENCI” Sala de la Biga 

del Palau Comtal. 

“E ROMPÍ LO VEL. CUSTODIANT EL LLEGAT DEL POBLE” 

Capella de Sant Antoni.

“5a MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS” Sala d’Armes del 

Palau Comtal.

“ESPAI SAMBORI” Sala Infantil de l’antiga biblioteca del 

Palau Comtal 

“XIII RUTA D’ART LOCAL”

“V EDICIÓ PINTANT LA FIRA” Carrer Dolors

“XXXII EXPOSICIÓ DE BONSAI” Patronat Cor de Jesús

A més, durant l’acte d’inauguració de les exposicions 

oficials, es presentarà la “taula” de reproducció de la Sala 

Daurada que el pintor contestà Paco Ferràndiz ha donat al 

poble de Cocentaina, la qual quedarà exposada de forma 

permanent al Palau Comtal. 

27 D’OCTUBRE. 

CONCERT DE FIRA DE TOTS SANTS A CÀRREC DE L’ATENEU 

MUSICAL CONTESTÀ

La banda de música contestana oferirà com cada edició 

el seu concert de Fira.  

Ubicació: Centre Cultural El Teular                

Hora: 18:00 hores

TROFEU FIRA DE TOTS SANTS. 

ACTE DEL CENTENARI DEL CD CONTESTANO

Partir de futbol entre il·lustres veterans del CD Cotestano 

i l’Hercules d’Alacant CF

Ubicació: Camp de Futbol La Via                 

Hora: 19:00 hores

1 DE NOVEMBRE. “DIA DE TOTS SANTS”

09:00 h. ESMORZAR TRADICIONAL DE FIRA

Amb la col·laboració de l’Associació de Mestresses de 

Casa de Cocentaina i l’actuació amb balls tradicionals a 

càrrec del Grup de Danses de Cocentaina, es servirà el 

tradicional esmorzar popular amb pa, embotit, aigua-sal i 

begudes típiques de Cocentaina. Un ambient únic per tal 

de rememorar els inicis de la Fira de Tots Sants al Pla de 

La Font. 

Ubicació: Pla de La Font

10:00 h. INAUGURACIÓ OFICIAL

Després de la recepció oficial de les autoritats assistents 

a l’Ajuntament de Cocentaina, es procedirà a inaugurar 

oficialment la 672 edició a la Plaça del Pla, amb la lectura 

del privilegi reial per part del pregoner, el contestà Kiko 

Moya; al mateix temps que la Colla de Dolçaines i Tabals 

Mal Passet interpretarà l’himne oficial DOLÇA FIRA.

Ubicació: Plaça del Pla

12:00 h. XIV TROFEU DE RASPALL FIRA DE TOTS SANTS 

2018

TROFEU FTS 2018: Waldo (Oliva)  i Moriana (Cocentaina) 

VS Ivan (Ontinyent) i Alberto (Aielo de Rugat)

Ubicació: Carrer de Cervantes “Carrer de Fora”

16:00 h. TIR I ARROSSEGAMENT

Exhibició de tir i arrossegament de la Comunitat 

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

Cocentaina i la Federació Valenciana de Tir i Arrossegament. 

Ubicació: Fira Cavallar (Av. Xàtiva / Pla de La Font)
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2 DE NOVEMBRE. “DIA DE LES ÀNIMES”

Enguany, el dia de festa local estarà ple d’actuacions 

contínues als diferents punts el Mercat Medieval, Soc 

Àrab i Porrat Valencià. A més de comptar també amb les 

variades actuacions musicals, de ball, de màgia i d’humor 

del Concurs “SOL A SOL” a la Plaça Mossèn Raduan. 

17:00 h. EXHIBICIÓ DE MUNTADA I DOMA INFANTIL

Exhibició de muntada i doma infantil a càrrec de “Hípica 

la Plana”

Ubicació: Fira Cavallar (Av. Xàtiva / Pla de La Font)

19:00 h. PRESENTACIÓ DEL CONTE  “LA FORJA D’UN 

CAMPIÓ. VICENT BELDA”

Es presentarà en primícia aquest conte inspirat en  la 

vida del magnífic esportista contestà Vicent Belda, tot un 

referent en el món del ciclisme. 

Autor: Jordi Raül Verdú i il·lustradora: Maria Belda.

Ubicació: Sector Esports (Plaça Roger de Llúria /Passeig 

del Comtat) 

3 DE NOVEMBRE

17:00 h. EXHIBICIÓ DE MUNTADA I DOMA

La família contestana “Rovira” amb la col·laboració 

de l’Escola d’Equitació “La Plana” de Muro d’Alcoi, “La 

Canaleta”, “Hípica Finca Els Barranquets” i “Hípica José 

Fajardo El Manchego” ens faran gaudir d’una magnífica 

mostra amb distints espectacles eqüestres.

Ubicació: Fira Cavallar (Av. Xàtiva / Pla de La Font)

Ubicació: IES Pare Arques (Av. Ferrocarril)

DIUMENGE 4 DE NOVEMBRE

10:00 h. L’ALMÀSSERA DE COCENTAINA 

En la pròpia almàssera de la Cooperativa, situada al carrer 

Muro del Pol. Ind. L’Alcúdia, es realitzaran diverses visites 

guiades a les instal·lacions de la Cooperativa. La visita inclou 

un tast dels nostres olis.

Ubicació: Cooperativa Agrícola Catòlica Coop. V. (País 

Valencià, 126)

Hora: Eixides 10:00, 11:00, 12:00 (microbús gratuït)

12:00 h. EXHIBICIÓ DE MUNTADA I DOMA

 L’Escola d’equitació Peluca, un any més, farà mostra 

d’una varietat d’espectacles de gran tècnica i qualitat.

 Ubicació: Fira Cavallar (Av, Xàtiva / Pla de La Font)

21:00 h. CLOENDA DE LA 672 EDICIÓ “COCENTAINA EN 

ELS TEMPS”

Segona part de la projecció Videomapping que es va 

estrenar en l’anterior edició, espectacle audiovisual de gran 

format que mitjançant imatges projectades sobre la façana 

del Palau Comtal narren la història de Cocentaina. 

Amb aquest espectacle de cloenda es tancarà la 672 

edició de la Fira de Cocentaina. 

Ubicació: “PALAU A ESCENA” (Plaça del Pla)

LA FIRA AMB SEGWAY

Tots els dies a les 08:00 i a les 22:00 hores podràs gaudir 

d’una visita guiada amb segway per la Fira de Tots Sants, 

i així conèixer de primera mà l’alba i el vespre de cada 

jornada de Fira.

Informació: www.firadecoentaina.org 

DISSABTE 10 DE NOVEMBRE

XXXVIII CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SANTS (CCFTS)

Ubicació: Centre Cultural El Teular

Hora: 19:00 hores

Els cors seleccionats que participaran en la fase final són 

els següents:

-CORO DE CÁMARA TIENTO – BURGOS

-COR UMSCO – COR DE LA UNIÓ MUSICAL SANTA 

CECÍLIA D’ONDA – ONDA

-PAX – COR DE CAMBRA – SABADELL
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Els veïns i veïnes de Cocentaina es beneficien de la baixada 
del 5% en l’IBI que va aprovar l’Ajuntament
NP Ajuntament de Cocentaina

D
urant  la primeres setmanes de setembre els veïns 

i veïnes de Cocentaina han estat rebent a les seues 

cases les cartes per a fer front al pagament de l'Impost 

sobre Béns Immobles (IBI o contribució) corresponent 

al present exercici. Però aquest any, amb una diferència 

important, i és que s'ha aplicat la rebaixa del 5% en el preu 

d'aquest tribut a proposta del Govern socialista a Cocentaina 

i després de la seua aprovació al Plé,  ara fa un any. Sumada 

a la baixada del 10% de l’any anterior, aquest impost ha 

experimentat una rebaixa del 15% en un parell d'anualitats.

A Cocentaina, uns 5.000 habitatges de tot tipus contribueixen 

a les arques municipals mitjançant el pagament d'aquest 

tribut. De mitjana, i per un habitatge de característiques 

normals, els i les contribuents abonaran uns 60 euros menys 

que fa dos anys, el que es correspon amb aquesta baixada 

del 15% acumulada.

Marcos Castelló, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de 

Cocentaina, ha qualificat aquesta rebaixa com “raonable 

i justificada”. “Abans d'aprovar aquesta última rebaixa 

del 5%”, recorda el regidor socialista, “es va estudiar 

exhaustivament com i de quina manera repercutiria a les 

arques municipals. De no haver sigut així, sense un estudi 

previ i garantint que es tractava d'una rebaixa assumible, 

realista i sense posar en risc la qualitat dels serveis públics 

i les inversions que fan que progresse el poble dia a dia, 

mai s'haguera aprovat. Hem de ser seriosos i rigorosos en 

la gestió. Sabem que les baixades d'impostos tenen molt 

'bona premsa', poden ser molt populistes i ser utilitzades 

com a argument fal·laç per aquells partits que no governen. 

Però per sobre d'això està la nostra responsabilitat amb la 

gestió i amb allò que considerem just per als veïns i veïnes, 

sense caure en paranys i en anuncis falsos que ens podrien 

repercutir negativament en el futur i frenar el progrés del 

nostre poble”.

Bicicletes elèctriques per a un transport sostenible a 
Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

per al poble de Cocentaina en el que refereix a sostenibilitat, 

a més de situar la capital del Comtat en la pionera en l’ús 

de bicicletes elèctriques per part de l´administració local.

A
mb motiu de les jornades cap a la sostenibilitat, que 

es van celebrar a Cocentaina del 17 a 30 de setembre 

al Centre Cultural El Teular i el dia sense cotxe, el 

dissabte 22; es van presentar a l’Ajuntament de Cocentaina 

dues bicicletes elèctriques que han sigut adquirides per a 

la mobilitat.

Amb aquesta iniciativa és pretén complir dos objectius: 

fomentar l’ús dels vehicles sostenibles, per crear un poble 

lliure de contaminació i a favor de la sostenibilitat i crear 

consciència.

L’Ajuntament de Cocentaina, amb aquesta pràctica es 

situa en una de les primeres institucions i un dels primers 

pobles dels voltants en realitzar una acció tan innovadora i 

a l'ordre del dia com és l’ús de vehicles elèctrics.

Saúl Botella, regidor de Medi Ambient ha ressaltat que “el 

que està clar és que no consumeix combustibles fòssils, tant 

escassos i contaminants. A més amb l’autonomia que tenen 

les bicicletes elèctriques, que poden alcançar els 100 km, 

no és necessari carregar-les cada dia, ja que el recorregut 

que es fa amb bicicleta no sol superar els 20 km diaris.” 

Un gran benefici per al medi ambient.

Per altra banda l’Ajuntament ha aconseguit una subvenció 

perquè a partir de principis del 2019 Cocentaina tinga llocs 

de càrrega per a vehicles elèctrics.

Ambdós iniciatives sostenibles seran un punt de partida 
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L’Ajuntament de Cocentaina aposta per la recuperació 
dels llavadors recuperant el del Pla de la Font
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha aprovat una ambiciosa 

intervenció per a recuperar i posar en valor el llavador 

ubicat al Pla de la Font del municipi. Aquesta mesura 

s'emmarca dins dels Pressupostos Participatius contestans 

i agafa el testimoni d'un projecte iniciat a principis d'aquest 

mateix any des de la Regidoria d'Obres. La inversió prevista 

per a portar avant les diferents actuacions serà assumida 

íntegrament pel consistori local i ascendeix als 65.000 euros, 

tots provinents del romanent de tresoreria.

Per a l'elaboració del pla de recuperació s'han recollit les 

propostes i aportacions veïnals i s'han adaptat al projecte 

més adient, sempre respectant l'estat i les característiques 

inicials d'aquesta tradicional estructura contestana. Entre 

les actuacions previstes trobem la recuperació de les 

dos cobertes amb un tractament especial de la fusta, 

diferents actuacions de manteniment en les manises de 

les parets, l'habilitació de vies per a desviar l'aigua i així 

poder netejar més fàcilment el fons del llavador, així com 

la  impermeabilització total d'aquest per a evitar al màxim 

les fuites. També s'ha previst la col·locació d'unes noves 

baranes, integrades en l'estètica del llavador, que aporten 

una major seguretat als vianants, especialment els més 

menuts, que passen per la vorera i que queda a una alçada 

perillosa per a les caigudes.

Aquesta actuació de millora i preservació del patrimoni es 

suma a altres anteriors com la recuperació del llavador dels 

Algars. Des de la regidoria d'Obres i Serveis, Marcos Castelló 

avança que s'estudiaran possibles actuacions a altres 

llavadors com el de Poble Nou de Sant Rafel i així potenciar 

aquestes infraestructures i aportar un “major atractiu a nivell 

patrimonial i turístic tant al poble com a les pedanies”. Al 

mateix temps, el regidor valora molt positivament que fruit 

de la iniciativa ciutadana s'haja donat un major impuls i 

consens a un projecte que ja venia desenvolupant-se des 

del consistori: “És molt positiu que administració i ciutadania 

trobem punts en comú i coincidim en assenyalar quines 

són les millores i les prioritats que el nostre poble necessita. 

Per una banda referma la idea que tenim com a Govern de 

mostrar-nos com l'administració més pròxima i útil per al 

ciutadà, al mateix temps que reivindica la importància de 

la implicació veïnal en la gestió pública”.

Oci gratuït per a persones amb diversitat funcional de la 
mà de la regidoria d’Autonomia Personal
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a regidora de l’àrea, Mireia Estepa, 

explicava que l’oci i el temps lliure és un 

dret humà i  que l’equip de govern ha 

volgut invertir perquè aquelles persones que 

més dificultats tenen a l’hora de trobar una 

oferta adequada no hagen de desplaçar-se a 

altre municipi per gaudir del seu temps lliure.

La idea ve treballant-se des del mes de juliol 

quan les treballadores socials, la regidora i 

les representants de l’associació Somriu, 

es reunien per parlar de les possibilitats 

del projecte. L’alcaldessa i edil de l’àrea 

aclaria que «amb aquesta oferta oferim 

un tipus d’oci centrat en la normalització 

i autodeterminació dels seus participants, 

complementant el treball encomiable que es fa des 

d’altres associacions contestanes, a les quals admirem 

per la seua dedicació». Uns tallers que vénen de la mà de 

l’associació d’Ibi Somriu i de les professionals que l’integren, 

treballadores socials, psicòlogues, educadores socials, etc. 

que seran les encarregades de facilitar l’oci dels participants 

respectant les seues necessitats i preferències.

L’equip de govern socialista tenia clars els objectius 

d’aquests tallers, entre els quals podem destacar:

- Gratuïtat perquè les famílies de persones 

amb diversitat funcional ja suporten unes 

despeses elevades.

- Oferir oci de la mà de professionals de 

l’àrea: treballadores socials, educadores, 

psicòlogues, etc.

- Tallers inclusius i normalitzadors a 

Cocentaina, sempre arrelats al poble 

dels participants on ells i elles siguen qui 

decidixen què volen fer.

Dilluns 24 d’octubre l’associació d’Ibi i 

Mireia Estepa es reunien amb les famílies per 

explicar-los la idea i concretar les dates dels 

tallers d’aquest trimestre (20 i 27 d’octubre, 

10 i 17 de novembre i 1 i 22 de desembre) 

que tindran lloc al centre social Real Blanc els dissabtes de 

10 a 13:30h, un grup de 10 persones, amb prioritat per a 

les empadronades en Cocentaina. Una idea que les famílies 

i els futurs participants acollien amb molta alegria i amb 

il·lusió i ganes per poder començar a gaudir d’aquest recurs.

La Sra. Estepa compartia aquesta il·lusió: «dóna gust 

saber que amb accions com aquestes donem un poquet 

d’alegria i oportunitats de gaudi a persones que suporten 

tantes barreres en la seua quotidianitat».
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Temps de Dones: oportunitat per crear sinergies i negoci 
en femení

L
’Ajuntament de Cocentaina, a través del departament 

de Promoció Econòmica i en col·laboració amb la 

xarxa de dones empresàries i professionals del Comtat, 

va posar en marxa la II edició de Temps de Dones, una 

xarxa que va nàixer en 2016. Una nova entrega farcida de 

tallers, xerrades, formació i networking que permetran a 

les participants generar sinergies empresarials, propiciant 

oportunitats comercials conjuntes, donant més viabilitat 

als seus projectes, permetent la cooperació, aprofitant la 

proximitat i fomentant el local i sostenible. 

A través d’aquesta iniciativa l’equip de govern contestà 

compleix amb alguns dels seus objectius d’aquesta 

legislatura: empoderament de la dona i lluita per la igualtat, 

oferir formació d’alta qualitat i facilitar espais d’encontre on 

compartir experiències d’èxit que motiven la creació de nous 

negocis i consoliden el producte local existent. La regidora 

de Promoció Econòmica, Mariona Carbonell, apuntava que 

«hem treballat molt perquè aquesta edició supere molt a 

l’anterior i siga més experiencial i menys teòric perquè volem 

que les dones participants es nodrisquen d’experiències 

reals i de la seua pròpia força i capacitat». Per la seua part, 

l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, manifestava 

«es tracta d’una edició completa i rodona per l’altíssima 

qualitat dels tallers i espais que es portaran a terme i, molt 

especialment, perquè acomplim a tres compromisos molt 

importants del nostre govern: consolidació de negocis 

arrelats al territori, accés a formació d’alta qualitat de forma 

gratuïta i lluita per la igualtat entre dones i homes». 

Els moments de networking on les participants exposaren 

les seues iniciatives laborals van estar dinamitzats per la 

reconeguda comunicadora valenciana, Maribel Vilaplana. 

Una de les novetats d’aquesta edició va ser el networking 

amb empresaris d’èxit de les nostres comarques. 

A més es van oferir importants ferramentes de formació. 

A l’edició de 2018 va participar Maria Moltó, llicenciada 

en Periodisme, directora de l'agència de comunicació 

corporativa, Maria Moltó, Comunicació a la Carta amb dos 

tallers de formació: gestió d’equips i comunicació i gestió del 

temps, on es pretén capacitar per gestionar equips de treball 

i evitant conflictes mitjançant una bona via de comunicació 

i una adequada gestió del temps. 

Verònica Carrascosa, llicenciada en ADE, coach i directora 

de Coach & Go i Country Manager Spain de MapsTell va oferir 

un taller de formació: empoderament de la dona, on a través 

de l’autoconeixement es fixaran objectius i es reforçaran les 

habilitats per aconseguir el lideratge i els objectius. També 

va ofertar dues activitats outdoor: Motiva-T i Supera-T. Al 

primer calia enfrontar-se a diferents proves per a aprendre 

sobre col·laboració, presa de decisions i rols. Al segon es va 

realitzar una jornada d’orientació, penduling i senderisme 

per a eixir de la foscor a la claror, coneixent-se una mateixa. 

Desirée Pascual i Marta López, propietàries dels centres 

Qum, d’entrenament integral van oferir dues activitats. 

Desirée, especialista en coaching proposava que es 

desenvolupe l’habilitat de creure en una mateixa, el caràcter 

i els coneixements per a poder fer front a les circumstàncies. 

En canvi Marta, instructora de ioga i professora de 

Mindfulness proposava que es deixe de fer duran una estona 

i es centren a retrobar-se amb una mateix. 

Es va contar també amb la participació de dones 

valencianes d’alta rellevància com són Maria Miró, enginyera 

Tècnica Industrial Mecànica, actualment es Directora de Gas 

Navarra, Gas Natural Rioja i Gas Natural Aragó (Pamplona). 

Maria Such, actual Directora General de l'Institut Valencià 

de les Dones i per la Igualtat de Gènere i Verònica Cantó, 

editora, filòloga, professora valenciana i acadèmica de 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Aquestes tres 

valencianes van donar xerrades d’una hora durant els tres 

divendres de Temps de Dones com a Dones Influents. 

Tot adreçat amb dos exposicions cedides gratuïtament 

per l’Institut Valencià de la Dona: “Dones Emblemàtiques 

de la Comunitat Valenciana” a la Biblioteca Municipal de 

Cocentaina i “Dones Premis Nobel” a la Casa de la Joventut, 

ambdues van estar obertes al públic fins al 28 de setembre.

 La quantia que s’ha disposat per a realitzar aquesta 

edició ha sigut subvencionada en un 60% per la Diputació 

Provincial d’Alacant, sent 9.428 € la quantia de la que 

Promoció Econòmica ha disposat per a la realització d’aquest 

nou focus de negocis i lideratge de dones. 

La inscripció va ser totalment gratuïta i no hi va havera 

límit d'activitats a les quals es puga participar.

NP Ajuntament de Cocentaina
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El grupo Minerva de la policía local exporta su modelo 
de atención a la víctima de violencia de género al 
ayuntamiento de Benissa
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l día 26 de septiembre se reunía en Cocentaina  una 

comisión de trabajo del ayuntamiento de Benissa con la 

alcaldesa, Mireia Estepa, y los componentes del grupo 

Minerva de nuestra policía local para estudiar la viabilidad 

de la implantación del modelo de Cocentaina en la plantilla 

de la policía local de Benissa.

El Grupo Minerva de la policía local contestana lleva 12 

años trabajando y coordinándose con todos los organismos 

implicados en la prevención e intervención en la violencia de 

género, especialmente, con el equipo de servicios sociales 

municipales, encargadas de la intervención terapéutica 

y el seguimiento social del caso. Más de una década en 

la el grupo Minerva ha recibido reconocimientos a nivel 

autonómico por su importante labor de intervención ante 

casos de violencia contra la mujer.

Durante la reunión de trabajo se trataron varios puntos 

importantes para poder transferir el modelo de Cocentaina 

a Benissa:

- Coordinación entre policía local con servicios sociales y 

las Fuerzas de Seguridad del Estado.

- Coordinación, formación y funcionamiento de los agentes 

especializados.

- Creación de un grupo especializado en materia de 

violencia de género.

- Funcionamiento y coordinación interna en la Policía Local.

- Tramitación de Diligencias realizadas por delitos 

relacionados con la violencia de género.

El Ayuntamiento de Cocentaina, a través de la unidad 

especializada de violencia de género y doméstica, grupo 

Minerva, ha recibido ya a varios ayuntamientos que han 

mostrado interés en el funcionamiento interno de la policía 

local para copiar el modelo de Cocentaina y ofrecer una 

mejor atención a las víctimas de violencia de género, 

respetando y acompañando a cada mujer en un momento 

tan traumático y delicado.

En la reunión han estado presentes el alcalde de Benissa, 

la concejala de Igualdad, el departamento de servicios 

sociales y la jefatura de la policía local de Benissa, así 

como la alcaldesa de Cocentaina y dos policías del Grupo 

Minerva de la policía local.  Mireia Estepa explicaba que 

«el trabajo que realiza Minerva es fundamental para que 

la víctima de violencia de género no se sienta desprotegida 

y esté empoderada para denunciar al agresor y salir de 

un ciclo de violencia y dependencia emocional que es 

extremadamente complicado de romper. Es vital disponer de 

un grupo especializado y coordinado con servicios sociales 

que tiendan la mano a la mujer para que no se sienta sola 

y sepa que cuenta con apoyos que van a estar con ella para 

acabar con la violencia que sufre».

L’equip de Ràdio Cocentaina i la 
revista Cocentaina. El Comtat vos 
desitja molt bona Fira de Tots Sants.
Enguany també estarem en directe 
els quatre dies de Fira, passa’t 
i vistan’s i ja saps...si vols estar 
informat no deixes’s de seguir-nos!!!
Gràcies per estar ahi i per confiar en 

nosaltres, en els de casa
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Cocentaina acoge la firma de un importante convenio entre 
los colegios de ingenieros agrónomos de Levante y Murcia
NP Ajuntament de Cocentaina

C
ocentaina ha sido el escenario de 

una reunión entre representantes de 

los colegios de ingenieros agrónomos 

de Levante y Murcia. Más de 40 personas 

se desplazaron hasta la capital del Comtat: 

casi todos los miembros de las juntas de 

gobierno de ambos colegios y todos los 

trabajadores que prestan sus servicios en 

Murcia, Cartagena, Palma de Mallorca, 

Alicante, Castellón y Valencia. También 

acudieron representantes del colegio 

Albacete, un colegio que ya comparte 

recursos con el de Murcia.

El motivo del encuentro en Cocentaina es que nuestro 

municipio se encuentra en el camino entre Valencia y Murcia. 

Tras la solicitud de ambos colegios, el ayuntamiento dio todo 

tipo de facilidades para hacer la estancia lo más agradable 

posible. Para ello no se pudo escoger un mejor escenario 

y no se pudo tener mejor trato por parte de la corporación 

municipal, cuya alcaldesa, Mireia Estepa, visitó y saludó 

personalmente a los asistentes, cuestión que agradecieron 

los máximos representantes de las delegaciones.

La jornada daba comienzo a las 10:30 de la mañana, tras 

la llegada de las delegaciones al Palau Comtal, emblemático 

lugar que acogía el encuentro. Representantes de ambas 

juntas de gobierno, encabezadas por sus respectivos 

decanos, Baldomero Segura (Levante) y Andrés Martínez 

(Murcia), mantenían sendas reuniones de trabajo. Tras 

la misma, se celebró la firma de un convenio en la Sala 

Daurada. Un marco incomparable para la firma de un 

importante tratado cuyo fin último es prestar más y 

mejores servicios a los colegiados y a la sociedad, además 

de formalizar la creación de una plataforma de opinión 

que se posicione, desde la técnica y el conocimiento, en 

todos aquellos temas que afectan al sistema alimentario y 

medioambiental de la cuenca mediterránea que abarcan 

los territorios que conforman los colegios.

La jornada incluía, además, un programa de formación 

para empleados y responsables de las juntas de gobierno. 

Ambas versaron sobre comunicación corporativa e 

institucional y corrieron a cargo de tres profesionales de 

reconocido prestigio: Kike Correcher, diseñador gráfico, 

que habló sobre identidad corporativa, Bernardo Carrión, 

periodista, que disertó sobre comunicación corporativa, y 

Carlos Aimeur, periodista que trabaja en Valencia Plaza y 

que aportó la visión desde los medios de comunicación.
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El PP proposa una comissió per millorar l’estat del Passeig 
del Comtat i demanen soterrar els contenidors de brossa
NP Partit Popular de Cocentaina

D
urant la comissió Comissió Informativa de 

Desenvolupament sostenible i infraestructures 

celebrada el passat dia 6, el portaveu dels populars 

Rafa Montava va proposar iniciar una comissió amb la 

finalitat de millorar l’estat del Passeig del Comtat. La comissió 

tindrà com a finalitat arribar al consens necessari per tal de 

canviar el rumb d’esta avinguda reduint els costos de les 

contínues reparacions que, segons la justícia, s’ha d’assumir 

per part de l’Ajuntament (i no de l’empresa constructora) 

degut a que no se li dona l’ús correcte a la mateixa.

Segons Rafa Montava: “el Passeig deuria ser una avinguda 

acabada, un lloc on realment no tinga'm que patir continues 

reparacions ni vore continus desperfectes. Volem inaugurar-

lo en totes les garanties de funcionament i tindre ben clar si 

és peatonal, semipeatonal o obert als vehicles. No sols per 

concepte urbanístic sinó per mera previsió del que podem 

i devem fer amb ell de cara al futur”.

Els populars també han proposat soterrar els contenidors 

de brossa. Segons la formació, resulta molt més còmode 

per a la ciutadania, més higiènic i a més, a les localitats 

adjacents ja hi han exemples que han funcionat molt bé. 

Elena Sanz, regidora popular, recalca que “hem d’anar en 

consonància amb els nous temps, i els contenidors soterrats 

son ja el present. Suposen, no sols un pas endavant per a 

l'accessibilitat, sino també per a la salubritat dels veïns i 

l’impacte visual dels nostres carrers.
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Jordi Pla, candidat a l’Alcaldia de Cocentaina

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha presentat el que 

serà el seu cap de llista per a les pròximes eleccions 

municipals. Serà Jordi Pla, actual regidor a l’Ajuntament 

des de les eleccions del 2015. És el primer partit que 

presenta el seu candidat a 9 mesos vista de la propera 

contesa electoral. La decisió del canvi de candidat va ser 

votada per unanimitat en la darrera assemblea general de la 

coalició que tingué lloc el passat 14 de setembre. D’aquesta 

forma, Pla assumeix el relleu d’una forma tranquil·la, natural 

i ordenada.

“Em presente amb la intenció de ser el pròxim alcalde de 

Cocentaina”, ha afirmat Pla. “Assumisc amb molta il·lusió 

i responsabilitat l’encàrrec. És per a mi un somni tenir la 

possibilitat de gestionar el futur del meu poble. Confie en 

les possibilitats del futur de Cocentaina i espere guanyar-

me la confiança dels contestans i contestanes”, ha afegit el 

candidat a l’Alcaldia.

Pla ha explicat que el Col·lectiu 03820 – Compromís 

és l’alternativa viable i de trellat perquè Cocentaina tinga 

un canvi polític després de 39 anys de govern del Partit 

Socialista. A més a més, ha anunciat que conformarà 

NP Col·lectiu 03820- Compromís

una candidatura transversal de poble per a reflectir de la 

millor forma al conjunt de la societat contestana. També ha 

remarcat que la prioritat de la coalició és fer una Cocentaina 

millor i amb futur.

Jordi Pla  va ser presentat  de manera oficial com a 

candidat a l’alcaldia de Cocentaina per a les properes 

eleccions el dissabte 29 de setembre, en un acte que es va 

fer al Centre de Cultura El Teular. 

Cs Cocentaina exige al gobierno que solucione con carácter 
de urgencia los graves problemas de mantenimiento y 
deterioro de Gormaig
NP Ciutadans Cocentaina

E
l concejal de Ciudadanos (Cs) del Grupo municipal 

de Cocentaina, José Luis Vicedo, y  otros miembros 

de la agrupación, han denunciado tras su visita a la 

zona de Gormaig “las graves deficiencias de mantenimiento 

e infraestructuras que padecen los habitantes de esta 

urbanización. Da pena ver el estado en el que se encuentran 

las aceras, sucias y con numerosos bordillos rotos por 

el crecimiento de malas hierbas, entre otros muchos 

problemas”.

El concejal ha anunciado que desde Ciudadanos “vamos 

a pedir al Gobierno que realice las gestiones oportunas para 

subsanar esta lamentable situación”. Ha asegurado que 

“el Ayuntamiento es consciente de esta situación, y así nos 

consta. Pero, lamentablemente, no ha sido capaz de tomar 

cartas en el asunto. Su respuesta siempre ha sido dar largas 

y dejar que pase el tiempo”, ha declarado.

Vicedo ha apuntado que existen otros signos de deterioro 

como “imbornales  completamente tapados, baches en la 

carretera de acceso o parcelas sin construir con abundante 

vegetación que aumenta el riesgo de incendio”.
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Caminem ja cap al V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes
Redacció

V
a ser en 1520 quan la història i la 

devoció contestana canviaren de 

manera radical, va ser aleshores 

quan Cocentaina s’emparà a aquella Verge 

Inmaculada qui des de llavors, passaria 

a ser venerada sota l’advocació de Mare 

de Déu del Miracle. Doncs bé, en l’any 

2020 es celebraran 500 anys des d’aquell 

benaurat 19 d’abril i amb aquest motiu, es 

va formar una gran comissió per preparar 

els actes i activitats que han de proclamar 

per tot arreu que Cocentaina fa 500 anys 

que va ser testimoni d’un gran prodigi: 

27 llàgrimes de sang derramades des del 

cor d’una Mare. Dintre d’aquesta comissió 

s’han format diferents grups de treball 

que estan programant una sèrie d’actes 

que s’emmarcaran dintre d’aquest any 

del centenari que arrancarà en la festa 

mariana de 2019.

Dins dels actes a celebrar durant  la commemoració del 

Vº Centenari està prevista una exposició de fotografies que 

recullen el més àmpliament possible, tot el que la Festa de 

la Mare de Déu dóna en totes les facetes possibles: actes, 

celebracions, activitats que antigament se celebraven i ara 

ja no es realitzen, etc...però sobretot el que es busquen són 

fotos antigues que ens facen formar una imatge de com la 

festivitat ha anat evolucionant en el temps, 

de celebracions  i moments especials. El 

que aparentment per a una persona pot 

ser alguna cosa normal podria ser una 

fotografia especial per a compartir amb tots .

Per això, des de la comissió del V 

centenari es fa una crida per a poder 

col·laborar en aquesta exposició, tot aquell 

que tinga imatges o documents antics  les 

poden entregar en les oficines d'Alba o en 

Toldos Llorens , aquestes s'escanejaren 

en poc temps i seran retornades als seus 

propietaris. Posteriorment, en dates encara 

per determinar, es realitzarà una exposició 

dins dels actes previstos per a celebrar el V 

Centenari del prodigi de les llàgrimes, amb 

totes les fotos que es considere puguen 

aportar una imatge del que la festa de la 

Mare de Déu del Miracle significa i  ha 

significat per a Cocentaina.

Dir-los que paral·lelament al V Centenari, la Pia Unió 

aquest mes d’octubre ens convida a assistir a tots els actes 

que s’han organitzat per celebrar el mig any de la Mare de 

Déu, de fet en aquest mateix mes d’octubre sabrem qui son 

els comtes, mossèn i la persona que recitarà la súplica. En 

novembre els donarem, en aquesta mateixa revista,  tota la 

informació al respecte.

Alfredo Ruíz i Asun Jordá, nous presients de la confraria 
del Crist dels Llauradors

E
l passat  29 de setembre i a l’Església de Santa Maria, 

tenia lloc el canvi de junta de la confraria del Crist dels 

Llauradors. Durant 3 anys la junta presidida per Mila 

Carbonell i Natxo Ferrándiz han estat treballant per seguir 

mantenint la devoció que aquesta imatge professa. No hem 

d’oblidar que és la talla més antiga que ix a la processó de la 

Setmana Santa contestana. Durant aquest període, la junta 

ha aconseguit recuperar el limbo del Crist i també ha sigut 

testimoni del procés de restauració de la imatge. La música 

també ha sigut part fonamental ja que l’any passat van 

recuperar uns motets musicals als qui Francisco Valor els ha 

donat forma i acompanyen no sols la processó del Divendres 

Sant, sinó també el via crucis que es fa dins de la parròquia.

La nova junta està presidida per Asun Jordá Giner (que 

ha estat en la passada junta) i per Alfredo Ruíz Rodríguez. 

Tots dos han format una junta que seguirà treballant per a 

que no es perga dita devoció i vetllar també pel Crist dels 

Llauradors. Ells són: Xelo Carbonell Torró, Pepi Pascual 

Montava, Ana Ribelles Damià, Mari Carmen Agulló Montava,  

Chelo Fenollar Baidal, Trini Silvestre Vicedo, Gustavo Moltó 

Domínguez, Borja Sanchís Martí, Eduardo Pérez Molina,  

Toni Ribelles Ferrándiz, Gabriel Coloma Cerver i Miguel 

Ángel García Ocaña. Enhorabona a tots!!!

Redacció
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Mosén Ramón Micó Colomer: Un sacerdote de todos y para todos
Parroquia del Salvador

D
. Ramón durante sus 10 años de estancia en 

Cocentaina ha sido capaz de colarse en el imaginario 

colectivo de todo el municipio, todo ello por su carácter 

abierto, acogedor, integrador, amable y cercano siendo 

un contestano más. Prueba de ello son las innumerable 

acciones que ha desarrollado en Cocentaina mas allá de 

su labor como cura de la parroquia del Salvador, todo ello 

con un único objetivo, acercar la iglesia católica a toda la 

población de una manera renovadora, cercana y sobre toda 

acogedora con todas las personas ya fueran creyentes o no.

Durante estos 10 años le hemos visto emocionarse ante 

el icono de la Mare de Déu del Miracle, vivir con intensidad 

las fiestas de moros cristianos en la filà Manta Roja, 

llegando a ser el primer sacerdote en ser mantenedor de la 

presentación de cargos festeros en 2018, entregar trofeos en 

la fiesta anual del Sagrado Corazón de Jesús en el Patronat, 

velar por el mantenimiento del convento de las Hermanas 

Clarisas, cuidar y preservar el patrimonio artístico-religiosos 

del municipio, conservar y promocionar tradiciones como la 

corriola o la bendición de términos etc… pero sobre todo lo 

hemos visto muy sensibilizado y cercano con 2 colectivos 

muy sensibles de nuestro municipio, como son las personas 

mayores enfermas y la comunidad gitana contestana.

D. Ramón ha sido un cura interparroquial, un cura que se 

ha colado en el corazón de todos los contestanos y prueba 

de ello han sido todas las muestras de afecto que ha recibido 

desde que se conoció su cese como cura del Salvador, las 

muestras de afecto se han sucedido en todos los ámbitos 

sociales del municipio y de una manera más enérgica si 

cabe en las redes sociales.

D. Ramón se marcha dejando muchísimos proyectos en 

marcha pero sobre todo se marcha con la tristeza de no 

poder celebrar junto con nosotros el V centenario del prodigio 

de las lágrimas de nuestra patrona la Virgen del Milagro, ya 

que tenía especial ilusión en compartir con todo el municipio 

esta efeméride tan importante.

Gracias D. Ramón por acompañarnos durante estos 10 

años en momentos de alegría, trasmitir nuestras tradiciones 

a los más pequeños, brindar su ayuda a los mayores y 

necesitados y sobre todo por acompañarnos como un amigo 

ante las vicisitudes que a veces nos depara la vida.  

De la taula a la gran pantalla, “Y en cada lenteja un 
dios” el viatge gastronòmic de l’Escaleta

E
l passat mes de setembre, el festival de cinema de 

San Sebastian va projectar el documental “Y en cada 

lenteja un dios” dintre de la secció #culinaryzinema. 

Amb molt bona crítica, ben bé podem dir que l’Escaleta i 

amb ella Cocentaina, forma part de l’elit gastronòmic de 

tota Espanya.

El documental va començar a gestar-se fa uns anys i 

gràcies a altre artista de la família Moya, en aquest cas no 

de la cuina però sí del món de la televisió i dels guions: 

Luis Moya.

La sinopsis de dit documental conta que Luis Moya, 

guionista de professió, torna a Cocentaina, el poble on va 

nàixer a l'interior de les muntanyes d'Alacant, per a ajudar 

el seu germà, Kiko Moya i al seu cosí, Alberto Redrado, a 

escriure un llibre sobre la cuina del restaurant de la seua 

família: L ‘Escaleta, que va obtindre el reconeixement de 

les dues preuades estreles Michelin i està entre els 25 

millors restaurants d'Espanya i Portugal. D'aqueixa manera, 

buscant les claus per a traçar els punts cardinals de la 

cuina de L‘Escaleta, inicien un viatge fascinant a l'interior 

d'Alacant. Un viatge gastronòmic i emocional que ens 

portarà a l'origen de les coses, dels productes i les idees que 

han sigut capaces de crear un món culinari únic, honest i 

crucial per a entendre l'avantguarda de la restauració a la 

Comunitat Valenciana. I així, a través de la mirada de Luis 

i una sèrie de plats que recullen les idees essencials que 

Kiko Moya intenta atrapar, com la memòria o el paisatge, es 

van creant uns capítols que desgranen la història d'aquest 

restaurant juntament amb la vida íntima i quotidiana dels 

seus protagonistes.

Redacció
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Regidoria de Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

QUÈ HEM FET

Amb motiu de les jornades Cocentaina cap a la 

sostenibilitat, celebrades del 17 a 30 de setembre, el 

dissabte 22, día sense cotxe; s’ha pressenta't a l’ajuntament 

de Cocentaina dues bicicletes elèctriques que han sigut 

adquirides per a la mobilitat. Amb aquesta iniciativa és 

pretén complir dos objectius: fomentar l’ús dels vehicles 

sostenibles, per crear un poble lliure de contaminació i a 

favor de la sostenibilitat i crear consciència.

L’ajuntament de Cocentaina, amb aquesta pràctica es 

situa en una de les primeres institucions i un dels primers 

pobles dels voltants en realitzar una acció tan innovadora i 

a l'ordre del dia com és l’ús de vehicles elèctrics.

Al llarg d'aquest mes també s'ha presentat la Campanya 

de promoció i difusió  de les III Jornades de sostenibilitat i 

la Campanya de 12 mesos 12 gestos en el Centre Comercial 

Carrefour, aconseguint major visibilitat als projectes i accions 

de sostenibilitat

III JORNADA COCENTAINA CAP A LA SOSTENIBILITAT: CANVI  

CLIMÀTIC, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I TURISME AMBIENTAL

Del 17 al 30 en el Centre Cultural el Teular s'han 

desenvolupat les Jornades de Sostenibilitat, que enguany 

tenien com a eix central el canvi climàtic però tractant 

temes tan propers com l'eficiència energètica i el turisme 

sostenible.

La directora General del IVACE, Júlia Company les 

inaugurava, mostrant l'estratègia que s'aquesta duent a 

terme des de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 

en matèria d'energia renovable i suport a la ciutadania. Una 

setmana repleta d'experiències per a poder estalviar en les 

nostres llars, conéixer i identificar la factura de la llum amb 

detall així mateix conéixer les diferents possibilitats de les 

comercialitzadores que existeixen de manera cooperativista 

com Seneo que es troba a Ontinyent. La mobilitat elèctrica i el 

canvi climàtic han estat presents amb la intervenció de Lalo 

Blanes de l'Associació Valenciana del Vehicle elèctric, també 

hem conegut l'activitat investigadora que es desenvolupa en 

Aitex, l'Institut Tecnològic del Tèxtil (Alcoi), i la diversitat de 

materials tèxtils que es tracten per a aplicar en els diferents 

components dels vehicles a motor.

La segona setmana s'ha centrat en el turisme sostenible; 

coneixent per part de Mariona Carbonell, el Pla de 

Dinamització turística de la Mancomunitat Alcoi-Comtat i el 

Pla Estratègic de Turisme de la mà d'Antonio Hernández, 

Regidor de Turisme i del Tècnic Cessar Gómez.

El dia mundial del Turisme s'ha celebrat amb una taula 

redona, on les diferents empreses i iniciatives locals han 

mostrat la importància d'utilitzar i valorar els recursos locals 

pròxims que tenim, la necessitat d'apostar per la singularitat 

dels nostres recursos, el paisatge, l'autenticitat i la qualitat. 

Cal fomentar un treball en xarxa i apostar pel quilòmetre 

Zero, hi han confluït els diferents empresaris com Kiko Moya 

(Restaurant l´Escaleta); David Carbonell (Vins del Comtat), 

Salvador Palop (Parc Natural Serra de Mariola); José Gilabert 

i Francisco Barberà (Funbici).

S'han clausurat les jornades amb la presentació del llibre 

de plantes de Ferran Albors “ L´embruix de la Mariola i 

els seus voltans. Vivències i tradicions” i la presència del 

Conseller d'Indústria Rafa Climent.
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Han sigut dues setmanes de gran èxit de participació i 

de moments per a reflexionar i compartir experiències al 

voltan del canvi 
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“Milenium” serà la marxa cristiana obligada en el I Certamen 
d’Interpretació de Música Festera Vila de Cocentaina
Redacció

C
om ja vam publicar en el seu dia, la Junta de Festes 

en col·laboració amb l’Ajuntament de Cocentaina i la 

Seu Universitària de Cocentaina han posat en marxa 

el que serà el I Certamen d’interpretació de Música Festera 

“Vila de Cocentaina” a celebrar l’1 de maig de 2019.

A hores d’ara ja s’han presentat les bases per a que 

bandes d’àmbit nacional puguen prendre part d’aquest 

esdeveniment. Els tríptics es repartiran per tot arreu i fins el 

30 de novembre restarà obert el termini d’inscripció.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, es mostrava 

satisfeta d’aquesta iniciativa i a més assenyalava que 

“l’Ajuntament col·laborarà en 4500 euros destinats als 

premis, a banda de fer-se càrrec també de les despeses del 

trofeu i de la cartelleria. Pensem i compartim amb la Junta 

de Festes que som un poble amb molt bona música festera 

i amb grans autors i aleshores Cocentaina havia de tindre 

un Certamen d’aquestes característiques”.

Dit Certamen era un dels principals objectius que la Junta 

de Festes tenia, ja que Cocentaina és bressol de la música 

festera i gràcies al recolzament institucional aquest serà una 

realitat. Pòlit Borrás, president de l’entitat festera agraïa eixe 

recolzament que el Certamen tindrà i ell mateix ens donava 

a conèixer el trofeu per a la banda guanyadora que ha estat 

dissenyat per l’artista contestà Moisés Gil. L’escultura titulada 

“Certamen socarrat” pretén que tota ella siga música i que 

llance el missatge de la necessitat d’aquesta al nostre viure 

quotidià, però sobretot, al nostre sentir fester.

El 7 de desembre es faran públiques les tres bandes que 

prendran part d’aquest I Certamen. Totes elles podran optar 

a tres premis: un primer de 3.500 euros; un segon de 2.000 

i un tercer de 1.000 euros. Les bandes seran elegides per 

un comitè especialitzat aconseguint així, un bon nivell per 

al Certamen i seguint també el mètode que s’utilitza en el 

Certamen Coral. Francisco Valor, vice-president musical de la 

Junta de Festes deia que “el mètode que utilitza el Certamen 

Coral ha donat molt bon resultat, ja que hi ha un gran nivell 

i això és el que volem per a aquest Certamen. També vam 

posar la data de l’1 de maig perquè així les bandes tenen 

temps per preparar el Certamen, entenem que després 

de l’estiu venen els concerts de Santa Cecilia i Nadal i ja 

en gener poden dedicar-se més de ple a la preparació del 

Certamen”.

Les bandes escollides interpretaran un pasdoble de 

presentació que obligatòriament serà d’autor contestà, l’obra 

obligada i una obra de lliure elecció. L’obra obligada rep el 

títol de “Milenium”, és una marxa cristiana de Josep Robert 

Sellés i Camps. El propi Francisco  contava que “la idea de 

l’obra va sorgir en un d’eixos dies que estàvem a l’Església 

preparant a Sant Hipòlit per a Festes. Quino Palací i jo vam 

tocar en l’orgue l’himne del IV Centenari de Sant Hipòlit i vam 

veure que seria una base idònia per a una marxa cristiana. 

Aleshores vam parlar en Josep Robert Sellés i Camps i ell de 

seguida va acceptar dit encàrrec, per tant, l’obra està basada 

en eixe himne del mateix Josep Robert Sellés. El títol de 

“Milenium” ve perquè l’himne va ser creat per commemorar 

el IV centenari de la proclamació de Sant Hipòlit en l’any 

2000, any en que encetàvem un nou mil·lenni. Coneixent 

a Josep Robert Sellés, sé que ens trobem davant una gran 

marxa cristiana i amb un molt bon nivell per ser l’obra obliga 

d’aquesta I Certamen de interpretació de Música Festera”.

Aquest Certamen tindrà caràcter biennal. 
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20é aniversari de les Joventuts Musicals del Comtat

L
'Escola Comarcal de Música del Comtat va iniciar els 

actes commemoratius del seu 20 aniversari el passat 

28 de setembre de 2018. 

Aquest esdeveniment es va dur a terme a la localitat de 

Planes de la Baronia. El lloc escollit per a aquest esdeveniment 

va ser la sala polivalent del Centre Social "Joan Pont".

La trajectòria de l'Escola Comarcal de Música del Comtat 

es va iniciar l'any 1998. Han estat 20 anys d'una activitat 

ininterrompuda formant a més de 1500 alumnes per nodrir a 

les bandes de la comarca i també per nodrir de professionals 

a orquestres i centres de educació musical.

En l'acte es van presentar les activitats que es 

desenvoluparan durant el curs lectiu 2018-2019 amb 

una àmplia oferta que va des de conferències, xerrades, 

esdeveniments formatius, diversos concerts i la història de 

l'escola al llarg d'aquests 20 anys.

També es va poder visitar l'exposició de fotografies més 

representatives d'aquests 20 anys i es va presentar el vídeo 

promocional del 20 aniversari i el llibret de totes les activitats 

en format físic i digital.

Innovació i tradició al XXXIII Concert de música festera 
de l’Ateneu Musical de Cocentaina
Societat Ateneu Musical de Cocentaina

L
a Societat Ateneu Musical de Cocentaina va celebrar el 

passat dilluns, 6 d’agost, a les 22.30h al Pati d’Armes 

del Palau Comtal, el XXXIII Concert de Música Festera, 

un concert en el que l’Ateneu sempre intenta interpretar 

peces per a tots els gustos. Enguany, la cita musical va 

ser l’equilibri perfecte entre la tradició i la innovació més 

transgressora que no va deixar indiferent a ningun dels 

assistents. L’ Ateneu va estar dirigida pel seu director titular 

però també pels compositors convidats i, com ve sent 

habitual, va comptar amb la col·laboració de la colla de 

dolçainers La Xafigà en algunes de les peces programades.

El concert va començar amb una de les estrenes absolutes 

més esperades, un pasdoble pòstum del reconegut 

compositor contestà Gustavo Pascual anomenat Un 

fandanguillo y una copla. Amb un caràcter taurí, el pasdoble 

inclou dos solos ben virtuosístics, un de saxòfon i altre de 

trompeta. Seguidament, l’Ateneu va interpretar Cavalló, pas 

masero que va dirigir el seu compositor, músic de la casa, 

Iñaki Lecumberri. Després va ser el torn de Ramón García 

i Soler qui va agafar la batuta per dirigir la marxa mora Al-

Mugrabí. A la meitat de la primera part l’Ateneu va interpretar 

el pasdoble Manta Roja del compositor Joaquín Sansalvador 

Moltó sota la direcció de José Miguel Fayos, director titular 

qui va passar testimoni al mestre de la casa Josep Vicent 

Egea Insa amb la marxa cristiana Oleia, estrena al concert. 

Per tancar la primera part va sonar la marxa mora Al Azarch, 

del sempre recordat mestre de l’Ateneu José Insa Martínez.

La segona part va començar amb el pasdoble Rafael El 

Fuster del compositor Rafael Alcaraz i va continuar amb la 

marxa mora Nahari Iusun del compositor albaidí Vicent Perez 

Esteban “Coleto”, una marxa trencadora i poc convencional 

que va comptar amb la col·laboració de les dolçaines. 

Seguidament, al concert va sonar altra esperada estrena 

absoluta: Hybris, la peça que José Miguel Fayos va dedicar 

amb tanta estima a tots els músics de l’Ateneu i al mestre 

Josep Vicent Egea per recordar un fet que quedarà gravat en 

la història de la banda, quan es va proclamar campiona del 

I Premi Sant Jordi d’interpretació de música festera d’Alcoi. 

Hybris ret un homenatge a la marxa cristiana Catarsis del 

mestre Egea, obra lliure que va elegir l’Ateneu per a la cita 

tan important. Transgressora, atrevida i innovadora son 

adjectius que es queden curts per descriure aquesta estrena 

que va deixar bocabadats tots els assistents. 

El concert va continuar amb el pasdoble Sit de Plata 

sota la direcció del seu compositor el mestre José Rafael 

Pascual Vilaplana. Seguidament, una marxa mora clàssica 

i emblemàtica com es Un moro mudèjar del compositor 

Rafael Mullor Grau i, per acabar el concert, altra peça 

eterna i única que sona tots els anys pels carrers d’Alcoi: 

Tino Herrera, del mestre alcoià Amando Blanquer.

En definitiva, l’Ateneu va saber trobar l’equilibri perfecte 

entre les peces de tall més clàssic i les més innovadores fent 

del concert un oportunitat única per gaudir de la música 

festera i obrir boca a tots els assistents convidant-los a gaudir 

d’unes molt bones festes carregades de bona música festera.  



CULTURA 55Revista El Comtat octubre 2018

L’Escola de música José Insa Martínez arranca el curs 
2018/2019
Societat Ateneu Musical de Cocentaina

L
’Escola de Música José Insa Martinez enceta el seu nou 

curs escolar 2018/2019 amb molta energia i ganes de fer 

molta música. Com a novetat d’aquest any, les classes 

comencen el 17 de setembre i acaben el 7 de juny amb 

l’objectiu d’adaptar-se al calendari establert per Conselleria 

d’Educació i Esport ja que l’escola de música es centre de 

règim especial integrat en els estudis de música no reglats.

Les activitats de l’Escola de Música José Insa Martinez 

començaren la setmana del 17 de setembre amb les 

audicions didàctiques pels col·legis públics de Cocentaina. 

Aquestes audicions, enfocades a l’alumnat del segon cicle de 

primària, és a dir, 3r i 4tde primària, són una bona manera 

d’apropar-los la música d’una manera molt divertida amb la 

que aprenen més encara. Enguany les jornades tenien com 

a protagonistes a quatre famílies d’instruments: trompeta, 

saxòfon, clarinet i percussió.

Al CP Sant Joan Bosco II l’instrument protagonista va 

ser la trompeta i l’activitat va estar dirigida pel professor de 

trompeta Juan Soler acompanyat pels alumnes de l’Escola 

Arnau Vaello i Franjo Reig. Les audicions didàctiques van 

continuar al Convent dels Franciscans on el saxòfon va 

adquirir el protagonisme. Els encarregats de presentar la 

família d’aquest instrument va ser el professor de saxòfon i 

director de l’Escola Raül Richart acompanyat pel membre 

de l’Ateneu Marc Reig. Per acabar la setmana, va ser el 

torn del CP Real Blanc amb el clarinet i la percussió com a 

instruments protagonistes i la jornada va córrer a càrrec dels 

professors de clarinet i percussió Jordi Bonet i Natxo Pascual.

A més, l’Escola de música José Insa Martinez es 

modernitza i s’adapta a les noves tecnologies ja que la 

presentació de l’instrument i la seua família es va fer amb 

tecnologies TIC adaptades a l’aula de música de cada 

centre. Es preveuen unes quatre sessions pel col·legi segons 

l’alumnat de cada curs.

Pel que fa a les assignatures que oferta l’Escola de Música 

José Insa Martinez aquest any trobem les tradicionals de 

vessant bandístic amb els instruments de metall, els de fusta, 

els de percussió i però també piano, guitarra, guitarra i baix 

elèctric. Els interessats també podran apuntar-se a harmonia 

i anàlisis, història de la música, llenguatge musical i fins i 

tot, solfeig per a adults, entre d’altres.

Enguany l’èxit ha vingut de la mà de dues assignatures 

recentment implantades a l’escola: Batucada amb dos 

grups i un total de 40 alumnes i el Mètode IEM Fasolet 

amb 20 alumnes en cinc grups. Cal dir que aquestes dues 

assignatures mantenen la matrícula oberta durant tot el curs 

per a que qualsevol persona puga matricular-se en qualsevol 

moment del curs.

Banda jove

La banda jove de l’Ateneu continua la seua activitat 

habitual i breument tindrà dos concerts d’intercanvi amb 

la banda jove de la Societat Musical Nova d’Alcoi. El primer 

serà el 30 de setembre al Cercle Industrial d’Alcoi i el següent 

serà al III Festival de Bandes Joves Fira de Tots Sants al 

Centre Cultural El Teular. Una oportunitat de poder gaudir 

de la música feta pels més menuts.
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Nou èxit de públic en la 3a edició de la Nit de contes al Castell
Aviva Cocentaina/ Vicent Santamaira

U
n any més, i per tercer any consecutiu, hem celebrat 

la Nit de contes al Castell, una activitat molt esperada 

que organitza la Regidoria de Promoció del Valencià 

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

Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià.

En 2018 han tornat a participar al voltant de 500 persones, 

entre xiquets, xiquetes, pares, mares i públic en general que 

van assistir puntualment a la cita programada a les 7 de la 

vesprada del passat dissabte 29 de setembre. El punt de 

partida, va ser el paratge de Sant Cristòfol, on la Regidoria 

va oferir un xicotet berenar de coca amb tomaca. Tot seguit, 

els contacontes convidats enguany, Jordi Raül Verdú, Tània 

Muñoz i Sílvia Colomer, van fer vibrar a un públic àvid 

d’escoltar les seues històries.

En acabant, i ja a poqueta nit, els participants van 

emprendre la marxa en direcció al peu del Castell de 

Cocentaina per arribar just a l’esplanada on, amb tres 

històries en plena foscor, es va donar per acabada la Nit 

de contes 2018.

La regidora de Promoció del Valencià, Marcela Richart,  

agraeix de nou la col·laboració de la Coordinadora pel 

Valencià i espera que l’activitat continue per molts anys, 

ja que, a banda d’escoltar de nou amb interès i curiositat 

cadascuna de les rondalles, l’objectiu és també oferir 

una alternativa al Halloween comercial amb una proposta 

genuïna, tradicional i, sobretot, molt valenciana.
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ESTIU JOVE 2018 EN IMATGES

Ana Nebbulah va oferir una mostra increïble d’acrobàcies aèries El grup musical Allioli ens va oferir la part musical de la nit

Al taller d’amigurumis els participants feren les seues pròpies figures Un any mes el Cinema d’Estiu va tornar al Palau

Els joves van passar un dia a la fira DreamHack a València El mag Hugo Aracil ens va deixar bocabadats amb la seua màgia

28 joves s’han format com a monitors i monitores juvenils aquest estiu Per primera vegada oferíem aquest curs de salvament i socorrisme
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Benestar Social i els centres educatius revisen el protocol 
de declaració de risc del menor
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l s  cen t r e s  educa t i u s  de 

Cocentaina,  la  inspectora 

d’Educació, les professionals del 

departament de Benestar Social i la 

regidora d’Educació i Benestar Social 

es reunien per a revisar el protocol 

de declaració de risc del menor.

La Generalitat Valenciana considera 

que existix una situació de risc per 

al menor, quan  per circumstàncies 

personals, interpersonals o de 

l'entorn, existix un perjudici per 

al desenvolupament i/o benestar 

personal o social del xiquet sense 

que siga necessària l'assumpció de la tutela per part de 

l’administració. En les situacions de risc, el perjudici que 

afecta el menor no aconseguix la gravetat suficient per a 

justificar la seua separació del nucli familiar, per la qual 

cosa la intervenció de l'administració consistix en intentar 

eliminar, dins la família, els factors de risc.

L'apreciació, la intervenció i l'execució de mesures davant 

de situacions de risc, és una competència municipal. Són 

els docents els encarregats de donar l’avís que han apreciat 

elements de risc, aleshores l’equip de serveis socials inicia 

el procediment i elabora el projecte d’intervenció social i 

educativa amb la família per poder començar a treballar 

ells i eliminar tots els factors de risc.

La regidora, Mireia Estepa, explicava que el motiu de la 

reunió era repassar el procediment i aclarir dubtes respecte 

a la declaració de risc: «és importantíssim que els centres 

educatius i el departament de Benestar Social estiguen ben 

coordinats per a garantir una protecció total als menors i 

posar a la disposició de les famílies totes les ferramentes 

possibles perquè eliminen les situacions que posen en perill 

als seus fills o filles, fent un seguiment exhaustiu de cada cas 

perquè si la família no es responsabilitza i el risc per al menor 

es manté, actuem amb contundència per a protegir-lo».

1231 alumnes van iniciar el curs a Cocentaina

M
és de 1200 xiquets i xiquetes van tornar el dilluns 

10 de setembre als centres educatius contestans 

per a seguir amb la seua formació, un curs que es 

preveu molt intens, replet de moments d’aprenentatge, de 

nous models d’ensenyament, de tallers en col·laboració amb 

l’Ajuntament de Cocentaina, participació en les tradicions 

del poble i d’algunes millores en infraestructures de la mà 

del Pla Edificant.

Un total de 826 alumnes en els cursos d’Infantil i Primària 

i 505 entre Secundària i Batxillerat, és a dir, més d’un 12% 

de la població de Cocentaina va iniciar el curs.

La regidora d’Educació, Mireia Estepa, motivava  l’inici de 

curs amb aquestes paraules: «espere que tot l’alumnat tinga 

curs fantàstic on puguen desenvolupar-se com a persones 

i aconseguir els objectius que els apropen a allò que volen 

NP Ajuntament de Cocentaina

ser en un futur. Als i les docents els desitge 9 mesos plens 

d’aprenentatges de la mà del seu alumnat, i que gaudisquen 

de l’experiència de fer que altres personetes cresquen en 

tots els sentits».
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Un inici de curs disbaratat

X
iquets i xiquetes, pares i mares, iaios i iaies, comencem 

el nou curs escolar amb una terrible notícia: hui, 10 

de setembre, primer dia del curs escolar, els mestres 

han desaparegut per art de màgia, i només estem nosaltres 

dos ,que estem ací contant-vos-ho...Com es quedariu si 

escoltareu açò?

Bé, així d´accidentat va començar el curs escolar 

2018/2019. L´equip directiu, angoixat, no sap què fer, no 

sap què passa, no sap on està el professorat...És una broma 

de mal gust?

A mesura que passen els minuts, va complicant-se la 

situació: rebem un missatge d´un mestre que ens comunica 

que estaven venint de Madrid d´un congrés però que 

malauradament, el conductor de l´autobús s´ha perdut i 

han anat a parar  a Real de Gandia i no al Real Blanc i  a 

més han punxat la roda!! No pot ser!! Què fem amb vora 

250 alumnes?

Cridades a la inspectora, missatges del cap de personal 

de Conselleria..i ningú ens dona cap solució...Qui ens podrà 

ajudar a eixir d´aquesta situació?? Ja està!!   L´alcaldessa de 

Cocentaina ens ha visitat aquest matí per comprovar l´obra 

de construcció del nou ascensor !! Ella ens pot enviar una 

brigada de l´ajuntament amb personal qualificat i competent 

en matèria d´educació, i sobretot amb molta paciència. 

Instants després, tal i com ens va prometre Mireia, 

l´alcaldessa de Cocentaina, apareix una peculiar brigada, que 

diuen ser mestres, i  que ens delecten amb una representació 

teatral d´una de les rondalles del nostre company i escriptor, 

Jordi Raül Verdú Pons i així, aconsegueixen què passen 

els minuts  d´una manera relaxada i agradable fins que el 

professorat arribe a l´escola.

I ara si, amb tot els mestres ja en el centre, comença 

un nou curs escolar, carregat d’il·lusió i entusiasme, on 

el nostre alumnat, amb el treball dels docents i de les 

famílies, aprendrà a ser, a estar, a conviure i a convertir-

CEIP Real Blanc

se progressivament, en una persona competent a nivell  

personal i social.

Bon inici de curs a tots i a totes!!
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Setembre: el mes de l’Alzheimer, el mes d’Afama Cocentaina
Afama Cocentaina

E
l 21 de setembre és la diada Mundial de l’Alzheimer, 

efemèride que, com no podria ser d’altra manera, 

l’Associació de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer 

de Cocentaina i Comarca, commemora amb tot un seguit 

d’activitats que aquest any 2018 ha desenvolupat des del 

dijous 13 fins el dimarts 25 de setembre.

Amb la taula informativa al mercat del dijous 13 de 

setembre, la junta directiva d’AFAMA va eixir al carrer 

del nostre poble per donar a conèixer totes les activitats 

programades.  A l’endemà, al bar “El Gat Negre” s’organitzà 

quinto i tapa benèfic, per passar una bona estona i gaudir 

de bona companyia. El dimarts 18, a les 18h. tingué lloc 

la, ja tradicional, missa en honor a les persones difuntes de 

l’associació que es celebra a la capella de les Trinitàries.

El dimecres 19 de setembre a les 17h al centre social Real 

Blanc, vam poder gaudir d’un magnífic concert de la mà de 

L’Escoleta de Rondalla La Lira de Muro. Aquesta actuació, 

dedicada especialment a les persones amb la malaltia 

d’Alzheimer i les seves famílies, va ser un recull d’algunes 

de les cançons més conegudes de cantautors mediterranis 

com; Lluis Llach, Ovidi Montllor, Paco Muñoz… cançons 

de sempre que ens van emocionar per la seva magnífica 

interpretació.

El dia mundial de l’Alzheimer, el 21 de setembre, és 

el dia fort d’aquest més. A les 12h. una representació 

de l’equip de professionals d’AFAMA acompanyants pel 

president; José A. Terol Hilario i d’una estimada familiar i 

cuidadora; Eva Gonzalez, van ser els protagonistes del dia 

a Ràdio Cocentaina. Paral·lelament a la ciutat de València, 

va tindre lloc l’acte institucional de la Federació Valenciana 

d’Associacions de persones amb Alzheimer (FEVAFA) per 

commemorar el dia mundial de l’Alzheimer, on també va 

estar present AFAMA Cocentaina la qual va ser finalista en els 

Premis Federació a la Labor Social 2017. Ja per la vesprada 

a les 18:30h. Va tindre lloc al centre social la lectura del 

manifest de la mà del president d’AFAMA destacant la 

importància del lema d’aquesta campanya “ConCiència 

Social” i la solta de globus verd.  A continuació al saló 

d’actes va tenir lloc la xerrada “Malaltia d’Alzheimer, què hi 

ha de nou” on el Doctor; Jorge Santonja, va fer un resum 

dels últim avanços científics en la necessitat del diagnòstic 

precoç. Per tancar aquesta diada es va fer entrega del PREMI 

A LA COLABORACIÓ AFAMA 2018, i aquesta va recaure 

sobre Roperia Ximo, una empresa local amb una dedicació 

totalment diferent a AFAMA, però molt sensibilitzada amb 

la seva causa, que any rere any, vespres de nadal, obri les 

seves portes perquè trien les millors gales per vestir els tres 

patges d’orient que visiten les persones usuàries dels tallers.

El dissabte 22 de setembre, va tenir lloc l’acte benèfic en 

aquesta ocasió a càrrec de la Societat “el Trabajo” d’Alcoi, 

que van desenvolupar una Gala Lírica.

El dilluns 24 de setembre va ser la presentació del 

dispositiu “Sènior Single” a càrrec d’empleades de Caixa 

Banc de Cocentaina i a continuació es va presentar els llibre 
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“El Capità Zheimer” on Nacho Golfe, autor d’aquest projecte 

literari i educatiu, va explicar l’aventura d’escriure per als 

lectors mes joves de casa amb la finalitat de que entenguen 

què els passa a molts dels seus iaios i iaies.

Per últim el dimarts 25 va tenir lloc el viatge de convivència, 

que aquest any s’ha realitzat als palaus de la Valldigna. Es 

van visitar el Real Monestir de Santa Maria de la Valldigna, 

el Palau Ducal dels Borgia i el Real Monestir de Sant Geroni, 

(viatge subvencionat per la Diputació d’Alacant).

AFAMA Cocentaina, vol utilitzar aquestes línies per agrair 

a tot el poble la seva participació en totes i cada una de les 

activitats programades i recordar, com deia el manifest, que 

l’Alzheimer és una malaltia social, que ens afecta a tota la 

societat, motiu pel qual cal una ConCiència Social.

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

E
l passat 8 de setembre vam organitzar la IIª Competició 

Il·lusiona´t -tennis taula -Decathlon Cocentaina- 

discapacitat intel·lectual, amb les dues modalitats 

d'adaptat i habilitats, a les 10:00 hores en l'expositor de 

Decathlon.

Agraïm a Decathlon Cocentaina i a Daniel Muñoz, per 

cedir-nos les seues instal·lacions per a poder realitzar aquest 

esdeveniment, per tot el que ens van aportar .- trofeus, 

medalles materials, regals, etc... i pel suport prestat pels 

seus empleats.

A l'Ajuntament de Cocentaina (Dpt Esports) i a Ivan, per les 

taules que ens van deixar per a poder jugar el torneig. I als 

equips de Cepivall i Club Tennis Taula Ontinyent i a Enrique 

Brotons per tot l'instrumental prestat i per la presència del 

seu grup de grans campions. Gràcies a tots ells i al  temps 

que ho va permetre, vam poder gaudir d'una gran competició

Quadre de guanyadors

Modalitat Adaptà: 1º Victor Cubells (Cepivall);2º Borja 

Sanchis (Cepivall).

Semifin- Bea Fita (Cepivall) i Tono Moscardo (Cepivall)

Modalitat Habilitats: 1º Raul Ferre (Cepivall); 2º Luis Prats 

(Il·lusiona´t)

Semifin- Juan Sánchez (Il·lusiona´t) i Mati Blasco 

(Il·lusiona´t)

Trofeus a la Constància: Ricardo Segui (Cepivall) i Betsy 

Panjón (Il·lusiona¨t)

Medalles: Marco Leal (Cepivall); Alan Sanjuan (Il·lusiona´t); 

Ivan Borrell (Il·lusiona´t); Saray Navarro (Il·lusiona´t); Jorge 

Javaloyes (Cepivall) i Aure Catalá (Il·lusiona´t).
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El Tapis dins del departament de benestar social amb el 
mindfoodness o alimentació conscient

L
'a l imentac ió  i  les  emocions 

conformaran el tema d'enguany per 

a l'exposició del TAPIS - Taller de 

Prevenció i Inserció Social. En el taller 

es treballa amb l'objectiu de proporcionar 

informació i estratègies que permeten 

millorar la rehabilitació psicosocial dels 

seus usuaris i per tant la seua autoestima, 

com també aconseguir una alimentació 

equilibrada, el control de pes i adquirir 

uns hàbits correctes d'activitat física, 

de tal manera que al costat del seu 

tractament de base, els ajude a millorar 

el seu benestar i qualitat de vida.

Els mals hàbits de vida actuals són 

responsables de la major part de les 

malalties que hui ens afecten, per això, 

un nou corrent anomenat mindfoodness o 

alimentació conscient intenta ajudar-nos a 

millorar la forma en què mengem. Hui t'expliquem què és i 

com pot beneficiar la teua salut aquest tipus d'alimentació.

Què és l'alimentació conscient?

En les xarxes socials aquest tipus d'alimentació es coneix 

com mindfoodness, un terme que deriva del mindfulness que 

és la capacitat de parar atenció plena al moment present. 

És a dir, seria el mindfulness aplicat a l'alimentació per a 

aconseguir la capacitat de parar atenció al que mengem.

Segons el psicòleg-psicoterapeuta Alejandro Camacho 

Alpuente, el mindfoodness implica relacionar-nos amb els 

aliments a través de mindfullness o consciència plena. 

També implica una nova relació amb nosaltres mateixos, 

ja que a causa del component emocional que hi ha sota 

moltes formes de menjar i que al seu torn això porta a molts 

problemes amb l'alimentació, el mindfullnes podia ser una 

eina molt bona en l'àmbit de la salut alimentària.

En definitiva, el mindfoodness o alimentació conscient 

cerca millorar la forma com ens relacionem amb el menjar 

treballant en l'esfera mental i emocional, sobretot. No és 

una dieta en particular ni un recurs per a perdre pes, sinó 

que és una forma d'alimentar-nos la fi última de la qual és 

millorar la forma en què mengem..

Com una alimentació més conscient pot beneficiar la salut

Si ens detenim a pensar en la forma en què mengem, 

fàcilment ens adonarem que es modificaria molt la nostra 

alimentació si intentem tornar-la més conscient, estar més 

atents al moment de menjar.

En l'actualitat, el ritme de vida que portem ens espenta 

a menjar amb presses, sense registrar en la seua majoria 

el que introduïm en la nostra boca i moltes vegades, 

sense preguntar-nos sobre què estem ficant en el nostre 

cos o si realment tenim fam i desitjos de menjar. Però el 

mindfoodness o l'alimentació conscient intenta desenvolupar 

en nosaltres el comportament contrari, és a dir, promou 

l'autocontrol i l'autoconeixement, rescata senyals interns 

que tenim oblidats i torna més «racional» i menys automàtic 

el menjar actual.

D'aquesta forma, l'alimentació conscient pot ajudar-

nos a previndre l'obesitat, perquè 

ens ajuda a menjar per necessitat 

controlant les ingestes per emocions 

o per factors externs, així  com 

altres comportaments nocius com 

les fartades segons assenyala un 

estudi publicat en Obesity Reviews.

D'igual forma, per a millorar la relació 

amb els aliments i així promoure un 

comportament alimentari saludable, 

l'alimentació conscient o mindfoodness 

pot contribuir a la prevenció de diferents 

trastorns alimentaris, com conclou 

una investigació publicada en Eating 

Disorders.

El mindfoodness o alimentació 

conscient cerca ensenyar-nos a 

respectar els senyals interns sense 

deixar a un costat el plaer que puga 

brindar el menjar amb l'objectiu d'incentivar una relació 

més sana amb el menjar.

El millor autocontrol en el moment de menjar pot oferir més 

beneficis a la nostra dieta i, per tant, a la salut de l'organisme 

com, per exemple: reduir el desig i les temptacions o el 

menjar per estímuls aliens a la vertadera necessitat d'ingerir 

aliments com ha conclòs un estudi publicat en 2010, o 

també, optimitzar la grandària de les porcions d'aliments 

ingerides com assenyalen científics canadencs i australians.

L'alimentació conscient, llavors, pretén desenvolupar 

en nosaltres la capacitat d'ajustar en la mesura que siga 

possible el que mengem a les necessitats del cos, sense 

evitar aquells moments plaents vinculats a l'alimentació.

Per totes aquestes raons, una alimentació més conscient 

pot evitar conductes nocives en el moment de menjar que, 

amb el temps, perjudiquen la salut.

Com posar en pràctica el mindfoodness

Per a aconseguir una alimentació més conscient o posar en 

pràctica el mindfoodness, es requereix un abordatge integral 

no solament de la mà de professionals de la nutrició, perquè 

es requereix d'entrenament a nivell cognitiu, conductual 

i emocional que ens permeta un autoconeixement i 

l'assoliment de l'autocontrol en el moment de menjar.

Així, es requeix suport professional i posar en pràctica una 

sèrie d'exercicis que ens ajuden a tornar més conscient els 

senyals interns i a controlar els externs. Per exemple: aprenem 

a diferenciar fam fisiològica de fam psicològica, a gaudir 

d'un mos plaent i a reconèixer la sacietat en el nostre cos.

No és una cosa que aconseguirem d'un dia per a l'altre, 

però amb el temps és possible aconseguir una alimentació 

més equilibrada i una relació saludable amb els aliments que 

ens permeta gaudir del menjar i allunyar-nos de malalties 

produïdes per mals hàbits alimentaris.

Entre els recursos usats per a aconseguir una alimentació 

conscient que des d'ara pots posar en pràctica, trobem el 

registre diari d'aliments, asseure'ns a menjar sempre i fer-ho 

sense distraccions (televisió, música o ordinador), mastegar 

cada mos i menjar més a poc a poc.
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100 anys del Contestano, 100 anys de sentiment roget a 
Cocentaina

S
ens dubte aquesta temporada serà especial i 

diferent per al Contestano. Si bé no ha començat la 

temporada amb molt bon peu al terreny de joc, si 

que ho ha fet amb un planter compromès i amb il·lusió per 

afrontar aquesta etapa amb un caliu diferent: els resultats, 

òbviament són importants, però honrar la memòria dels qui 

ens han precedit encara ho és més. I és que en el 2019, el 

Contestano celebrarà el centenari de la seua fundació. El 

Contestano va ser fundat per Jose Primo en 1919 .

La veritat és que hi ha pocs clubs que puguen dir el mateix 

i en este cas, compartirem celebració amb el Valencia CF 

que a l’igual que els rogets celebren el centenari. La data 

la trobem gràcies a uns documents apareguts que parlen 

de març de 1919 com a inici del club com a tal. En 100 

anys, son molts els jugadors que han vestit la samarreta 

contestana, alguns queden el l’oblit i altres, gràcies a les 

seues gestes a nivell nacional (José Bordalás, Ocatvio Cerdá, 

Alvarín, Clavijo, Ramonet, Insa o Peidro… ), van aconseguir 

que el Contestano fora més que un club i tinguera renom 

en tot l’estat espanyol.

Tot i ser un club senzill, el Contestano sempre ha estat ahi, 

amb més o menys recursos econòmics, amb més categories 

o menys...el que és cert és que el Contestano du 100 anys 

darrere del baló i amb aquest motiu la directiva, presidida per 

José Vicente Castelló ha organitzat diferents activitats i actes 

per a que el Contestano seguisca sent l’equip del poble i que 

el poble celebre amb els jugadors i l’afició aquest centenari.

Si que és cert, que des que aquesta directiva va prendre 

les rendes del club, el Contestano ha anat creixent en quant 

a cantera respecta perquè a dia d’avui l’entitat cobreix totes 

les categories, des de querubins fins a veterans (recent creat 

i amb l’excusa del centenari han aconseguit reunir a antics 

jugadors) i segueix sumant amb l’objectiu de tindre una 

escola pròpia amb jugadors de casa que acaben nodrint 

el primer equip.

La temporada i la celebració del centenari van començar 

amb la presentació de la nova equipació que el club lluirà en 

aquest any i amb el logo del centenari creat pel dissenyador 

Javi Sellés. L’acte va tindre lloc en la seu del patrocinador 

oficial del club, Mutua de Levante, en la sala d’exposicions. 

Presidit per José Vicente Castelló, president del Contestano, 

Sergio Oltra, vicepresident i Jorge Tomás director comercial 

de la Fundació Mutua Levante  va servir per mostrar dita 

equipació presentada per dos jugadors de la casa: Mateo 

Moltó i Octavio Cerdá.

L’acte que va comptar també amb Moisés Sellés de 

Mutua Levante Cocentaina (principal enllaç i responsable 

del patrocini del club), va servir per conèixer algunes de 

les activitats que el club te previstes realitzar en aquest any 

del centenari: el següent acte és per aquest mateix mes, un 

partit de veterans entre el Contestano i el Hércules, serà el 27 

d'octubre; també tenen previst fer un àlbum de cromos amb 

els components dels 15 equips que te el club, acompanyar 

als Reis Mags i organitzar la Cavalcada de Cocentaina de 

2019 i en tots els partits de lliga cada dos setmanes en 

casa, farà la treta d'honor un jugador o un tècnic mític de 

la història del club.

A més s'està treballant en portar a un equip de primer 

nivell per al partit del centenari en maig i en altres iniciatives 

com un llibre dels cent anys d'història i una exposició amb 

objectes de tot aquest temps que es faria en la Fira de Tots 

Sants de 2019.

Ens resta un any de celebració, amb una cantera que 

ve forta i amb el Cadet que aquesta temprada ha pujat 

de categoria a la primera regional. Un any on esperem 

aconseguir punts, on volem donar una molt bona imatge 

i sobretot, una temporada per acompanyar al club en els 

100 anys de sentiment roget. Enhorabona a tota la família 

del Contestano!!!

A un dia de tancar la revista, el club roget feia pública 

la decisió de cessar a l’entrenador: cinc partits i cap punt 

sumat han sigut el motiu pel qual Rafa Vilaplana (Rafeta) 

deixa de ser el míster del primer equip. Amb tot, des del 

club li manifesten el més sincer agraïment per la dedicació 

i ja en breu donaran a conéixer al nou entrenador així com 

diversos canvis en la directiva i nous projectes per a la 

temporada vinent.

La primera victòria i per tant els tres primers punts van 

arribar en la sisena jornada. Van guanyar 0-2 al Ràcing de 

Rafaelcofer amb un gol de Javi García i un altre de Mateo 

Moltó.
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Presentació del Ye Faky

A
ra al mes d’octubre comença la temporada 2018-2019 

i és per això que molts clubs han aprofitat el mes de 

setembre per realitzar entrenaments, pretemporades i 

sobretot per presentar el planter de jugadors que conformara 

el club en aquesta temporada 2018-2019.

És el cas del Ye Faky que el dissabte 29 de setembre i al 

pavelló municipal va presentar davant l’afició als jugadors i 

jugadores que conformaran aquesta temporada en un any 

on a més, la família yefakiana compleix 20 anys.

Si, ja han passat 20 anys des que un grup de jovenets 

decidirà fundar el Ye Faky, un equip de futbet sala per poder 

jugar en els amics. L’esport els va unir i el Ye Faky va anar 

creixent de manera desmesurada arribant a tenir una gran 

cantera i un primer equip, que a dia d’avui, juga en el grup 

15 de la Tercera Divisió.

Per a aquesta temporada, el Ye Faky va presentar 5 equips 

de la base i dos sèniors (primer equip i filial). Enguany l’equip 

ha de lamentar dos pèrdues importants, per una banda la 

d’un dels jugadors i ànima matter del club, president del Ye 

Faky i entrenador, Xavier Albero i també, després de 9 anys 

ininterromputs, cau l’equip de xiques que el Ye Faky tenia 

en la secció de Sènior Femení. Les xiques no han pogut 

completar una plantilla per poder afrontar amb garanties 

aquesta temporada.

Després de la presentació van tindre lloc dos partits: El 

primer equip va vèncer al CFS Dianense Futsal de Preferent 

(una categoria menys) per 10 a 1 amb gols de Jorge Cloquell 

Calafat 'Koki', Nando Pérez, Pablo Perez, Cristian Palací 

Marta, Mauro Verdu, Jordi Alcaide Llopis, Óscar Lopez Soler 

(2) i en pròpia porteria (2).

El filial per la seua part va perdre 1 a 5 davant el Promesas 

d’Alacant amb gol de Anthony Pardo Pardo.

Per tant, aquesta temporada seguim sumant anys per 

a l’esport contestà, 20 anys del Ye Faky. Enhorabona 

yefakians, un equip de 10 punts!!!

Lucas Torró s’estrena en el gol a Europa

J
a era notícia que el contestà Lucas Torró s'estrenara com 

a titular en l'Europa League amb l’Eintrach de Frankfurt. 

Però a més, el jugador de Cocentaina va marcar el seu 

primer gol amb la samarreta alemanya.

 Va ser en el partit del dijous 20 de setembre. L'Eintracht 

de Frankfurt va vèncer per 1-2 a l'Olimpyque de Marseille 

en partit de la Europa League jugat a França. Després de 

l’1 - 0  del conjunt francès, els alemanys van començar a 

tindre la pilota i a crear ocasions, fins que en el minut 52, 

a passada de De Guzmán, Lucas Torró va marcar l'empat. 

Això va suposar una injecció de moral que va culminar el 

seu company Jovic en l'últim minut de partit. Amb aquesta 

victòria, es col·loca com a líder del grup empatat amb la Lazio.

Lucas és un fix en l'equip alemany en la Bunddesliga, 

el tècnic també compta amb ell per a les competicions 

europees. 

Tanmateix i sense deixar de banda al jugador internacional 

Lucas Torró, dir-los que el passat mes de setembre la 

televisió alemanya va aterrar a terres contestanes i és que 

un equip periodístic de l’Eintrach va fer un reportatge de 

Lucas Torró: com és ell, la seua família, el Morero i fins i 

tot ,racons del nostre poble. El reportatge ha eixit tant en la 

revista del club com en la televisió alemanya i de fet, a les 

xarxes socials es pot veure dit documental que mostra qui 

és i d’on ve Lucas Torró.

Per tant i gràcies a l’esport, Cocentaina torna a ser 

internacional.

Tot en la vida te un destí i si bé estem a gust parlant i 

compartint el triomf del Lucas, també el jugador contestà 

ha viscut un dels partits més difífils de la seua vida. El 

passat dijous 4 d’octubre ens deixava de manera repentina 

Foto: twitter Eintrack

Pablo Torró, 29 anys, una perona estimada per tot el qui 

la coneixia i germà de Lucas Torró. La notícia li arribava a 

Lucas i al seus pares just quan havía de jugar un nou partit 

de l’Europa League. Malgrat la cruesa del moment, Lucas 

no va vacil·lar a l’hora de comunicar al seu entrenador, Adi 

Hütter, la disponibilitat per a ser alineat contra la Lazio amb 

la finalitat de retre homenatge al seu germà, fidel seguidor 

de la seua trajectòria esportiva. 

Els companys del Eintracht de Frankfurt, sensibilitzats amb 

la situació, es van emprar a fons per a donar bon compte 

del rival (4-1) sumant-se al record de Pablo. El moment més 

emotiu va quedar plasmat a peu de gespa a la conclusió del 

partit continental. Els components de la plantilla i del cos 

tècnic van entrellaçar els braços fins a formar en silenci un 

cercle en el centre del camp. Aquesta victòria i totes les que 

vindran van per tu Pablo!! DEP
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Presentació del HC Cocentaina, temporada 2018-2019

E
l dissabte 22 de setembre i al pavelló 

municipal de Cocentaina es van 

presentar davant l’afició, els jugadors 

que conformen les diferents categories 

del Hoquei Club Cocentaina per a la 

temporada 2018-2019.

Des que en 2002 es formara el club, 

l’entitat ha assolit molts reptes i no 

hem d’oblidar que han dut el nom de 

Cocentaina per tot arreu gràcies a les 

competicions d’àmbit nacional on ha 

participat en les diferents categories.

El HC Cocentaina també ha aportat 

grans jugadors, que a dia d’avui estan 

practicant dit esport en nivells molt superiors i fins i tot fora 

d’Espanya. De fet el HC Cocentaina està present a França 

i a Itàlia.

Des d’iniciació fins a sènior, un a un van eixir tots els 

jugadors per rebre l’aplaudiment de l’afició.

Una vegada tots en la pista va vindre el moment més 

emotiu de la vesprada, ja que el HC Cocentaina va voler 

retre-li un homenatge a la persona que ha fet créixer el club 

en aquestos últims 10 anys: Eliseo Sánchez.

Valors com esforç, sacrifici, constància, dedicació, 

entusiasme, empeny... descriuen a la perfecció a la persona 

a qui el club volia tindre present d’una manera molt especial. 

Sempre amb un somriure als llavis i desvivint-se per aquest 

esport, Eliseo Sánchez va decidir penjar els patins després 

de 10 anys al capdavant del HC Cocentaina.

La seua trajectòria passa per haver dirigit tres temporades 

a l’Alcodiam en primera divisió i haver sigut seleccionador 

de la Comunitat.

Com podíem llegir al periòdic el Nostre, Eliseo ha estat un 

gran lluitador, un forjador de talents que sempre ha cregut 

en el camí abans que en l’objectiu. La cantera ha sigut la 

seua prioritat, sent sabedor que d’ahi és on naixen els bons 

jugadors.

En ell es fa realitat la frase que diu que “la voluntat 

d’entrenar és més important que guanyar”.

Manifestava Eliseo en una entrevista, haver sigut molt 

feliç a les files del HC Cocentaina, un sentiment recíproc 

ja que com els dèiem abans, el HC Cocentaina que avui 

coneixem ha sigut possible gràcies a eixos 10 anys de treball 

incansable d’Eliseo.

Eliseo és un d’eixes persones que te un don, que saben 

arribar a tots i el més important, saben contagiar la passió i 

l’estima pel hoquei. Les vegades que ha estat a esta casa,  

Ràdio Cocentaina, ha sigut un luxe escoltar-lo amb les seues 

paraules plenes de saviesa, amb la confiança plena amb el 

club i serenitat i seguretat cap als seus jugadors.

Si, Eliseo Sánchez te un don, d’eixos únics i irrepetibles, 

una sort per a la seua família i també un luxe per a tots 

aquells que durant aquestos 10 anys a Cocentaina hem 

tingut el plaer de conèixer’ l i compartir paraula i joc.

Així doncs, el HC Club Cocentaina davant de tota la seua 

afició va voler retre-li un xicotet però gran homenatge, un 

reconeixement sincer i públic per aquest camí. No era un 

adéu...era simplement un GRACIES en majúscules.

Visiblement emocionat, Eliseo va agrair aquestos 10 anys 

de dedicació afirmant havent trobat molt bona gent en el 

club.

L’acte va comptar amb les paraules del president del HC 

Cocentaina, Jorge Hernández i del regidor d’esports Saúl 

Botella. Per concloure la vesprada hi va haver un amistós 

en categoria sènior entre el club local i CP Raspeig.

Una presentació com aquesta, sens dubte, augura una 

gran temporada per tant, sols ens resta recolzar al club i a 

totes les seues categories. Hi hauran obstacles,  hi hauran 

dubtes, hi hauran errades...però amb treball dur i constant 

no hi haurà límits. Enhorabona HC Cocentaina!!!!
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El CPA Cocentaina inicia nova temporada

E
l CPA Cocentaina comença la temporada amb molta 

energia i novetats. Al setembre passat, el club incloïa 

el grup d'iniciació enfocat als que volen introduir-se en 

aquest esport, aquest grup va tindre una gran acollida. En 

aquest any introduirem altra novetat: un nou grup per als 

patinadors i patinadores que tenen assolides les nocions 

bàsiques del patinatge i volen seguir progressant. En aquest 

nivell els nostres esportistes tenen l'opció de participar tant als 

passes de nivell com als trofeus organitzats per la Federació 

Valenciana de Patinatge de la Comunitat Valenciana. Seguim, 

també,  oferint els grups de Territorials per a les patinadores 

que tenen superats tots els nivells i la modalitat de Show.

Respecte a la temporada anterior el CPA Cocentaina estem 

molt contents amb els resultats de les nostres esportistes. 

Totes elles han realitzat un gran esforç als entrenaments, 

diferents tecnificacions i a totes les competicions a les 

quals han participat tant dins del territori de la Comunitat 

Valenciana com a altres comunitats d’Espanya.

Durant la temporada les nostres patinadores van obtindre 

grans resultats en Passes de Nivell on 4 de les nostres 

patinadores han passat a categoria territorial, 2 en la modalitat 

de lliure i 2 en la de Solo Dance. Als tres Trofeus organitzats 

per la FPCV les nostres patinadores han aconseguit 3 

pòdiums a més de 8 quartes i cinquenes posicions.

Al Trofeu Federació de la temporada 2017, on acudeixen 

les patinadores amb millors resultats durant la temporada, 

van participar Malena Solbes que va aconseguir un magnífic 

3r lloc i Elsa Bataller, en la pròxima edició Malena Solbes 

ens tornarà a representar en aquesta cita anual.

Als diferents trofeus fora dels organitzats per la FPCV 

vam tindre grans experiències. Al "VIII Trofeo Federación 

de la Región de Murcia" van participar 6 de les nostres 

patinadores de territorials i vam aconseguir 2 pòdiums. Al 

"I Trofeu Nacional de Patinatge Artístic – Patinem Oliva", 

participaren 7 patinadores i vam obtindre 3 pòdiums. Però el 

trofeu més important de la temporada per al CPA Cocentaina 

va ser el "II Trofeu Vila de Cocentaina" que organitzàvem 

per segona temporada consecutiva, vam arribar a duplicar 

la participació que va superar els 120 patinadors. Per part 

del nostre club van participar 20 patinadores, les quals 

obtingueren 6 pòdiums.

Respecte a les competicions oficials de territorials, als 

provincials participaren 8 de les nostres patinadores. Vam 

aconseguir 2 pòdiums que donaren accés a l'autonòmic a 

Malena Solbes i Marina Gómez; a l'autonòmic destacar el 

CPA Cocentaina

magnífic 3r lloc de Malena Solbes sense llevar importància 

a la gran participació de Marina Gómez que va defendre els 

seus programes amb gran esforç. El nostre Grup Show també 

va participar en l'autonòmic amb el programa "Tu seràs la 

meva pressa" amb el que obtingueren el 3r lloc.

Respecte a les tecnificacions, durant aquesta temporada 

hem continuat amb la col·laboració de Júlia Ventura Rey 

patinadora internacional que ens visita amb regularitat per 

perfeccionar la tècnica. També participen de forma regular a 

les tecnificacions dels Nous Valors que organitza la federació 

Malena Solbes i Laura Romero.

D'altra banda algunes de les nostres patinadores assistiren 

a una tecnificació amb Pierluca Tocco i Alessandro Amadesi 

en abril, els dos patinadors amb participacions a diferents 

mundials. També tinguérem representació al Campus de 

Patinatge - Club Pati L’Aldea realitzat al juliol.

Cal destacar alguns esdeveniments importants com 

l’exhibició a les 13 Hores on participaren pràcticament 

la totalitat de les nostres patinadores i on representarem 

diferents personatges relacionats amb "hallowing", una gran 

experiència per a totes elles. També vam viure un moment 

important en gener quan la nostra patinadora Malena Solbes 

Martínez rebia el guardó a millor esportista contestana de la 

temporada 2017 en la "XXVII Edició de la Gala de l'esport local".

En novembre de 2017 vam participar en la inauguració 

de la coberta de la pista exterior que ens ha permès millorar 

molt la qualitat i quantitat d’entrenaments realitzats.

Tots aquests esdeveniments no hagueren estat possibles 

sense l’ajuda del Molt Il·lustre Ajuntament de Cocentaina, el 

poliesportiu Municipal de Cocentaina i la regidoria d’esports 

que ens ajuden i faciliten tots els nostres passos per poder 

créixer i millorar temporada rere temporada.
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Excursió Infantil del C.E.C.

E
l passat diumenge dia 16 de setembre vam reprendre 

les excursions infantils després de l´estiu. En esta 

ocasió el recorregut es va fer per pobles de la Vall 

de Gallinera, en concret Alpatró, La Carroja, Benitaia i 

Benissivà. Vam eixir d’Alpatró i vam esmorzar al llavador 

de Benissivà,,per a tornar després pel mateix camí.  Un 

recorregut de 4,8 km (9,6 km d’anada i tornada), en el qual 

vam visitar poblets amb molt d´encant. Vam participar 24 

excursionistes, 6 xiquets, 18 adults i una mascota.

Des d’ací vull recordar Anselmo Marti, que va faltar el 

passat dia 1 de setembre, sense qui, esta secció infantil, no 

s´haguera pogut iniciar en 2005. Amb ell vaig formar equip 

durant quasi deu anys planejant, caminant i  fent excursions  

infantils. Gràcies, Anselmo, fins sempre.

 Jose Brotons

Club de Handbol Muro Femení

E
l divendres 5 d'octubre en “Natxo Sellés Restaurante” 

es va presentar l'equipament per a la temporada 2018-

19 del Club Handbol Muro Femení. Amb aquest acte 

el club ha volgut promocionar l'esport femení i homenatjar 

a totes les empreses i comerços que han col·laborat amb 

el club per a desenvolupar la temporada amb garanties.

La presidenta i jugadora del club, Bea Cortell,  va destacar 

en la presentació “que a pesar que l'handbol femení és 

un esport minoritari a la comarca, gràcies a l'esforç de les 

jugadores, cos tècnic i patrocinis i institucions públiques, 

han sigut capaces de colar-se en l'agenda esportiva de la 

comunitat valenciana”.

Encara que porten el nom de club de Handbol de Muro, 

la plantilla està composta per un gran nombre de jugadores 

contestanes.

A l’endemà, les xiques del Club Handbol Muro Femení van 

disputar el seu primer partit de lliga davant l’Algirós. Les 

mureres han estat molt fortes a defensa i han fet un gran 

partit. Cal destacar que la primera part ha estat molt igualada 

(10-12), però la quantitat de penaltis en contra, la rapidesa 

i la joventut de les valencianes ha fet que el resultat final 

fora de 18-25. 

De totes formes el Club Handbol Muro acaba amb molt 

bones senacions i contentes de l’esforç i del partit; aspecte 

importantíssim per seguir entrenant i aconseguir bons 

resultats en els propers encontres.

Breus d’esports
-José Rodríguez i Sergio Crtés es van proclamar campions 

de la melé de petanca celebrada el 29 de setembre, mentre 

que Carlos Llopis i Pedro Oliver van quedar subcampions

-El club d’escacs Cocentaina prepara ja els campionats 

provicncials individuals en categories absoluta, preferent 

i primera. Aquestos es duran a terme els dissabtes que 

resten d’octubre i els de novembre.

-El club pilota Cocentaina participa en el campionat de 

Raspall de la Vall d’Albaida tardor-hivern 2018-2019 

aportant dos equips en la tercera categoria. Les partides 

es juguen al carrer Cervantes dissabtes de vesprada o 

diumenges de mati.

-El club Socarun ja te obertes les inscripcions per al III Trail 

Fira de Tots Sants a celebrar el 18 de novembre, carrera que 

a més serà prova puntuable per al circuit Xitxarra trail.  El 

trail contestà presenta tres modalitats. Tota la informació al 

Facebook del Socarun i les inscripcions en multiesport.es.

-Han arrancat ja les lligues de futbet sala i futbol 7. 

Ambdues enguany presenten format comarcal, fet que fa 

possible que hi haja més emoció a la lliga i els partits es 

juguen tant a Cocentaina, Alcoi com a Muro.

-El Patronat ha començat també la seua temporada 

esportiva cara als més menuts, tots els dissabtes al pati 

del Patronat hi ha entrenament i partidet de futbol per als 

més menuts
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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.

TIMÓ BLANC 
(Teucríum capitatum)

Floració pel mes de juny i es perllonga fins a 
mitjan tardor. Es recol·lecta cap a finals de la 
primavera i principis de l'estiu. 

El meu company de viatge Paco Campaneta, 
un dia esmorzant a la font d'Olcina em deia, 
que ell, algunes vegades, feia alguna botella 
d'herbero amb aquesta classe de timó blanc 
en comptes del timó mascle, perquè li donava 
un sabor excel·lent al costat de la santònica, 
sàlvia, poliol, camamirla i rabet de gat i que, a 
més, li afegia una herba que es diu brotònica.

El meu cunyat Antonio Beneito, de Bocairent, 
també utilitzava per al seu herbero aquest 
mateix timó blanc, al costat del poliol blanc.

REMEI CASOLÀ:

Parlant amb persones majors, deien que les 
seues principals qualitats eren les de resoldre 
la sang quallada o ferides en els colps i en 
les inflors recents, i també extirpava durícies 
aplicant-lo matxucat amb vinagre de vi.
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LA HIPOCONDRÍA DIGITAL O CIBERCONDRIA

S
i ante unos mínimos síntomas físicos sueles utilizar 
internet para buscar que puede estar ocurriéndote, es 
posible que que seas un ciberhipocondríaco. Este tipo 

de personas suelen padecer un tipo de hipocóndria, cada 
vez más frecuente en nuestra sociedad, que en lugar de 
tranquilizarse después de conseguir información sobre sus 
síntomas, se sienten mucho más ansiosos y preocupados, 
llegando  a afectar considerablemente a su salud psicológica 
y calidad de vida.

Tal es la magnitud de esta práctica, que los investigadores 
de Microsoft Reasearh Ryan White y Eric Horvitz han 
acuñado un nuevo término para referirse a este fenómeno: 
la cibercondría. La Fundación Fundeu define este nuevo 
término como “la preocupación obsesiva por la salud que 
lleva a consultar internet continuamente para confirmar 
enfermedades que se cree padecer, por lo general graves, 
o en busca de síntomas, efectos, o posibles tratamientos”. 

La hipocondría digital aumenta considerablemente cada día 
y es frecuente ver en las consultas de psiquiatras y psicólogos 
este nuevo enfermo de hipocóndria que no sabe como terminar 
con el padecimiento que tanta información le provoca. 

La cibercondría es una enfermedad similar a la hipocondría 
con la única diferencia que los síntomas de la enfermedad 
se intensifican a través de las lecturas de sus efectos por 
Internet. La persona que nota que tiene cierta dolencia o 
molestia buscará en la red las posibles causas y creerá sufrir 
más síntomas de las enfermedades que le estén apareciendo 
en pantalla, haciendo que algo que quizás no sea grave 
termine pareciéndole mucho más.

¿Te has parado a pensar si todo lo que encuentras en 
Internet es cierto? o, lo más importante ¿por qué no acudes 
al médico y que él haga el diagnóstico?. 

Según Alberto Ureña, subdirector adjunto de estudios del 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información (ONTSI) los españoles somos 
propensos a consultar enfermedades en Internet: “Casi la 
mitad de los internautas que hay en España mayores de 
15 años, unos 15 millones de personas, ha utilizado la Red 
como vía de consulta de temas de salud. De estos, más del 
80% lo ha hecho para informarse sobre enfermedades”. Un 
uso casual no tiene por qué considerarse preocupante, el 
problema se genera cuando Internet se convierte en la única 
vía de consulta y potencia la ansiedad ante la posibilidad de 
una enfermedad que, al fin y al cabo, es ‘imaginaria‘, ya que 
no somos doctores para poder diagnosticarla.

Internet es un medio de consulta extenso y rápido. En unos 
clics accedemos a archivos, artículos pseudocientíficos, blogs, 

foros, webs de medicina… pero no siempre son totalmente 
certeros si no conocemos las fuentes adecuadas, de hecho, 
ya han surgido las primeras webs que ofrecen “información 
médica fiable” para atender a este nuevo público.

No está terminantemente prohibido consultar estas 
fuentes online ante cualquier duda. Sin embargo, sí debe 
saberse dónde y cómo buscar, pero teniendo muy claro 
que no podemos autodiagnosticarnos y ante la duda, mejor 
acudir al profesional.

Aunque pensemos que buscar en Internet puede disminuir 
la ansiedad, es todo lo contrario, la aumenta, según Antonio 
Cano Videl, presidente de la Sociedad Española para el 
Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) y catedrático de 
psicología en la Universidad Complutense de Madrid. 

Lo que los expertos recomiendan es no acudir a 
Internet antes que a nuestro médico porque esto puede 
provocar un cuadro de ansiedad innecesario. Además, 
autodiagnosticarse una enfermedad y no acudir al 
médico ante una sintomatología, paradójicamente puede 
desembocar en que se puedan agravar enfermedades que 
sí padecemos y que sólo podremos conocer con un correcto 
estudio médico.

El autodiagnóstico es uno de los errores más cometidos en 
la sociedad puesto que las enfermedades no se manifiestan 
de igual forma en todas las personas. Cada cuerpo posee 
sus propias características y, por ello, debe consultarse con 
un profesional de la salud. 

El autodiagnóstico también es una acción peligrosa que 
suele derivar en errores que dan paso a la automedicación 
y esto puede desencadenar complicaciones en otras 
afecciones desconocidas.

Ante la urgencia y la incertidumbre por tener un 
diagnóstico rápido, internet nos priva de dar a cada problema 
su debida importancia. 

Si verdaderamente no puedes limitar tu uso de Internet 
para autodiagnosticarte, es importante que reconozcas en 
primer lugar que tienes un problema, y por tanto, no estaría 
de más acudir a un profesional médico y psicológico para 
que te oriente sobre el mejor tratamiento para este tipo de 
hipocondría. Vivir con una hipocondría es vivir con miedo a 
enfermarse, así que dar el paso y enfrentarse al problema 
es el comienzo de una vida verdaderamente mucho más 
tranquila y placentera. Libera tu mente de preocupaciones 
para ser más feliz. 

Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en 
uno mismo, por eso es muy importante para la buena 

salud (Dalai Lama)
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DULCE DULZURA

E
l azúcar, un hidrato de carbono simple que el 
organismo lo utiliza como fuente de energía. Energía 
necesaria para movernos, para pensar, para hacer 

actividad física, para mantener la temperatura corporal, 
entre muchas otras funciones. Si en el cuerpo hay una 
presencia excesiva de azúcar es trasportado al hígado 
para convertirla en energía de reserva, en forma de grasa. 

El azúcar ha sido un bien muy escaso en la antigüedad 
por lo que cuando nuestro paladar nota el sabor dulce 
la mente nos informe de que es una buena fuente de 
energía. En la edad de piedra era muy difícil acceder 
a productos dulces, el único que existía era la miel, 
ese líquido espeso tan protegido por sus creadoras, las 
abejas. También se podrían encontrar frutas aunque no 
tan dulces como las actuales y algunos tubérculos.

En esos momentos encontrar y tomar medio kilo de miel 
aseguraba la supervivencia. Actualmente el problema 
que nos encontramos es que aún nuestro cerebro nos 
informa de que es una buena fuente para obtener energía 
(información primitiva de nuestro cerebro "dulce") pero 
con la diferencia de que estamos rodeados de él. Ahora 
no está protegido ni es inaccesible, sino que, la industria 
alimentaria, conocedora de cómo actúa nuestro cerebro, 
añade grandes cantidades de azúcar para asegurar las 
ventas de su producto. 

Esta gana de comer dulce amenizada con diferentes 
texturas, sabores, colores, formas de presentación... 
sazonado con buena compañas de publicidad hace que 
salivemos antes de comprarlo. 

Si analizamos en un contexto de carencia alimentaria 
los alimentos dulces nos aseguran la supervivencia pero 
en un contexto de abundancia alimentaria, como la que 
vivimos en la actualidad, nos aseguran un problema 
claro de salud. 

Nuestra mente influenciada por toda la información 
recibida nos va a pedir constantemente productos 
azucarados, vamos a ser sinceros, ¿a quién le amarga 
un dulce?

Cuando estamos "enganchados al dulce" no somos 
autónomos de nuestra hambre sino que la mente es la 
que nos dirige pidiendo lo palatablemente que nos llene 
más. No podemos dejarnos llevar por nuestra mente, 
tenemos que ser adultos y valorar la situación, lo que 
estoy consumiendo, si hay presencia de hambre o no,  y 

lo más importante, pensar y analizar qué beneficios me va 
a proporcionar ese producto, ¿me acompañará a mejorar 
mi salud o a empeorarla? y, decidir y ser consecuentes 
con lo que nosotros queremos.

Nuestro cerebro, con su actividad cerebral desde el 
consciente o desde el inconsciente, esos dos amigos 
o enemigos, que hacen que se creen diariamente 
conversaciones, razonamientos, justificaciones, debates 
o conflictos causando el efecto de ser nosotros 
mismos nuestros propios enemigos, manteniendo 
comportamientos alimentarios que nos hacen perder la 
salud. En la alimentación y sobre todo cuando hablamos 
de los alimentos dulces tenemos que ser firmes y ponerle 
límites a nuestra propia mente, saber decir, basta, y 
cumplirlo, aunque sea muy difícil pasar el "mono".

No nos podemos dejar llevar por el dulce porque 
entraremos en un círculo vicioso sin gestión consciente 
que a largo plazo lo único que nos proporcionará serán 
problemas de salud.

Así que sé consciente de cómo actúas con tu 
alimentación, por lo que:

1.Sal de la dinámica. Cuanto más dulce comas, más 
te pedirá tu organismo, tu flora intestinal y tu mente. Un 
círculo vicioso que no te permitirá ser autónomo de tus 
propias acciones.

2.Come alimentos de calidad que no te produzcan picos 
de glucosa en sangre y así evitar la ansiedad. Consume 
frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, carne, pescado, 
huevos...

3.Cuida tu parte emocional y mental. Haz cosas que te 
hagan sentir bien y deja a ese amigo dulce de compañía 
que te crea un placer momentáneo sin llegar a saciarte.

4.Sal de la zona de confort. Cuida tu rol personal, haz 
cosas para sentirte bien.

5.Ocupa los espacios de aburrimiento. En muchas 
ocasiones comemos por ocupar espacio porque no 
estamos distraídos en nuestros quehaceres.

6.Hidrátate con agua y deja de lado los productos 
azucarados como los zumos comerciales, los refrescos... 
Tu organismo solo necesita A-G-U-A. 

7.Acostúmbrate al sabor natural de los alimentos.
Simplemente sé consciente de tu comportamiento con 

la comida y si valoras tu salud, revisa tu alimentación. 
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¿CUANDO Y COMO SUBIR LAS DEFENSAS 
DE NUESTRO ORGANISMO?

E
l sistema inmune, está formado por el conjunto de 

estructuras y procesos biológicos que protegen al 

organismo. Dichos procesos son capaces de identificar 

y destruir las células patógenas, los virus, los parásitos, etc

El correcto funcionamiento del sistema inmune requiere 

que sea capaz de distinguir las sustancias extrañas de las 

células y de los tejidos sanos del organismo. Para esto se 

vale de la acción de anticuerpos, linfocitos, leucocitos y 

otros componentes.

Nuestras defensas necesitan estar al 100% durante 

todo el año para hacer frente a múltiples infecciones y 

problemas de salud. Pero especialmente con la llegada 

del otoño debemos reforzar nuestro sistema inmunológico 

para asegurarnos que afrontamos con fuerzas suficientes 

el cambio de temperaturas y el frio del invierno.

Existen muchos factores que pueden ocasionar un 

debilitamiento de nuestro sistema inmunitario, pero es de 

destacar algunas situaciones:

 En estados emocionales intensos (como el estrés, la 

ansiedad, la depresión, etc). Es muy importante alejar el 

estrés de nuestras vidas, hay muchas maneras en las  que 

se puede evitar ese estado emocional, ya sea rea realizando 

cualquier deporte,  practicando yoga o meditación, 

excursiones por la naturaleza, montar en bici, o incluso que 

la persona se dedique a si mismo dos horas semanales para 

realizar una actividad que le guste y le haga desconectar 

de la rutina diaria. 

El sueño insuficiente, es imprescindible que nuestro 

cuerpo duerma y descanse el tiempo necesario, de lo 

contrario nuestro cuerpo se debilita, y como consecuencia 

también se debilitan las defensas.

Una dieta no saludable, la alimentación es fundamental 

para que en nuestro organismo el sistema inmunitario se 

mantenga fuerte, por ello hay que tener una dieta saludable, 

en la que sea especialmente rica en vitaminas y minerales. 

Se debe comer frutas y verduras de la estación, porque la 

naturaleza es muy sabia y los alimentos que hay en cada 

estación, tiene los nutrientes que el cuerpo necesita en ese 

período estacional. Conviene evitar los excesos de lácteos 

y de hidratos de carbono, sobretodo los refinados (pan, 

pastas, dulces y harinas).

Hidratación insuficiente,  el agua ayuda a eliminar toxinas 

del cuerpo y mantiene las mucosas húmedas y previene que 

los gérmenes en las situaciones que por ejemplo  la persona 

esta resfriada o tenga gripe se adhieran en las paredes 

de la nariz y pulmones. Pero en general destacar que es 

recomendable hidratarse bien porque el agua al contribuir 

a la eliminación de toxinas, se está ayudando a mantener 

un cuerpo sano y con ello unas defensa fuertes.

Después de comentar estos cuatro puntos que son 

esenciales para mantener un sistema inmune fuerte, 

cabe señalar que en cada estación es aconsejable tomar  

unos suplementos para ayudar en el equilibrio de las 

defensas, y sobre todo, aquellas personas que por cualquier 

circunstancia no puedan cumplir los cuatro puntos 

anteriormente mencionados.

En este artículo, me centraré en el Otoño, que es la estación 

que acabamos de iniciar. Dicha estación, requiere poner a 

punto el sistema inmune para pasar el invierno sin tener 

las enfermedades más propensas que el organismo puede 

desarrollar que son la gripe y el resfriado. A continuación 

detallare una serie de medidas que podemos seguir:

- Eliminación de toxinas para que el organismo funcione 

mejor, mediante fitoterapia es aconsejable utilizar la cola 

caballo, abedul, diente de león, alcachofera, te verde y el 

jengibre.

-Aumentar la ingesta de la vitamina C, que la podemos 

encontrar en los cítricos (limón, naranja y pomelo), las coles 

(brócoli, kale, coliflor), las hojas verdes, los kiwis, las papayas 

y los frutos silvestres.

-La equinacea, que es muy recomendable iniciar la toma 

en otoño, no cuando la persona ya esta resfriada, que 

también le va ayudar a combatir la enfermedad, pero es 

mejor la prevención.

-El ajo, que es considerado un antibiótico natural.

-La uña de gato, que es una planta muy buena para 

fortalecer las defensas del organismo.

-Reishi, shitake y maitake, que son hongos con muchas 

propiedades y sobretodo son activadores de las defensas.

-Jalea Real que es un alimento rico en nutrientes y 

reconstituyente.

-Los probióticos y prebióticos, para mantener una flora 

intestinal sana, que es esencial para que nuestro sistema 

inmunitario se mantenga fuerte.    

Y …….sobretodo emocionalmente ser positivos, fuera 

emociones negativas como la tristeza, la rabia, la envidia, 

porque no sirven para nada, y  aunque pensemos que no 

influyen, si que influyen,  y afectan a nuestro organismo, 

especialmente a nuestras defensas.

“Un exterior saludable 
comienza desde el interior“
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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: 4- 10- 16- 20- 21- 22- 26 

Dies:  3- 9- 15- 19- 25- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina OCTUBRE

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: 1- 5- 11- 13- 14- 17- 23- 29

Dies: 2- 6- 7- 8- 12- 18- 24- 27- 28- 30

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

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 de l’1 d’abril fins el 15 de novembre.

Nucli urbà: a partir de les 20:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 18:00 h i fins les 24:00 h

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            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



Si estás 
tranquilo,
estamos 
tranquilos
Estamos a tu lado para ayudarte 
a tomar las mejores decisiones

Tu oficina de Unión Alcoyana Seguros:

Sucursal de Cocentaina
juanjo.verdu@unionalcoyana.es

Passeig del Comtat, 24

Tel. 965 591 911

Tel. 800 888 888
unionalcoyana.com




