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Nuestras ermitas

É
rase una vez una pedanía de nuestro pueblo, que, 

con orgullo y sacrificio, acudía a “SU ERMITA”, para 

cumplir con sus creencias.

Un buen día, con falsas e incumplidas promesas se 

llevaron de SU ALTAR MAYOR la joya que más adoraban 

SU “Virgen de la leche”. Con lágrimas en los ojos y con 

incontenible impotencia asistieron al triste espectáculo del 

saqueo de su Virgen. Porque era SUYA, del pueblo.

Años más tarde, y para evitar su total desmoronamiento 

debido a su estado de abandono y ruina, el Ayuntamiento 

aceptó por UNANIMIDAD,  la cesión de dicha ermita por 

parte de la Asociación de Vecinos de la pedanía. Y empezó 

su reconstrucción con fondos públicos.  Pero, como las 

cosas de palacio van despacio, cuando el Ayuntamiento, 

cumplidos todos los trámites procedió a su in matriculación, 

se encontró con que la IGLESIA ¡ya lo había hecho!. De 

nada valieron las protestas y las visitas al arzobispado. 

¡Nunca, nunca!, se preocuparon ni de cumplir la promesa 

hecha, mediante la cual sustrajeron el cuadro,  ni de la 

consolidación de la ermita, ya en gravísimo deterioro próximo 

a la ruina total…pero viendo que se estaba reconstruyendo 

con fondos públicos, impúdicamente, con nocturnidad y 

alevosía, ¡a por ella!.

Estoy hablando de la Ermita de Penella y de su cuadro de 

la Virgen de la leche.

Pienso, que prácticamente lo mismo ocurriría con la Ermita 

de Fraga, otra pedanía, en su día fuera de la población.

Ahora, el Gobierno socialista da la oportunidad de que el 

PUEBLO recupere lo que siempre debió ser suyo.

EXIJO que, lo mismo que entonces, exista UNANIMIDAD 

para reclamar política y judicialmente la propiedad de las 

ermitas de Penella con su cuadro L Virgen de la leche y la 

ermita de Fraga.

Espero esa altura de miras de nuestros representantes 

políticos.

José Marset Jordá. Ex Alcalde de Cocentaina.

Em preocupa

J
a s'està acabant l'estiu, la tardor està a punt d'entrar 

i un nou curs comença per a la ciutadania del nostre 

poble. Un curs escolar, que ja haurà començat, i un curs 

polític molt interessant en el que tindrem tres eleccions: les 

eleccions locals, les autonòmiques i les europees.

Em preocupa que una majoria de pares i mares que porten 

per primera vegada als seus xiquets i xiquetes a l’escola 

pública o concertada no facen un bon estudi de cada escola 

del nostre poble per a poder elegir la millor per als seus fills. 

Cada dia encontre a més famílies joves que porten als xiquets 

al cole que estiga més prop de la casa familiar, és una opció, 

desconeguen el sistema educatiu de cada centre, com es 

treballa, quin és el seu ideari, quins professionals tenen els 

centres, quins objectius volen aconseguir, etc. Em preocupa 

que es desconega tot açò i en canvi el que més els preocupa 

és l’alumnat que va a eixe cole, si van immigrants, àrabs, 

llatins, negres… Però encara no s’han adonat que el futur 

dels seus fills comença a l’escola? Que cal portar-los a les 

millors escoles del nostre poble? O tenen igual?

Com abans he esmentat, comença un curs polític força 

interessant. Tres eleccions tindrem aquest any. Primer les 

eleccions locals. Seguirà el mateix ajuntament?, canviarà 

i tindrem un nou equip que governe el nostre poble? En 

l'àmbit autonòmic passarà el mateix, seguirà l'actual govern 

autonòmic? Aplegarà un nou equip a portar les rendes del 

nostre país? També els recorde que hi haurà eleccions 

europees el mateix dia de les autonòmiques i locals.

Em preocupa el poc interés que molta gent i sobretot molts 

joves, tenen per la democràcia al nostre país. Es queixen de 

quasi tot, però no són capaços d'intentar canviar un sistema 

que millore la seua situació, esperen que els altres el traguen 

les faves del foc, però encara no saben que tenen a les mans 

el que millore o empitjore la seua situació? Encara no s’han 

adonat que cal escollir a les properes eleccions un partit 

que defenga els seus propis interessos i no els interessos del 

gran capital i de la banca? Encara creuen que tots els polítics 

són iguals? Mentida podrida, eixe és el missatge dels polítics 

conservadors i mitjans de comunicació que controlen. El 

mateix passa a Europa, eixes eleccions no us interessen, 

Europa està massa lluny, però encara no s’han adonat que 

la gran crisi que encara estem patint, per al capital no hi 

ha hagut crisi, és en part per les polítiques europees per a 

salvar als bancs i al gran capital de la seua fallida?

El curs que ara comença és molt interessant. Seguirem 

més endavant.

Paco Fuster
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va a més
Redacció. Fotos: Carlos Cerver. Fletxa fotografia

E
ncetem la revista de setembre fent una ullada al que han sigut les festes de Moros i Cristians 2018. Després de les 

vacances toca veure el vídeo de festes, repassar les fotos i adonar-se’n de que tenim unes grans festes de Moros i 

Cristians.

Des d’aquestes pàgines de la revista Cocentaina. El Comtat i des de les ones de Ràdio Cocentaina volem felicitar a totes 

les filaes de càrrec i a les filaes d’aniversari: Cavallers de Llúria, Kabilenyos, Maseros, Muladís, Cavalleria Ministerial i Llana, 

elles junt a la resta del mon fester han fet possible que el balanç de 2018 siga més que positiu. Els agraïm de tot cor la 

deferència que han mostrat cap als mitjans de comunicació locals: no som ni la tele ni mitjans d’àmbit provincial, som 

els de casa i tal volta, per això coneixem les debilitats i virtuts de la nostra festa, gràcies per eixa atenció cap a nosaltres.

Felicitem també a la junta de Festes per l’organització d’aquesta trilogia que han fet que en 2018, les festes contestanes 

s’escriguen en majúscula, així com a la regidoria de festes sense la qual, açò no seria una realitat.

La paraula és important i la imatge també, per tant enguany, el resum de festes de la revista Cocentaina. El Comtat serà 

en imatge, amb les fotografies de Carlos cerver, Fletxa fotografia.

Gràcies festers i festeres de Cocentaina per fer gran els Moros i Cristians que Cocentaina celebra en llaor a Sant Hipòlit Màrtir.

Nit de l’olla

Ramón García dirigeix l’himne de Festes, encetant així la trilogia contestana
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Primera diana

Miguel Blasco i Ada Calvo, capit à cristià i favorita dels Cavallers de Llúria

Cavallers i esquadra de negres dels Cavallers de Llúria

Esquadra especial 150 aniversari Cavallets Ballet cristià
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Paquito Barrachina, abanderat cristià dels Maseros i esquadra de negres dels Maseros

MªVictoria Pastor, favorita del capità moro dels Kabilenyos i les seues dames

Santi Prats i Miquel Prats, capità moro i rodella dels Kabilenyos i esquadra de negres dels Kabilenyos
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Esquadra especial 150 aniversari Llana

Marcela i Cristina Agulló, favorites abanderat moro dels Muladís

Rafael Agulló, abanderat moro dels Muladís i esquadra de negres dels Muladís
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Moment de la Missa Major en llaor a Sant Hipòlit Presentació d’armes als capitans i abanderats

Alardo de mati amb la victòria del bàndol de la lluna

Alardo de vesprada

Conquesta de la Vila per part dels cristians Acció de gràcies al Monestir de la Mare de Déu
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Cocentaina posa fi a unes brillants Festes de Moros i Cristians
NP Junta de Festes

C
ocentaina va posar el dilluns 13 d’agost el punt final a 

les seues Festes de Moros i Cristians del 2018 després 

de quasi quatre intenses jornades en què el municipi 

ha rendit homenatge a qui és el seu patró des de l'any 

1600, Sant Hipòlit Màrtir. Tots els actes han transcorregut 

amb normalitat i sense incidents al mateix temps que els 

mateixos han comptat amb el suport de nombrós públic, 

tant de veïns de la localitat com de visitants procedents 

d'altres punts del territori valencià o nacional. Des de la 

Federació Junta de Festes es ressalta el compliment de 

tots els horaris marcats en els diferents actes i especialment 

en les Entrades de dissabte, una desfilada que va comptar 

amb una participació de més de tres mil persones i que va 

finalitzar passades les dotze i mitja de la nit "la climatologia 

no va influir en el desenvolupament de l'Entrada tot i la 

intensa tromba d'aigua que va caure a les primeres hores 

de la vesprada. S'ha tornat a veure com iniciar la desfilada 

a les set en punt afavoreix que acabe a una hora prudencial 

i aquest any, on a més dels quatre càrrecs teníem dues 

esquadres especials, es va poder finalitzar l'acte entrada la 

mitjanit. A partir de setembre la Junta de Festes i els Caps 

de Filà avaluarem amb detall tots els actes per estudiar si 

cal introduir canvis de cara al 2019", assegura el president 

de l'entitat, Hipòlit Borràs.

Des de la Federació Junta de Festes de Moros i Cristians 

de Cocentaina també es fa un balanç positiu del transcurs 

de la resta d'actes de la trilogia festera com la Interpretació 

de l'Himne de Festes dirigit per Ramon Garcia i Soler, la 

Primera Diana, la processó general de Sant Hipòlit Màrtir o 

la Retreta; una desfilada que segueix sent voluntaria per a les 

filaes "aquest any només han participat nou formacions i tant 

la Junta de Festes, com totes les filaes, seguirem treballant 

per veure noves opcions que ens permeten trobar la fórmula 

de cara a realçar aquest acte", assenyala el president.

Finalment Hipòlit Borràs fa menció a l'Alardo i les novetats 

musicals estrenades el 2018 "s'han disparat més quilos 

de pólvora que l'any passat i ara els nostres esforços ja se 

centraran en aplicar la nova legislació de cara a 2019. Les 

fanfàrries musicals, creades per José Francisco Molina 

Pérez, han estat un èxit i han tingut una gran acceptació 

per part del públic. També de cara a l'any que ve perfilarem 

aquesta novetat que ha contribuït a realçar la declamació 

de les nostres Ambaixades", conclou.

Recordar que després de les Festes de Moros i Cristians 

les filaes reprendran la seva activitat habitual a partir 

del pròxim mes de setembre amb la celebració de les 

clàssiques 'Fueres' on els festers gaudeixen d'una jornada 

de convivència en el camp, cases rurals o la platja.

Música i festa, el concurs de la festa contestana

N
ou dies d’emissió i amb una trajectòria de molts anys 

fan del  concurs Música i Festa de Ràdio Cocentaina, 

el concurs més esperat per tots els nostres oients i 

com ve sent habitual, la vespra de l’olla es posa el punt 

i final, i ho fem amb el sorteig del premi final, una gran 

cistella gentilesa de la regidoria de Festes de l’Ajuntament 

de Cocentaina. Paqui Bravo López es proclamava com a 

campiona d’aquesta edició mentre que Inés Boyero Cerdá 

es va endur el xec de 400 euros que enguany donava 

l’Associació de Comerç el Comtat de Cocentaina. Bruno va 

ser la ma innocent d’aquest concurs vespertí que una edició 

més, ha estat ple de bons moments i moltes fotos que els 

nostres participants han enviat al facebook d’aquesta casa, 

gràcies a tots per la implicació!!!!! 

Ja el dia de l’olla pel matí, i a les portes de l’Ajuntament 

de Cocentaina es va fer entrega, de manera oficial, a Paqui 

d’eixa mateixa cistella en presència de la regidora de Festes 

Susana Reig i l’alcaldessa Mireia Estepa i també  Jordi 

Vañó, president de l’Associació de comerç el Comtat de 

Cocentaina, li donava a Inés huit xecs valorats en 400 euros 

per a gastar en els comerços locals.

L’edició del 2018 de Música i Festa ha comptat amb 

un total de vora 90 concursants diferents, superant cada 

vesprada les 20 telefonades, el que demostra l’interès 

que aquest concurs de Ràdio Cocentaina desperta entre 

l’audiència, no sols de Cocentaina sinó també de bona part 

de la comarca del Comtat. 

Una vegada més, el concurs ha comptat amb la 

col·laboració directa de molts comerços i establiments 

locals, així com de la Federació Junta de festes, l’Associació 

de Comerç i del propi Ajuntament i ha estat patrocinat per 

Caixa Ontinyent i café de feta Sancho.

Des de Ràdio Cocentaina, la Veu del Comtat i des 

d’aquestes pàgines de la revista Cocentaina. El Comtat, un 

any més sols ens resta que donar el més sincer agraïment 

a tots els qui feu possible dit concurs i animar-vos a seguir 

endavant, perquè Música i Festa és un concurs per a tota 

la família i de les nostres festes.

Redacció
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Filà Llana de Cocentaina: 150 anys amb la festa
Filà Llana

L
a Filà Llana de Cocentaina ha fet entrega a les autoritats 

civils i festeres de la Vila Comtal d’una insígnia 

commemorativa de l’efemèride que la Filà celebra 

enguany: l’existència de la mateixa almenys als últims 150 anys.

A la llum d’un document històric de les nostres festes amb 

el que treballa la Comissió d’Arxiu i Patrimoni Fester es va 

poder documentar aquesta important referència històrica 

per a la Filà. Aquest document, que inclou un Reglament 

per a l’organització de les Festes datat a 1853 i les actes 

de la Comissió organitzadora de les Festes des d’aquell 

any, comprèn diversos escrits on es deixa constància de 

la participació d’un representant de la Filà Llana, sent la 

referència més antiga la de l’any 1868. 

La Filà Llana comença aquestes festes i fins finals d’any 

una sèrie d’actes per commemorar aquesta efemèride i ho 

inicia amb la presentació d’aquesta insígnia que lluiran els 

llaners i llaneres als seus trages aquestes festes. El disseny 

de la mateixa ha estat obra del conegut escultor contestà 

Moisès Gil qui ja l’any passat va realitzar l’escultura amb la 

qual la Filà va agrair al seu abanderat la realització del càrrec. 

La Filà Llana ha volgut amb aquesta entrega al President 

de la Junta de Festes, a l’Alcaldessa i a la Regidora de Festes 

inaugurar els actes d’aquest aniversari i que continuaran el 

pròxim dissabte amb la participació d’una esquadra especial 

i d’un banderí commemoratiu a l’Entrada i amb l’estrena 

d’unes noves espingardes artesanals per part de l’esquadra 

de la Primera Diana.

Foto: Paco Sempere
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150 Anys de Cavalleria Cristiana a Cocentaina
Filà Cavalleria Ministerial

C
om és sabut per tots, aquest any 2018, La Filà del 

Canut o Cavallets celebrem el 150 aniversari des de 

que en les actes de la Junta de Festes de l'any 1868, 

apareix el nom de" Filà del Canud " o del "Levitón". Amb este 

motiu hem celebrat una sèrie d'actes, com ara l'edició d'un 

CD, on s'arrepleguen totes les peces dedicades a la Filà, 

compostes quasi en la seua totalitat, per autors contestans. 

Acte que ja es va reflectir en les pàgines d'aquesta revista.

També el passat 21 de Juliol, es va fer la presentació del 

mateix i a continuació  vam eixir al carrer amb una típica 

volteta, on van participar, a més dels actuals membres de 

la Filà, moltíssims antics components de la Filà. Va ser una 

nit inoblidable.

I seguint els recordatoris d'esta efemèride, en la Primera 

Diana, i com a cosa especial, la vam "arrancar" en els típics 

"Cavallets de Cartró". 

Però hui el que volem destacar és l’esquadra especial 

que va desfilar el dia de l'Entrada i que està inspirada en la 

Cavalleria del Regiment de l'Algarve, un cos militar que va 

estar a Cocentaina, segons documents contrastats, des de 

1734 a 1740, després de la Guerra de Successió.

El disseny d'aquesta esquadra és anterior a l'època que 

es va fundar la Filà, però així es ret homenatge a aquelles 

milícies que al segle XVIII ja realitzaven acompanyaments 

als patrons i feien dispars d’arcabusseria i festius alardes 

de banderes. Tal i com ho diu el Pare Arques contant 

els actes que es van celebrar amb motiu de l'aplegada a 

Cocentaina de les relíquies de Sant Hipòlit a l'any 1790. I diu 

textualment: "a las cuatro de la tarde, del dia expresado, se 

formó una porción de tropas de aficcionados de esta villa...

tocando sus marchas con los tambores y dulzainas....ivan 

vestidos uniformes con casaca azul y vuelta colorada......

botas y demás armas propias de un soldado".

Aquesta cavalleria està sens dubte en l'origen de la Festa, 

aportant el seu caire militar i castrense tal i com ho hem fet 

els "Cavallets" des de fa 150 anys.

I esta esquadra va produir un impacte especial, i va 

cridar l'atenció al nombrós públic que estava contemplant 

el desfile. A més a més, va desfilar amb la marxa "Canut 

150", escrita per aquesta ocasió pel mestre de la Societat 

MUSICAL SANTA BÀRBARA DE BOLBAITE, Angel Vidal.

Esta ha segut la contribució de la Filà Cavalleria Ministerial 

a la Festa Contestana.
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Actuació de Teló Teatre al Pati d’Armes del Palau
Joan Jover i Domínguez. Fotos: j.Pascual

E
l passat 29 de juliol, i com una mena d’aperitiu fester, 

quan ja estan  tocant a les portes les nostres festes de 

Moros i Cristians, Teló Teatre com ja ve sent habitual, 

va tornar a omplir el pati d’Armes del Palau Comtal en 

una nit calorosa i bascosa, habituals per aquestes dates 

estiuenques.

L’obra de teatre que el grup local va escollir i que ens 

van interpretar aquest any va ser, “Fora de Quici” de José 

Luis Alonso de Santos. L’obra va ser adaptada i dirigida 

per José Miguel Lopez Pérez, que va saber traure-li el suc 

interpretatiu a tots els actors que intervingueren en aquesta 

comèdia de bojos.  

Aquesta comèdia més be desbaratada, va desenvolupant-

se als interiors d’uns hospitals psiquiàtrics, uns per a homes 

i l’altre per a dones, als quals tan sols els separa una barana, 

la qual, no és ningun impediment per a que uns interns, 

als que diem “loquets” d’un d’ells visiten a les “loquetes” 

de l’altre, buscant si més no l’atracció sexual, la qual cosa 

ens ve a demostrar que les persones boges també tenen 

les seues necessitats amoroses. 

Durant aquestes habituals visites, els ocorren cassos 

insospitats ocasionats pels responsables de l’hospital, 

com poden ser: les corrupteles, la droga i el sexe, fins i 

tot es troben amb un crim passional en el qual es veuen 

involucrats, ho així ho creuen ells, ja que els “loquets”, res 

és el que els seus ulls veuen, si no més be, mitjançant una 

teràpia agressiva, veuen  el que els ulls dels metges volen 

que vegen. Els pobres malats porten damunt una empanà 

que al final l’accepten com una realitat, per a poder seguir 

vivint tranquils, amb la seua bogeria.

Tots els protagonistes de l’obra, sota la direcció de José 

Miguel López, van estar a l’altura interpretativa que d’ells 

s’esperava. Per a la meua modesta opinió  sempre m’és 

complicat destacar algun actor, però hem de ressaltar el 

treball i l’esforç de les dues parelles de “loquets” i “loquetes” 

encarnats per Lara Calafat i Daniel Martínez, i Aitor Pascual 

i Marga Reche, molt ben ficats dins del seu paper; els quals 

ja no son unes joves promeses, si no més be, ja son una 

realitat; tots ells acompanyats per la veterania dels demés 

actors, van quallar una magnífica actuació.

Cal destacar igualment el treball de tot l’equip tècnic, eixes 

persones que no veiem a l’escenari, però sense elles no seria 

possible la representació: la llum, els efectes especials, la 

música... La caracterització dels actors va ser un pur retrat de 

l’obra. A tot l’equip humà teatrer, la més cordial  enhorabona. 

Teló Teatre va comptar a l’hora d’organitzar aquesta obra 

teatral amb la col·laboració de la Federació Junta de Festes 

i de la regidoria de Festes de l’Ajuntament de Cocentaina, 

als quals agraeixen la confiança dipositada any rere any en 

aquest grup, i ja en son 36 anys de col·laboració.
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La colla contestana Mal Passet va encetar la setmana 
festera amb la quinzena edició del seu concert de festes

A 
l’endemà dels conters, la setmana festera contestana 

es va iniciar al ritme de la dolçaina i tabal, el diumenge 

5 d’agost el Pati d’Armes del Palau Comtal s’omplia 

d’amants de la música festera tradicional i és que la colla 

contestana no va decebre a ningú amb la quinzena edició 

d’aquest concert.

El programa contemplava els sons de les noves i 

avantguardistes peces arranjades per a dolçaines i tabals 

amb les melodies insígnia de la música festera. La cita fou 

a benefici de Somriures, un projecte comarcal que lluita 

per oferir una alternativa a aquells alumnes amb diversitats 

funcionals o diferents graus de dependència una vegada 

complits els 21 anys i finalitzada l’etapa escolar, per a 

aconseguir una vida amb dignitat per a ells i els seus familiars.

Sota la batuta de Francisco Valor Llorens, el concert 

s’inicià amb l’èpica representació de l’ambaixada cristiana, 

musicada per José F. Molina Pérez. Va ser aquesta una 

estrena absoluta de les fanfàrries que el dia dels trona sonaren 

i que fou una de les grans novetats de la festa contestana.  

Abans de seguir endavant, la colla donava la benvinguda 

a una nova dolçainera Leo Macià Sánchez que des d’aquell 

dia, ja és “mal passetera” de manera oficial.

 Tot seguit, sonà la marxa cristiana “La lligassa”, de Ramón 

Garcia i Soler, marxa que ell mateix va dirigir.  El concert va 

continuar amb les  peces “Augur”, marxa mora guanyadora 

al Concurs de Composició Ciutat de Xàtiva 2017, i l’estrena 

absoluta de “Àfrika”, un ballet africà de Marcos Verdú Verdú, 

director de la Colla El Rebuig d’Alcoi, percussionista de Mal 

Passet i que també es va posar al capdavant de la colla.

El director titular, Francisco Valor, de nou agafava la batuta 

per dirigir la seua peça “Volgudes”, adaptació a dolçaina de 

la marxa cristiana que du el mateix nom i que a més, va estar 

guardonada amb el 1r Premi i premi especial del públic al 8é 

concurs de Composició de Música festera Francesc Cerdà 

d’Olleria a l’any 2012 i el ballet moro de Saúl Gómez “Imlaq”.

La segona part, amb un escenari més ple gràcies a 

la incorporació d’un grup de metalls es va iniciar amb 

l’emblemàtic pas masero “Tabal i Saragüells”, de Mario Roig 

Vila, en commemoració del XVé aniversari de la composició 

de la melodia. El públic assistent també va poder gaudir de 

grans marxes mores i cristianes compostes per Saül Gómez 

Soler, José Rafael Pascual Vilaplana, Jaume Blai Santonja 

Espinós i, per descomptat, del director titular de la colla, 

Francisco Valor Llorens. Cada peça d’aquesta segona part 

del programa es va dedicar a cadascun dels 4 càrrecs festers 

d’aquest 2018, reconeixent així el gran valor i sacrifici que 

fan en pro de la festa.

Com no podia ser d’altra manera, després dels parlaments 

oportuns, la colla va interpretar l’himne de festes de José Insa 

i lletra de Gerard Mur, amb un arranjament per a dolçaina 

tabals i metalls del mestre Hipòlit Agulló.
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José Luis Muñoz Huércano

Vicepresidente Unión Musical Contestana

E
l jueves nueve de agosto, en el patio de Armas del 

Palau Comtal de Cocentaina, tuvo lugar el tradicional 

concierto de Música Festera a cargo de la banda de la 

Unión Musical Contestana. La XLVI edición del concierto no 

defraudó al público congregado en tan extraordinario marco, 

contestanos y gente venida de fuera de nuestra comarca, 

amantes de la música de fiestas que tienen marcada en su 

agenda esta cita anual en la vila comtal.

Tras unas palabras de bienvenida a cargo de la 

presentadora Mari Nieves Pascual, la banda bajo la dirección 

de su director titular, Saül Gómez i Soler, inició la primera 

parte del concierto con la interpretación del pasodoble 

Antonio Pérez Francés, compuesto en 1973 por Enrique 

Torró Insa, músico y director nacido en Cocentaina en 1922, 

autor de más de una cincuentena de piezas de música 

festera y muy vinculado a la Unión Musical Contestana hasta 

su fallecimiento en 2005. No podía faltar en el programa 

el Concierto de Fiestas una obra del "mestre" José Pérez 

Vilaplana, que fuera director de la banda durante más de 

treinta y cinco años. En esta ocasión la pieza escogida 

fue Abasidas de San Blas, marcha mora dedicada a esta 

comparsa de las Fiestas de Moros y Cristianos del barrio de 

San Blas de Alicante que este año cumple su 75º aniversario. 

Tras la interpretación de la obra, la presidenta de la Unión 

Musical Contestana Neli Jover hizo entrega al presidente 

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

de un cuadro conmemorativo del concierto que la banda 

de la Unión Musical Contestana celebró el seis de mayo de 

dos mil dieciocho en el auditorio del ADDA de Alicante en 

conmemoración del 75º aniversario de las Fiestas de Moros 

y Cristianos de San Blas. A continuación la banda interpretó 

Pili Tudela Alcaide, pasodoble de Vicente Pelechano, joven 

di-rector valenciano nacido en Alfarp. El propio compositor 

tomó la batuta para dirigir a la banda en la interpretación 

de este pasodoble.

Para finalizar la primera parte del concierto, la banda 

interpretó Gloria, marcha cristiana de Pedro Joaquín Francés 

Sanjuán, compuesta en 1993 y dedicada a Paco Amorós 

y Pepe Cambra, miembros de la Comparsa de Cristians 

de Beneixama y que fue Primer premio del VI concurso 

de música festera "Villa de Bocairent"; continuando con 

Fontinens, pasodoble de Camilo Pérez Laporta, director y 

compositor alcoyano, nacido en 1852 y fallecido en 1917; 

finalizando con El Somni, marcha mora de Amando Blanquer 

Pon-soda, dedicada a Enrique Luis Sanus Abad, quien 

fue presidente de la Associació Sant Jordi de Alcoi. En la 

interpretación de Gloria la banda contó con la colaboración 

del grupo de dolçaines de La Xafigà de Muro.

Tras un breve receso, se inició la segunda parte del 

concierto con la interpretación de Amado, pasodoble de 

Ramón García i Soler, compuesto para la diana de la Filà 

Tomasines de Alcoy en la capitanía de 2005. El propio 

compositor tomó la batuta para dirigir a la banda en la 

interpretación de esta pieza, siendo también Ramón 

García el protagonista en el inicio de las Fiestas de Moros 

y Cristianos de Cocentaina el viernes día diez de agosto, 

dirigiendo a la banda de la Unión Musical Contestana en 

la in-terpretación del Himno de Fiestas. Ramón García 

cedió la batuta a Francisco Valor Lloréns, subdirector de 

la Unión Musical Contestana que dirigió a la banda en la 

interpretación de Wayam, marcha mora dedicada a Pere 

Miquel Marcet, Capitán Moro 2018 de la comparsa Beduïns 

de Villajoyosa. A continuación la banda interpretó Ágora, 

marcha cristiana de Vicente Gabriel Casanova, dedicada a 

David Castelló Francés y Pablo Doménech Vañó, finalista 

en el 12º concurso de música festera "Francesc Cerdà" y 

estrenada el 27 de Febrero de 2016 por la Sociedad Musical 

Santa Cecilia de Olleria. Fue el propio compositor el que 

dirigió a la banda. En la interpretación de Wayam y Agora 

la banda contó con la colaboración del grupo de dolçaines 

de La Xafigà de Muro.

Ya en la recta final del concierto, la banda de la Unión 

Musical Contestana interpretó Kustaa, marcha mora de 

Rafael García Vidal compuesta en 2002, siendo el propio 

compositor el que dirigió a la banda, cediendo la batuta 

a su finalización a José Rafael Pascual Vilaplana para 

dirigir su composición Almogàvers, Sang y Ferro, marcha 

cristiana, dedicada al Capitán Cristiano 2013 de la Filà 

Almogávares de San Blas, Juan Manuel Davó Muntó; y 

finalizando con Kapytán, marcha mora compuesta por 

el propio director titular de la banda Saül Gómez i Soler, 

dedicada a Jorge Vaquer, Capitán Moro 2018 de las Fiestas 

de Moros y Cristianos de Alcoy por la filà "Moros Verds". 

En la interpretación de estas dos últimas piezas la banda 

contó con la colaboración del grupo de dolçaines de La 

Xafigà de Muro.

Tras unas breves palabras dirigidas al público por la 

Presidenta de la Unión Musical Contestana, Neli Jover, 

el Presidente de la Junta de Fiestas, Hipòlit Borràs, y 

la alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa, en la que 

agradecieron al público su asistencia al concierto y a los 

músicos el esfuerzo en su preparación, finalizó el concierto 

con la interpretación del Himno de Fiestas, Visca la Festa, 

letra de Gerardo Mur y música de José Insa.
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Amico en la festa contestana

E
l passat 11 d'agost va ser l'entrada de Moros i Cristians 

i com ja venim fent durant anys, des de l’associació 

Amico preparem un lloc perquè les persones que 

tinguen alguna discapacitat física o orgànica puguen disfrutar 

de l'entrada. La junta de Festes de Moros i Cristians ens 

proporciona més de 30 cadires, l'Ajuntament de Cocentaina 

un servici adaptat i la Policia Local va reservar aparcaments 

per a vehicles amb targeta d'estacionament. El resultat va 

ser magnífic ja que més de 30 persones entre persones 

amb discapacitat, cuidadors i acompanyants van poder 

disfrutar de la nostra fenomenal entrada de Moros i Cristians.

En festes, no segueix sent no

L
a violència masclista és un dels indicadors més greus 

de la desigualtat entre dones i homes i les agressions 

sexistes formen part d’aquesta violència contra les dones.

Conscient d’açò, l’Ajuntament contestà va apostar per 

fer una campanya forta  amb l’objectiu de garantir una 

societat lliure i segura, amb unes festes que no quedaren 

marcades per comportaments irrespectuosos. I és que 

sembla que assistim cada dia a la normalització de les 

agressions sexuals contra dones justificades per l’abús 

de l’alcohol o les drogues. L’equip de govern local vol una 

Cocentaina sensibilitzada i convençuda amb la igualtat, un 

poble implicat que trenque el silenci per a denunciar i donar 

suport a la víctima. “Volem garantir la llibertat de les dones 

i amb eixa intenció treballem cada dia”.

Per tot això es va dissenyar, des de la regidoria de 

benestar Social, la Campanya Contra les Agressions Sexistes 

#NoésNO i ho van fer amb una campanya publicitària 

àmplia i diferent comptat amb la complicitat de la Federació 

Junta de Festes i l’Associació de Comerç i Hosteleria de 

Cocentaina. L’encarregada de dissenyar la campanya ha 

sigut Bibiana Alcolea.

La campanya ha resultat molt favorable i positiva, per una 

banda teníem la publicitat a les marquesines dels autobusos 

i a la revista El Comtat (contraportada de l’edició d’agost) 

els cartells, les polseretes que es van repartir durant els 

dies de festes (i que han tingut molt bona acceptació entre 

el públic tant femení com masculí) i, allò més innovador, 

les servilletes de paper reciclat que es van regalar a tots els 

bars del poble, uns 70 establiments, amb 7 frases diferents:

- Fins al gorro de les agressions sexistes.

- En Festes no segueix sent no.

- Sí = diversió, No = agressió

- Les dones volem ser lliures, no valentes.

- Les festes de Moros i Cristians de Cocentaina no toleren 

les agressions sexistes. No les toleres tu tampoc.

- Ni les aglomeracions ni l’alcohol són excusa.

- Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.

En tota la publicitat feta podíem trobar el número de 

telèfons de la Policia Local i el d’Emergències per si alguna 

persona patia o presenciava una agressió.

Amico Cocentaina

NP Ajuntament de Cocentaina

Centre Social “Real Blanc”

Avda. Real Blanc, 1. - 03820- Cocentaina

Tels: 965593080- 601226036. Correu Electrónic: amico2002@hotmail.com

Facebook: amico associació de discapacitats WhatsApp: 601226036

ASOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE COCENTAINA
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47 Trofeu Sant Hipólito de Ciclisme

C
ocentaina va acollir dissabte 4 d'agost l'edició 

número 47 del Trofeu Sant Hipòlit de Ciclisme, un 

esdeveniment que es disputa sempre en els dies previs 

a les Festes de moros i cristians i que un any més, ha estat 

organitzat pel club ciclista contestà amb el recolzament de les 

regidories de festes i esports de l’Ajuntament de Cocentaina, 

de la Junta de festes i de les pròpies filaes contestanes.

La carrera, que va comptar amb l'assistència de 

cinquanta-quatre corredors procedents de la Comunitat 

Valenciana i fins i tot del territori nacional,  va discórrer per 

un circuit urbà format pel Passeig del Comtat i els carrers 

Pare Francisco Agulló, Convent i San Francesc. Els ciclistes 

van donar unes seixanta voltes i la competició va acabar a 

meitat del Passeig del Comtat, lloc on s'havia situat la meta.

Allí es va produir el lliurament de trofeus. El primer 

classificat va ser Zeus Catalá del Gsport Wolfbike que 

va completar el trajecte en un temps de 01.36:39. En 

segona i tercera posició, respectivament, van quedar Enzo 

Nicolás Lujan (01.36:44) i Alejandro Gomiz (01.36:44). 

En la classificació per equips va quedar en primer lloc el 

Ulbsports-Natural Greatne i la de metes volants Anatoli 

Budiak va ser el que es va situar en la primera posició. 

Indicar que la competició es va desenvolupar en la modalitat 

d'Elit Sub-23.

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, el regidor 

d'Esports, Saül Botella, i el President de la Junta de Festes, 

Hipòlit Borràs, van acompanyar als ciclistes en la carrera i 

van entregar els trofeus. No van faltar els càrrecs del 2018 

i el  president del club ciclista contestà Vicente Belda.

Amb aquest trofeu de ciclisme, dels més antic de la 

Comunitat Valenciana, el món fester es preparava per a la 

nit dels comters i encetar així la setmana gran dels moros i 

cristians de Cocentaina.

Majorals:

- Otón Merín Torró

- Francisco Moltó 

Desamparados

- Demetrio Vicent Lluch

- Nil Hernández Sellés

- Santiago Pérez Vicedo

- Joan Miguel Sempere 

Vicedo

- Carlos Sellés Richart

- Carlos Torrecillas Cortés

- F. José Pérez Moltó

- Batiste Alonso Mullor

- Santiago Marset Tormo

- Quico Sancho Ferrer

- Rafael Díaz Bernabéu

Majorales: 

- Paula Sánchez Ballester

- Marta Fenollar Llopis

- Bárbara Llopis Plaza

- Miriam Agulló Pastor

- Sara Ferrer Reig

-Carla Ferrándiz Fenollar

- Laura Marín Ferrándiz

- MªMilagro Domínguez 

Cortés

- Marina Frutos Bernabéu

- Candela Uris Ramos

- Laura Blanes Peris

- Esther Maíquez Cascant

-  Bienvenida Garc ía 

Vázquez

Reserves:

- Carlos Alborch Sandoval

- Celestino Agulló de la Prida

- José Crespo Pavor

- Javier Barrachina Pérez

- F. Javier Zaragoza Ivars

- Antonio Botella Mira

- Santiago Aparisi Martí

Reserves:

- Ana Moncunill Moltó

- Amparo Moltó Olcina

- Marta Agulló Sainz

- Clara Sancho Vidal

- Francisca Figuerola 

Barrachina

- Emma Moltó Giner

- Caterina Ozegova
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El miracle de la Festa Contestana

U
n any més Cocentaina ha celebrat les tradicionals 

Festes de Moros i Cristians en honor al seu Patró, Sant 

Hipòlt Màrtir. Els dies 10, 11, 12 i 13 d´agost la capital 

del Comtat ha viscut novament al compàs de la música i al 

ritme de les esquadres, s´ha despertat amb la cadència de 

les dianes i també amb el soroll dels arcabussos. Un any 

més, Capitans i Abanderats han demostrat que la Festa no 

té límits, fent possible el que jo denomine el miracle de la 

Festa Contestana.

Tenint present que a Cocentaina solament un 10% 

dels seus habitants som festers (1168 festers d´un total 

d´11.500 habitants), tenint present que a agost un nombre 

considerable de veïns i veïnes se´n va de vacances i tenint 

present que eixir a Festes no és precisament econòmic, no 

és cap exageració qualificar de miracle el nivel i la qualitat 

que any rere any assoleix la trilogía contestana. 

Treball, imaginació, passió per la tradició, estima pel poble, 

planificació econòmica a les famílies, il·lusió, innovació, 

sacrifici, amor per la música…Són molts els pilars que 

fan possible que cada any aquest miracle es repetisca, 

sorprenent no solament als milers de visitants que fins 

Cocentaina s´acosten, sinó també als propis veïns i veïnes 

del poble. Les filaes, amb una mitjana de 60 membres 

cadascuna, ostenten un càrrec fester cada quatre anys, i 

quan ja s´ha celebrat un Capità o un Abanderat, cal anar 

pensant en el següent, perquè tres anys passen volant.  

Els festers i festeres realitzem un gran esforç per mantenir 

aquesta tradició que es remunta, com a mínim, fins l´any 

1755. Som la base de la festa, a la qual cal sumar el seriós 

treball de la Junta de Festes, Caps de Filà, el recolzament 

de l´Ajuntament i les dues parròquies, així com  el treball 

que fan les entitats musicals i teatrals, les quals completen 

un ampli programa fester a l´estiu. Tots junts, i una formalitat 

cada vegada més extesa al món fester, fan que poc a poc 

la Festa Contestana guanye en qualitat i que el resultat final 

siga mereixedor de ser visitat.

Quan el poble encara fa olor a pólvora, quan encara 

ressonen les marxes mores, cristianes i pasdobles, quan la 

gent comenta què els ha semblat enguany la Festa, caldria 

fer la reflexió sobre la que pivota aquest article: el 19 d´abril 

recordem el Miracle de les llàgrimes de la Mare de Déu. En 

agost, i davant de tots nosaltres, assistim a un segon miracle, 

el de la Festa Contestana. Diferents monuments reten 

homenatge pels carrers del poble a l´esport, a la indústria, 

als llauradors, a la Fira, a la música i a Sant Hipòlit. En 

agraïment i reconeixement al que fem els festers i festeres 

de Cocentaina, ja va siguent hora que la Festa (festers i 

festeres) tinga el seu.

I vostés que ho puguen vore!

Pablo León Vidal

Membre de la Junta de Festes

Comissió d´Arxiu i Patrimoni Fester

Membre Filà Muladís
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Festes al barri de Sant Jaume

E
l cap de setmana del 27,28 i 29 de juliol, el barri de 

Sant Jaume va celebrar les seues festes de carrer. 

Enguany, als tradicionals actes lúdics i festius, se li va 

afegir un vessant cultural amb motiu de la commemoració 

del 125 Aniversari del tren Alcoi-Gandia.

A banda dels actes ja tradicionals de les nostres festes, 

com ara la “Despertà” i la “Cercavila” del matí, o els “jocs 

d´aigua” i el “sopar de carrer” de la nit, els veïns del Barri De 

Sant Jaume Cocentaina, com els dèiem, s'han volgut sumar 

a la celebració del 125 Aniversari de la línia Alcoi-Gandia, 

amb una modesta Exposició Fotogràfica, y una festa de 

disfresses temàtica al voltant del trenet. A traves d´ells, es 

van veure els llaços d'unió entre el ferrocarril i aquest barri 

històricament lligat a l'Estació de Cocentaina.

L´exposició va tindre lloc al c/Denia del mateix barri, 

durant la vesprada del dissabte, 28 de juliol, i al arribar 

la nit, vam poder gaudir d´una festa de disfresses, que no 

val voler pedres ni grans ni menuts, siguent tot un èxit de 

participació i públic. Als dos actes, van assistir membres 

del M.I. Ajuntament de Cocentaina, al qual tenim que agrair 

un any més, el seu recolzament. I a més a més es van 

voler sumar a la commemoració membres de l´Associació 

Tren Alcoi-Gandia, entitat firmement compromesa amb la 

memòria del tren i el vincle entre els pobles que compartim 

el seu gran llegat, la Via Verda.
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L’Associació Espanyola de Científics premia al catedràtic 
contestà José Luis Todolí
Redacció

L
'Associació Espanyola de Científics (AEC) ha atorgat al 

professor José Luis Todolí, de la Universitat d'Alacant, 

la Placa d'Honor AEC-2018 per les seues contribucions 

fonamentals a l'anàlisi espectroscòpic i al desenvolupament 

d'instrumentació científica i les seues aplicacions en diferents 

camps, com l'anàlisi i el control de líquids derivats del petroli 

i biocombustibles, l'anàlisi d'aliments i aigües residuals, la 

desinfecció d'aliments i aplicacions biomèdiques en anàlisi 

avançada de mostres clíniques.

Todolí és catedràtic de l'Àrea de Química Analítica de la 

UA i dirigeix el Grup de Recerca d'Anàlisi Química Aplicada. 

A més, forma part del Advisory Board de les revistes 

Spectrochimica Acta, Part B (Elsevier) i Journal of Analytical 

Atomic Spectrometry (RSC).

La AEC, fundada l'any 1971, concedeix anualment i 

des de fa ja vint anys aquestes "Plaques d'Honor AEC" a 

científics i professionals de la ciència, així com a empreses, 

associacions i institucions que s'han destacat per la seua 

labor a favor de la R+D+i en el nostre país.

Les Plaques es lliuren durant el "Sopar Anual de la *AEC", 

que té lloc a Madrid durant la segona meitat del mes de 

novembre. La decisió ha sigut aprovada durant la celebració 

de la sessió del Consell Rector de la AEC celebrada el passat 

5 de juny.

José *Todolí assistirà convidat al Sopar Anual de la AEC, el 

dijous 22 de novembre a Madrid, esdeveniment en el qual 

se li farà lliurament d'aquesta distinció. 

L'investigador ha declarat que aquest premi suposa "en 

primer lloc, un reconeixement inesperat que no haguera 

sigut possible sense el treball i dedicació dels meus 

col·laboradors més propers, als quals agraïsc la confiança 

que han dipositat en mi per a ampliar la seua formació. 

En segon lloc, esperem que el guardó concedit per la AEC 

done al nostre grup de recerca una major visibilitat que puga 

obrir les portes a futures col·laboracions i projectes amb 

institucions tant públiques com a privades. En tercer lloc, 

hauria de contribuir a evidenciar la intensa i variada activitat 

investigadora que es desenvolupa en la pròpia Universitat 

d'Alacant. Finalment, evidentment, el present reconeixement 

ens anima a continuar dedicant gran part del nostre temps 

a la recerca científica en els camps en els quals treballem 

en els últims anys".

Todolí reconeix que és molt ràpid per a indicar quins seran 

els eixos principals del seu discurs del dia 22 de novembre, 

"però sí que m'agradaria mostrar-me agraït tant amb la AEC 

com amb el professor Manuel Jordán, membre de la comissió 

rectora de la pròpia associació, pel seu inestimable suport".

José Luis Todolí va iniciar els estudis corresponents a la 

Llicenciatura de Química en 1985 i va finalitzar en 1990. 

En 1991 realitza la defensa de la seua tesi de llicenciatura, 

per a posteriorment defensar la seua tesi doctoral al febrer 

de l'any 1994. Després de la realització del servei militar, al 

desembre d'aqueix mateix any aconsegueix un contracte de 

professor ajudant de Facultat.

En 1997 realitza una estada postdoctoral de 12 mesos 

de durada en el Laboratoire dónes Sciences Analytiques 

(Universitat Claude-Bernad, Lió, França) sota la supervisió 

del professor Jean Michel Mermet. Després d'ocupar 

una plaça de professor titular interí en 1999, al juny de 

2000 pren possessió d'una plaça de professor titular 

d'universitat. Finalment, a l'abril de 2012 obté una plaça de 

catedràtic d'Universitat, ja que ocupa fins a l'actualitat en el 

Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia 

de la Facultat de Ciències de la UA.

Ha actuat com coautor en més de 100 articles, el 90% 

d'ells publicats en revistes internacionals situades en el 

primer cuartil, 33 capítols en llibres i dos llibres, un d'ells 

publicat en l'Editorial Elsevier. Les seues publicacions han 

rebut un total de 3.300 cites donant lloc a un índex h de 32 

(Google Citations).

En 2002 la revista Journal of Analytical Atomic Spectrometry 

va publicar un nombre especial sota la denominació "Young 

Analytical Scientists" al que va ser convidat participant 

amb un article de recerca. En aqueixa mateixa revista va 

actuar com a Editor Convidat d'un nombre publicat l'any 

2009. Ha actuat com a censor de més de 150 articles de 

recerca per a les revistes de major rellevància en el camp 

de la Química Analítica. El present any ha sigut nomenat 

"outstanding referee" per la revista Journal of Analytical 

Atomic Spectrometry (RSC).

Quant a la participació en congressos, ha contribuït amb 

més de 250 comunicacions. Entre elles cal destacar 35 

ponències convidades en congressos tant de parla anglesa 

com a francesa celebrats a EUA, Canadà, Brasil, França, 

Alemanya o Holanda, entre uns altres. 

Todolí ha participat com a investigador i IP en un total de 

57 projectes de R+D finançats en convocatòries públiques. 

D'ells, ha actuat com a investigador principal en dos de 

transferència de resultats de recerca (PETRI) i altres 

dues del Pla Nacional de Promoció del Coneixement. Així 

mateix, ha participat en un total de 53 contractes d'especial 

rellevància amb empreses nacionals i internacionals i/o 

administracions. Ha dirigit i codirigit un total de nou Tesis 

Doctorals i, actualment, es troba codirigint tres més.

Els projectes de recerca han girat entorn de dues grans 

tècniques analítiques: d'una banda, la Espectroscopía de 

ICP-AES i per un altre la cromatografia de líquids d'alta 

resolució (HPLC). Fruit de la recerca en camps com 

l'alimentació, anàlisi d'aigües i determinació de metalls, 

s'han obtingut tres patents nacionals. 
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Conselleria dóna les competències definitives per a la 
unificació i construcció del Bosco

U
nes obres valorades en  6.055.125,03 euros que es 

portaran a terme entre les anualitats de 2018, data 

en què començarà l'estudi geotècnic i la redacció 

del projecte bàsic, i els últims pagaments què s'hauran de 

fer a finals de 2021, quan l'obra haurà d'estar finalitzada. 

La regidora d’Educació explicava en juliol que a la licitació 

demanarien que el pagament el fera directament la 

Generalitat Valenciana i NO l'Ajuntament de Cocentaina, 

tal com es va establir en la reunió del passat 6 de juliol 

amb el Secretari Autonòmic d'Educació, Miquel Soler, sent 

Generalitat qui pagarà directament a les empreses pels 

seus serveis. Amb tot, destacava, Estepa, edil contestana, 

«l'Ajuntament de Cocentaina haurà de fer-se càrrec de 

les obres de conversió de l'alberg municipal (antic IES) 

en l'aulari per al Bosco II, una inversió que quedarà per 

al futur». Un projecte que l'equip de govern, els tècnics i 

l'equip directiu del Bosco ja porten diversos anys treballant.

En aquests moments l’alcaldessa i les tècniques de 

l’Ajuntament ja estan treballant en el pleg de condicions 

per a la redacció del projecte de la nova escola i la direcció 

d’obra, una licitació que serà «complicada, que comptarà 

sempre amb l’opinió de la comunitat educativa del Bosco, 

i amb un procediment llarg, ja que es tracta d’un projecte 

milionari i així ho contempla la llei; no obstant això, actuarem 

amb tota la rapidesa possible perquè per a l’equip de govern 

açò és una prioritat absoluta».

Des de l’equip de govern es mostren satisfets i molt 

il·lusionats amb la delegació definitiva de les competències 

per a la tan necessitada unificació del Bosco, «entrem en 

una etapa de feina duríssima però el premi serà una escola 

unificada i això és la millor motivació que  qualsevol servidor 

públic pot tindre».

NP Ajuntament de Cocentaina
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NP Ajuntament de Cocentaina

L
es obres estan valorades en  52.391,72 euros i tal com 

es va comprometre el govern contestà han començat 

abans que l’alumnat s’incorpore al curs escolar i 

després d’haver passat per la corresponent licitació que, 

segons explica l’alcaldessa, Mireia Estepa, no ha estat fàcil: 

«la tramitació ha sigut complicada perquè és la primera 

vegada que l’Ajuntament de Cocentaina s’enfronta als 

tràmits administratius d’Edificant i tenim molt de personal 

municipal de vacances, a més, les empreses que s’han 

quedat l’obra també tenen als treballadors de vacances, 

però entre tots hem fet un esforç considerable per iniciar 

l’obra el més ràpid possible».

Està previst que les obres duren uns 3 mesos; no obstant 

això, s’han planificat de forma que el màxim de soroll i 

brutícia es produïsca abans que comence el curs, així i tot, 

estan previstos elements de minoració del soroll per a no 

causar excessives molèsties durant les classes.

El govern socialista es mostra satisfet amb el transcurs 

del Pla Edificant i recalca la importància que el Real Blanc 

es convertisca en un centre totalment adaptat i lliure de les 

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

Per la seua part la senyora Estepa, regidora d’Educació, 

apunta «des de l’equip de govern ja vam dir que Edificant 

anava a ser la nostra prioritat perquè les instal·lacions 

educatives clamaven des de fa anys per una inversió digna 

de Conselleria, ara està en mans de l’Ajuntament i forçarem 

el motor el que siga necessari perquè el nostre poble tinga 

les escoles que es mereix».

NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha resultat beneficiari del 

Pla d'Ajudes a Projectes Locals de Cultura, Turisme i 

Mobilitat llançat per la Generalitat Valenciana amb la 

intenció de col·laborar amb els municipis en la recuperació i 

posada en valor del seu patrimoni cultural. En total, el govern 

de Ximo Puig destinarà 26,6 milions d'euros en aquest 

paquet d'ajudes, dels quals més de 152.000 euros arribaran 

fins a Cocentaina. Aquestes actuacions de recuperació del 

patrimoni seran finançades pel fons europeu Feder, amb 

les aportacions que també faran els mateixos ajuntaments.

A la signatura de l’acceptació de les ajudes acudia la regidora 

d’Urbanisme, Mariona Carbonell, qui recollia de mans del 

President de la Generalitat l’encàrrec per a l’Ajuntament de 

Cocentaina.

Pel que fa a Cocentaina, el Govern local va sol·licitar 

aquestes ajudes en la convocatòria de 2017. En concret, 

els projectes aprovats són dos: (1) la recuperació i posada 

en valor del Refugi Antiaeri de Cocentaina-Palau Comtal, 

dotat amb 101.286,89 euros, i (2) la recuperació i posada 

en valor de la Torrassa en l'entorn del Castell de Cocentaina, 

amb una ajuda de 51.515,20 euros. Amb tot, el consistori 

contestà haurà d'aportar una part per a completar el cost 

total dels treballs entre les dues actuacions. Concretament, 

les arques municipals contribuiran amb 65.000 euros, tal 

com es va aprovar a l'últim plenari, uns diners que provenen 

del romanent positiu de tresoreria (recursos propis).

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, ha afirmat que 

“aquest tipus d'ajudes són importantíssimes per poder 

recuperar el ric patrimoni contestà que fins ara no s'havia 

pogut mostrar al públic perquè no comptava amb les 

condicions necessàries per a la seua exhibició. Aquesta 

ajuda del Consell incrementarà el valor monumental 

de Cocentaina, recuperarà i consolidarà part del nostre 

patrimoni i, a la fi, suposarà una inversió molt important per 

al nostre poble que, de segur, es tradueix en molts altres 

beneficis per als veïns i veïnes i en un atractiu turístic més 

per al municipi”.

Aquests dos projectes formen part del pla de treball 

quadriennal del govern contestà que veu així complit un dels 

seus objectius per a aquesta legislatura. Uns treballs que 

s’enfronten «amb molta il·lusió i que resultaven necessaris 

per posar en valor una part, fins a avui oculta, de la nostra 

història», apuntava l’edil de Patrimoni, Marcela Richart, 

qui comentava que «fa dos anys que s’està treballant en 

el projecte del Refugi Antiaeri i que ara siga possible, junt 

amb la Torrassa del Castell, gràcies a la injecció econòmica 

de Generalitat és un regal per a tot el poble».
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Jordi Pla: “Cocentaina és l’únic de 30 pobles que al programa 
Senderisme entre Muntanyes, ofereix una ruta urbana”
NP Col·lectiu 03820-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís valora positivament la 

col·laboració entre les mancomunitats de l’Alcoià-

El Comtat i la Vall d’Albaida en matèria turística i 

mediambiental amb el programa Senderisme entre Muntanyes. 

Així i tot, des de la coalició mostren la seua total sorpresa 

davant el fet que l’Ajuntament de Cocentaina haja organitzat 

una ruta urbana dins d’un cicle de rutes per les muntanyes.

Segons el regidor Jordi Pla, “no entenem com dins d’un 

cicle d’excursions per les nostres serres, l’Ajuntament de 

Cocentaina organitza una ruta pel nucli urbà del municipi. 

No té cap lògica ni cap trellat.”

A més a més, Pla explica que “Cocentaina és l’únic dels 

30 pobles i de les 30 activitats programades que no ofereix 

una ruta mediambiental dins de les rutes per les muntanyes 

del nostre entorn”

“És curiós que sent una entrada natural a la Serra de 

Mariola i tenint 1.831’59 hectàrees de Parc Natural, l’equip 

de govern visca d’esquenes a la nostra serra. Un exemple 

més de la nul·la planificació turística i de la poca sensibilitat 

de l’equip de govern a l’hora de promocionar el turisme 

mediambiental al nostre poble”, ha afegit Pla.

Hacer grandes nuestras fiestas
NP PP de Cocentaina

L
as Fiestas de Moros y Cristianos son una parte 

fundamental del patrimonio cultural de Cocentaina. 

Además, gracias a generaciones y generaciones de 

festeros, son un referente provincial con una personalidad 

e historia únicas.

El PP no quiere que caigan en el olvido y desde la 

formación, piden que las criticas que año tras año se 

acumulan, sean recogidas por la concejalía y se establezcan 

acciones dirigidas a satisfacer las demandas de nuestros 

festeros.

Los populares también lamentan que este año se haya 

prescindido de las populares verbenas. El portavoz de la 

formación, Rafa Montava lamenta que “no fue sometida ni 

a votación” y añade que “hay un punto intermedio entre 

la fiesta y el descanso de los vecinos, tomar decisiones 

drásticas porque durante dos o tres noches hay un 

divertimento no es la solución, nosotros apostamos por 

cumplir la normativa de decibelios, trasladar las berbenas 

a focos diferentes y cumplir la disciplina horaria”.

Desde la formación también alertan de la necesidad de 

sacar del cajón el Plan de Turismo para exportar, desde ya, 

una marca potente respaldada por unos museos locales 

renovados que transporten a los visitantes a las más 

recóndidas anécdotas de nuestra historia. 

Posem punt i seguit a les nostres festes patronals

A
caben les Festes de Moros i Cristians 2018, però ja 

comencen els preparatius per a les del 2019.

Cal destacar que enguany s'ha commemorat el 418 

aniversari de l'elecció i proclamació de Sant Hipòlit Màrtir 

com a patró del nostre poble.

Una multitud d'actes en la programació han permés 

disfrutar a veïns i visitants d'una de les festes patronals amb 

més renom de tota la comarca del Comtat.

Des del Partit Popular de Cocentaina, volem felicitar la 

Junta de Festes i a les dèsset filaes pel seu esforç i treball 

constant i sobretot als quatre càrrecs d'enguany: Capità 

Cristià de la Filà Cavallers de Llúria, Abanderat Cristià de la 

Filà Maseros, Capità Moro de la Filà Kabilenyos i Abanderat 

Moro de la Filà Muladis. Destaquem el 150 aniversari de la 

Cavalleria Ministerial i la Filà Llana.

NP PP de Cocentaina

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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Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

QUÈ HEM FET?

Durant el mes d'agost i coincidint amb les festes en Honor 

a Sant Hipòlit, s'ha presentat la campanya per a reutilitzar 

els gots de plàstic. De manera conjunta la Regidoria de 

Festes, FCC i els hostalers s'han sumat a la Campanya de 

12 mesos 12 gestos, per a fomentar l'ús de gots reutilitzables 

durant els dies de festes; aquesta iniciativa que ha servit per 

a prendre consciència de l'impacte que es genera amb tots 

els residus ha servit per a iniciar el camí per a aconseguir 

una Cocentaina amb zero residus de gots de plàstic durant 

els dies de festes.

GEST DE SETEMBRE: Deixar el cotxe a casa i prioritzar el 

transport públic i la bicicleta.

Durant setembre es desenvolupa la setmana europea de 

la mobilitat, es busca fomentar una mobilitat responsable 

en la qual prevalga l'ús del transport urbà i la bicicleta. 

El lema d'enguany és “Transport multimodal, combina i 

mou-te”. En aquesta ocasió, la Unió Europea ens anima a 

fomentar l'ús i combinació de diferents maneres de transport 

en els desplaçaments urbans de persones i mercaderies, 

per a aconseguir una major comoditat, rapidesa, estalvi i 

sostenibilitat.

La combinació de diferents maneres de transport implica 

augmentar al màxim els beneficis per als passatgers: els 

costos, la rapidesa, la flexibilitat, la comoditat, la fiabilitat, 

etc. També ofereix beneficis per a la societat: reducció de 

la contaminació i la congestió, millora de la qualitat de vida 

i de la salut, i uns altres.

III JORNADA COCENTAINA CAP A LA SOSTENIBILITAT: CANVI  

CLIMÀTIC, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I TURISME AMBIENTAL

El canvi climàtic és un dels grans desafiaments de 

la humanitat, segons la Comissió Europea “l'eficiència 

energètica és la manera més eficient i ràpida de reduir 

les emissions, de millorar la seguretat energètica i la 

competitivitat, de fer el procés energètic més assequible per 

als consumidors així com de crear ocupació”, en aquestes 

jornades es vol realitzar unes trobades per a reflexionar i 

conéixer experiències properes a millorar l'eficiència així 

com conéixer la seua aplicació en el desenvolupament del 

turisme, fomentant l'eficiència i la transformació digital.

Aquesta III Jornada Cocentaina cap a la sostenibilitat, es 

desenvolupa entre el 17 i el 30 de setembre, a la Casa de 

la Joventut amb el següent programa:

17 Dilluns: 19.30 h. Inauguració de les jornades.

18 Dimarts: 19.30 h. Presentació Programa PAES i 

resultats locals.

19 Dimecres: 19.30 h. Canvi climàtic i mobilitat elèctrica

21 Divendres: 19.30 h. Experiències de Cooperatives 

elèctriques renovables.

22 Dissabte. DIA SENSE COTXE. Setmana europea de la 

mobilitat.

25 Dimarts: 19.30 h. Conferència, “La innovació i la 

transformació digital”

26 Dimecres: 19.30 h. Presentació del Pla de Dinamització 

Turística de la Mancomunitat Alcoià-Comtat i Pla Estratègic 

de Turisme de Cocentaina.

27 Dijous: 19.30h Turisme sostenible per al desenvolupament 

de la nostra comarca. Panell d'experiències locals.

28 Divendres: 19.30h Presentació llibre. Ferran Albors.

30 Diumenge. AMB BICI PER LA VIA VERDA. Inscripcions 

en el Poliesportiu.

¡PARTICIPA Y ACTUA!!!

#canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”



25Revista El Comtat setembre 2018

Saxteneum fest 2018, una tercera edició plena d’èxits

E
l Saxteneum Fest 2018 es va celebrar en Cocentaina 

els dies 25, 26, 27 i 28 de juliol. El festival va estar 

dedicat al saxòfon amb activitats molt diverses com 

classes individuals, col·lectives, xerrades, exposicions i 

assajos però també concerts que se celebraven totes les 

nits, en acabar la jornada. 

Aquest any, entre les novetats que va aportar aquesta 

edició del Saxteneum, es trobaven les classes de relaxació 

i estiraments per als músics impartides per la professora 

Noelia Llopis, amb l’objectiu d’adquirir rutines per evitar 

lesions i males postures a l’hora de tocar algun instrument 

i, per altra part, un taller de jazz impartit per un mestre 

en la matèria, Jesús Santandreu, saxofonista de jazz, 

professor d’improvisació en Sedajazz i de composició de 

jazz, harmonia, entrenament auditiu i arranjaments al 

Conservatori Superior Joaquin Rodrigo de València.

El Saxteneum Fest ha comptat amb el recolzament de 

l’Ajuntament de Cocentaina, la Fundació Sanganxa i l’Ateneu 

Musical de Cocentaina i a més, també ha comptat amb la 

col·laboració de nombrosos sponsors que han ajudat a que 

aquesta tercera edició fora una realitat com són l’Institut 

Valencià de Cultura, Sanganxa Music Store, Caixa Ontinyent, 

Selmer, Vandoren, Essential, Jupiter, Yamaha, Tien21, Sofco, 

Frescoreta, Bosch Service i Bautista Sanz Domenech. 

Cada jornada del Saxteneum Fest 2018 va acabar amb un 

concert diferent. El dia 25 de juliol, Recital de piano a càrrec 

de Sergi Pacheco Portalés, jove pianista de gran recorregut 

nacional i internacional que va estar formant part de les 

dues edicions anteriors del Saxteneum fest com a pianista 

acompanyant. Va interpretar peces que requerien d’un gran 

virtuosisme i que va encantar a tot el públic assistent. En 

aquesta edició també ha acompanyat a l’alumnat en les 

seues classes.

El dia 26 de juliol el concert va córrer a càrrec d’un quartet 

de saxofons format per a l’ocasió pels professors del curs. 

La cita musical tenia com a nom “Tribute a Iturralde” i en 

ella, 3+1 Quartet format per Eladio Sellés, Raül Richart, 

David Castelló i Moisés Olcina, van fer un homenatge al 

mestre saxofonista Pedro Iturralde interpretant reconegudes 

peces del també compositor comptant amb la col·laboració 

del pianista Sergi Pacheco en el mateix. Una posada en 

escena molt vistosa amb vestimenta de vius colors va ser 

un reclam per recordar que el 26 de juliol però de fa 20 

anys, Pedro Iturralde havia estat en el Palau Comtal amb 

motiu dels cursos de música de la Societat Ateneu Musical 

de Cocentaina.

El dia 27 de juliol va ser el torn de Randy Greer Quartet, 

emmarcat dins de la sisena edició de Jazz amb la Manco. El 

jazz, el blues i el swing van ser els protagonistes on el quartet 

format per veu, saxòfon, bateria i òrgan hammond van fer 

la delícia d’uns assistents que van gaudir amb cada peça.

El festival dedicat al saxòfon va acabar amb el Concert 

de Cloenda el dia 28 de juliol precedit per una Marching 

band formada per més de 30 saxòfons: soprans, alts, tenors 

i barítons que van desfilar des de la part alta del Passeig 

del Comtat fins al Centre Cultural El Teular. Al concert, els 

assistents van poder gaudir del virtuosisme del professor 

Antonio Felipe Belijar al soprà i d’un duo amb el professor 

Eladio Sellés al tenor. Després s’entregaren els diplomes 

a cadascun dels alumnes que han estat aprofitant el curs 

durant quatre intensos dies i van tancar el programa les 

peces d’ensemble de saxòfons i solista que van delitar al 

públic.

El Saxteneum Fest 2018 acaba amb una sensació molt 

positiva gràcies a l’augment d’alumnat matriculat, en aquesta 

edició d’arreu d’Espanya i també a la major afluència de 

públic als concerts de cada nit, totalment gratuïts. Un festival 

que tanca amb sensacions molt bones per part d’alumnat 

i professorat ja que ha sigut una edició molt enriquidora on 

ambdós han aprés uns dels altres i on l’objectiu principal 

sempre ha sigut fer gaudir del saxòfon i de la música.

Premsa Saxteneum Fest Cocentaina: Neus Blasco Marín
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Estàncies en la Serra Mariola
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 27 de juliol i a la Sala d’Exposicions del poble 

de Muro, va tindre lloc un esdeveniment musical de  

relleu per a tots els amants de la música, com va ser 

l’extraordinària i emotiva presentació del CD, “Estàncies 

en la Serra Mariola”. Concert per a guitarra i orquestra 

de plectre, composat pel músic murer, Juan Luis Nicolau 

Gonzalbez, que el propi autor amb la guitarra i acompanyat 

per l’Orquestra de Pols i Plectre “La Paloma”,  gravaren a 

Cocentaina el 29 d’abril de 2017.

Aquesta excel·lent partitura ha estat guardonada amb 

la medalla d’or de composició, en els “Globals Music 

Awars”, (California). Tota l’obra és com un homenatge a les 

tradicions, l’entorn natural, la gastronomia, però sobre tot, 

està dedicada a totes les persones que viuen en els pobles 

que envolten la Serra Mariola.

Acompanyaven a Juan Luis en la taula presidencial 

diferents personalitats del mon de la cultura i de la música; 

com eren la directora de les seus universitàries de la 

Universitat d’Alacant, Eva Valero; José Luis Todolí director de 

la seu universitària de Cocentaina; Sergi Silvestre regidor de 

cultura de l’Ajuntament de Muro; Ramón Garcia professor, 

compositor i director musical. Igualment estaven presents 

representants de la fàbrica de Guitarres l’Alhambra Javier 

Mengual, un gran artesà en la construcció de guitarres i el 

nou gerent Valerià Torregrosa.

 Tots ells van elogiar la personalitat de Juan Luis Nicolau, 

tant en la seua faceta professional com musical, però sobre 

tot van destacar la seua vessant humana, la seua capacitat 

de treball i la seua senzillesa. Finalment va prendre la paraula 

l’autor de l’obra, agraint-los les seues paraules, i ens va 

mostrar la seua passió i devoció per la música, amés de  la 

seua estima per les seues arrels mureres, descrivint-nos fil 

per randa, entre nota i nota, el significat de l’obra.  

 Obra que es divideix en tres moviments: “Eixint de la 

Plaça”, “Entre Oliveres”, i Des de la Penya el Frare, els 

quals evoquen diferents llocs de la  Mariola. El que és una 

demostració més, com hem dit abans, de la sensibilitat 

humana i musical del seu autor, l’estima a la seua terra, a 

la seua història, a les festes i tradicions del seu poble.

El primer moviment “Eixint de la Plaça”, ens descriu la 

solemnitat de les esglésies que s’alcen en mig de les places 

dels nostres pobles, així com el caràcter jovial i alegre dels 

llogarencs. El segon moviment, “Entre Oliveres”, es recrea 

en un passeig pels nostres camps on la naturalesa pren 

protagonisme. El tercer moviment titulat “Des de la Penya el 

Frare”, te un caràcter descriptiu, on es reflecteix un passatge 

de les batalles esdevingudes durant la reconquesta: Les 

hostes gerreres desfilen i es preparen per a l’encontre, es 

produeix un últim intent de diàleg entre els dos bàndols, 

abans que les llances solcaren l’aire d’un costat a l’altre, 

donant pas a la marxa final. El concert és una clara referència 

a un tema popular que s’emmarca dins de l’entorn de les 

nostres comarques.

Finalment Juanlu va agrair i donar les gràcies a les 

entitats que van fer possible aquesta gravació, en especial 

a l’Orquestra de Pols i Plectre “La Paloma”, per la seua 

important aportació en la gravació d’aquest CD; entitat a la 

que pertany Juan Luis des de fa 30 anys, aportant la seua 

saviesa musical. En paraules del propi autor, ens deia que 

als Estats Units, no es creien que una orquestra de plectre i 

de músics amateurs, sonara conforme sona aquest concert; 

la qual cosa diu molt dels nostres músics.

L’acte el va tancar Juan Luis Nicolau, interpretant uns 

fragments de música clàssica i popular com el Tio Pep inclòs 

en el CD, que van fer embogir al nombrós públic assistent, 

amb aquestes magnífiques interpretacions.

Des d’aquestes pàgines de la revista el Comtat, felicitar 

i donar-li la més cordial enhorabona a Juan Luis Nicolau 

Gonzalbes, per haver-nos regalat aquesta magistral partitura, 

i encoratjar-lo a que continue treballant per la música.
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activitats especials

E
l mes de juny passat, al Centre de Respir, es va realitzar 

un taller de canvi d'estació per a celebrar l'arribada de 

l'estiu. Les persones usuàries van elaborar un mural, 

a més de pintar motius mariners per a decorar les sales. 

Vam aprofitar l'activitat de musicoteràpia per a fer un repàs 

de cançons d'estiu populars, on no va faltar el ball i els 

somriures.

A la fi del mes de juny i amb motiu de la Publicació de 

les Festes de Moros i Cristians de Cocentaina, al Centre de 

Respir es va fer una festa en la qual vam veure vídeos de la 

Publicació d'altres anys, A més, es va celebrar amb música 

de moros i cristians i, per a acabar, es va degustar un gelat.  

Un any més aprofitem el 6 de juliol per a fer una festa 

temàtica de Sant Fermí. Per a això, es va preparar un mural 

i es va fer un bou de paper i cartó. Les persones usuàries 

van gaudir d'un matí cantant cançons populars i ballant 

pasdobles.

El 19 de juliol coincidint amb la setmana de la trobada 

de noves tendències en música i educació “Sent-me” 

Cocentaina, l’alumnat ens van delectar amb un concert que 

va animar a tots els assistents. Ens van contagiar amb la seua 

música de la seua alegria i bon humor. Des d'ací, els donem 

les gràcies per trobar tots els anys una estona per a fer arribar 

la música a les persones usuàries del Centre de Respir.

I per a acabar de celebrar l'estiu, el passat 25 de juliol 

vam poder gaudir d'un matí molt agradable esmorzant al 

Pla de la Font. Van ser convidats els familiars dels nostres 

usuaris i usuàries i vam celebrar un esmorzar especial de 

fi de curs envoltats de música i de ball. Des d'ací volem 

agrair als voluntaris i voluntàries de Cocentaina per comptar 

sempre amb el seu suport.



28 Revista El Comtat setembre 2018

Afama Cocentaina

E
l pròxim 21 de setembre, l’Associació de Familiars 

i amics de Malalts d’Alzheimer i altres malalts 

dependents de Cocentaina i Comarca, AFAMA, 

celebra el DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER. Baix el lema 

“Consciència Social” es pretén arribar a tota la societat, 

al màxim de persones possibles, convidant-los així a que 

participen en totes les activitats programades. A continuació 

us fem un avanç.

-Dijous 13 de setembre: taula informativa al mercat. 

-Divendres 14 de setembre: “QUINTO I TAPA” BENÈFIC. 

A partir de les 20:00 hores, el Bar “Gat Negre” organitza 

“quinto i tapa” a benefici d’AFAMA.

-Dimarts 18 de setembre: a les 18h, MISSA EN HONOR A 

LES PERSONES DIFUNTES DE L’ASSOCIACIÓ al convent 

de las trinitàries.

-Dimecres 19 de setembre: a les 17h, en el saló d’actes 

del Centro Social Real Blanc, actuació CANTAUTORS 

MEDITERRANIS a càrrec de “L’escoleta de la rondalla La 

Lira de Muro”. Festa per a les persones usuàries. 

-Divendres 21 de setembre: DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER

A les 12h.- Programa de ràdio especial.

A las 18:30h.- en el Centre Social “Real Blanc” lectura 

del manifest i solta de globus Verds.

A continuació en el saló d’actes xerrada: “Malaltia 

d’Alzheimer: què hi ha de nou” a càrrec de Jorge Santonja 

Sanz (Metge d’AFAMA Cocentaina, AFA Alcoi i Residència 

PMD Mariola, Alcoi. 

Entrega de la cinquena  edició del premi a la col·laboració 

AFAMA Cocentaina. 

-Dissabte 22 de setembre: ACTE BENÈFIC

A les 20h.- Al centre cultural “El Teular” de Cocentaina 

tindrà lloc una Gala Lírica a càrrec de la Sociedad “El 

Trabajo” d’Alcoi. Entrades: 5€. 

-Dilluns 24 de setembre: a les 17h, en el saló d’actes del 

Centro Social Real Blanc es presentarà el dispositiu de 

protecció personal “Sènior Single” a càrrec d’empleats de 

de Caixa Bank de Cocentaina.

A continuació es presentarà “El Capità Zheimer”  a càrrec 

del seu autor Nacho Golfe i amb la col·laboració de Dolors 

Insa Bibliotecària de Cocentaina. Part dels beneficis d’aquest 

llibre es destinaran a AFAMA Cocentaina. 

-Dimarts 25 de setembre:  Viatge. Ruta pels palaus de la 

Vall Digna.

A mes a mes, AFAMA Cocentaina s’uneix a la campanya 

de sensibilització per l’Alzheimer “FENT PINYA PER 

L’ALZHEIMER” que es durà a terme a tot el País Valencià.  

Des del 10 de juliol i fins al pròxim 21 de setembre, Dia 

Mundial de l'Alzheimer, les Associacions de Familiars de 

Persones amb Alzheimer de la Comunitat Valencianes 

estaran bolcades en una campanya de sensibilització que 

es desenvoluparà a través de les xarxes socials, i que es 

basa a mostrar imatges dels participants en grup, units pels 

muscles o les mans, formant un cercle. Es tracta de; “Fent 

Pinya per l’Alzheimer” que, tal com va ocórrer amb gran 

èxit amb la campanya “Abraçades per la Memòria”, pretén 

cobrir tot el territori valencià en una mostra de solidaritat i 

compromís amb esta malaltia que cada vegada afecta més 

persones, ja siga als que la patixen com als seus familiars. 

En esta ocasió, el lema coincideix amb el del pròxim Congrés 

Autonòmic sobre l'Alzheimer, “Fent pinya creixem junts” que 

tindrà lloc el 6 d'octubre a Algemesí. La idea està inspirada 

en les Muixerangues, típiques d'esta localitat, les bases de 

les quals es coneixen amb el nom de pinya. L'objectiu és 

que tot el públic s'unisca a esta campanya demostrant amb 

un gest la seua implicació amb l'Alzheimer.

Pots encontrar la campanya a la pàgina del Facebook 

“Fent pinya per l’Alzheimer” https://www.facebook.com/

fentpinyaALZHEIMER/ i pots penjar les teves fotos també a 

twitter https://twitter.com/FEVAFAAlzheimer?lang=es, amb 

el hastag #fentpinyaALZHEIMER.
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E
l 8 de setembre organitzem amb l'ajuda de Decathlon de 

Cocentaina la II ª Competició  Il·lusiona´t -Tennis Mesa 

- Decathlon Cocentaina - Discapacitat Intel·lectual  amb 

les modalitats adapta i habilitats. Es realitzaran en l'Expositor 

de la Tenda de Decathlon , perquè el puguen veure tots els 

vagen a fer qualsevol compra .

Participaran els equips Club Tennis Taula Ontinyent, 

Cepivall i Il·lusiona´t. Amb el  plaer de veure jugar als 

Campions d'Espanya en les dues modalitats.

Seguim amb la Campanya de Recollida de Tapons 

Solidaris destinats a les ajudes de les necessitats que ens van 

sorgint, donant prioritat a les més necessàries que vegem. 

Diàriament, conforme ens avisen, anem passant pels 

punts de recollida per a arreplegar-los i portar-los al nostre 

magatzem. Quan tenim el magatzem ple, ens deixen el 

furgó de Fruites i Verdures Mari Carmen per a portar-los 

a la bàscula i aconseguir l'ajuda econòmica, allí ens van 

acumulant els diners equivalents, fins a tenir una exigència 

d'una necessitat d'alguna persona i retirem la quantitat 

necessària de diners per a aquesta urgència.

Agraïm la vostra col·laboració per a poder aconseguir entre 

tots el propòsit d'ajudar a qui ho necessite . Animar-vos per 

a seguir deixant els vostres tapons en els diferents punts 

de recollida que tenim per tota la comarca. Per a qualsevol 

consulta contactar ambla nostra associació en els telèfons.- 

664084796 i 965593252 .

de Cocentaina un joc adaptat
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat any es van instal·lar tres jocs adaptats 

a diferents parcs de Cocentaina, sent un d’ells 

subvencionat per l’Obra Social La Caixa gràcies a les 

gestions de l’entitat Il·lusiona’t, per al suport de persones 

amb diversitat funcional.

L’associació contestana va ser l’encarregada de preparar 

tota la documentació necessària perquè l’Obra Social La 

Caixa fera la donació d’un joc adaptat a l’Ajuntament de 

Cocentaina, una acció totalment desinteressada de la que 

es pot gaudir al parc de l’avinguda País Valencià.

Mireia Estepa, regidora d’Autonomia Personal, agraïa el 

treball fet per Il·lusiona’t i la col·laboració de La Caixa «han 

treballat buscant una acció que beneficiara a tot el poble i 

no sols a ells i això parla molt bé de la seua solidaritat. Hem 

de donar-los les gràcies per haver fet possible que tinguem 

un parc més on tots els xiquets i xiquetes puguen jugar 

independentment de les seues capacitats».

En 2017 l’Ajuntament de Cocentaina va fer una inversió 

important per a convertir els parcs del municipi en zones 

de joc accessibles i en els parcs del Paquito el Xocolatero, 

el Ferrocarril, la zona 4.4. i el del País Valencià va instal·lar 

jocs adaptats. No obstant això, la falta de civisme d’algunes 

persones ha fet que dos jocs, que tenen un cost total de 

4.000€, estiguen trencats sense solució i que dos panells de 

la nova cartelleria s’hagen hagut de canviar pel vandalisme 

d’alguns individus.



30 Revista El Comtat setembre 2018

Eusebio Pascual a les portes del professionalisme després 
d’adjudicar-se la volta a Tenerife

E
usebio Pascual s'ha encarregat de fer bo allò que diu: 

"no hi ha dos sense tres". Després de guanyar durant 

aquesta campanya les voltes a Segòvia i Zamora, el 

corredor del Mútua Llevant-Bioracer acaba d'adjudicar-

se la de Tenerife, per a ciclistes elit i sub23, després de 

realitzar una autèntica exhibició en l'última etapa, de 47,2 

quilòmetres, que va unir Santa Cruz i La Llacuna. El ciclista 

contestà va parar el temps en 1-28-01. A 30 segons va 

arribar Jorge Martín Montenegro (Cortizo-Anova), mentre 

que el fins ara líder de la prova, Adrià Moreno (AVC Aix en 

Provence), perdia 54 segons. D'aquesta forma, Pascual 

conquistava el groc, amb 38 segons d'avantatge sobre 

Moreno i 2-41 en relació amb Montenegro, que li van 

acompanyar en el podi.

Com els dèiem, el contestà Eusebio Pascual, de l'equip 

Mútua Llevant-, Bioracer s'ha convertit en el guanyador de 

la LXIII Volta Ciclista Illa de Tenerife, arrabassant el lideratge 

a Adriá Moreno, del Aix en Provence, que havia vençut en 

dues etapes consecutives. 

L'última jornada d'aquesta competició, que va tindre el 

diumenge 2 de setembre pels municipis de Santa Cruz, 

Tegueste i La Llacuna, va ser decisiva per a la victòria de Pascual, 

que també va guanyar el mallot verd de les metes volants. 

Eusebio Pascual relata que els moments més durs que va 

viure van ser en els quals estava sol i havia de traure temps 

d'avantatge sobre el líder: "un dia abans vaig recórrer amb 

cotxe tots els quilòmetres. Sabia que era molt dura, però 

l'equip es va bolcar amb mi i al final vaig poder guanyar 

l'etapa i la general també". 

En la classificació per equips va obtindre el primer premi 

l'equip francès Aix en Provence, que es va situar líder des 

de la primera jornada de la Volta. En segon lloc, amb una 

destacada actuació, l'equip de Tenerife Tenerife Bike Point, 

que va escalar un lloc en l'última etapa i el disputat tercer 

lloc va ser per al Mútua Llevant- Bioracer.

trayectoria ascendente

E
l día 1 de agosto, Luis H. Agulló Ibáñez, participó en el 

Campeonato TERMOFORMAS DE LEVANTE y consiguió 

premio especial para “la bola más cerca”.  Tras 8 

torneos disputados, de los 11 que componen la temporada 

puntuable, el joven contestano, sigue líder destacado.

En los resultados de los octavos de final del Match 

Play, Luis Agulló es el favorito después de vencer a Jesús 

Quesada.

 Los días 3, 4 y 5 de agosto se celebró el Torneo A.R. 

Conde de Barcelona en el Real Club de golf Campoamor 

Buque insignia de este campo.

La competición ha llegado este año a su edición 27, 

con la participación de 234 jugadores, siendo una de las 

competiciones de golf con más solera y que cada mes de 

agosto se juega desde hace 27 años.

Luis H. Agulló ha quedado en un dignísimo SEGUNDO 

clasificado, escapándosele la máxima clasificación en el 

último hoyo, a pesar del insoportable calor, con más de 35 

grados, después de tres calurosos días de competición.

Nuestra enhorabuena al contestano Luis Hipólito Agulló.
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C
om ve sent habitual als darrers anys des de l'Ajuntament 

de Cocentaina, mitjançant la regidoria d'esports, es 

realitza un reconeixement en forma de recepció als 

esportistes que han destacat durant aquesta temporada.

Enguany han sigut molts els esportistes que han 

aconseguit grans resultats, però s'ha volgut reconèixer la 

magnifica temporada realitzada i títols aconseguits per dos 

grans esportistes contestans, com ho són, Carlos Pascual 

i Eusebio Pascual i al mateix temps al Contestano amb la 

categoria del juvenil.

Destaquem les victòries a la general de la volta ciclista de 

Zamora i Segovia, per part d'Eusebio Pascual i a les victòries 

aconseguides als respectius campionats autonòmics 

absoluts de la cursa vertical de Villena i del km vertical al 

Puig Campana, per finalitzar reconèixer al Contestano juvenil 

per l'ascens aconseguit a regional preferent en aquesta 

temporada 2017/2018.

«Hem de sentir-nos orgullosos dels esportistes i de l'esport 

contestà en tot els seu conjunt, tant per l'alt nivell  demostrat 

en diferents modalitats esportives, tant en individual, com 

en equip i als mèrits i grans resultats aconseguits durant 

la temporada", destacava el regidor d’esports Saúl Botella.

Enhorabona a tots i a seguir treballant amb la mateixa il·lusió!!!
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Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

Floració a principis de l'estiu, sobretot en els 
primers dies del mes de juliol, ja que aquesta 
planta es cria en altituds superiors als mil 
metres. Es recol·lecta la part aèria fins a un 
pam per sota de les flors.

És una planta la principal propietat de la qual 
és la diürètica i s'utilitza primordialment en 
tota classe d'inflamacions de l'aparell urinari, 
com la cistitis. 

Fa molts anys el meu oncle Juanito “del 
19”, estant a la font del Pouet, em va dir que 
em volia ensenyar una planta a la qual ell 
li deia "vareta d'or", que es trobava enmig 
de les roques a la part dreta pujant des de 
la font a l'Alt de Montcabrer. Més tard, en 
consultar amb altres persones de la saviesa 
popular, va resultar ser la vara d'or. En aquell 
moment, vam trobar algunes plantes juntes 
que, quan floreixen totes, formen un paisatge 
espectacular.

REMEI CASOLÀ:

Així mateix, aquesta planta trenca les pedres 
i expulsa l'areneta dels renyons i conductes 
urinaris, i en casos de retenció de líquids 
afavoreix la secreció de l'orina. Aquesta herba 
s'utilitza en infusió per a rentar i cicatritzar 
ferides, o en forma de cataplasma per a 
èczemes, fongs, grans, etc.
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E
l síndrome postvacacional no es una patología como tal, 

sino un “trastorno adaptativo”. La persona que lo sufre 

tiene una sintomatología similar al estrés cuando, al final 

de un periodo de descanso más extenso de lo habitual, no se ve 

capaz de responder al alto número de demandas que supone 

la vuelta a la rutina o el regreso a su vida laboral.

Se suele considerar como algo normal, transitorio y no 

patológico, pero cerca del  35% de la población ha padecido 

en algún momento algunos de los síntomas al incorporarse al 

trabajo, por tanto,  no es un problema alarmante siempre que 

acabe desapareciendo paulatinamente a los 10 o 15 días.

Si estos síntomas debidos a los cambios adaptativos se 

perpetúan más allá de un mes, pueden dar lugar a un verdadero 

síndrome de ansiedad generalizada o un estrés crónico. Ante 

esta situación, lo mejor es consultar con un especialista.

Algunas de las variables que aumentan la probabilidad de 

padecerlo son:

síndrome de burnout (o estar quemado), estrés laboral, 

mobbing, etc.

los que se ha llevado a cabo demasiadas actividades y no se 

ha descansado adecuadamente.

Se caracteriza por un cuadro de características parecidas al 

estrés y la ansiedad, tales como:

física.

somnolencia por el día.

recurrentes.

trabajo.

frecuentes, apatía y desmotivación.

estómago, etc.

nuevo al entorno laboral.

Lo mejor para combatir el síndrome postvacacional es 

prevenirlo para evitar su aparición. Para ello, pueden llevarse 

a cabo algunas conductas como:

vacaciones para nuestra adaptación y programar el regreso a 

casa de forma anticipada y relajada.

al trabajo, sino varios días antes. Esto nos permite prepararnos 

física y mentalmente para el retorno a la actividad laboral.

extralaborales para adaptarlas lo antes posible a la rutina típica 

del periodo laboral y hacer ejercicio físico para mantenerse 

activo durante las vacaciones.

brusca e intensa, sino dándonos tiempo para adaptarnos a la 

nueva situación.

clave. Se debe evitar, en la medida de lo posible, el estrés en 

el trabajo.

más de dos semanas, y te crean un malestar significativo, 

interfiriendo en tu vida personal y laboral, consulta al profesional 

para que te ayude en este proceso de adaptación.

Para superar las molestias derivadas de una mala adaptación 

al cambio de vida que supone el regreso de las vacaciones, 

también podemos seguir algunas pautas como:

intentando acometer primero, si es posible, aquellas tareas que 

nos resulten más gratas.

actividad agradable, como fomentar las relaciones sociales o 

familiares.

tanto en las rutinas diarias como en las horas de acostarse y 

levantarse.

eliminar pensamientos catastrofistas o ideas irracionales que 

puedan crearnos ansiedad.

En definitiva, lo más importante es hacer que el cambio de las 

vacaciones al trabajo sea lo menos brusco posible y afrontar con 

actitud positiva la vuelta a la rutina para ayudarnos a combatir 

la desmotivación  que supone “la vuelta a la realidad” después 

de las vacaciones.

Como dijo Buda: ”No insistas en el pasado, no sueñes con el 

futuro, concentra tu mente en el momento presente”.
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Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111

D
isfrutar, según la real academia de la lengua, 
es "sentir placer a causa de algo". A nivel de 
la sociedad si preguntarnos el significado de 

disfrutar de la comida se definiría como sentir placer 
al comer aquellos productos que más nos gustan 
o que están catalogados como caros, exquisitos o
consumidos en eventos especiales.

E l  d i s f ru ta r  de  la  comida  consc ien te  o 
inconscientemente nos conduce a un comportamiento 
más cercano a la glotonería que al disfrute por placer.  
El tener tantos alimentos y productos seductores a 
nuestro alcance a llevado a no valorar la comida como 
un producto necesario para nuestra supervivencia y 
bienestar, sino, a comer por comer, sin valorar lo que 
ingresamos a nuestros organismos.

Disfrutar no significa comer en cantidad, sino, 
en calidad. Disfrutamos de la comida cuando la 
masticamos conscientemente, analizando su sabor, 
permitiendo entrelazar y analizar la textura, sabor y 
flavor unido a los cinco sentidos para experimentar el 
disfrute con gozo de ese alimento. Para experimentar 
esto, ¿tiene que ser el producto más caro del mundo?, 
ya sabes la respuesta...

Simplemente aplicando esta práctica descubriríamos 
el autentico sabor a tomate, a zanahoria, a manzana... 
y se aseguraría poner estos productos menos queridos 
en el podio que les pertenece, en el de la excelencia.

El concepto confundido del disfrute nos permite 
mantener unos filtros en la vida erróneos en todos los 
aspectos, disfrutar es comer grandes cantidades, irse 
de crucero, tener el mejor coche..., un mundo material 
que no nos permite disfrutar de la verdadera esencia 
del día a día. 

Como resultado del concepto de vacaciones y 
disfrute, ahora que nos adentrándonos en septiembre, 
un año más, nos aquejamos de la presencia de los 
resultados del disfrute veraniego. Rápida ha sido la 
adquisición de esos resultados como rápida queremos 
que sea la modificación de los mismos. Ahora ya no 
se acontece para el disfrute sino para la penuria de 
ver los platos llenos, no de lo que nos gustaría, sino 
de productos llamados "verduras".

Queremos resultados rápidos a coste, ¿de qué?, de 
nuestra salud o de volver en tres meses a las mismas 

andadas. Ahora, ¿podemos disfrutar de la comida y 
sobre todo, del proceso de la pérdida de peso?.

Con un acompañamiento adecuado puedes 
conseguir el disfrute y el mantenimiento de los 
resultados obtenidos en el proceso. Trabajar los hábitos 
alimentarios, la masticación consciente, ampliando 
la perspectiva de tu comportamiento alimentario, 
analizando tu relación con la comida, ampliando 
las técnicas culinarias así como muchos aspectos 
personalizados puedes conseguir mantener un disfrute 
alimentario continuo y sentirte bien-estar cuerpo y 
mente para ser tú en la mejor versión de tu salud.

El llevar a cabo hábitos nutricionales saludables es 
introducir diariamente una serie de actividades que 
te lleven a encontrarte físicamente mejor y ser más 
consciente de la acción de cada una de esas actividades. 
Para esta acción si deseas acompañamiento, busca 
profesionales en nutrición y dietética cualificados que 
te permitan enseñarte a combinar bien los alimentos, 
a valorar tus hábitos alimentarios, a identificar los 
nutrientes que necesita tu organismo, a valorar tu 
proceso... que no quede simplemente en seguir un 
guión nutricional sin personalizar. Sé conocedor de 
para qué estás recibiendo esas pautas alimentarias y 
si son adecuadas o no, cuando se padece algún tipo 
de enfermedad.

No te alinees con la impaciencia y la poca consciencia 
cuerpo-mente, ya que te pueden llevar a buscar 
asesoramiento en personas que apuestan por 
regímenes alimentarios insanos con resultados rápidos 
físicamente sin tener en cuenta los posibles efectos 
secundarios.

Valora el alimento como ese producto que necesita 
tu organismo para estar vivo y mantener la salud, 
evita productos que malogren este objetivo. Disfruta 
del proceso de la pérdida de peso, de alimentarte 
para nutrirte, de cuidarte, de prevenir la enfermedad. 
Se trata de una filosofía de vida no de una moda 
alimentaria cambiante a la que haya que seguir. Esta 
filosofía estará tan integrada en tu rutina que no estarás 
pendiente de lo que comes o no comes sino de adquirir 
el mejor alimento para cuidar tu salud.

Disfruta cada momento de tu alimentación y valora 
tu SALUD.
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Cocentaina

E
ste mes voy a dedicar mi artículo a una terapia 
natural que es utilizada por algunas personas, 
pero mucha gente no sabe que existe, o sabe que 

existe, pero no es conocedora de sus aplicaciones.
Las Flores de Bach son una serie de esencias 

naturales utilizadas para tratar diversas situaciones 
emocionales, como miedos, soledad, desesperación, 
estrés, depresión y obsesiones, las cuales fueron 
descubiertas por Edward Bach entre los años 1926 
y 1934.

Edward Bach era un gran investigador, además 
de médico y homeópata, tras varios experimentos 
con diversas flores silvestres, encontró 38 remedios 
naturales, que son las 38 flores que son llamadas 
“Flores de Bach”, y determino tras sus experimentos 
que cada una tenía propiedades curativas para 
distintos problemas emocionales.

Su teoría era que las enfermedades físicas tienen un 
origen emocional, y que si los conflictos emocionales 
subsisten por mucho tiempo, la enfermedad en el  
cuerpo empieza a aparecer. Sin embargo, al restaurar 
el equilibrio emocional se resuelve la enfermedad física. 
Teoría que yo también comparto.

Estas 38 flores trabajan sobre el campo emocional 
de las personas, y se dividen en 7 grupos, según las 
propiedades terapéuticas que les atribuye  Bach:

1.-Miedos
2.-Incertidumbre
3.-Falta de interés por el  presente.
4.-Soledad.
5.-Susceptibilidad a la influencia de los demás.
6.-Tristeza y desesperación.
7.-Sufrimiento por los demás.
Las flores de Bach están indicadas en personas de 

cualquier edad, también las pueden tomar los niños, 
y también se pueden utilizar en animales y plantas.

A la hora de elegir las flores que vamos a tomar, 
podemos recurrir a un terapeuta especializado, o 
implicarnos investigando sobre los efectos de cada 
flor y elaborar nuestra propia mezcla. Para ello, es 
necesario revisar  la lista de los 38 remedios y sus 
efectos. Es aconsejable que no se tomen más de 
siete flores en la mezcla de tratamiento, por lo que,  
si  nos vemos reflejados en numerosos síntomas o 
aplicaciones de las distintas flores, lo mejor es priorizar 
y determinar qué problemas son los más importantes 
o con qué rasgos nos sentimos más  identificados pero
hasta completar las siete flores o menos que formaran 
nuestra mezcla. Pero siempre será más conveniente 
recurrir a un terapeuta que tiene más experiencia y 

será sabedor a cada emoción que no esté afectando,  
la flor o flores que hay que tomar para que nuestro 
cuerpo recupere el equilibrio, y la emoción que no está 
afectando negativamente desaparezca o no nos afecte 
de la manera negativa que lo está haciendo.

Los terapeutas de flores de bach utilizan varios 
métodos para saber que flores serían las apropiadas 
para cada persona, mediante la escucha activa del 
paciente, a través de la realización de un test, a través 
de la elección de las flores mediante una baraja de 
cartas de las 38 flores, etc, cada terapeuta tendrá su 
método efectivo particular.

Como ejemplo pondré varios casos  para que 
entendáis como actúan las flores de bach :

Ante una persona que tiene en general miedo, vive 
siempre en temor, serie recomendable una mezcla 
de las flores que apaciguen ese miedo, como la flor  
Mimulus, Aspen, Cherry  Plum  o Rock  Rose, pero hay 
que tener claro que según el origen  que le provoque 
ese miedo, y a que situaciones tenga, será conveniente 
tomar una flor o una mezcla de varías .

Ante una persona que pasa por una etapa de su vida 
que se encuentra más cansada de lo normal y  apática, 
serie recomendable en general la toma de la flor Olive, 
Gentian  y Hornbeam, pero después según el origen 
de ese cansancio se añadiría una flor determinada.

Ante una persona que padece insomnio, según la 
causa de su insomnio sería conveniente una mezcla, 
pero las flores más recomendadas son Agrimony, White 
Chestnut, Mimulus y Vervain.

Y para finalizar solo comentar que espero que mi 
artículo os haya gustado y  haya conseguido que  os 
quede claro que es y en qué consiste la Terapia de 
Flores de bach, porque siempre es bueno e importante  
“ el saber”.

“EQUILIBRIO EMOCIONAL”

“LAS EMOCIONES  SON LOS MOTORES 

CON LOS QUE NOS MOVEMOS”

“BUSCA PAZ PARA TU MENTE, Y OBTENDRAS SALUD 

PARA TU CUERPO”
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 6- 12- 18- 22- 23- 24- 28 

Dies:  1- 2- 5- 11- 17- 21- 27- 29- 30 

Cocentaina SETEMBRE

COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Dies: 3- 7- 13- 15- 16- 19- 25

Dies: 4- 8- 9- 10- 14- 20- 26-

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dimecres de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol

El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des de l’1 d’abril fins el 15 de novembre.

Nucli urbà: a partir de les 20:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 18:00 h i fins les 24:00 h

Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10h a 13 h.

Dimarts: de 16h a 19h. Dijous: Tancat

cres d

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

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
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10 DE SETEMBRE. NETWORKING INICIAL

Les empresàries i emprenedores disposaran d'un temps 
prudencial per a intercanviar contactes i donar-se a 
conéixer a la resta d'assistents.
Ubicació: Casa joventut (Sala d’actes. Primera planta)
Hora: 9:30
Duració: 4 hores

 

18 I 20 DE SETEMBRE. NETWORKINGS EXTERNS

Amb aquesta nova modalitat d'encontre es tractarà 
d'obrir noves portes per arribar a acords empresarials 
amb la resta d'empreses de la comarca. Amb un format 
nou, original i coordinat per la comunicadora Maribel 
Vilaplana.

Ubicació: Casa joventut (Sala d’actes. Primera planta)
Hora: 9:30
Duració: 4 hores

NETWORKINGS ACTIVITATS OUTDOOR

12 DE SETEMBRE. OUTDOOR MOTIVA-T: 
VERÒNICA CARRASCOSA

Els participants s'enfrontaran a diferents proves on 
aprendran sobre motivació, actitud, comunicació, 
col·laboració, estratègia, presa de decisions i rols.
Ubicació: Parque Biblioteca Municipal
Hora: 9:30
Duració: 4h

27 DE SETEMBRE. ACTIVITIAT OUTDOOR 1 SUPERAT-T: 
VERÒNICA CARRASCOSA
Jornada d'orientació i penduling. Senderisme amb 
mapes d'orientació i brúixoles superant algunes proves
fins a la boca de la cova.
Ubicació: Carretera Bocairent - Alcoi, km9 (Bocairent)
Hora: 9:30
Duració: 4h

14 DE SETEMBRE. DONES INFLUENTS: VERÒNICA CANTÓ

És una editora, filòloga i professora valenciana, acadèmica de L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).
Ubicació: Casa joventut (Sala d’actes. Primera planta)
Hora: 12.00
Duració: 1h

21 DE SETEMBRE. DONES INFLUENTS: MARÍA MIRÓ

Enginyera Tècnica Industrial Mecànica. Actualment es Directora de Gas Navarra, Gas Natural Rioja i Gas Natural
Aragó (Pamplona).
Ubicació: Casa joventut (Sala d’actes. Primera planta)
Hora: 12.00
Duració: 1h

28 DE SETEMBRE. DONES INFLUENTS: MARIA SUCH

Actual directora general de l'Institut Valencià de les dones i per la igualtat de gènere.
Ubicació: Casa joventut (Sala d’actes. Primera planta)
Hora: 12.00
Duració: 1h

DONES INFLUENTS

26 DE SETEMBRE. DESENVOLUPA.
DESIRÉE PASCUAL

És l'habilitat de creure en un mateix, de ser capaç de 
prendre decisions correctes i de ser responsable de la 
nostra vida. L'autoconeixement a desenvolupar els teus 
coneixements, habilitats i el caràcter.
Ubicació: Biblioteca Municipal 
(Sala d’actes. Segona planta)
Hora: 9:30
Duració: 4 hores

DESENVOLUPA

11 DE SETEMBRE. TALLER FORMACIÓ: GESTIÓ D'EQUIPS I 
 COMUNICACIÓ. MARIA MOLTÓ

 Aprendre a realitzar una gestió eficaç d'equips de treball i
 ser capaç de manejar el conflicte d'una manera eficient. 
 Tècniques i habilitats de comunicació. 
 Ubicació: Biblioteca Municipal (Sala d’actes. Segona planta)
 Hora: 9:30
 Duració: 4 hores

 13 DE SETEMBRE. FORMACIÓ GESTIÓ DEL TEMPS.
 MARIA MOLTÓ

 Tècniques de gestió del temps. Factors pèrdua de temps. 
 Ansietat, estrés i PROCRASTINACIÓ. Salut i benestar a 
 l'empresa, conciliació.
 Ubicació: Biblioteca Municipal (Sala d’actes. Segona planta)
 Hora: 9:30
 Duració: 4 hores

 17 DE SETEMBRE. FORMACIÓ  EMPODERAMENT 
 DE LA DONA. VERÒNICA CARRASCOSA

 Tallers de desenvolupament orientats a l'empoderament 
 de la dona a través l'autoconeixement, la fixació d'objectius,
 identificació de creences, reforç d'habilitats comunicatives,
 de motivació, de lideratge i de treball en equip; finalitzant 
 amb eines potents de visualització i planificació d'accions.
 Ubicació: Biblioteca Municipal (Sala d’actes. Segona planta)
 Hora: 9:30
 Duració: 4 hores

FORMACIÓ

25 DE SETEMBRE. CÀPSULA PER A SER: 
MINDFULNEES + IOGA. MARTA  LÓPEZ

Aquest taller està pensat perquè el faces un regal: deixa
de “fer” durant un temps i permetre retrobar-te en tu 
mateixa. Permetre parar i ser.
Ubicació: Casa joventut (Sala d’actes. Primera planta)
Hora: 9:30
Duració: 4 hores

TALLER

EXPOSICIONS

Ubicació: Biblioteca Municipal i Casa de la joventut
Dies: Del 4 al 28 de setembre

Inscriu-te a: tempsdedones@cocentaina.org

/tempsdedones




