


Ruta 1
Part baixa

BAR EL PARRAL

CENTRE SOCIAL REAL BLANC

BAR LA GOMA

PREU QUINTO I TAPA:
2€

HORARI:
Dijous i divendres durant tot el dia.

 Dissabte fi ns a migdia

4, 5 i 6 de maig

Ruta 2 11, 12 i 13 de maig

Part alta
PREU QUINTO I TAPA:

2€

HORARI:
Dijous i divendres durant tot el dia.

Dissabte fi ns a migdia

BAR LA CABAÑA

BAR XICOTET

DESAYUNOS LOAN

BAR CHESCO

KEDEM CAFETERIA

Ruta 3 18, 19, i 20 de maig

Part alta
PREU QUINTO I TAPA:

2€

HORARI:
Dijous i divendres durant tot el dia.

Dissabte fi ns a migdia

BAR DISTRAC

BAR INSA

CAFETERÍA 10 PUNTS

EL RACÓ DE LA PIZZA

Ruta 4 25, 26 i 27 de maig

Casc antic
PREU QUINTO I TAPA:

2€

HORARI:
Dijous i divendres durant tot el dia.

Dissabte fi ns a migdia

ARA SI

DOLÇA VIDA

GAT NEGRE

CARNISSERIA AGULLÓ

SABOR MEDITERRÁNEO

DOLO MARTÍ

MAKUKA CONGELATS

PEIX GUEROLA

OLIVES I SALADURES ROSA

BAR EL MERCAT

Ruta 5
Mercat Municipal

2 i 3 de juny

PREU QUINTO I TAPA:
2€

HORARI:
Divendres durant tot el dia.

 Dissabte fi ns a migdia

COCENTAINA de TAPES

Completa cadascuna de les rutes i guanya 100€ en premis.
Cada cap de setmana, a la ruta que toqui, completa la visita a tots 
els establiments participants i aconsegueix entrar en el sorteig d’un 
xec valorat en 100 € per a gastar en un dels establiments associats. 

Un total de 400 euros en premis.

Tant senzill com completar la teva targeta de ruta cunyada per tots els 
participants d’aquest cap de setmana i dipositar-la a les distintes urnes 
ubicades en tots els establiments. Ara tant sols queda esperar el sorteig...

MOLTA SORT 

Cinc rutes, cinc premis

Fira de Tots Sants
Del 4 de maig al 3 de juny 2017

JORNADES
GASTRONÒMIQUESXII

QU
INTO

T A P A

&

CONCURS FOTOGRAFIA
“Coce ntaina de tap es  2017”
“Cocentaina de Tapes” #CocentainadeTapes  
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2 Revista El Comtat abril 2017 Obres i serveis
COCENTAINA dia a dia

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

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

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

Desviament de la xarxa general d’aigua al poliesportiu Neteja dels badens inundables dels rius

Obres de millora al clavegueram general de l’encreuament 

País Valencià-carrer Gorga
Avancen a bon ritme les obres d’arreplegada d’aigües 

pluvials de la baixada Sant Cristòfol (La Goma)

S’ha pintat el sostre (la boveda) de l’antiga biblioteca al 

Palau Comtal

Iniciades les obres de la coberta de la pista exterior del 

poliesportiu



3Revista El Comtat abril 2017Col·laboració
FOTOdenúncia

Un espai dedicat a les anomalies detectades pels veïns i veïnes del nostre poble i pedanies
on es pot mostrar gràficament tot allò que vegen defectuós o perillós.

revistaelcomtat@cocentaina.orgAnima’t, aporta la teua col·laboració!
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El PP denúncia “la imposició als col·lègis del assamblearisme 
socialista”

E
l Grup Popular de Cocentaina denúncia la intromissió 

a les aules que el consistori pretén realitzar a col·lació 

dels anomenats “pressupostos participatius”. Segons 

es va dictar al Consell de Participació Ciutadana els xiquets 

hauran de fer, obligatòriament, alguna proposta per al procés 

formant part d'aquest sense que pares o tutors tinguen veu 

al respecte.

La proposta va ser ratificada per Mireia Estepa a la reunió 

celebrada al centre social el día 16 de Febrer. En paraules de 

Rafa Montava “no anem a tolerar que els nostres fills siguen 

educats a l'arbitri d'idees socialistes” i matisa que “per molt 

que ho repetisquen no es tracta de presentar unes propostes 

per al poble sino d'inculcar una cultura assembleària que 

ja va suposar un fracàs l'any passat on es van acceptar uns 

resultats que no quadraven amb les votacions”.

El Grup Popular de Cocentaina esta estudiant elaborar 

un document per despolititzar les aules i preservar la 

independència dels centres educatius; per tal de respectar 

tant als pares com als més xicotets.

Grup Municipal Popular

Donde dije digo, digo Diego

D
a la impresión que la única certeza que vale es el 

puro interés, escondiéndose detrás del populismo 

diciendo una cosa o la contraria según interese en 

cada momento. Esto supone un desafío para cualquier 

político, porque raras veces se acuerdan de lo que han 

dicho poco tiempo atrás.

Para la persona que quiera ver la realidad, no su universo 

ficticio, se dará cuenta que el Fondo de Cooperación 

Municipal, que justo ahora propone la Generalitat atendiendo 

sus propios intereses particulares de partido, fue aprobado 

por el Partido Popular y Compromis en el 2010 donde 

entonces decía el actual President “Este proyecto de ley es 

una frustración para el municipalismo, no sirve para nada”. 

Quería que este fondo se dotara con el 2,5% del presupuesto 

y no menos de 300 millones de euros, además el reparto se 

basaría en criterios poblacionales. Su dotación actual es de 

80 MM y las aportaciones de realizarían por las Diputaciones. 

De dicho fondo, a Cocentaina según el presupuesto 

municipal para el 2017,  nos corresponderían  134.000€, un 

0,167% del mencionado importe, todo ello sin contar con las 

competencias impropias que el Ayuntamiento asume sin contar 

con la financiación adecuada como indica la ley 27/2013 .  

Lo ingresado en Cocentaina por subvenciones de diverso 

tipo de la Diputación Provincial de Alicante ascienden en 

el 2016 a 648.591,86€ al Ayuntamiento y 815.751,55€ si 

contamos el total, incluyendo las primeras a todo el municipio, 

ahí es donde se ve la demagogia del PSOE y la realidad.

Así es la Diputación, Sra. Alcaldesa, esa entidad de la 

cual denigra y menosprecia por puro sectarismo político sin 

ningún fundamento cuando no le interesa.

Rafael Montava Molina

Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cocentaina

Respectem-nos

A
mb motiu de la nova convocatòria dels pressupostos 

participatius del 2017, des de Respectem-nos, 

Associació protectora d'animals, volem agrair als 

ciutadans de Cocentaina pel suport que estem tenint en 

molts dels projectes que duem a terme. Especialment volem 

agrair els seus vots a la passada proposta als pressupostos 

2016. En segon lloc agrair a l'Ajuntament per repetir la 

convocatòria i permetre que els ciutadans puguen decidir 

en què es gasten els diners pel que tots contribuïm.

L'any passat la nostra proposta, el Projecte "CES" (captura, 

esterilització i solta) de les colònies felines del municipi va 

ser la proposta més votada, i gràcies a això, l'hem poguda 

dur a terme. El que aquest projecte pretenia era controlar 

la superpoblació dels animals del carrer, que poden arribar 

a reproduir-se 2-3 vegades a l'any, amb uns 4-6 cadellets 

per embaràs. No hem d'oblidar que si controlem el nombre, 

aquests animals fan la seua funció, ja que són depredadors 

per a insectes, rates i ratolins.

Amb els 7.908 euros que sol·licitàvem al nostre pressupost 

hem pogut castrar 117 gats del carrer, dels quals 62 van 

ser femelles i 54 mascles, a més a més, amb aquests 

diners també s'han comprat tres trasportins per a ajudar-

nos en la tasca. A més a més, l'ajuntament va rebre una 

subvenció per part de la Diputació, cosa que altres pobles 

no han pogut sol·licitar per no tindre mans que dugueren 

a terme el projecte. Aquesta actuació que hem realitzat 

amb molta il·lusió i satisfacció, ens ha suposat 3 mesos 

sencers, 4 persones per dia, durant 5 dies per setmana i 

aproximadament 5 hores diàries (en total unes 9000 hores), 

a més a més d'una inversió econòmica per part d'alguns 

voluntaris per a tot el necessari per a la captura i transport 

(aliment, gàbies, gasoil...). Volem agrair tot aquest treball 

tant als voluntaris que l'han dut a terme, com a la Clínica 

Veterinària El Comtat, sense qui no haguera sigut possible. 

Amb la subvenció de Diputació, que teòricament, es repetirà 

de forma anual, esperem poder mantenir aquest projecte 

any enrere any.

Per a aquest 2017, hem preparat dues propostes noves, 

l'habilitació d'un parc caní on poder gaudir amb els nostres 

gossos, i una campanya d'esterilització per a propietaris 

particulars, ja que som conscients que és una despesa 

econòmica gran. Volem que la gent creï consciència i 

esterilitze la seua mascota, ja que així evitarem les camades 

indesitjades i reduirem la taxa d'abandonament.

Aprofitem per recordar-vos que el proper diumenge 30 

d'Abril celebrarem el II Marchacan a Cocentaina.  

Associació Respectem-nos
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La cultura participativa a les escoles

A
quest escrit naix amb motiu de la sorprenent nota 

del PP de Cocentaina sobre la “imposició als col·legis 

del assamblearisme socialista” on, entre altres 

barbaritats, es diu que el que es vol és “inculcar una cutura 

assambleària”. L’escrit denota un desconeixement total cap 

al sistema educatiu del nostre país: a les nostres escoles, els 

xiquets i xiquetes d’infantil fan diàriament assemblees on 

organitzen les tasques que van a desenvolupar al llarg del 

dia; l’alumnat participa en comissions, consells escolars...; 

tenen classe de tutoria on es parlen els problemes i 

decideixen com actuar.... No, senyor Montava, no són 

“soviets” són les aules del nostre sistema educatiu.

Aquesta proposta no pretén obligar a ningú, sinó que tracta 

de fomentar que, des de menuts, es visca la participació 

com a una cosa normal i que se n’adonen que  participar 

en democràcia no és sols votar cada 4 anys. 

I sí, ho he d’admetre, com a professional del món de 

l’educació, crec que la participació ciutadana  ha de passar 

per l’escola, crec que la cultura democràtica no naix per 

ciència infusa sinó que s’adquireix al llarg de la vida i crec 

que els nostres xiquets i xiquetes han de poder participar 

en somiar, proposar i decidir sobre poble en el que viuen. 

I això no té res a veure amb el que el PP insinua al seu 

comunicat. Té a veure amb coses com aquestes, que un 

govern del PP amb majoria absoluta va posar al preàmbul 

de la Llei d’Educació vigent:

“Uno de los principios en los que se inspira el Sistema 

Educativo Español es la transmisión y puesta en práctica 

de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, 

la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como 

que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

Se contempla también como fin a cuya consecución se 

orienta el Sistema Educativo Español la preparación para 

el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa 

en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y 

responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 

cambiantes de la sociedad del conocimiento”. Preàmbul de 

la LOMQUE (BOE Núm, 295 de 10/12/2013, Pág. 97866)

I com a mestre que sóc, si no ho comprenen, quede a la 

seua disposició per a explicar-los-ho. 

José Cantó Doménech

Professor de la Facultat de Magisteri

Universitat de València

Educación y lengua

E
DUCACIÓN: 1-Acción y efecto de educar. 2-Crianza, 

enseñanza y doctrina que se da a los niños y jóvenes. 

3-Instrucción por medio de la acción docente. 

4-Cortesía, urbanidad.

La primera acepción es evidente. En la segunda, ya 

entramos en el tema que nos ocupa. Sin ser profesor, como 

la Sra. Paula Figuerola y sin ser demasiado inteligente, me 

basta para darme cuenta de cuál es el principal objetivo de 

Compromís en nuestra comunidad, que no es otro que el 

de adoctrinar a nuestros hijos desde bien pequeños, ya que 

su desarrollo y crecimiento político, depende directamente 

de ello. Les importa más bien poco si se abren diferencias 

entre ellos con motivo de su lengua materna, o si se vulneran 

sus derechos constitucionales y humanos.

En la siguiente acepción, entramos en el instrumento 

utilizado para llevar a cabo sus fines, que no es otro que el 

profesorado, al que se le implica en una guerra que nada 

tiene que ver con el desarrollo de su trabajo, creando también 

diferencias entre ellos, a nivel económico y educativo. 

Esto además, conlleva consigo una sobrevaloración de 

los docentes “afines” y una desacreditación de otros 

perfectamente cualificados hasta ahora.

Y en último lugar, y no menos importante, esta acepción 

diferente al resto de la que pudimos tomar nota en el último 

pleno municipal. Cuando tras leer nuestro representante de 

C’sla moción para la modificación del decreto del Consell, 

por el que se establece el modelo lingüístico educativo 

valencianoy se regula su aplicación en las enseñanzas no 

universitarias, asistimos al lamentable comportamiento de 

la edil deCompromís, con tono desafiante,  prepotente y 

desagradable, con comentarios que ponían en duda la 

capacidad de nuestro concejal y esgrimiendo como mayor 

valor su condición de maestra de valenciano. ¿Esta es la 

educación que queremos para nuestros hijos? ¿Estos son 

los valores que les inculcan?

No lo acabó de arreglar el grupo socialista que, como 

era de esperar, se alineó con sus socios de gobierno 

en la comunidad resaltando prácticamente los mismos 

aspectos. Este decreto no solo crea alumnos de primera 

y de segunda, sino también desigualdad en los docentes. 

Es un adoctrinamiento encubierto, en cuanto se ofrece 

más capacitación en la línea en valenciano que en las de 

castellano, con más horas de inglés, por ejemplo. Ni la 

Constitución, ni el decreto de Autonomía, defienden que se 

prime a una en detrimento de otra, sino todo lo contrario. 

Sumemos además, que la mayor parte del profesorado no 

está cualificado para el nivel de inglés que se propone, 

por ejemplo, o que se traigan profesores de Cataluña en 

detrimento de los nuestros. Por otra parte, ¿En cuántos 

países se pueden desenvolver nuestros hijos en castellano? 

¿En cuántos en inglés? ¿En cuántos en Valenciano/catalán? 

Ahí dejo la reflexión.

Jorge Verdù Català

Afiliado a C’s Ciudadanos, partido de la Ciudadanìa
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Em preocupa

T
ots els mesos, els mal anomenats mitjans de 

comunicació o com diu Vicenç Navarro mitjans 

d'incomunicació i propaganda, ens parlen sobre el 

baròmetre mensual del CIS (Centre d'Investigació Sociològic) 

en el que mitjançant una enquesta a la població del país, 

contesten sobre temes d'interés general.

En l'avanç de l'enquesta del passat mes de febrer respecte 

a la situació econòmica general, un 62% diuen que està 

malament o molt malament, regular per a un 33% i tan 

sols per a un 3,7% és bona. Davant d'aquestes dades em 

preocupa com el govern de l'Estat en un pla molt triomfalista 

ens parla de què la situació econòmica és immillorable, som 

la locomotora de tota Europa, és el país que més creix de 

la Unió Europea, cal continuar així, ja que, si canviem de 

política econòmica, la situació pot canviar

Respecte a la situació política actual: per a un 70% està 

malament o molt malament, regular per a un 23% i bona o 

molt bona per a un 3%. Em preocupen molt aquestes dades, 

perquè no comprenc com per a un 70% la situació política 

actual està malament i continua el partit governant el més 

votat en les últimes eleccions. Partit que durant els últims 

anys, ha aprovat tota una sèrie de mesures polítiques que 

hi han anat en contra de la majoria de la població i sols ha 

beneficiat a eixa minoria  que tots i totes coneixem

Quan es pregunta sobre els principals problemes d'aquest 

país: un 72% diu que l'atur, la corrupció és un problema 

per al 37%, els problemes econòmics preocupen el 27% 

de la població, els partits polítics ens preocupa al 23%, ...

Em preocupa que si per a un 72% el principal problema 

és l'atur, cal recordar que si tenim un atur tan gran és degut 

a eixa reforma laboral tan regressiva que el govern del PP 

va realitzar a l'anterior legislatura deixant a tanta gent en el 

carrer i convertint els llocs de treball fixos en contractes a 

temps parcials i amb condicions laborals tercermundistes.

Altre problema que preocupa els espanyols és la 

informació, el nivell d'informació que tenim: un 50% ens diu 

que està poc o res informat, un 38% afirma que està prou 

informat i un 10% creu que està molt informant. Amb un 

mínim anàlisi de les xifres anteriors fa que la preocupació 

augmente, ja que en una democràcia, el pilar fonamental és 

tenir una bona informació. Què un 50% té poca informació 

és molt preocupant, digna de les democràcies bananeres. 

Quan un 38% afirma que està ben informat. En pregunte, 

quins mitjans utilitza per a informar-se? Sols hi ha un 10% 

de la població que està ben informada, no els preocupa? 

I vosté, està informat? A quin nivell? Creu que és necessària 

la informació en una democràcia de qualitat?

Paco Fuster
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Reis Pascual i Cristian Barrachina, presidents de la Pia 
Unió Verge del Miracle
Redacció. Fotos: Carles Cerver, Fletxa

R
eis Pascual i Cristian Barrachina es preparen ja per 

a viure la trilogia mariana com a presidents. Tots dos 

venen de la junta anterior presidida per MªLuz Morant 

i Ricardo Brotons i encara que ja saben la feina i tot el que 

envolta a la festa de la Patrona, esperen aquestos dies amb 

molt de nervi, però també amb molta il·lusió.

L’haver estat tres anys en la junta anterior és un avantatge 

perquè hi ha molts detalls que ja saps, amb tot, el estar al 

capdavant de l’entitat significa prendre decisions, ser el cap 

visible, donar la cara per a tot, de fet “avui estàs entrevistant-

nos i els altres anys hem passat més desapercebuts”... 

(rises).

Aquesta casa va estar en els dos presidents i vam poder 

veure la complicitat que tant Reis com Cristian tenen, una 

complicitat que es barreja en la devoció i en les ganes de 

seguir treballant per organitzar les nostres festes i per poder 

divulgar per tot arreu eixa devoció que Cocentaina li professa 

a la Mare de Déu del Miracle. Amb ells, recordàvem l’inici 

d’aquest camí, de com van rebre la notícia

-Reis: Va ser una “encerrona” de don Eduardo, don Ramón 

i la Madre. A Cristian el va cridar don Ramón i a mi don 

Eduardo, ens van fer anar al Monestir a per unes coses, 

excuses que ens van sonar estranyes, però en fi, allí que ens 

vam presentar i ens ho van dir així,  de sobte.

-Cristian: La resposta tant de Reis com meua va ser un 

no immediat, però ens van dir que ens ho pensarem i tal. 

Total que Reis i jo vam xarrar i vam decidir donar el pas i 

a la primera que li ho vàrem comunicar va ser a la Madre i 

una vegada allí, ens fam fer una foto i la vam enviar als dos 

retors i la cosa ja es va escampar

De seguida tot el poble es va ressò de la notícia, Reis 

Pascual i Cristian Barrachina es posaven al capdavant de la 

Pia Unió, per davant tres anys de molta feina i amb l’al·licient 

que el seu últim any servirà per encetar el V Centenari del 

Miracle de les llàgrimes

-Cristian: això és cert, nosaltres acabarem en 2019, que 

ningú pense que ens prolongaran la presidència. Nosaltres 

en 2019 acabarem i en eixes festes s’encetaran els actes 

del V centenari del prodigi de les llàgrimes. Com bé 

sabeu, hi ha una comissió creada, formada pels diferents 

presidents d’anys anteriors i en eixa comissió hi ha diferents 

subcomissions que estan treballant en diferents aspectes: 

joventut, família, culte.....tots ells estan reunint-se per 

preparar els projectes, activitats, celebracions....i es preveu 

que en les festes de 2019 comence dita commemoració que 

conclourà en les festes de 2020, data en la que farà 500 

anys que la Mare de Déu va plorar.

Una vegada ja vam saber que Cristian i Reis eren els 

presidents restava conèixer la gent que els acompanyaria 

en aquest trienni, 10 homes i 10 dones que és el que marca 

els estatuts

-Reis: La veritat és que tenim una junta molt bona i molt 

faenera. Al principi sempre costa, perquè tot i que estem 

en un poble i tots ens coneixem, no deixa de ser un poc 

estrany el ajuntar-se un grup que no som amics ni res, però 

aquesta junta (supose que en totes passaré el mateix) ens 

hem acoblat molt bé i el més important, és que en ells i elles 

veus il·lusió i veus ganes d’aportar idees i de fer coses per la 

festa mariana. Està clar que els actes són els que són, però 

cada junta te una visió diferent, unes idees noves i jo crec 

que això és lo bonic, tindre ganes de fer coses. Nosaltres 

treballem per comissions, en la junta passada ja ho fèiem 

així i funcionava bé. Aquestos grups es divideixen per actes 

i després ja s’exposa en la junta sencera per a que tots 

estiguen assabentats del que va a fer-se i poder repartir-se 

la feina, perquè hi ha moltes coses que no es veuen i que 

s’han de fer...xicotets detalls que s’escapen a la vista i que 

són necessaris per a que tot isca bé

Reis i Cristian tenen clar que aquest període al capdavant 

de la Pia Unió serveix per continuar el que altres juntes han fet

-Reis: La festa ja està muntada i el nostre objectiu és 

millorar-la en tot el que es puga, no hem d’oblidar que la 

festa és del poble i per al poble, la devoció a la Mareta és 

de tota Cocentaina. El nostre objectiu no és altre que seguir 

potenciat eixa devoció i eixa fe que Cocentaina li ret a la seua 

Patrona. Volem també facilitar l’accessibilitat al Monestir de 

la Mare de Déu per a que la get puga visitar-la...simplement 

el nostre objectiu és acostar la Mare de Déu a tots.

Amb tot, cada junta que entra te noves idees, no per 

canviar, sinó per millorar els actes que tenim, com és habitual 

i amb nous presidents, els preguntàvem si aquestes festes 

de 2017 presentaven alguns canvis, alguna novetat

-Cristian: Tal volta el més significatius és que no hi haurà 

ni castell de foc ni mascletà nocturna. Com bé sabeu la llei 

no ens deixa fer el castell foc com sempre s’ha fet. Aleshores 

enguany la Mare de Déu entrarà en casa sota la mirada de 

tots els contestans i de seguida s’iniciarà la besà, estem 

segurs que així també agilitzarem eixe moment de besar el 

Quadre. Novetat, alguna si que n’hi ha. La més important tal 

volta siga l’eixida de la Mare de Déu el dia 19 d’abril. Una 

vegada el tro-andes isca del Monestir no pararà allí mateix 

sinó que anirà fins el Palau i a l’alçada de la capella girarà, 

allí el Just Sansalvador li entonarà el “Benvinguda Reina del 

cel” i una vegada finalitzat el cant, la processó en la Creu 

eixirà des d’allí mateix, passant per davant de la Mare de 

Déu. És un canvi significatiu perquè ens permetrà a tots 

veure eixe moment on la Mare de Déu gira cap al lloc on 

es va produir el Miracle. Altra novetat, la trobarem de bon 

mati, en la volta de diana amb els maseros i maseres i el Mal 
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Passet, quan s’arrepleguen als majorals i als protagonistes 

de la festa. Enguany aquesta volta de diana eixirà des de 

la mateixa capella de Sant Antoni una vegada haja’m resat 

l’Àngelus. Creiem que la capella és un lloc fonamental de 

la trilogia i de la mateixa història del nostre poble, per això 

volem donar-li realç, és l’inici del Miracle i el lloc on naix la 

devoció contestana.

Son novetats que aquesta junta incorpora i que com ells 

mateix diuen, estan pensades per millorar la festa i ja saben 

que si no ho provem, mai sabrem si son bons canvis. Si no 

funcionen, es tornarà a fer com abans. La Pia Unió te molta 

feina i entre elles, està la responsabilitat de triar la persona 

encarregada de fer el cartell, de pregonar-la, les persones 

que rebran l’homenatge... una tasca que no és gens fàcil

-Reis: Si que costa sí perquè tenim un poble que te 

gent molt vàlida i aleshores costa molt decidir-se. El que 

sí que teníem molt clar, era l’homenatge a les clarisses 

contestanes, les mongetes que tota la vida hem conegut 

i que han pregat per tots els contestans i contestanes. 

Elles van consagrar la seua vida a Déu i van decidir ser 

les guardianes de la nostra Mareta, han resat i resen per 

cadascun de nosaltres. El que ha passat és que Déu ha 

volgut que dos d’elles reben aquest homenatge en el cel, 

amb tot sor Teresa i sor Teresita, van rebre la notícia en vida. 

Ara resta sor Consuelo que sols diu que hi ha en poble get 

que es mereix este homenatge més que elles...però se que 

tots estem d’acord que elles son les mereixedores d’aquest 

privilegi per eixa vida consagrada a Déu i en especial a la 

Mare de Déu del Miracle. De Saúl Santonja, l’autor del cartell 

ens va cridar molt la devoció que li professa a la Mare de 

Déu i la il·lusió amb que va rebre la noticia i el pregoner és 

una persona que te un vincle molt especial cap al poble de 

Cocentaina, el seu art i la seua Patrona

La junta es prepara ja per organitzar els actes centrals 

de la festa de la Patrona, ja han viscut un mig any i la 

presentació del cartell i revista, també el pregó (que es va 

produir el dissabte després del tancament de la revista)...

ara resta esperar els dies grans

-Cristian: Si, passa tot molt a presa. Fa dos dies estàvem 

encara organitzant el mig any i  ara ja tenim ahi la festa.  

L’acte de la presentació del cartell i la revista va ser molt 

bonic. Si que vull ressaltar la portada de la revista, perquè 

és un foto de la Mare de Déu itinerant, la que va per les 

cases del poble. Es tracta d’un quadre d’Antonio Torregrosa 

donat per una família devota de la Mare de Déu. El retaule 

de fusta l’ha realitzat Miguel Ferrer i també ha estat pagat 

per una família devota. 

Les noves tecnologies també s’han incorporat a la festa 

de la Mare de Déu

-Cristian: Nosaltres volem que la festa de la Mare de Déu 

arribe a tots els llocs i acompanye a al gent que no pot estar 

ací el 19 d’abril, per això, un any més tindrem emissió 

en directe ( a través d’internet) de tot, ho podran seguir 

en directo.virgendelmilagro.es. Tanmateix no oblidem a 

Ràdio Cocentaina que també ens ofereix en directe la festa 

mariana. Per Ràdio Cocentaina tenim la veu i per internet 

podem veure la imatge...açò va ser una iniciativa de la junta 

passada i que volem continuar perquè les noves tecnologies 

també ens ajuden a pregonar i transmetre el sentir de la 

devoció contestana

Vam estar una bona estona xerrant amb els presidents 

i tot i que amaguen un somriure d’algunes sorpreses al 

voltant de la trilogia...no hi va haver manera de que ens 

les contaren!!!!

Si que van voler aprofitar aquesta revista per donar les 

gràcies a tota la gent que de manera desinteressada i 

totalment anònima treballa dia a dia per la Mare de Déu, 

van agrair  a totes aquelles persones que entren a fer la 

visita, que pregonen la fe contestana, a les entitats culturals 

i esportives que organitzen actes al voltant de la Mare de 

Déu, als comerços i empreses que aporten el seus donatius 

per a l’elaboració de la revista i per a altres menesters i com 

no a l’Ajuntament de Cocentaina per la seua col·laboració. 

El seu desig és que la gent del poble i la que ens visite 

disfute d’aquestos dies en que la Mare de Déu ix de casa, 

que l’acompanyem i no la deixen soles. Cristian i Reis i tota 

la seua junta estan la disposició de tots i el que faran, és 

pensant en la nostra Mareta i per seguir fomentat aquesta 

fe. A l’hora de finalitzar l’entrevista, els preguntàvem que 

és el primer que els venia al cap...i  tots dos al uníson van 

dir.... “Visca la Mare de Déu del Miracle!”
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Presentat el Cartell i la Revista – Programa de les festes 
de la Mare de Deu del Miracle

E
l Monestir de la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina 

va acollir el dissabte 11 de març la presentació del 

cartell anunciador i de la revista de les festes de la 

Mare de Déu del Miracle.

El cartell, el numero 26 és obra de l’artista contestana Saul 

Santonja Miralles en la presentació Saul fou presentat per 

Silvia Botella qui ens va parlar d’aquest jove artista contestà 

centrant-se en el seu treball, en les seues afliccions i sobre 

tot en la seua vinculació a la Mare de Déu, recordant que va 

recitar la suplica fa uns anys, desprès d’aquesta presentació 

es descobria el cartell i el propi Saul ens destacava que 

havia volgut plasmar en ell, destacant la part historia amb 

el Palau i els successos d’aquell any 1520, altra part molt 

marcada amb els ulls de la Mareta i el color roig molt present 

mostrant les llàgrimes que va plorar la Mare de Deu. 

Redacció. Fotos: Carles Cerver, Fletxa

A continuació es va presentar la revista numero 61 

de les festes en la que s'inclouen els habituals saludes 

institucionals i de la Comunitat Cristiana de Cocentaina 

així com el programa d'actes, la crònica de les passades 

festes, un aparcat d'In-Memoriam per recordar a aquelles 

persones que ens van deixar en l'últim any i que van estar 

relacionades amb les celebracions, articles d'investigació 

sobre la història de Cocentaina i del patronatge de la Mare 

de Déu i els protagonistes de les festes de 2017. la portada 

reprodueix el retaule de la Mare de Déu del Miracle titulat 

'Salus Infirmorum' i que recorre les cases contestanes "s'ha 

escollit aquesta imatge perquè ara és la Pia Unió la que 

coordinarà la visita del retaule per cada domicili i perquè 

es cara al V Centenari de 2020 es faran més reproduccions 

per tal de que la Verge arribi a més famílies de nostre poble.

Les paraules dels presidents de la Pia Unió, Cristian 

Barrachina i Reis Pascual, així com dels mossens contestans 

i Eduardo Rengel i Ramón Micó i la pròpia alcaldessa Mireia 

Estepa posaven punt i final a aquest acte que va concloure 

descobrint el cartell que ja penja de la façana del Monestir.
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Saúl Santonja i Enrique López, la imatge i la veu que 
han de pregonar la festa contestana
Redacció. Fotos: Carles Cerver, Fletxa

T
ota festa necessita ser anunciada i pregonada i en 

aquest 2017, la imatge anunciadora de la trilogia 

mariana la posada el dissenyador Saúl Santonja (com 

ha pogut llegir en la pàgina anterior) i la veu proclamant la 

festa serà la d’Enrique López ( a dia de tancament de la 

revista el pregó encara no s’havia realitzat ja que l’edició la 

vam tancar el 31 de març i el pregó va ser l’1 d’abril).

Saúl Santoja en un jove dissenyador contestà. Després 

del batxiller artístic va estudiar el cicle superior d’Estilisme 

d’indumentària en l’EASD d’Alcoi. Saúl ha organitzat diverses 

desfilades tant a Cocentaina coma fora, obtenint en totes 

elles una gran acceptació per part del públic que admira els 

seus dissenys. Ha realitzat pràctiques amb el dissenyador 

valencià Francis Montesinos. Va obtindre el primer premi en 

el concurs “Gandia Trend Exposure” amb la seua col·lecció 

nupcial i també ha obtingut el primer premi atorgat per 

la empresa Tutto Piccolo pel disseny en roba infantil i va 

ser escollit per vestir a la presentadora Paz Padilla en 

el magazine vespertí de Sálvame. La revista “Elegance 

Tendencias” s’ha fet ressò de la seua col·lecció Versalles.

Compromès amb les festes i tradicions del seu poble, Saúl 

ha sigut també la veu que ha recitat la súplica i enguany 

va ser elegit per realitza la imatge que anuncia la trilogia 

contestana. 

Per a l’elaboració de dit cartell, Saúl va estar estudiant la 

història i buscant la manera de plasmar el que ocorria en 

aquell 1520 per reflectir el per què de les llàgrimes de la 

Mare de Déu. Amb una tècnica poc utilitzada, com és el 

retolador, Saúl ha volgut plasmar l’angoixa i el pesar d’una 

Mare que a través de les 27 llàgrimes va manifestar, un dolor 

innecessari ja que el seu Fill va morir per tots nosaltres, per 

lliurar-nos del pecat.  La bòria roja representa el pecat i el 

dolor d’una mare que veu com els seus fills s’autodestrueixen 

en batalles i guerres i sobre eixa bòria que envolta tota 

Cocentaina sobreïx la mirada de la Mare de Déu, una mirada 

que crea miracles anys d’arrere any, eixa mirada que ens 

segueix, que ens persona i ens protegeix.

El cartell ja penja de la façana del Monestir de la Mare de 

Déu i el podem veure també penjat en tots els aparadors 

dels establiments contestans.

Per altra banda, el dissabte 1 d’abril va tenir lloc el pregó 

de les festes de la Mare de Déu, la paraula que ens han de 

servir per preparar-nos a viure dita trilogia. Enrique López 

Català, no és natural de Cocentaina (és de Planes) però el 

seu vincle amb el nostre poble, el seu art i la seua Patrona 

és molt gran i des que va estar a l’institut de Cocentaina 

coma professor. Llicenciat en Geografia i Història i diplomat 

en Ciències religioses, dedica la seua vida a la docència com 

a professor de religió catòlica i a la investigació sobre temes 

històrico-artístics.  Tanmateix, Enrique López ha participat en 

publicacions referents al nostre poble com ara “el patrimonio 

del convento de nuestra Señora del Milagro de Cocentaina”, 

escrit que recull el llibre “Clarisas, 350 años en Cocentaina”. 

El seu pregó  va ser retransmès en directe per ràdio 

Cocentaina i de fet en la web d’aquesta casa, se’l poden 

descarregar i tornar a escoltar.
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Protagonistes de les festes de la Mare de Déu del Miracle
Redacció. Fotos: Carles Cerver, Fletxa

Olga Barrachina Giner, comtessa Andreu Vidal Martí, comte

Ismael Pérez Calatayud, mossèn Mireia Sala Román, súplica
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L
es festes de la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina es 

recorden el prodigi les llàgrimes, eixe miracle ocorregut el 

19 d’abril de 1520, un dijous de mercat a la vila Comtal, 

i en el transcurs d’una missa in memoriam en la capella de 

Sant Antoni i en la presència dels Comtes de Cocentaina.

La història l’hem sentida, ha passat de generació en 

generació...una història que reviu cada any, cada 19 d’abril on 

es recorda dir miracle. La Imatge és la mateixa que fa 497 anys 

va plorar, però cada anys, hi ha uns xiquets que representen als 

que foren els vertaders testimonis d’eixe prodigi: el mossèn i els 

comtes. Elegits pel mètode d’insaculació, la sort o la providència 

va decidir en la celebració del mig any que Ismael Pérez 

Calatayud fora el mossèn: Olga Barrachina Giner la comtessa i 

Andreu Vidal Martí el comte.

Els tres, junt a Mireia Sala (súplica), varen tindre el 

privilegi d’estar davant de la Mare de Déu. Va ser el la festa 

de Sant Antoni, el dia que els van imposar la medalla i 

ara esperen viure amb molta intensitat les festes de 2017.

El 18 d’abril estaran en directe a Ràdio Cocentaina i tot i 

que no ens contaran com són els seus tratges, de segur que 

ens contagiaran eixa il·lusió de formar part activa de la trilogia 

mariana.

Per la seua banda, Mireia Sala Roman serà la veu que ens farà 

vibrar al recitar la súplica. Mireia ja va tindre una primera presa 

de contacte en Benimaclet i tot i que no és el mateix, va tindre 

ja un assaig general. Mireia es sent il·lusionada i afortunada, 

ella li pregarà a la Mare de Déu en nom de tots els contestans, 

sens dubte serà un moment que mai oblidarà



MARE DE DÉU14 Revista El Comtat abril 2017

Homenaje y predicador de la fiesta Mariana
Redacció

L
as clarisas de Cocentaina son las guardianes de 

nuestra querida Virgen del Milagro, les “mongetes”, 

como cariñosamente las conocemos, son un ejemplo 

constante de sencillez, de humildad...sus continuas 

oraciones por y para todos los contestanos, su sincera 

sonrisa y su buen hacer hacen que sean para nosotros un 

referente de bondad. Ellas custodian a nuestra Patrona, no 

permiten que esté sola ni un solo momento y sí que es cierto, 

que los días en que la Virgen sale del Monasterio para ser 

recibida i alabada por su pueblo, ellas sienten un vacío muy 

grande. Tres días que se hacen muy largos por no tener en 

casa a  nuestra Madre.

Típica es la estampa que tal vez todos recordamos, la que 

detrás de su reja despiden a la Madre y la que también desde 

ese mismo lugar la reciben una vez finalizada la trilogía i la 

Virgen vuelve a su Camerín, esperando la visita de los fieles 

y escuchando el susurrar de sus más fieles devotas.

Aún nos sorprende ver a les “mongetes” por la calle, 

aunque nos alegra saber que están allí, que siguen en el 

Convento. La comunidad de las clarisas de Cocentaina ha 

aumentado y los tiempos también han cambiado y ya se 

dejan ver un poco más. Aun así, ellas siguen enclaustradas 

(son de clausura) y las podemos oír a través de torno. 

También las tenemos más presentes gracias a las labores 

que realizan, labores de costura por encargo.

Este año, la Pía Unión con Reis i Cristian de presidentes, 

decidieron que les mongetes de Cocentaina, recibieran el 

homenaje a los mayores. Cuando se hizo pública la noticia, 

en nuestro Convento quedaban tres clarisas mayores, dos de 

ellas naturales de Cocentaina, Sor Teresa, sor Teresita i sor 

Consuelo, ellas tres, sin salir nunca del Convento, conocía 

a todo el pueblo.

Sor Teresa nació en Molinico, Albacete en 1922 e ingresó 

en la orden de Santa Clara en 1952. Sor Teresita nació 

en Cocentaina en 1925, ingresó en la orden en 1941 y 

durante muchos años ocupó el cargo de madre abadesa 

del convento.  Sor Consuelo nació también en Cocentaina 

en 1925 i este año cumplirá 75 años de vida religiosa y tal 

vez sea la más conocida porque era la que estaba siempre 

en el templo, atendiendo las peticiones de los feligreses.

Dios ha querido que sor Teresita i sor Teresa vivan este 

homenaje des del cielo ya que las dos nos dejaron a finales 

del año pasado. Ellas ya sabían de este reconocimiento y 

estamos seguros que acompañarán sor Consuelo  desde 

la vida eterna en este homenaje que todo el pueblo de 

Cocentaina les realizará como muestra de cariño y gratitud 

por toda esta vida de consagración y dedicación de una 

manera callada, a nuestra Virgen del Milagro.

Y siguiendo con la trilogía Mariana contestana, señalar que 

Monseñor Arturo Pablo Ros Murgadas será el predicador de 

nuestras fiestas en los días del triduo. Monseñor Arturo, fue 

designado en junio de 2016  por el papa Francisco como 

obispo titular de Ursona y auxiliar de Valencia. Recibió la 

consagración episcopal el 3 de septiembre de 2016.

Ser el predicador significa ser la voz de las homilías de 

las celebraciones del triduo. Su mensaje estará presente el 

día 20 i 21 de abril, los dos días del triduo en la Eucaristía 

vespertina de la Iglesia de Santa María, a los pies de la 

Virgen del Milagro.

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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Programa d’actes de les Festes de la Mare de Déu del 
Miracle 2017
Dissabte 8 d’abril

Tirada de Palomes a braç organitzat pel club de Caça i 

tir La Moderna de Cocentaina

16:00h. Camp de tir La Rambla de l’Alqueria d’Aznar

Concert en honor a la Mare de Déu a càrrec de la Societat 

Ateneu Musical de Cocentaina. 

18:30h. Centre Cultural El Teular

Dimarts 18 d’abril

Volteig general de campanes anunciant l’inici de les 

festes Patronals 12:00h

Solemnes vespres i Eucaristia

19:30h. Monestir de la Mare de Déu. Una vegada 

finalitzada l’oració i als peus de la Mare de Déu tindrà lloc 

l’homenatge als Majors que enguany recau en les germanes 

clarisses Sor Teresa, Sor Teresita i sor Consuelo

A continuació, cremà de les 27 fogueres en honor a les 

llàgrimes de la Verge.

Tot seguit es realitzarà la serenata a la Mareta i a un 

majoral i majorala a càrrec del moviment júnior de les 

parròquies contestanes

Dimecres 19 d’abril

Descoberta de la Mare de Déu, volteig general de campanes 

i dispar de les 27 salves d’arcabusseria. Acte seguit, 

celebració de l’Eucaristia al Monestir de la Mare de Déu

7:30h El Pla

Diana per la Vila per recollir als majorals i majorales, 

súplica, comtes i mossèn, homenatjats...acompanyats 

per la colla Mal Passet. Abans d’iniciar la diana, es resarà 

l’àngelus en la capella de Sant Antoni

8:30h El Pla

Trasllat de la Icona de la Mare de Déu amb el seu tro 

andes pels carrers de costum. A l’eixida del seu monestir, la 

imatge portada per Maseros girarà cap al lloc on va succeir 

el miracle, al Palau, a la capella de Sant Antoni i des d’ahi 

eixirà la Creu que donarà inicia a la processó de l’ofrena.

10:00h El Pla

A l’arribada de la Mare de Déu a l’Església de Santa 

Maria, Mireya Sala recitarà la Súplica a la Mare de Déu.

Ja dins del temple, es procedirà a l’ofrena floral i 

Eucaristia Solemne. 

Aquestos actes seran retransmesos en directe per Ràdio 

Cocentaina (107.9 FM, i també a través d’internet, i a la 

pàgina web www.radiococentaina.com). 
En finalitzar l’homenatge, es dispararà una gran mascletà 

en el Pla

Solemne Processó amb la Imatge de la Patrona pels 

carrers de costum en el seu tro-andes

19:00h. Plaça de Santa Maria

Missa de la Joventut

23:00h. Església de Santa Maria

Dijous 20 d’abril

Eucaristia de la germandat sacerdotal

11:00h. Església de Santa Maria

Eucaristia per a Malalts i impedits (la podran seguir en 

directe també a través de Ràdio Cocentaina)

17:00h. Església de Santa Maria

Segon dia de tridu, sabatina i celebració de l’Eucaristia. 

En finalitzar la Missa, es procedirà a l’elecció de majorals 

i majorales per a les festes de 2018. 

19:30h Església de Santa Maria

Acontinuació s’exposarà el Santíssim.

Divendres 21 d’abril

Ofrena de flors infantil i Fireta

10:00h Església de Santa Maria. A continuació en el 

Pla, dansà dels col·legis,  entrega de premis del concurs 

de redacció i dibuix infantil i fireta infantil organitzada pel 

moviment júnior en el Pla

Celebració de la Paraula, benedicció i ofrena dels recent 

nascuts a la Mare de Déu

11:00h Església de Santa Maria

Santa Missa de la tercera edat. Es donarà a besar la 

Icona als majors

12:30h. Església de Santa Maria

Tercer dia de tridu, sabatina i celebració de la Santa 

Missa. En finalitzar retorn processional de la Mare de Déu 

al seu monestir. A l’arribada de la Verge es dispararà una 

mascletà nocturna i n’hi hauran danses al Pla amb el grup 

de danses Cocentaina. I com a final de la festa mariana, 

es donarà a besar la Icona de la Mare de Déu.

19:30h Església de Santa Maria

Del dissabte 22 d’abril fins diumenge 30 d’abril

Novena a la Mare de Déu del Miracle

19:30h en el Monestir
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Pepa Vañó i Samuel Botella ens introdueixen en la 
Setmana Santa Contestana
Redacció. Fotos: Silvia Botella

E
l dissabte 25 de març, l’Església de Santa Maria va 

acollir l’acte de la presentació del cartell anunciador 

de la Setmana Santa contestana i el pregó.

I és que des que va començar la Quaresma, els actes no 

han cessat com per eixample les diferents oracions que 

s’han dut a terme a les parròquies i convents contestans, 

les exposicions del Santíssim, les confessions, septenari de 

la Dolorosa, viacrucis... una sèrie d’actes que podem seguir 

gràcies als tríptics de la Setmana Santa o al facebook. En 

aquest sentit dir-los que el passat dissabte 1 d’abril va tindre 

lloc la representació de la passió a càrrec del ballet d’Alicia 

Montava i ja diumenge, la confraria del Crist dels Llauradors 

va presentar i beneir el limbo de la imatge del Crist que s’ha 

recuperat i unes saetes que l’acompanyaran en la processó 

del Sant Soterrament (aquestos actes es recolliran en la 

revista del mes següent ja que l’edició ja estava tancada). 

Tanmateix, aquest dissabte 8 d’abril tindrà lloc la passió 

pels carrers de Cocentaina a càrrec del grup de teatre del 

Patronat, a l’endemà celebrarem el Diumenge de rams, per 

la nit eixirà la Dolorosa des de la parròquia del Salvador i 

encetarem així la Setmana Santa: dilluns amb l’oració de 

Getsemaní (Convent del Pares Franciscans), dimecres amb 

la processó del Natzareno i arribarem així a Dijous Sant, 

Divendres Sant, Dissabte Sant i Diumenge de Pasqua.

Doncs bé, com els dèiem, el dissabte 25 de març i 

organitzat pel Crist de la columna, tenia lloc l’acte del 

cartell i pregó. La dissenyadora contestana Pepa Vañó va 

ser l’encarregada d’elaborar el cartell anunciador de la 

Setmana Santa contestana, un cartell que no va decebre a 

ningú. Pepa va estar presentada pels seus propis fills que 

van destacar d’ella la senzilles i bondat que te. El vincle 

de Pepa amb la confraria del Crist de la Columna és molt 

especial, ja que és la confraria de son pare Manolo Vañó 

i des de menuda l’ha tinguda present.  A l’hora d’explicar 

el cartell, Pepa deia que “el cartell és el resultat d'una 

composició de diverses fotografies en format digital i que 

he volgut presentar amb molta il·lusió per a tots vostès, en 

un teixit jacquard, sent aquesta tècnica la que m´identifica 

professionalment. Al teixit trobem mils de fils tots units que 

ens donen la imatge del cartell, eixa mateixa unió és la 

que formem tots els contestans en aquesta Setmana Santa 

2017. Al cartell, he representat principalment la grandesa 

de la llum de Déu davant de l'obscuritat de la ignorància i 

la mort. És el pòrtic del Palau de la Vila Comtal, el que ens 

obri les portes a la Setmana Santa 2017 per a comprendre la 

profunditat de la Passió del Senyor. És la nit la que es torna 

obscura amb el dolor del nostre Senyor. És Crist a la creu, 

la imatge del perdó i de la salvació. És la creu l'instrument 

de mort però al mateix temps de victòria Pasqual.

És la llum, símbol de vida i de fe, Jesús ens porta la llum 

perquè Ell és la llum del món. És el castell, la referència del 

nostre poble. És la paloma, l´Esperit Sant, reflex de senzillés, 

d'amor i de pau. L'esperança de la resurrecció. I és la pedra 

del sepulcre moguda, d'on brota una vida nova que ens 

convida a obrir els nostres cors a la llum de Jesús”. La veritat 

és que és un gran cartell i molt representatiu de la Setmana 

Santa Contestana i també s’han fet uns marca pàgines que 

duen l’explicació del cartell i la imatge del mateix.

L’acte no va servir per mostrar la imatge de la Setmana 

Santa Contestana sinó també per tindre la paraula com a 

instrument de fe i introductori a aquestos dies tan importants 

per als cristians. En aquest cas fou el jove contestà Samuel 

Botella l’encarregat de pregonar dita celebració. Samuel 

està ultimant els estudis de teologia i ha estat en diferents 

confraries contestanes, presidint la Dolorosa i ara està de 

vicepresident en la Pia Unió. Presentat per Pòlit Jordá i per 

la seua germana Silvia Botella, Samuel va fer un recorregut 

per tota la passió de Jesús, seguint el camí de les diferents 

confraries que tenim a Cocentaina, un camí d’angoixa, 

de patiment, un camí ple de reflexions, de mirades cap a 

Jesús, de records i experiències personals i un camí també 

ple d’il·lusió i esperança cap a la resurrecció, la creença, 

la fe...Siloé, el lloc per llevar-nos el fang, el lloc per rentar-

nos i creure en aquell que va donar la vida per nosaltres, 

el camí.... Samuel va fer vibrar al nombrós públic assistent 

amb les seues paraules.

La nit va concloure amb el sopar de les confraries contestanes. 
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La Cofradía de Jesús  Nazareno,  realiza la restauración 
de las manos de su imagen

L
a Cofradía de Jesús Nazareno decidió 

realizar una intervención respetuosa por el 

envejecimiento propio de la obra. Por ello, 

tras valorar que no se detectaban en la imagen 

problemas estructurales, se decidió intervenir 

únicamente sobre las manos de Jesús Nazareno. 

En las manos el informe inicial se detectan dos 

tipos de problemas:

El envejecimiento de la obra, que había 

provocado las alteraciones habituales como 

apertura de uniones y levantamiento de estratos 

en estos puntos.

Las alteraciones producidas por el hombre. 

Entre estas cabe diferenciar aquellas propias de 

la manipulación como son la erosión de la película 

pictórica en la zona de contacto con la cruz o 

algunas pequeñas pérdidas en las zonas más 

sobresalientes. Pero las que ocasionaban mayor 

choque visual eran las provocadas por la posible eliminación 

de cinta adhesiva que había producido arranques en forma 

cuadrada de la última capa de película pictórica.

La restauración se ha basado únicamente en solucionar 

ambos problemas. Primero se inyectó adhesivo en las 

grietas facilitando su correcta penetración y humectando 

previamente las zonas internas. Después se consolidaron 

tanto preparación como estratos pictóricos, sobre todo en 

las zonas más próximas a las grietas.

Se dejó para el final la parte estética es decir la 

reintegración cromática de los faltantes de película 

pictórica, para ello se rellenaron con estuco los faltantes 

de preparación, se nivelaron hasta el nivel de la capa 

original y se impermeabilizaron. Finalmente se reintegraron 

cromáticamente las zonas estucadas.

Para terminar se realizó también una reintegración 

cromática de las zonas en que se había perdido la última 

capa de película pictórica. En estas zonas, al presentar 

pérdidas por arranque, se decidió utilizar un punteado para 

visualmente romper esas líneas tan duras provocadas por 

el arranque de la cinta adhesiva.

Recordar que la talla de Jesús Nazareno, es una escultura 

de madera policromada  de la primera mitad del siglo XX 

siendo su autor José Mª Ponsoda.

La Junta de la Cofradía agradece a todos los que colaboran 

con la compra de participaciones en los diferentes sorteos 

celebrados durante todo el año y así realizar los proyectos 

planteados. 

Nuestro mayor agradecimiento a Inma Ribelles por su 

colaboración desinteresada y el gran trabajo realizado con 

la restauración de las manos.

En estos momentos, la Cofradía de Jesús Nazareno se 

encuentra en pleno proceso de la restauración del Cristo 

Yacente, que se encuentra en el convento de las Clarisas de 

Cocentaina para su exposición en Semana Santa.

La cofradía sigue estudiando varios proyectos para la 

restauración y de este modo engrandecer más su patrimonio.

Cofradía de Jesús Nazareno
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Els passos de la Setmana Santa Contestana, una joia 
escultòrica

C
om han pogut llegir, els actes previs a la Setmana Santa 

avancen a bon ritme, però cal estar preparant també 

els Passos que eixiran en la processo del Divendres 

Sant. Aquestos són unes obres d'art molt particulars perquè 

tot i tenir moltes d'elles un gran valor artístic, totes tenen un 

valor afegit. Són unes peces que no estan pensades per a 

ser admirades en un museu sinó que són obres dinàmiques 

i vives que protagonitzen moments molt emotius tal i com 

ens ho va fer viure Samuel Botella en el seu pregó.

A Cocentaina tots recordem com recorren els nostres 

carrers en actes molt especials i molt nostres com "la 

Processó del Silenci" la nit del Dijous Sant o la "processó 

del Sant Enterrament" la vesprada del Divendres Sant. És 

precisament amb aquest aspecte no mesurable amb el 

que aquestes escultures veuen crescut el seu valor cada 

any. Són unes peces exposades a les Esglésies que en els 

dies de Setmana Santa surten al carrer; es vesteixen, es 

manipulen, es col·loquen en els carros processionals ... etc. 

Tradicionalment, els gremis s'encarregaven de custodiar 

aquestes imatges que en molts casos necessiten xicotets 

treballs de conservació perquè no es vegen augmentats el 

que comencen sent problemes menuts.

Aquest any diferents confraries han realitzat tasques 

molt importants per al manteniment de les seves imatges, 

fonamentals per no haver de realitzar amb el temps una 

restauració més agressiva. Inma Ribelles és la restauradora 

que ha aconseguit amb la seua feina, mimar i tindre cura 

d’aquestes escultures religioses, ella ha fet prou feines que 

són perceptibles com: desinfecció, consolidació d'esquerdes, 

neteja superficial, revisió d'ancoratges .... En general tots 

aposten pels canvis visibles, pels més espectaculars, però 

és important prendre consciència que no sempre és aquesta 

la decisió més adequada. Fer aquestes tasques menudes 

de manteniment és el correcte si volem fer compatible l'ús 

d'aquestes obres amb el seu valor artístic. Inma  Ribells ha 

treballat en diferents Passos com per exemple  en el Crist 

de la Columna i Jesús Natzaré o en Crist dels Llauradors.

A més d'aquestes intervencions puntuals s'està realitzant 

una intervenció general en la imatge del Crist Yacente que les 

Germanes Clarisses tenen al Convent. L'objectiu és treure a 

la llum una peça desconeguda i poder-la exposar el Dissabte 

Sant a l'església del Monestir. 

Les actuacions que Inma Ribells ha dut en cada una 

d’elles ha sigut:

Confraria del Crist de la Columna: Desinfecció i segellat 

de les galeries per a controlar si es produeix un nou atac; 

Neteja mecànica de la brutícia superficial i consolidació 

d'una esquerda en el braç esquerre.

Confraria Jesús Nazareno: Revisió de la part estructural i 

del punt d'ancoratge de la creu al capdavant de la imatge; 

La figura estava en bon estat però en ser una figura de vestir 

els principals problemes estaven localitzats en les mans. 

Es va intervenir únicament en aquest punt; Eliminació de 

repintar; Reintegració de les pèrdues de la capa pictòrica 

produïdes en arrancar una cinta adhesiva (subjectava un 

antic cablejat per a la il·luminació del rostre). Aquestes 

pèrdues es van reintegrar perquè estaven provocades per 

una incorrecta manipulació; Es va decidir respectar les 

pèrdues ocasionades per la devoció com el desgast produït 

en els dits dels peus i protecció final combinant diferents 

vernissos aplicats per pulverización fins a aconseguir un 

aspecte similar a la resta de l'obra, no tractada.

Confraria del Crist dels Llauradors: Neteja mecànica de la 

brutícia superficial i recuperació del nimbo cruciforme (no hem 

d’oblidar que aquesta és la talla més antiga, data de 1596).

Redacció
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Així doncs, el proper Divendres Sant, quan observem les 

imatges que processonen pels carrers de Cocentaina cal 

mirar-les amb deteniment i veure eixa riquesa patrimonial 

que tenim a Cocentaina i que gràcies a les inquietuds de les 

confraries contestanes i en el seu dia dels diferents gremis 

es conserven com una vertadera joia sentimental.

Per ordre: Sant Cristòfol; Jesús de l’Hort (Composta per les 

figures de Jesús orant i de l'àngel que baixa a reconfortar-

lo en la seua agonia, és l'únic conjunt escultòric, i per tant 

el pas més gran, que tenim en el nostre poble. La imatge 

és posterior a la Guerra Civil, d'autor desconegut i feta 

majorment amb escaiola encara que amb algunes parts en 

fusta. En l'actualitat es venera en l'església del convent dels 

franciscans. La Confraria de Jesús de l'Hort és una confraria 

vinculada al gremi de la construcció. En la processó, el pas 

processiona acompanyat pel cor del Col·legi Sant Francesc 

d'Assís el qual entona el motet penitencial Senyor Perdona 

que va ser arreglat pel compositor contestà Francisco Valor 

per a ser tocat per banda. Aquest motet es tracta d'una 

melodia basca que anteriorment va ser arreglada per Fra 

Manuel Mola (o.f.m.).); Crist de la Columna (La imatge titular 

d'aquesta confraria, va ser sufragada tant pels treballadors 

com pels empresaris de la indústria del paper, cartó i arts 

gràfiques. Va ser realitzada pel taller de José Casanova Pinter 

en 1955 i representa el moment de la flagelació de Jesús); 

Ecce Homo (La imatge titular d'aquesta confraria representa, 

seguint el relat Bíblic, el moment en el qual Pilato, després 

de la flagelació i la burla dels soldats, presenta a Jesús al 

poble dient “Ecce Homo”, és a dir, “ahi teniu a l'home”. 

L'actual imatge de l'Ecce Homo està tallada en fusta per 

l'escultor Vicente Genoll Zanón i data del 24 d'octubre de 

1948 ja que l'antiga imatge va ser destruïda, com a tantes 

altres, durant la Guerra Civil Espanyola Com a curiositat cal 

destacar que de la imatge antiga solament va sobreviure 

la capa i a mesura d'aquesta es va tallar l'actual imatge. 

Aquesta confraria està vinculada tradicionalment al gremi 

del tèxtil); Jesús Natzaré (La Confraria del nostre Pare Jesús 

Nazareno, més coneguda com “El Nazareno”, està vinculada 

al gremi del comerç i és una de les tres mes antigues de la 

localitat, ja que l'antiga imatge, destruïda durant la Guerra 

Civil Espanyola, datava del segle XVII. La imatge actual va 

ser realitzada a València per l'escultor José María Ponsoda 

Bravo l'any 1942 i es tracta d'una talla de fusta policromada 

i encarnada, vestida amb robes naturals i amb una altura 

de 170 centímetres. La imatge processiona el Divendres 

Sant acompanyada per una "capella" que entona cants 

penitencials compostes pel compositor contestà Gustavo 

Pascual Falcó); La Dolorosa (Aquesta confraria aquesta 

vinculada tradicionalment al gremi del calçat contestà 

de les dècades dels 50 i 60. La imatge titular d'aquesta 

confraria representa a la Mare de Déu com a Mare Dolorosa, 

amb la mirada cap al cel i els seus braços oberts. És obra 

de l'artista contestà Vicente de Paul Agulló Sanchis. La 

imatge processiona el Divendres Sant acompanyada per 

una "capella" que entona cants penitencials compostes 

pel compositor contestà Gustavo Pascual Falcó.); Crist dels 

Llauradors (Els orígens d'aquesta confraria es remunten a la 

fi del segle XVI i va ser formada pel gremi dels pagesos com 

consta en els llibres del Pare Agustí Arques Jover. Estem 

davant la imatge mes antiga de totes les que processionen 

en la Setmana Contestana, ja que data de l'any 1596, però 

no serà fins al 1894 quan es regulen els seus estatuts i es 

registre en les actes municipals. Realitzada per l'escultor 

valencià Joan Ximenez i encarnat pel pintor i daurador 

Sebastiano Zaydia en el 1596, artista de gran renom de les 

terres valencianes. La imatge és una talla excepcional que 

ha resistit al pas del temps, les guerres, els incendis… El 

Crist mesura 1,16 m d'altura i 1,04 m d'ample, explicant de 

mà a mà i pesa 40 kg. La talla del Crist està sostinguda per 

una creu que mesura 2,35m en l'eix vertical i 1,20m en el 

transversal. Mostra una imatge serena de Crist mort en la 

creu. La imatge del Crist va precedida per una palma blanca 

bellament trenada que es beneeix el Diumenge de Rams) 

i tanca la processó l’Arxiconfraria del Santíssim Sagrament 

amb la imatge del Sant Sepulcre (Aquesta Archiconfraria del 

Santíssim Sagrament, té el seu origen en una butlla emesa 

pel Papa Gregorio XIII el 6 d'agost de 1573 i confirmada pel 

seu successor, Sixto V, el 30 de Març de 1587, data oficial 

de fundació, en la qual se li autoritza a ser instaurada a 

Cocentaina. La imatge titular d'aquesta confraria representa 

a Jesús mort sobre la roca on va ser soterrat. És obra de 

l'artista contestà Vicente de Paul Agulló Sanchis. cal destacar 

també que aquesta imatge processiona dins d'un sepulcre 

d'altíssim valor, tallat completament en fusta i coronat 

per una Custòdia amb el Santíssim Sagrament, en clara 

referència al caràcter Sacramental d'aquesta Archiconfraria. 

La imatge processiona el Divendres Sant precedida per 

un grup de catorze xiquetes, una per cada estació del Via 

crucis, de 3 a 8 anys vestides de blanc que porten en les 

seues mans els instruments de la Passió. Són conegudes 

popularment com “Les Llagrimetes”).



TRADICIONS20 Revista El Comtat abril  2017

La veu dels Nanos torna al Raval
Redacció

J
ust a meitat Quaresma, enguany el 22 de març, 

Cocentaina va tornar a viure una d’eixes jornades 

tradicionals que ens fan ser un poble únic i diferent: la 

Festa dels Nanos.

Des de bon matí, els veïns i veïnes del Raval es posaven en 

la feina de traure els Nanos al carrer després de molts dies 

de treball confeccionant els ninots de drap que expressen 

diferents crítiques, tant en l’àmbit local, com en el nacional 

i mundial.

Hem de recordar que des de la regidoria de tradicions de 

l’Ajuntament de Cocentaina es recolza tot tipus d’activitats 

al voltant de mantenir les tradicions i este any, s’ha tornat 

a realitzar el taller dels Nanos (el diumenge 12 de març) 

i molts dels experts en l’elaboració dels Nanos han anat a 

diferents col·legis contestans per a que no es perga la saviesa 

de com fer un Nano.

Aquest any hi ha hagut temes diversos entre ells temes a 

nivell nacional i autonòmic (parlant de la corrupció) o locals 

referents al tema dels gossos, les danses que tenen falta de 

balladors, el 30 aniversari de Ràdio Cocentaina  que continua 

també en la mateixa ubicació que no es accessible, el 50 

aniversari de Telo Teatre i el cànon del Teular, els problemes 

que hi ha a la Fpa, Massa i El Oso parlant dels excrements 

dels gossos, obres del Passeig, el refugi de la gerra per a 

quan es podrà visitar, critica a la llei mordassa, la plataforma 

de la Dependència, la unificació del Bosco, etc

Cal assenyalar que en aquest any, a banda de les veïnes 

i veïns del Raval, s’han sumat a la festa, aportant els seus 

Nanos diferents entitats del poble com són l’Associació de 

Veïns, la FPA Beniassent, i l’Institut Pare Arques, Teló Teatre, 

Grup de Danses Cocentaina, Respectem-nos, la colla Mal 

Passet, Ràdio Cocentaina o el Guaret entre d’altres i alguns 

particulars d’altres zones de la població. Una aportació que 

ha fet la festa molt més gran i suggeridora.

També en els col·legis contestans els xiquets i xiquetes van 

preparar i presentar els seus Nanos i com no el Respir  que 

un any més ens va oferir  les seues critiques que aquest any 

ho han centrat en la companyia que volen tindre els més 

majors, i com a novetat, al barri de Sant Jaume els veïns 

han fet Nanos. 

A partir de les 9h, el Raval es va omplir de xiquets i xiquetes 

que, acompanyats pels seus professors, van gaudir d'un 

suculent esmorzar a base de xocolate, xurros i bunyols al 

costat dels veïns i polítics al carrer Santíssima Trinitat.

L’IES Pare Arques, enguany va recolzar també aquesta 

tradició no sols amb els seus Nanos, sinó ambientant el 

lloc perquè la dolçaina i el tabal van acompanyar danses 

tradicionals ballades pels alumnes del Pare Arques i fins i 

tot, van interpretar la muixeranga fent els típics castellets. 
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La jornada va  concloure a partir de les 7-7’30h de la 

vesprada, amb la participació de danses del poble que, junt 

a la colla Mal Passet,  van fer un recorregut pels carrers on 

hi havien Nanos amb els balls típics. 

Un any més ha passat, i la veu dels Nanos ha parlat i dit 

allò que pensa i no ho ha fet via whatssap, ni via e-mail, 

ni siquiera per tuiter o facebook...simplement ho ha fet 

com sempre, en paper i tinta. Ràdio Cocentaina i la revista 

Cocentaina el Comtat vam estar allí, perquè és una tradició 

nostra i amb el directe i aquestes línies en paper imprès 

deixem constància d’aquest dia viscut a Cocentaina.

Ara la veu dels Nanos calla i reposen en els terrats i 

magatzems de les cases fins una nova edició on esperen 

seguir sumant i ampliant aquesta família de perots de draps.
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El director de l’Àrea de Salut d’Alcoi i l’alcaldessa de Cocentaina 
busquen solucions a l’aigua de l’Alcúdia i Sant Cristòfol
Np Ajuntament de Cocentaina

D
esprés de les intenses pluges de desembre i el 

temporal de neu i vent que va afectar el Comtat en 

gener, l’aigua del pou de la Querola va presentar 

partícules de fang en suspensió que feien l’aigua no apta per 

al consum humà en algunes zones de Cocentaina. Encara 

que el problema es va resoldre per a la major part de la 

població, la pedania de l’Alcúdia i el polígon de Sant Cristòfol 

no han pogut obtindre el comunicat oficial d’aigua apta fins 

a aquest moment. Per poder dir que l’aigua és bona per a 

beure, Sanitat té en consideració dos paràmetres: els nivells 

de terbolesa al depòsit i els nivells en xarxa. Les analítiques 

diàries indiquen que l’aigua que ix per les aixetes dels veïns 

i veïnes de la pedania són correctes, però el dipòsit que 

els abastix seguix presentant una puntuació lleugerament 

superior a l’exigida per Sanitat, per això no s’ha pogut fer 

el comunicat oficial declarant l’aigua apta. A la reunió on 

van estar presents l’alcaldessa de Cocentaina, el director 

de l’Àrea de Salut d’Alcoi, la seua tècnica, l’enginyer i 

l’arquitecte tècnic municipal; Mireia Estepa va demanar a 

Pepe Fenollar que estudiaren la situació i que sol·licitaren 

l’informe pertinent a Sanitat Pública per a poder donar l’aigua 

com a apta, ja que la que arriba a les cases de l’Alcúdia 

no presenta terbolesa i és bona per a beure, malgrat la del 

depòsit. Segons l’alcaldessa “Fenollar i la tècnica de l’Àrea 

traslladaran la sol·licitud a Sanitat perquè valoren que no 

hi ha risc per a la salut, ja que l’aigua de l’Alcúdia està neta 

segons els controls diaris que es fan als laboratoris. Els 

nostres veïns necessiten ja la certesa oficial que l’aigua és 

bona, han sigut molt pacients i comprensius amb aquest 

problema de filtracions”.

Cocentaina busca ser referent dins del Parc Natural Serra 
de Mariola

L
’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, i el regidor 

de Medi Ambient, Saúl Botella, han conversat amb 

Salvador Palop, director-conservador del Parc Natural 

Serra de Mariola, per tal de que Cocentaina siga un referent 

comarcal d’aquest parc.

El regidor, Saúl Botella ha proposat la possibilitat de que 

la població siga una de les entrades al Parc Natural, ja que 

disposa d’una bona situació estratègica. La Junta Rectora 

del parc estudiarà la idea de la regidoria contestana.

Altra petició per part de Medi Ambient ha sigut la de 

recuperar la senda de Santa Bàrbera, a més de plantejar 

diferents actuacions de manteniment per adequar, reparar 

i recuperar fonts i camins del parc natural.

En aquesta reunió, també han traslladat a Palop la 

preocupació dels veïns del Camí de la Boronà i altres zones 

després de la situació en què han quedat camins i àrees 

amb els últims temporals. Els camins tallats, arbres caiguts 

i brutesa acumulada són algunes de les conseqüències 

sofrides.

Palop ha exposat la situació en la qual es troba el parc 

i ha proposat vies de col·laboració per a portar endavant 

aquest manteniment i adequació de les infraestructures. 

L’Ajuntament assumirà el cost del material, mentre que el 

Parc Natural oferirà la disponibilitat de les brigades i guies 

del parc per a aquestes tasques.
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Cocentaina, a l’espera de Conselleria per a poder actuar 
en la millora de les zones industrials

L
'Ajuntament de Cocentaina, a través de la Regidoria 

de Promoció Econòmica, ha treballat durant els 

últims mesos en l'elaboració d'un Pla de Millora dels 

Polígons per tal de reformar les condicions actuals de les 

zones industrials i modernitzar les seues dotacions. A 

més d'aquesta línia de treball i tenint ja aquest projecte 

enllestit, el consistori també ha presentat a l'IVACE (l'Institut 

Valencià de la Competitivitat Empresarial depenent de la 

Conselleria d'Economia Sostenible) la seua fitxa tècnica per 

tal de poder optar a les ajudes anunciades dins del Pla de 

Reindustrialització de la Generalitat Valenciana i així iniciar 

les actuacions previstes.

Mariona Carbonell, regidora de l'àrea, ha destacat que 

aquest Pla de Millora ha estat elaborat per tècnics i experts 

en la matèria, seguint una metodologia professional. 

“Respecte a la millora de les zones industrials, com en 

altres temes, és molt important confiar en els tècnics i en 

les persones especialitzades. Un tema com aquest no el 

podem sotmetre a criteris polítics únicament, ha d'haver 

sempre darrere una valoració i una feina objectiva. Si volem 

un projecte industrial consolidat per al nostre poble no hem 

de polititzar aquest tema”, apuntava Carbonell.

Al mateix temps, la regidora de Promoció Econòmica 

de l'Ajuntament de Cocentaina s'ha mostrat sorpresa 

per la moció presentada pel Col·lectiu-Compromís en la 

qual sol·licita accions concretes per a la modernització 

dels polígons. A més, el regidor Jordi Pla, precisament 

aquesta mateixa setmana, ha registrat un document en el 

qual diu haver visitat el polígon d'Els Algars i aprofita per 

a assenyalar les deficiències detectades per ell mateix. A 

aquest respecte, la regidora Mariona Carbonell afirma que 

“fa mesos que estem treballant en aquest Pla de Millora de 

les zones industrials i no hem rebut cap menció ni ens ha 

preguntat res cap membre de l'oposició ni, concretament, 

del Col·lectiu-Compromís. De fet, fins i tot vam haver 

d'insistir en reiterades ocasions a la Conselleria per tal que 

ens facilitaren la documentació per poder implementar la 

fitxa d'adhesió al Pla de Reindustrialització. No volem ser 

malpensats i esperem que els moviments de Jordi Pla i del 

Col·lectiu-Compromís no siguen interessats i oportunistes, 

ara que ja veuen que la feina està feta i que les ajudes per 

a la millora del polígon arribaran en alguns mesos. No ens 

agradaria trobar-nos amb titulars i publicacions a les xarxes 

on es reivindiquen com els únics responsables d'aquestes 

millores. Els hem trobat a faltar tots aquests mesos durant 

els quals hem hagut de lluitar, i molt, perquè la Conselleria 

no ens deixara fora d'aquestes ajudes. Esperem que la 

responsabilitat regne per una vegada entre l'oposició i 

pensen únicament pel bé del poble i no pel rèdit polític 

d'una feina que, per cert, ells no han fet i ni tan sols s'han 

preocupat per saber l'estat de les gestions.

Amb tot, poden estar tranquils perquè de moment tota 

la feina està feta i s'han presentat els documents dins 

dels terminis. Ara només hem d'esperar una resposta de 

Conselleria en la qual se'ns concrete la seua aportació i així 

podrem començar les actuacions que han previst i preparat 

els experts per a millorar els nostres polígons”.

Np Ajuntament de Cocentaina
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Resultats dels Pressupostos Participatius de Cocentaina 2016

E
n 2016 es va posar en marxa, per primera vegada, 

l ’engranatge dels Pressupostos Participatius 

dependents de la Regidoria de Participació Ciutadana. 

Aquestos van comptar amb un pressupost de 25.000€ per 

a les propostes del veïnat i 2.500€ més per fer les distintes 

campanyes de difusió d’aquestos.

Del 30 de juny fins al 7 de juliol de 2016 els contestans 

i contestanes empadronats/es i majors de 16 anys van 

poder exercir el dret al vot per a decidir què fer amb eixos 

25.000€ i el dia 8 del mateix mes s’obtenien els resultats 

de les propostes més votades.

D’acord amb l’elecció de la ciutadania els diners es van 

invertir en tres projectes

Np Ajuntament de Cocentaina

*Les xifres aboquen uns resultats superiors als 25.000€ 

pressupostats, ja que les millores en Sant Cristòfol i el Castell es van 

fer abans de desembre del 2016 i després del temporal de pluges 

va ser necessari repetir algunes de les intervencions ja executades 

per les destrosses que havia causat l’aigua.

Les propostes dutes a terme han estat fruit de la 

col·laboració entre les entitats que les van idear i les 

regidories de Participació Ciutadana, Medi Ambient, Sanitat, 

Educació i Benestar Social.

L’esterilització de gats va ser una proposta de l’associació 

Respectem-nos on es demanava aplicar una intervenció CES 

(Capturar-Esterilitzar-Soltar) degut al nombre de colònies 

de gats abandonats que viuen a Cocentaina. El projecte 

es va portar a terme amb la important col·laboració de les 

voluntàries que es van encarregar de capturar i soltar als felins.

La proposta de millora de la senyalització i accés al paratge 

de Sant Cristòfol i pujada al Castell, va vindre de la mà de 

l’Associació de Veïns amb la intenció de millorar l’entorn 

natural i paisatgístic de la serra contestana.

Per últim i davant de la necessitat de treballar la 

interculturalitat present al municipi, l’associació AIPI 

va proposar portar a terme un projecte d’intervenció 

socioeducativa d’inclusió cultural. Els diferents tallers 

perseguien l’objectiu de trencar amb els estereotips i 

prejudicis culturals i van anar destinats a 5é i 6é de Primària, 

l’ESO, les AMPES dels centres educatius, claustre de 

professors/es i la FPA.

Col·locació de baranes de fusta

S’han pintat els llocs d’aparcament del cementeri

Actualització de la informació del castell i de Sant Cristòfol

Cimentació de la pujada al castell
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Cocentaina reconeix públicament l’actuació dels Policies 
Locals que van salvar la vida de l’home atrapat dins del 
seu cotxe al riu
Np Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha reconegut 

públicament, amb el suport de tots els grups 

polítics representats al consistori, la feina dels 

quatre membres de la Policia Local que van actuar 

per a salvar la vida de l'home que va quedar atrapat 

dins del seu cotxe i arrossegat pel riu Serpis durant 

l'últim episodi de fortes pluges.

Recordem que aquest succés ocorria el passat 

13 de març, quan les pluges van deixar al nostre poble més 

de 100 litres d'aigua per metre quadrat en unes poques 

hores. L'home, a primera hora de la vesprada, es disposava 

a arribar fins a la seua caseta ubicada en les Alqueries 

de Benifloret, terme de Cocentaina. Botant-se una de les 

tanques que tallaven el camí, va arribar fins al riu Serpis, on 

va ser arrossegat bruscament per la força de l'aigua. Va ser 

el mateix ocupant del vehicle qui va telefonar a emergències, 

desplaçant-se fins al lloc dels fets ràpidament dos patrulles 

de la Policia Local de Cocentaina. Els agents varen ser els 

primers en arribar i localitzar el vehicle, i varen començar 

a intentar a rescatar a l'home atrapat, actuació dels agents 

de la Policia Local, a qui després es van sumar membres 

dels Bombers i de la Guàrdia Civil, i així entre tots varen 

permetre salvar la vida de l'home i evitar així mals majors.

El regidor de seguritat i trànsit Marcos Castelló ens 

explicaba “quan és prenen decisions com aquestes de tallar 

un camí, de prohibir algun accés, sabém que incomoden i no 

agrda a la gent, pero és fa per motius de seguritat i així poder 

evitar mals majors, el no fer cas a aquestes advertències no 

tan sols provoca el risc de la persona que se les salta, si no, 

que posa en risc la vida d’altres persones”.

És per aquest motiu i per aquesta ràpida i eficient actuació 

pel que l'Ajuntament de Cocentaina ha volgut felicitar 

públicament als agents Moisés Gómez , Cristian Pastor, 

Carlos Blasco i Elio M. Tenorio, fent extensiva la felicitació 

també als Bombers i a la Guàrdia Civil que varen actuar en 

el mateix.

A més, el Govern local ha traslladat aquest acord a 

la Generalitat Valenciana, per suggerir que es tinga en 

consideració i s'avalue si escau atorgar-los igualment alguna 

distinció o condecoració.
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Guanyar Cocentaina presenta una moció al ple de 
l’Ajuntament de rebuig a l’acord Zeta i als tractats TTIP i TISA
NP Guanyar Cocentaina

E
l passat mes d'octubre es va signar 

el ZETA (Acord Integral d'Economia i 

Comerç) que ha sigut ratificat al mes de 

febrer pel Parlament Europeu. És un acord 

entre la Unió Europea i Canadà, negociat amb 

enorme secretisme.

El ZETA es disfressa d'un acord tarifari per a 

eliminar aranzels, que ja són mínims entre Canadà i els estats 

de la UE. No obstant açò, l'acord va molt més allà i significa 

una reconfiguració de tot un conjunt de normes de tipus 

social, jurídic, laboral i mediambiental que regulen l'activitat 

empresarial. El vertader objectiu és facilitar l'enriquiment 

privat de les empreses amb seu a la Unió Europea i a Canadà 

(on hi ha 41.000 empreses nord-americanes registrades), 

i per açò es modifiquen i relaxen tots els tipus de regulació 

que, per a millorar la qualitat de vida de la majoria, posa 

límits a la lliure actuació de l'empresa. D'aquesta forma, 

s'obrin les portes a la reducció de drets laborals i estàndards 

sanitaris, o l'augment de la capacitat de contaminar, entre 

altres qüestions, que avui els estats regulen i que corren el 

risc de desaparèixer.  

A més, inclou la Clàusula Rachet, present en altres 

acords de la UE, que impedeix que serveis que hagen 

sigut privatitzats tornen a estar sota control públic. Després 

de ser aprovat el quinze de febrer de 2017 per part del 

Parlament Europeu amb 408 vots a favor, 254 en contra i 

33 abstencions, el ZETA serà aplicat de manera provisional 

fins que ho ratifiquen el conjunt dels parlaments estatals de 

la Unió Europea. És la primera vegada que les institucions 

europees recorren a aquest tipus d'aplicació provisional, la 

qual cosa crida l'atenció després de les dificultats per a la 

seua signatura per part de la representació belga.

El procés de negociació s'ha realitzat a esquena de 

Parlament europeu i per descomptat de la ciutadania entre 

els anys 2006 i 2014.

Especialment preocupant són els tribunals d'arbitratge 

que constitueixen un mecanisme que poden utilitzar les 

empreses privades quan consideren que s'ha vulnerat la 

seua capacitat d'obtenir majors beneficis econòmics, ja que 

estableixen un sistema de justícia paral·lel per a les grans 

empreses i, sobretot, la creació d'un suposat dret d'aquestes 

a l'enriquiment il·limitat.

El ZETA implica un gran atac als drets mediambientals i 

laborals dels estats membres, com també a la gestió dels 

serveis públics.

A nivell local que es la nostra competencia, vegem com 

cada dia hi ha mes persones que tenen treball i que tenen 

dificultats per tindre les necesitats basiques cobertes.

Com cada vegada mes, destinem mes recursos a serveis 

socials per cobrir necessitats basiques de les persones.

Com des de les administracións locals intentem concienciar 

a la població amb bones practiques mediambientals.

Com es recomana sempre observar que els alimentes 

estiguen en condicións optimes per a ser consumits.

I un llarc seguit de normes que ens donen una certa 

qualitat de vida.

Aquesta moció es va aprobar amb els vots a favor de 

GUANYAR COCENTAINA, PSOE, i COLECTIU-COMPROMIS i 

amb el vot en contra del PP. Pensem que ja que demanar al PP, 

que no estiga al costat de totes les atrocitats que el seu partit 

a nivell estatal, ha portat endavant en contra de la majoria 

social de aquest país, amb tota la desfeta que això comporta.

Per que dir NO a aquesta moció es dir SI en un futur entre 

altres coses, a tindre:

Mes precarietat laboral, menys salaris, mès desigualtats 

socials, menys qualitat de vida , menys serveis pùblics, mes 

inseguretat alimentaria, etc…. /

Per tot açò, la Corporació Municipal a proposta de 

GUANYAR COCENTAINA va adoptar els següents  ACORDS:

1r. Rebutjar completament el ZETA (Acord Integral 

d'Economia i Comerç), així com també, la resta de tractats 

del lliure comerç que la UE està negociant ara mateix, com 

el TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions) i el 

TISA (Acord en Comerç de Serveis).

2n. Instar al govern de l'Estat espanyol que la ratificació 

del ZETA, siga mitjançant un referèndum en el qual participe 

tota la ciutadania.
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Col·lectiu-Compromís reclama mesures immediates per 
al polígon dels Algars

“E
l polígon industrial dels Algars necessita 

millores immediates de manera urgent. No 

podem tindre un polígon desfasat i digne 

d’altre segle si volem consolidar les actuals 

empreses i fomentar l’aparició de noves indústries”, ha 

afirmat Jordi Pla, regidor del Col·lectiu-Compromís a 

l’Ajuntament.

Des del Grup Municipal de 03820-Compromís han 

proposat a l’Equip de Govern una sèrie de propostes per 

millorar de forma efectiva i ràpida els problemes existents 

al polígon dels Algars. Problemàtiques diverses, com 

problemes d’accés als usuaris i camions de major tamany 

degut a que moltes places d’aparcament es troben ocupades 

per remolques de camions que permaneixen estacionats 

llargues temporades als carrers del polígon. Jordi Pla explica 

que “al polígon hi ha una àrea destinada a l’aparcament de 

2.500 m2 que no està sent utilitzada i que hauria de servir 

per estacionar aquests remolques per no causar molèsties 

a ningú”.

Des de la coalició contestana també denuncien la mala 

connexió a Internet que hi ha en algunes zones concretes. 

Així com la inexistència de manteniment, neteja, contenidors 

per a residus i paperes. A més a més, des del Col·lectiu-

Compromís lamenten els problemes als accessos del 

polígon en hores puntes des de la rotonda dels Bombers. 

Altres problemes existents són la poca presència i vigilància 

policial; la no-arribada de cartes o problemes d’enllumenat.

“La falta d’inversions per al manteniment i millora 

als polígons industrials clama al cel. Un grau elevat 

d’abandonament que acaben sofrint les empreses de 

Cocentaina i la nostra economia productiva”, recalca Pla.

“Aquestes mesures s’haurien de prendre de manera 

immediata per millorar ja els problemes amb què els veuen 

cada dia al polígon dels Algars. A més a més, el Pla de 

Modernització dels Polígons que vàrem proposar al passat 

plenari fou aprovat per unanimitat i cal començar a treballar 

en eixa direcció”, hi ha conclós Pla.

Jordi Pla ssenyalava en altra nota que, “el PSOE menteix 

i no ha fet absolutament res pels polígons de Cocentaina”. 

“I el pitjor és que menteixen de manera premeditada. 

Com a mostra del nostre treball defensant els interessos de 

Cocentaina i la millora dels polígons estan les actes de les 

diferents comissions informatives, plenaris municipals, les 

nostres propostes als pressupostos municipals durant els 

últims anys i la nostra iniciativa del Pla de Modernització. 

El PSOE canvia de cares però mantenen la mateixa actitud 

de sempre. I a la vista estan les precàries condicions dels 

polígons de Cocentaina; on ni tan sols hi ha llum a les 

Jovades. Cal dir la veritat i tindre una bona planificació; no 

anar a salto de mata i intentar enganyar a la gent”, afirma Pla.

Per últim, Pla ha remarcat que “el document entregat 

a l’IVACE per part de l’Ajuntament és per al mapa de sòl 

industrial del País Valencià; no té res a vore amb les ajudes 

del Pla de Reindustrialització. Demanem rigor i que s’estiga 

a l’altura de les circumstàncies”.

Np Col·lectiu 03820-Compromís
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Es presenta la campanya ‘Valencià per la igualtat’

E
mmarcat en els actes de la setmana del 8 de març, 

i just abans de la lectura del Manifest, el dimecres 

8 de març a la Sala de Plens de l'Ajuntament de 

Cocentaina, Vicent Santamaria, tècnic lingüístic de l'Agència 

de Promoció del Valencià (Aviva) i Mireia Estepa, alcaldessa 

de Cocentaina i regidora de Benestar Social, van presentar la 

campanya 'Valencià per la igualtat', que pretén promoure l'ús 

d'un llenguatge igualitari i no sexista. Es tracta d’un decàleg 

de recomanacions especialment dirigides al llenguatge 

administratiu.

Mireia Estepa explicava que "la idea és que aquest pràctic 

manual d'usos figure exposat damunt de les taules de fins a 

50 despatxos de treballadors i treballadores. A més a més, 

deia, "distribuirem 10 cartells, un en cada edifici municipal, 

amb els consells per a oferir una sèrie de recursos que eviten 

fer un ús sexista del llenguatge, tant oral com escrit".

Per la seua banda, Vicent Santamaria constatava que la 

campanya ha sigut una iniciativa de la tècnica d'AVIVA de 

NP Aviva Cocentaina

l'Ajuntament de Silla i que actualment 28 Ajuntaments de 

tota la Comunitat Valenciana participen en 'Valencià per la 

igualtat', per la qual cosa les administracions impulsores de 

la iniciativa, la Conselleria d'Educació i Cultura i la Diputació 

de València, porten impresos prop de 12.000 fullets i 1.400 

cartells amb el decàleg de recomanacions.

Igualment, informava que la campanya s’inclou també 

com a part del Pla d’Igualtat que l’Ajuntament va posar 

en marxa i, a més, amb aquesta campanya especialment 

adaptada al llenguatge administratiu, reforça i complementa 

la Guia de criteris lingüístics per a un ús no sexista de la 

llengua que es va repartir com a esborrany en pdf a tot el 

personal municipal amb l'objectiu d'usar en els escrits un 

llenguatge inclusiu com correspon a una administració 

moderna i igualitària.

Finalment, ambdós feien una reflexió al voltant de la 

importància que té la llengua que utilitzem, perquè és el 

reflex de la nostra societat i transmet valors, per tant si fem 

un ús inclusiu del llenguatge, podem influir també en el canvi 

a una visió no sexista de la societat, a la qual hem d’aspirar.

Viu les festes de la Mare de Déu del Miracle 
a través de Ràdio Cocentaina. 107.9 FM i 
a través d’internet

Dia 19 d’abril: Trasllat, súplica i Missa 
Major 

Dia 20 d’abril: Missa de malalts i impedits.

I als nostres serveis informatius els 
protagonistes i actualitat de les festes de 
la Patrona.

Bones Festes de la Mare de Déu del Miracle

www.radiococentaina.com
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Els programes d’ocupació EMCORP i EMCORD finalitzen
Regidoria de Promoció Econòmica

F
inalitzen els programes d'ocupació EMCORP i EMCORD, 

que a través del Servei d'Ocupació i de l'Ajuntament de 

Cocentaina, es van iniciar al mes de desembre, i durant 

tres mesos s'ha donat una oportunitat laboral a 12 persones 

aturades que han estat realitzant diferents actuacions i 

serveis d'interès general en diverses àrees municipals: 

actuacions de manteniment de jardins en diversos parcs 

i àrees verdes del municipi, com ara al parc de Riera, 

al Ferrocarril, a Caramanxel, a l'àrea recreativa de Sant 

Cristòfol, al barranc de Fraga o al jardí de la muralla, entre 

altres, actuacions emmarcades en el programa EMCORP. 

D'altra banda, en el programa EMCORD s'han realitzat 

actuacions de pintura i de senyalització viària en diferents 

carrers del municipi, com també el manteniment i el pintat 

de l'interior d'edificis com ara el Centre Social Real Blanc, 

les sales del Poliesportiu, a l'oficina tècnica o a l'antiga 

Biblioteca del Palau, entre altres.

La regidora, Mariona Carbonell, afirma “que des de 

l'Ajuntament s'està treballant constantment en la cerca 

d'oportunitats d'ocupació per a la ciutadania, i sempre que 

es trobe al nostre abast engegarem tots aquells projectes i 

estratègies per a la creació d'ocupació”.
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Cocentaina estrena nova programació de visites guiades 
per a enguany
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
partir del pròxim 1 d'abril La Regidoria de Turisme 

de Cocentaina obri el cicle de visites guiades, que 

enguany inclou novetats.

Cada dissabte a les 10.00 des del Palau Comtal, tindran 

lloc les eixides per a conèixer els llocs i fets històrics més 

emblemàtics de la Vila Comtal, a través de dues rutes 

diferents que s'alternaran entre l'1 d'abril i el 28 d'octubre. 

La primera ruta, ‘De l'Edat mitjana a l'Art Decó’ consistirà 

en una visita guiada i teatralizada, continuació de 

l'estrenada l'any passat, en la qual, a través d'explicacions 

i representacions teatrals, els participants coneixeran fets 

esdevinguts al llarg de sis segles d'història.

‘Testimonis del Temps: castells de Cocentaina’, és el nom 

de la nova ruta guiada que arribarà en minibús fins al castell 

de Cocentaina i el castell de Penella, emblemes de la història 

medieval contestana.

Les rutes tindran una durada aproximada de dos hores 

i mitja. Les places són limitades, i cal  reservar contactant 

telefònicament, fins a 24 hores abans de l'eixida, amb 

l'Oficina de Turisme local.

Tota la informació i condicions està disponible en la xarxa 

d'Oficines Tourist Info i en turismococentaina.com

L’oli 9 oliveres de Cocentaina present al campionat 
nacional de l’oli

L
'oli 9 Oliveres Blanqueta és un oli elaborat a Cocentaina 

sols amb olives de la varietat Blanqueta. És un oli de 

gran qualitat i aquest any ha sigut seleccionat per a estar 

present en la oleobarra del Campionat nacional de Catadors 

d'oli, en companyia dels millors olis d'Espanya com Finca la 

Torre, Masia l'Altet, Oro del desierto, Oro Bailen, etc.

L'oli 9 Oliveres Blanqueta va estar present durant els dos 

dies del campionat espanyol (17 i 18 de març a Priego, 

Códoba), per a que tots els participants conegueren el oli 

contestà, el pogueren catar i conèixer un poc més sobre la 

varietat Blanqueta originaria de la nostra comarca.

L'Associació per al control de la qualitat i promoció dels 

olis d'oliva de la comarca de Priego de Còrdova (ASCCAL) 

i l'Organització Extra Virgin Olive Oil Internacional Savantes 

engeguen el II Campionat Nacional de Catadores Oliva Verge 

Extra per Equips, amb l'objectiu de fomentar l'excel·lència 

en l'avaluació i el reconeixement dels olis d'oliva verges extra 

de les regions productores del món, així com harmonitzar i 

millorar el perfil tècnic dels catadores a nivell internacional.
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En record del pare Manresa

E
l passat 11 de març la comunitat franciscana de 

Cocentaina va rebre amb gran dolor la notícia del 

traspàs del Fr. José Antonio Manresa Zaplana, conegut 

a Cocentaina com el Pare Manresa. Al seu funeral, celebrat al 

Convent dels Pares Franciscans de Cocentaina i acompanyat 

per una intensa pluja, va assistir una gran part del teixit social 

contestà, doncs el Pare Manresa va entablar relacions amb 

nombroses institucions i famílies entre els veïns del poble.

A petició de l´equip de Pastoral del nostre col·legi, he escrit 

unes paraules per tal de recordar a l´estimat Pare Manresa, 

paraules que vaig llegir a l´Eucaristia que en el seu sufragi 

va tindre lloc el dimecres 16 de març a l´església del convent 

dels Pares Franciscans.

Sóc conscient que molts companys meus de l´escola 

podrien aportar a este discurs molta més substància i 

contingut, ja que han treballat junt amb el Pare Manresa 

més temps que jo. A causa de la gran estima que li tenia, 

no em vaig poder negar a escriure aquestes paraules.

Parlar de la figura del Pare Manresa és parlar d´una figura 

transcendental . La seua llarga etapa (més de dues dècades) 

com a Guardià i Director Titular  al  Convent de Cocentaina 

han fet que aquest haja conegut un abans i un després en 

la seua història. Són molts els franciscans que han ocupat 

càrrecs de responsabilitat en aquest cenobi i també al 

col·legi. Tots ells han contribuït a millorar i perpetuar la 

institució, però permeteu-me dir que el pas del Pare Manresa 

ha segut d´una importància capital.

Coincidireu amb mi que la figura del Pare Manresa va 

transcendir l´àmbit del col·legi i de la comunitat franciscana. 

La seua implicació en la vida social de Cocentaina li va fer 

valdre l´amistat de moltíssima gent i institucions locals, com 

la Pía Unió, la Junta de Festes, els consells parroquials, 

les diferents corporacions municipals, les filaes i un llarg 

etcètera. Tot i ser natural d´Albatera, el seu cos roman ja al 

panteó franciscà del Cementeri Municipal de Cocentaina, 

prova de la gran estima que professava pel nostre poble.

Amb un fort caràcter, fumador empedernit i personalitat 

arrolladora, el Pare Manresa va ser l´home que va apostar per 

la renovació del nostre col·legi, aconseguint dotar-lo de les 

unitats necessàries per poder escolaritzar alumnes des dels 

3 fins als 16 anys, ampliant així l´oferta educativa del col·legi 

Sant Francesc d´Assís i per tant, de Cocentaina. El recorde 

com un gran defensor dels seus companys de claustre, 

sempre orgullós del seu convent, del nostre convent. Com 

a anècdota, val a dir que, sent jo un jove e inexpert Cap 

d´Estudis, ens va visitar l´inspector d´educació per tal de fer 

un seguiment a la tasca educativa del centre. El primer que 

Manresa va mostrar orgullós va ser la nova aula de Pedagogia 

Terapèutica, les classes dels diferents cursos i el pavelló 

esportiu. Acte seguit, va acompanyar  l´esmentada autoritat 

per mostrar-li el claustre, l´església i la capella dels comtes. 

Jo, que acompanyava a tant il·lustre comitiva, vos puc 

assegurar que mai no he vist a cap persona sentir-se més 

orgullós del que anava mostrant. I és que el Pare Manresa 

havia lluitat tant per fer gran el col·legi i el convent, que el 

mostrava amb la il·lusió d´una parella acabada de casar i 

que estrena nova llar.

Com a director, sempre es mostrava orgullós del que el seu 

col·legi ha oferit i segueix oferint hui dia. Quant que estimava 

al Cor del col·legi, al seu club esportiu, al grup de danses, 

a les famílies, docents i alumnes. Per a ell, la comunitat 

educativa era com la seua gran família i el convent, sa casa.

13 anys després de la seua marxa a Pego, i a mode de 

senzill homenatge, és de justícia agrair-li tot el que va fer per 

aquest convent i col·legi. Estic segur que des del cel estarà 

ben orgullós de veure que la placeta de la creu s´ompli cada 

dia de xiquets i xiquetes que venen a escola, que cada 4 

d´octubre celebrem la festivitat de Sant Francesc com ell 

feia també, que pel Nadal el Cor canta, els més menuts 

representen el betlem i visitem a les clarisses, que celebrem 

la Candelària, Dimecres de Cendra o la Quaresma. Que es 

viu la Setmana Santa, l´Ordre Franciscana Seglar segueix 

fent la seua gran tasca, la confraria de Jesús de l´Hort 

continua present a la vida religiosa del poble, que per maig 

els alumnes prenen la Primera Comunió, que a l´estiu el 

col·legi obri les portes i que el club de taekwondo segueix 

ben viu. Que els alumnes d´infantil segueixen anant a la 

granja-escola pel juny i que els alumnes que finalitzen 4tESO 

al col.legi acaben fent-ho visitant a Sant Francesc i Santa 

Clara en Assís. I per damunt de tot, que a les aules hi ha un 

claustre de docents que, sense deixar de mirar endavant, 

sempre sabrà valorar i dignificar tot el que va fer pel Convent.

El Pare Manresa marxa cap al cel, però queda ben 

consolidat i visible el seu llegat terrenal.

Gràcies per tot, Pare Manresa.

Pablo León Vidal, 

en nom de la comunitat educativa del Convent.
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L’associació de comerç de Cocentaina celebrarà el dia del llibre

L
a importància de llegir, entendre i comprendre és 

fonamental per a qualsevol ésser, però el disfrutar en 

la lectura és un fet que deuria ser obligatori, obligatori 

per tots els efectes positius que te per a la persona. 

Des dels col·legis es fomenta i molt la lectura, també des 

de la nostra biblioteca municipal (una biblioteca que és un 

referent de tot el País Valencià per la quantitat i qualitat del 

seu material, per les seues instal·lacions i per les nombroses 

activitats al voltant de la lectura que organitza per a tot 

tipus de públic), des de casa hem de també inculcar l’hàbit 

saludable de la lectura…i ara també, des de l’associació de 

comerç el Comtat de Cocentaina ens conviden a gaudir de 

la lectura i ens proposen una gran activitat per commemorar 

el dia del llibre.

Tot i que el dia del llibre és celebra el 23 d’abril, ací a 

Cocentaina les tres llibreries associades ens proposen una 

activitat de foment a la lectura per al dijous 27 d’abril.  A la 

llibreria Miralles (Passeig del Comtat), a la llibreria Laupe 

(País Valencià) i a la llibreria Blanes (carrer Lluís Vives) 

hi hauran dues sessions per als més menuts d’animació 

lectora, seran a les 17:45h i 18:45h i en finalitzar, tots els 

presents entraran en el sorteig d’una regal.

Perquè llegir és descobrir, és imaginar, és aprendre...i 

és per això que les llibreries associades, també trauran un 

any més els seus llibres al carrer i també tindran sorpreses 

i activitats per als joves i adults.

Redacció. Cartell: Silvia Botella

No podem deixar perdre aquesta oportunitat de trobar 

el llibre desitjat i de que els més menuts disfruten amb el 

meravellós món de les lletres, i tot gràcies a l’associació de 

comerç El Comtat de Cocentaina.

La Federació Junta de Festes ja ha fet pública l’acta del 
concurs de dibuix infantil
Redacció

E
ls xiquets sempre diuen la veritat i els 

xiquets tenen una visió de la festa que 

de vegades ens obrin els ulls i ens fan 

veure una realitat que se’ns perd, per això els 

concursos de dibuix dels xiquets i xiquetes ens 

serveixen per fer-nos veure quina és la festa que 

tenim i quins són els actes que més els criden 

l’atenció.

En aquest cas, la Federació Junta de Festes de Moros i 

cristians ja ha fet públic l’acta del jurat del XX concurs de 

dibuix infantil. El jurat format per Inma Calatayud (professora 

del col·legi Sant Joan Bosco),  Rosa Ribelles (professora del 

col·legi Sant Francesc d’Assís),  i en representació de la junta 

de Festes: Alexia Navarro, Emilio Domínguez, Pablo León, 

Carmen Camallonga com a secretaria i Hipòlit Borras com 

a president van decidir assignar els següents premis en les 

diferents categories:

-Premi 3 anys: Vega Montiel Valls (Real Blanc)

-1ªcategoria(4 i 5 anys): Primer premi: Kike Pascual 

Marset (Sant Francesc d’Assís)

Segon premi: Bruno Cortés Oltra (Sant Franscesc d’Assís)

Tercer premi: Carles Ferrándiz Pascual (Real Blanc)

Accèssit: Joan Ferri Cortell (Sant Francesc d’Assís)

-Segona categoria (1r i 2n primària): Primer Premi: Carla 

Soler Ferrando (Sant Francesc d’Assís)

Segon premi: Isaac Jordá Boyero (Real Blanc)

Tercer premi: Maria Ferri Cortell (Sant 

Francesc d’Assís)

Accèssit: Miquel Prats Pastor (Sant Francesc 

d’Assís)

-Tercera categoria (3ri 4t)

Primer Premi: Marta Ortuño Prats (El Palmeral 

d’Alacant)

Segon Premi: Laura García Vicent  (Sant 

Francesc d’Assís)

Tercer Premi: Laura Martínez Pascual (Real Blanc)

Accèssit: Alina Senabre Jover (Sant Francesc d’Assís)

-Quarta categoria (5é i 6é): Primer Premi: Marina Frutos 

Bernabeu (Real Blanc)

Segon Premi: Gemma Gómez Camallonga (Real Blanc)

Tercer Premi: Aitana Maldonado Fernández (Real Blanc)

Accèssit: Adrià Domínguez Navarro (Sant Joan Bosco)

Tots els xiquets i xiquetes guardonats varen rebre una 

carta en la pròpia escola comunicant-los que els seu dibuix 

havia eixit guanyador i també convidant-los a l’exposició 

que s’inaugurarà el 6 de maig (iniciant els actes del 417 

aniversari de la proclamació de Sant Hipòlit com a Patró 

de Cocentaina) a la casa del Fester on es podran veure els 

dibuixos, unes il·lustracions que també estaran el programa 

de festes de 2017. Tanmateix, el dimarts de la setmana 

festera (en agost) i una vegada finalitze la volteta dels xiquets 

s’entregaran els premis.
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Romu Agulló, de nuevo premiado en los Global Music Awards

E
l compositor contestano Romu Agulló ha sido premiado 

con una medalla de plata en los Global Music Awards 

celebrados recientemente en San Diego, lo que supone 

el quinto galardón de su carrera en esta cita californiana.

Su composición "Atardecer en el Mediterraneo" 

-galardonada en 2014 en los premios Hollywood Music in 

Media Awards- ha sido premiada en su versión para orquesta 

sinfónica y guitarra, que ha sido adaptada por el músico 

alemán Roben Hoffmann.

Se trata de un un nuevo reconocimiento estadounidense 

a la música de Romu.

Cómo decíamos, este no es el primer galardón que desde 

el otro lado del charco le llega al maestro Romu Agulló.

Los diferentes premios en los Estados Unidos conseguidos 

por Romu son: "Atardecer en el Mediterraneo" (galardonada 

el 2014 en los premios Hollywood Music in Media Awards).

En los Global Music Awards San Diego, California ha 

obtenido la medalla de Bronce en los siguientes temas: “ Flores 

de Mariola”, “Serenity” i “Notas de Esperanza”; Medalla de 

Plata en “Pensando en ti” y “Atardecer en el Mediterraneo”.

Romu, además de su trabajo diario, es también un 

profesional de la música y lleva muchos años creando 

y componiendo desde su propio estudio, la “Fábrica de 

sueños”. Estos premios no son más que el reconocimiento a 

una dilatada carrera llena de esfuerzo, dedicación y sacrifio.

Pero los seguidores de Romu en las diferentes plataformas 

digitales (Facebook) saben que Romu se ha embarcado en 

Redacció

un gran proyecto musical. Grandes compositores de hoy en 

día se han sumado a este gran sueño de Romu que no es 

otro que la adaptación para orquesta sinfónica de sus temas.

¿Quién dice que los sueños no se hacen realidad? 

Pues desde la “Fàbrica de sueños” de Romu, los sueños 

despertarán en un gran espectáculo musical. Será en 

exclusivo directo y en el Centro Cultural El Teular de 

Cocentaina el próximo 10 de junio, con la Diània Symphony 

Orchrestra bajo la dirección de Ramon Garcia y Soler.

Las adaptaciones para orquesta sinfónica de los temas de 

Romu Agulló que se interpretarán en este concierto son obra 

de Roben Hoffmann, Ivan Palomares y Ramon Garcia. Las 

entradas ya están a la venta y se pueden reservar llamando 

al 96 559 03 89.
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Ignacio García-Vidal dirigirá la Orquesta Sinfónica 
Nacional Argentina

E
l director contestano Ignacio García-Vidal ha sido 

invitado a dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional 

Argentina en un concierto que tendrá lugar el próximo 

5 de mayo en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires. 

La Sinfónica Nacional Argentina es una de las principales 

orquestas de todo el continente americano. Fue fundada en 

1948 y por su tarima pasaron algunas de las leyendas de la 

historia de la dirección de orquesta, como Stravinsky, Solti, 

Celibidache o Scherchen.

La propuesta para dirigir este concierto llega a Ignacio 

García-Vidal tras haber cosechado gran éxito en recientes 

conciertos en Argentina junto a la Orquesta Sinfónica de Salta, 

la Orquesta Sinfónica de Córdoba y laOrquesta Sinfónica de 

Santa Fe. En el programa con la Orquesta Sinfónica Nacional 

Argentina García-Vidal dirigirá “Scheherezada op. 35” del 

compositor ruso Rimsky-Korsakov.

García-Vidal, de 37 años, es un director enormemente 

solicitado en Latinoamérica, desde que debutó con la 

Orquesta Filarmónica de Montevideo (Uruguay) con sólo 

24 años. Actualmente reside en España pero invierte gran 

parte de su calendario en el hemisferio sur.

En el año 2017 siguen los importantes compromisos en 

la agenda del director español en Argentina, ya que el 30 

de noviembre dirigirá a la Orquesta Filarmónica del Teatro 

Colón de Buenos Aires.

Antes de su compromiso en Buenos Aires, García-

Vidal dirigirá el ballet “Las Estaciones” de Glazunov con 

la Orquesta Sinfónica de Tenerife en el Teatro Leal de La 

Laguna el 22 de abril, y el “Stabat Mater” de Boccherini 

con el Ensemble Casa Mediterráneo el 12 de abril en la 

Catedral de Alicante. 

Finalitza la tercera fase de la gravació de l´obra completa 
del compositor contestà José Francisco Molina Pérez

E
l passat 26 de febrer va concloure a l´estudi Audioart 

de Penáguila la tercera i última fase de la gravació de 

l´obra completa del compositor contestà José Francisco 

Molina Pérez amb l´enregistrament de les veus del cor. 

Aquest va estar format per 6 veus femenines i 5 masculines 

i va realitzar una tasca extraordinària. Van treballar durant 

huit intenses hores, amb assajos previs, en les quals van 

posar al servei del projecte la seva total implicació i entrega, 

aportant el seu saber i la seva experiència com a cantants. 

El propi José Francisco, que va dirigir el cor, i tota la seva 

família donen les gràcies a cadascun dels cantants que 

van participar.

El resultat del treball es podrà apreciar d'ací a poc temps 

quan es presente la col·lecció dels 4 CDs que recolliran 

l'obra íntegra del compositor. A partir d´ara s´enceta un 

treball en estudi on les diferents parts pendents acabaran 

de completar-se en els dos propers mesos, tenint la intenció 

NP

NP

de realitzar la presentació de la col·lecció durant la primera 

setmana del mes juliol.
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Teló teatre recorda a Miguel Hernández en el dia mundial 
del teatre
Redacció

C
om ja hem avançat en passades edicions de la revista 

Cocentaina. El Comtat, aquest any el grup Teló Teatre 

de Cocentaina està immers en una sèrie d'activitats 

molt Importants, ja que celebra el 50 Aniversari de la 

seva fundació, i per això al llarg de tot aquest any hi ha 

programades xerrades, conferències, muntatges poètics, 

obres teatrals, cursos, etc.

Ja al mes de febrer, el mes teatrer a Cocentaina, es va 

celebrar la XVIII edició de la Mostra de Teatre Amateur "Vila 

de Cocentaina” que, a més de grups convidats aficionats, va 

tenir la seva culminació amb la posada en escena de l'obra 

de Federico García Lorca, "bodas de sangre", a càrrec de 

"Teló Teatre".

L’obra va ser un veritable èxit tant de públic com artístic. 

Sota la direcció de Paco Insa, i amb la col·laboració del ballet 

d'Alicia Montava, va fer les delícies del públic assistent, 

deixant patent el grau compromís amb l’escenari de Teló 

Teatre i de la qualitat teatral del grup, encara que amateur, 

sempre supera, amb èxit, els reptes cada vegada més alts 

als que s’enfronta.

Seguint amb la celebració del 50 aniversari i aprofitant que 

la Generalitat Valenciana va declarar el 2017 any de "Miguel 

Hernández", en el 75 aniversari de la seua mort, Teló Teatre 

va organitzar per al dimecres dia 15 de març a les 20:00 

hores, al "Centre Cultural El Teular”, una conferència sota 

el títol: MIGUEL HERNÁNDEZ, UN POETA SINGULAR", a 

càrrec de Carmen Alemany Bay. La conferenciant, Carmen 

Alemany Bay, és catedràtica de Literatura de la Universitat 

d'Alacant, directora del Centre d'Estudis Iberoamericans 

Mario Benedetti, coautora de "Obres completes” de 1992, 

i autora de l'antologia i editora de l'obra completa de 

Miguel Hernández. Va presidir en 1992 el "Tercer Congrés 

Internacional de Miguel Hernández". Aquesta activitat 

organitzada per Teló Teatre compta amb la col·laboració 

de la Seu Universitària de Cocentaina, la Fundació Cultural 

Miguel Hernández i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament 

de Cocentaina.

Ja el dissabte 25 de març i celebrant el dia mundial del 

teatre, Teló teatre va voler tindre present també aquesta 

efemèride del 75 aniversari de la mort del poeta Miguel 

Hernández, i al Centre Cultural El Teular Teló Teatre van 

posar en escena el muntatge “Miguel Hernández, hombre y 

poeta” sota la direcció de José Miguel López. Un muntatge 

en el que van participar més de 25 persones, entre actors, 

actrius, músics i cantants. En aquest espectacle musico-

teatral-poètic, es van recollir imatges de la vida i l’obra del 

poeta, per a posar en escena un resum de la seua vida, i 

en la que col·laboraren també els cantautors contestans 

Anselmo Martí i Andreu Valor i la veu femenina de Berta 

Íñiguez, que en primícia, van presentar 4 poemes de Miguel 

Hernández als que han posat música. Aquesta activitat 

organitzada per Teló Teatre, va comptar amb la col·laboració 

de la Seu Universitària de Cocentaina, la Fundació Cultural 

Miguel Hernández i la regidoria de Cultura de l’Ajuntament 

de Cocentaina.

A hores d’ara Teló teatre està ja preparant l’obra d’estiu, 

segueix amb el teatre a les escoles i prepara també als 

ambaixadors de les festes de Moros i Cristians....ja veuen, 

els teatrers del nostre poble van celebrar el seu dia amb 

moltes activitats i segueixen treballant per oferir-nos un gran 

espectacle sobre l’escenari, mantenint així viva eixa flama 

que es va encendre fa ja 50 anys.
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REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
Isabel Sancho- ADL/MEDI AMBIENT

Què hem fet?

S'ha realitzat la presentació de les recomanacions per a 

la prevenció d'incendis forestals, en el marc del Pla local 

de prevenció d'incendis.

Durant el mes de març, ens hem sumat a l'acció "L'hora 

del Planeta" i hem col·laborat en la divulgació d'aquesta 

campanya que es desenvolupa en tot el món i que genera 

una acció per a frenar el canvi climàtic: edificis i zones 

emblemàtiques del nostre municipi s'han apagat durant una 

hora (el castell, Penella, l'àrea recreativa de Sant Cristòfol, 

la fase d'il·luminació del Passeig del Comtat); així mateix, 

molts veïns i veïnes s'han sumat a aquest gest.

Amb el Club Socarrun, s'ha col·laborat en el II Trail Fira 

de Tots Sants, en la la difusió de la campanya "12 mesos 

12 gestos", així mateix en la borsa del corredor s'han lliurat 

200 bombetes LED, acció patrocinada per AKI Cocentaina. 

Un gest que s'ha difós entre molts corredors i assistents al 

trail, de manera que es fomenta l'ús d'il·luminació LED i la 

necessitat d'incorporar accions pel clima.

A l'abril

Tenim un mes destinat a realitzar diverses accions per a 

utilitzar els diferents contenidors de residus que disposem 

al nostre municipi. Reciclar és una de les millors maneres 

d'ajudar al medi ambient.

Consumim molt i malgastem molt, i el consum, tant com 

el desaprofitament, s'augmenta amb el creixement i la 

modernització de la societat.

Cada vegada que es recicla un envàs, evitem omplir 

els abocadors i l'extracció de noves matèries primeres, 

a més reduïm el consum energètic i l'emissió de gasos 

contaminants causants pel canvi climàtic. El reciclatge 

transforma materials usats, que d'una altra manera 

serien simplement deixalles, en recursos valuosos. La 

recopilació de botelles usades, llandes, periòdics, etc., són 

reutilitzables i d'ací el fet que portar-los a una instal·lació o 

punt de recollida siga el primer pas d'una sèrie d'accions 

generadores d'una gran quantitat de recursos ambientals, 

financers i, per descomptat, de beneficis socials.

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

On va cada residu?



Ens pots trobar en:

37Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut

Revista El Comtat abril 2017



CENTRES educatius38 Revista El Comtat abril 2017

Els Nanos del Real Blanc
Ceip Real Blanc

A 
meitat de quaresma, un any més el nostre pati s'ompli 

de simpàtics nanos amb un cartell penjat on es poden 

llegir queixes i recomanacions al voltant de diversos 

temes. A l’assemblea de delegats es van fer propostes que 

els nanos ens havien de transmetre després de consensuar-

ho a les classes: l’escola que volem, l’actualitat del nostre 

poble, temes d’actualitat. 

Aquest any ens esperaven els primers nanos a l’entrada 

del centre.

Al llarg del matí, tot l’alumnat va passejar pel barri del 

Raval per a veure els nanos que allí s'exposen. Infantil, 1r i 

2n van disfrutat del tradicional esmorzar i tots gaudiren de la 

bellesa del barri del Raval a les faldes de la serra de Mariola.

Com es fan? 

A cinquè i sisè Mª Àngeles, iaia de l’alumne Cèsar,  i Elvira, 

dos veïnes del Raval i coneixedores de la seua confecció, 

van trametre tot el que sabien per a facilitar la tasca al 

nostre alumnat.

Quin text anem a emprar?

A segon vam aprofitat aquesta tradició per passar-ho bé i 

aprendre de manera divertida a elaborar un text instructiu 

a partir de la pròpia experiència i de la manipulació. Amb 

l’ajuda de pares i mares i seguint tots els passos que 

ens deien, vam confeccionar  nanos entre tots. Després, 

mitjançant una rutina de treball cooperatiu vam decidir 

les bafarades dels nanos per donar-los vida. Ja els teníem 

a punt! Ara ens quedava l’última tasca: passar a un text 

escrit l’experiència de la confecció dels mateixos. I ens 

vam posar mans en l’obra. Primer vam elegir un títol 

per al text, després anotarem els materials necessaris, a 

continuació escriguérem els passos en l’elaboració dels 

nanos i, finalment, adjuntarem un dibuix i... Ja hem aprés 

com s’elabora un text constructiu!

Experiències enriquidores aprofitant les tradicions del 

nostre poble. 
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En gener o en febrer, carnestoltes solen fer...

Q
ui no vulga Carnestoltes, que tanque les portes.

El dilluns, 20 de febrer, a l’obrir les portes del CEIP 

Real Blanc, ens vam trobar amb els nostres benvolguts 

reis de Carnestoltes, dissenyats i confeccionats pels xiquets 

i xiquetes de 6é en col·laboració de familiars.

Aquest any, al ritme de batucada, ens han fet arribar el 

pregó i les consignes per a que gaudirem amb ells d’aquesta 

setmana divertida.

El dimarts  acudirem a l’escola amb un ull al front i una 

cicatriu a la galta.

El dimecres poca feina vam fer a casa al despertar perquè 

amb pijama ens vam presentar al col·legi.

El dijous no vam passar gens de fred i la bata calenteta 

ens vam posar.

El divendres 24 de febrer, dia de les històries de por, no 

podia faltar la visita de la bruixa Maduixa i el bruixot Cuixot 

que ens van convidar a disfressar-nos. I, com és tradicional, 

vam gaudir amb la xocolatada i les rosquetes. Els bigots del 

xocolate, com si d’un maquillatge es tractara, van quedar 

reflectits a les fotos que repassarem d’ací a uns anys. 

Ja per la vesprada tots i totes vam acudir disfressats i si 

algú buscàvem difícil ho teníem perquè en personatges de 

por tots i totes ens vam convertir: bruixes, caçafantasmes, 

vampirs, persones diabòliques… Després de la batucada 

ens desplaçarem cap a Novaire per visitar els nostres majors 

i finalment, pel passeig del nostre poble.

Ceip Real Blanc

Ah! Cal dir que el rei i la reina es van esfumar en la cremà...

esperem que tornen per al pròxim Carnaval.
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Carnestoltes al CEIP Sant Joan Bosco

E
l passat mes de Febrer com cada any, el nostre col·legi 

va celebrar el carnestoltes. Amb gran expectació 

esperàvem l'arribada del mag Grantanfam, però 

a qui vam rebre va ser a un altre personatge. Era una 

mena de “saltimbanqui” que ens va convidar a encetar la 

setmana ballant, i ens va animar a complir els desitjos que 

tradicionalment fem cada dia a l'escola en la setmana abans 

de la Quaresma.

Al Bosco I vam començar venint amb una cua de jirafa, 

per a després vestir-se de zebra, ens va encantar vindre 

tots a ratlles! Al dia següent, per ser un animal feliç havíem 

de pintar-se la cara de gris, l'últim dia hi havia que dur un 

instrument musical, vam fer molta gresca i s'ho vam passar 

d'allò més bé!

Al Bosco II vam vindre de fenòmens meteorològics: 

raig, arcs de santmartí, nuvolets...També de lletugues, 

tomaques, bròcoli...Altre dia vam ser fusters, llanders, 

mecànics...L'últim dia com sempre vam fer “festa pijama”, 

hi havien sabatilles d'anar per casa molt divertides. A més 

a més ens vam barrejar en un taller intercicle i vam realitzar 

màscares molt cridaneres que després ens vam posar per 

a baixar al gimnàs on ens vam enjuntar tots i vam fer una 

festa amb ritme de samba, salsa i altres ritmes carnavalencs.

Per la vesprada, ja cadascú amb la família i amics, vam anar 

a la desfilada tots mudats amb les nostres millors disfresses. 

CEIP Sant Joan Bosco
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Unificació, quan?
CEIP Sant Joan Bosco

E
l passat 28 de febrer Jesús García,Subdirector General 

d'Infraestructures Educatives, ens havia convocat a  

una reunió per a informar com estava la Unificació de 

la nostra escola. A aquesta reunió vam anar  Mireia Estepa, 

Alcaldessa de Cocentaina, Rafael Briet, Diputat de les Corts, 

la direcció del centre i també un tècnic municipal.

 Ja sabeu que la nostra previsió atenent als llistats de 

construcció i adequacions-ampliacions de la Conselleria era 

poder començar les obres al segon semestre d'aquest any, 

però alguna cosa ens rodava pel cap que no anava a ser així.

LA UNIFICACIÓ DEL BOSCO HA D'ESPERAR UN ANYS 

MÉS!!!!

1.Una vegada més no es compleixen els temps i promeses 

fets a aquesta comunitat educativa.

2.Una vegada més des de Valencia ens diuen que alguna 

cosa dels projectes està per revisar. No sabem ben bé que 

és el que s’ha de revisar.

3.Una vegada més hem de confiar en que ens diuen la 

veritat.

4.Una vegada més expliquem que  portem més de 27 anys 

reivindicant l’adequació del centre a la normativa vigent i la 

unificació dels dos edificis.

5.Una vegada més les nostres families han de fer malabars 

per poder acompanyar els seus fills i filles a l’escola.

6.I duem quatre mesos esperant poder reunir-se amb 

el Conseller d’Educació per a manifestar-li els nostre 

desencant.

Aquestos sentiments els han expresats els alumnes de 

quart, demostrant la seua preocupació per la unificació de 

l’escola al tractar aquest tema en els seus Nanos:

Tota  la comunitat educativa sospresa amb la noticia: “la 

unificació del CEIP SAN JUAN BOSCO II  haurà d'esperar 

fins al 2018.

L 'AMPA del centre ho manifesta en la Festa del Nanos 

als carrers del raval.
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FPA Beniassent va rebre els socis del projecte europeu Erasmus+

F
PA Beniassent va ser el cap de setmana del 25 i 

26 de març el centre amfitrió del projecte Europeu 

Erasmus+ que està realitzant junt a d’altres 9 socis de 

8 països d’Europa: (Alemanya, Turquia, Grècia, Xipre, Itàlia, 

Romania, França, Bulgària). El projecte Jocs i matemàtiques 

en educació per a adults té tres fases en les quals s’estan 

elaborant materials didàctics per a l’estudi lúdic de les 

matemàtiques amb una sèrie de jocs tradicionals que ha 

recopilat cada país. A hores d’ara ja estan editats els materials 

de l’alumnat  “Jocs de matemàtics. Compendi de jocs 

populars i tradicionals” i els materials del professorat “ Jocs 

matemàtics. Guia d’aprenentatge d’aritmètica”, en 9 idiomes, 

i tots ells es poden descarregar des de la pàgina WEB del 

projecte http://www.vmsmedien.de/mathgames/index.php/en/. 

Els materials de FPA Beniassent estan en valencià i en 

castellà. La reunió d’este cap de setmana va servir per a 

planificar la tercera part del projecte que pretén crear equips 

que puguen demostrar en cursos reals i seminaris que els 

jocs entre persones amb diferents habilitats ajuden també 

a la integració social. El resultat d’esta tercera fase serà la 

publicació del manual “Jocs matemàtics. Curs de formació 

per a docents”. FPA Beniassent també va aprofitar la visita 

Busquem fotografies de l’IES Pare Arques

E
l proper curs 2017/2018 es compliran 50 anys de 

l'inici de les classes de l'IES Pare Arques a Cocentaina. 

Entre els molts actes que estem preparant volem fer 

una exposició de fotografia amb la història del nostre centre. 

Per eixe motiu la Comissió organitzadora del cinquantenari 

està recollint fotografies i vídeos dels ex-alumnes, professors, 

administratius i de tots els que han passat pel centre.

Escorcollant per l'institut hem aconseguir trobar algunes 

gravacions dels anys 80 i 90 i fotografies dels anys 70 dels 

nostres companys més veterans. Però necessitem de la 

vostra col·laboració per reunir la màxima quantitat possible 

d'imatges. Hem creat una pàgina de Facebook: 50 Aniversari 

IES Pare Arques per compartir les troballes que anem fent i 

també per facilitar que ens pugeu passar les vostres imatges 

i vídeos. També ens podeu passar les vostres fotos enviant-

les a l'adreça: parearqueshistoria@gmail.com I si no teniu 

molta pràctica amb els ordinadors podeu vindre a l'IES Pare 

FPA Beniassent

IES Pare Arques

del socis europeus per a donar-los a conéixer les nostres 

tradicions, la nostra gastronomia i el potencial turístic dels 

nostres pobles.

Arques, de les 8 a les 15:00 preguntar per Alejandro Barber 

i us ajudarem a escanejar les vostres fotografies.  Ens val 

qualsevol imatge o vídeo des de 1967 fins al dia de hui.

Animeu-se a compartir les vostres fotos del Pare Arques!

Actuació de la Banda de l’IES Pare Arques al Cine Moderno 1987. 

Fotografia cedida per Amparo Cazalilla

Grup d’alumnes 1968. Fotografia d’Eugenio Torró

3er d’ESO 1994. Fotografia de Patrícia Domínguez Llorens



CENTRES educatius 43Revista El Comtat abril 2017

La Univeritat d’Alacant i la seua Seu de Cocentaina 
participen en el llançament del “Primer concurs de lletres 
de cançó en valencià”

L
'Ajuntament de Cocentaina amb la col·laboració de la 

Universitat d'Alacant convoca el “Primer concurs de 

lletres de cançó en valencià”, una original iniciativa que 

pretén promoure les expressions literàries alternatives en 

valencià amb la finalitat de premiar i musicar lletres originals.

El concurs està dirigit a totes aquelles persones amb edats 

compreses entre els 12 i els 29 anys, i les lletres de les 

cançons poden ser de qualsevol gènere (rock, pop, heavy 

metall, reggaetón, infantils, rap, etc.) i de qualsevol temàtica 

(cançó d'amor, crítica social, medi ambient, etc.). El termini 

de presentació de propostes estarà obert fins al 15 de juny, i 

les bases de la convocatòria podran consultar-se en aquesta 

adreça web (http://www.cocentaina.es).

Aquesta iniciativa compta amb la participació de l'Agència 

de Promoció del Valencià, la Casa de la Joventut i la Casa 

de Cultura de Cocentaina, a més, de la Diputació Provincial 

d'Alacant.

Tanmateix, la Seu Universitària de Cocentaina acull la 

XIV Edició de la Jornada d’Humor Social amb l’Exposició 

“Bressol generació perduda o dos”, que romandrà oberta 

al públic des del dijous 30 de març fins al 3 de maig, a 

casa de la Joventut. Pla de la Font, 10, gràcies al suport 

de la Fundació Manuel Peláez Castillo i la Federació de 

Caricaturistes d’Espanya (FECO-Espanya).

L’humorista gràfic Enrique Pérez, comissari de la 

mostra, assegura que el tema d’aquesta edició se centra 

en els devastadors efectes de la crisi i la seua gestió, 

“el desmantellament de l’Estat del Benestar i les seues 

conseqüències per la falta d’expectatives i eixides laborals, 

amb un atur juvenil superior al 50”.

Entre els autors que exposen la seua particular visió trobem 

humoristes gràfics de la talla de Forges, Malagón, Ermengol, 

Jonc, Napi, Angelines, Ché i Ortifus, entre uns altres que 

han volgut donar els seus treballs a aquesta exposició de 

compromís i denúncia social a través de l’humor.

Un total de 61 dibuixos de 43 autors internacionals han 

sigut triats per a donar forma a l’exposició. La nacionalitat 

dels autors seleccionats és molt diversa i, a més d’espanyols, 

la mostra inclou treballs d’autors argentins, colombians, 

cubans o francesos, entre uns altres.
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La desocupació de llarga duració

E
l concepte de treball s’ha transformat durant els 

segles. Actualment, el treball és definit per moltes 

persones com el paràmetre més important en la 

seua vida. Treballar significa economia i benestar social, 

desenvolupament personal com a individus, inclusió en 

una organització i inclusió social i normalment, no treballar 

significa el contrari. 

La desocupació és al carrer, com a fet social, experiència 

personal, fantasma polític, dada estadística i tema de les 

converses quotidianes.

Des d'aquest article, es pretén fer entreveure i comprendre 

la importància de la desocupació, no solament com a 

problema social, també afecta la dimensió econòmica de 

la vida i el benestar psicològic.

A manera de resum podem nomenar alguns dels 

efectes psicosocials i les disfuncions que comporta una 

situació de desocupació: font de tots els mals socials, 

empobriment individual, familiar i comunitari, desigualtat, 

exclusió i conflictivitat socials, desencant polític, ineficàcia 

de les institucions públiques, tensió en les relacions 

familiars, desorganització del temps quotidià, aïllament 

i incomunicació, vulnerabilitat social, inarticulació de 

projectes personals, evasió de l’atur cap a refugis socials 

(prejubilació, malaltia, invalidesa, estatus estudiantil, 

professió mestressa de casa…) i cap a paradisos artificials, 

de la mà de l’alcohol, el tabac, els fàrmacs o altres drogues.

Així, l'Ajuntament de Cocentaina, compromès amb 

aquesta problemàtica social, i en col·laboració amb el Servei 

Valencià d’Ocupació i Formació de la Generalitat Valenciana 

(SERVEF), va posar en funcionament a principi d'any 

un programa d'orientació laboral destinat a les persones 

parades de llarga duració. La definició de població aturada 

de llarga duració, segons el SERVEF, està formada per les 

persones parades que estan inscrites a les corresponents 

oficines durant almenys 360 dies en un període de 540 

dies. Cal assenyalar que la població aturada està formada 

per les persones que no tenen feina, la busquen activament 

i manifesten estar disponibles per a treballar.

És per això, que s’han contractat dos Orientadores 

Laborals, destinades als departaments de Promoció 

Econòmica i Benestar Social per atendre a aquest col·lectiu 

del municipi. Es busquen tres objectius claus: avaluar el 

perfil personal i professional de la persona, descobrir les 

oportunitats existents al mercat laboral i proporcionar als 

participants les ferramentes necessàries per a trobar feina.

Per a aconseguir aquests objectius està realitzant-se un 

«Itinerari Individual i Personalitzat d'Ocupació», que es 

defineix com el disseny, la realització i el seguiment d'una 

seqüència d'accions d'orientació i altres que es consideren 

rellevants destinades a millorar l'ocupabilitat. Durant el 

programa es duen a terme una sèrie d'accions individuals 

i grupals que inclouen des de l'elaboració de currículums, 

cartes de presentació, entrevista de selecció, com també 

tallers grupals que milloraran l'habilitat d'aquest col·lectiu 

per a la recerca activa de feina en internet, formació, mercat 

de treball, GVAJOBS, etc.

Durant la realització d'aquests itineraris per part de 

les Orientadores Laborals, es va detectar la mancança 

d'habilitats en les noves tecnologies per part d'un nombrós 

grup de persones, eina indispensable per a la recerca de 

feina en aquests temps de canvis continus. Així, l'Ajuntament 

de Cocentaina, compromès amb aquest col·lectiu, ha 

destinat recursos econòmics per a l'organització d'un curs 

d'informàtica bàsica destinat principalment a aquells usuaris 

i usuàries que no tenen coneixements en aquest àmbit. El 

curs s'ha realitzat al Centre de Formació de Persones Adultes 

Beniassent de Cocentaina, des d’aquest espai volem agrair 

al Centre i a l’Associació d’Alumnes FPA Beniassent per la 

cessió gratuïta de les instal·lacions, al professor José Antonio 

Gutiérrez Gutiérrez per la seua dedicació i a l’empresa de 

telecomunicacions Netllar de Cocentaina per l’aportació de 

material informàtic de manera desinteressada.

El curs s’ha realitzat al llarg del mes de març amb una 

durada total de 18 hores. Han participat un total de 45 

alumnes, usuaris del departament de Benestar Social i del 

programa per a aturats de llarga duració. En finalitzar, els i les 

alumnes continuaran treballant amb les Orientadores Laborals 

per tal d’avançar en la seua inserció al mercat de treball.

Les Orientadores Laborals Esther Aura Borràs i Remei Galera Olcina
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Taller de rosquetes i festa del carnestoltes al centre de Respir

E
l passat 24 de febrer es va celebrar la festa de 

Carnestoltes i es van preparar les sales del Respir 

decorades amb màscares, com també es va amenitzar 

la festa amb ball i música de carnestoltes.

Uns dies abans es va preparar el taller de «Rosquetes», 

en el qual es va fer una degustació i l'aroma dolça inundava 

tot el centre el respir.

En el mes de març se celebrarà una degustació de bunyols 

per a celebrar el dia de Sant Josep en el qual prepararem 

una festa amb temàtica de les Falles, a més d'estar immersos 

en la preparació dels Nanos per al pròxim 22 de març.

Aquest tipus d'activitats afavoreixen el contacte entre 

les persones usuàries, l'estimulació i contribueixen 

principalment al fet que ni ells ni elles no perden la il·lusió 

per les tradicions.

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

E
l proper 29 d'Abril a les 19:00h. en la Sala d'actes del 

Centre Social Real Blanc de Cocentaina, organitzarem 

un Concert del Cor d´il·lusiona´t, format per un grup 

de xics que formen part de la nostra associació, dirigits per 

Mercé la seua professora de música amb la qual assagen 

i practiquen cançons i balls amb el maneig d'instruments 

musicals, també participaran un grup de tunos que es 

diuen La Tuna Cuarentuna. Entre tots esperem passar bons 

moments. Allí us esperem !!

Donem gràcies a Don Ramón Micó el rector de l'Església 

del Salvador per haver-nos cedit els locals de la parròquia 

amb l’accés adaptat per a tots, per a poder anar allí a realitzar 

els nostres tallers els dissabtes als matins.



BENESTAR social46 Revista El Comtat abril 2017

Afama Cocentaina
CARNESTOLTES 

El 24 de febrer es vam disfressar de pirates per celebrar el 

Carnestoltes tant al taller de matí i com al taller de vesprada 

d’AFAMA. Els usuaris van confeccionar amb l’ajuda dels 

treballadors les seues pròpies disfresses.Tant al taller de matí 

com al de vesprada, vam passar una estona entretinguda 

compartint diversió i balls entre els treballadors, usuaris i 

diversos membres de la Junta. 

CONCERT MUSICOTERAPIA 

La Rondalla “La Lira”de Muro el 15 de març a les 16.00 

ens va oferir un magnífic concert dirigit per Ana Julia Verdú 

Tomás, deleitant-nos amb un repertori de cançons com 

Havanera del Frare d’Agres, Mirando al Mar, Gwendolyne, 

Roseta la del Molí, etc. 

A més a més, ens van explicar el tipus de cançons i els 

instruments de corda utilitzats. 

Aquest concert forma part del programa de musicoterapia, 

a càrrec del musicoterapeuta Francisco Rafael Alcaraz 

Bravo, el qual està subvencionat per la Diputació d’Alacant. 

SANT JOSEP 

El 17 de març vam celebrar al taller de matí la festivitat 

de Sant Josep amb l’esmorçar tradicional de bunyols amb 

xocolata. Posteriorment, al patí vam dur a terme la crema de 

mots indesitjables i vam acabar cantant cançons populars 

amb Francisco Rafael. 

Els jubilats renoven a junta directiva

L
’associació de jubilats i pensionistes de Cocentaina 

ha renovat la seua junta directiva. Tan sols es va 

presentar una candidatura, la formada per Vicente 

Cortés com a president. 

La resta de membres i càrrecs de la mateixa son: 

Vicente Cortés  Vilaplana.-- Presidente

Reme Cortés Mullor . . . . . . Vicepresidenta

Joaquina Esteban Garcia de las B, . . Secretaria

Juan F. Botella Richart.  .  .  Tesorero

Francisco J. Reig Palacios  .  Contador

Juan Blanquer Ferrer  .  .  .   Vocal

Joaquina Verdú Picó  .  .  .  .  Vocal

José Albors Sanchis  .  .  .  .  . Vocal

Francisco Castillo Jover  .  .   Vocal

Vicente Cardona Lloréns .  .  Vocal
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Més de 500 corredors es donen cita en el II Trail Fira de Tots Sants

E
l club d’atletisme Soca run, un any més ha aconseguit 

omplir el poble de grans corredors amb el que va ser 

el II Trail Fira de Tots Sants, segona prova puntuable 

del circuit Titxarra Trail. Més de 500 corredors i corredores 

es van donar cita en Cocentaina el passat diumenge 26 de 

març, en una de les proves més completes i exigents del 

circuit.

La cursa tenia tres modalitats diferents: la de 21km (prova 

puntuable del circuit), la de 8 km també competitiva però no 

puntuable per al circuit i la marxa que no era competitiva. 

Amb un gran ambient no sols per dins del poble sinó per tot 

el cinturó on transcorria la prova, els corredors van valorar 

de manera molt positiva tant l’organització com la pròpia 

carrera. El club Soca run una vegada més ha aconseguit 

reunir a un gran nombre de col·laboradors que es van 

col·locar en diferents punts per sevir avituallaments als 

participants i ambientar el lloc per on discorria la carrera.

Al voltant de la cursa, també hi van haver diferents 

activitats com ara una sèrie de xerrades i tallers dirigits als 

esportistes al voltant de la nutrició i que van ser possible 

gràcies a la col·laboració de la Seu Universitària de 

Cocentaina. Tanmateix, aquest segon trail es va fer ressò 

del dia de la dona i també es va sumar a la cura i respecte 

del medi ambient. Soca run vol agrair de manera especial 

la col·laboració que han tingut de: Centre de massatge 

esportiu; Decatlhon, Amigo, mobilidad personal; IO 

arquitectura; Carrefour; Centre Excursionista contestà; Club 

patinatge artístic de Cocentaina; Tien 21; Maymi joiers; Vivers 

La Solana, colla de dolçines i tabals Mal Passet; Gabriel 

Pastor fisioterapia avanzada; Nuria Esport; El gat negre; 

Corremón, run4fun; Bar cafeteria Centre Social; forn de pa 

Ripoll, el Coquero; Born; Aqui, Events&Moments; Óptica 

Sonia; merceria Borrás; Associació de comerç el Comtat 

de Cocentaina; grup de rock Perversió; club d’Atletisme 

d’Alcoi; Ben gym; pa i dolços Paula; club de bàsquet Iris 

Contestà; gráficas Alcoy; filà Gentils; tonyineta Cocentaina 

Ràdio Cocentaina. Totes aquestes entitats han fet possible 

que el Trail Fira de Tots Sants siga un referent a l’hora 

d’organitzar curses.

Com a novetat aquesta edició també ha estat repleta de 

regals de diferents comerços locals i de l’associació de 

comerç de Cocentaina i que es van sortejar entre els inscrits.

Una edició més que ja es consolida com una jornada 

esportiva on cap tota la família.

Repassem ara els resultats locals:

En els 21 km con 1357 m+, els resultats varen ser:

- Virgilio Agullo 2:02:00 Pos/C 2º, 11º absolut, 1º local

- Paco Jorques 2:11:49 Pos/C 18º, 2º local

- Raul Valle 2:42:43 Pos/C 70º

- Nuria Orta 2: 48:14 Pos/C 4º, 2º local

- Emilio Cañadas 3:26:56 Pos/C 95º

En els 8 km con 515 m+, els resultats varen ser;

- Salvador Albors 45:46 Pos/C 2º Master

- Elia Moya 49:12 Pos/C 1º, 1ª absoluta, 1ª local

A nivell general. Carrera de 21km puntuable en el circuit 

Txitxarra trail Masculí: 1 Emili Sellés – 1:50:01; 2 Carlos 

Pascual Sempere – 1:52:33 i 3 Jorge Vicedo: 1:52:51

Femení: 1 Silvia Alós 2:26:59, 2 Irene Muñoz 2:34:06 i 3 

Leticia Miralles 2:34:28 

Trail 8 km Masculí: 1 Raúl Solbes – 35:32; 2 Jorge Tormo 

– 37:43 i 3 Víctor Sanchis – 37:44”

Femení: 1 Elia Moya: 49’12; 2 Míriam Ruíz 49’20 i 3 

MªCarmen Cerdá 52’00
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El club de petanca segueix amb les seues activitats al 
voltant de la lliga local

E
l passat dissabte 25 de març es va jugar en les pistes 

de petanca del poliesportiu municipal la 4a melé; 

mensual, quedant la classificació de les dupletes amb 

l’orde següent:

1r Enrique Soler i Andrés Romero

2n Juan Ruiz i Baltasar Garcia

3r Toni Navarro i Pep Pellicer

4t Francisco Alcaide i Tomás Bautista

Grup de la consolació:

1r Andrés Muñoz i José Rodriguez

2n Carlos Llopis i Carlos Llopis

3r Pepa Pascual i Pep Moltó

4t Rosario Parra i Pep Jordá

Ana Micó classificada per al campionat nacional de 
gimnàstica rítmica

L
a contestana cadet Ana Micó amb l’aro, ha aconseguit 

classificar-se per al campionat nacional de gimnàstica 

rítmica després d’haver passat les proves autonòmiques 

i provincials. Ana Micó ha participat amb el seu club de 

gimnàstica Sant Jordi d’Alcoi.

El campionat nacional es celebrarà a Guadalajara els dies 

29 i 30 d’abril.

L’escola de dansa d’Alicia Montava obté bons resultats a 
Almeria

E
l cap de setmana del 25 i 26 de març, l’escola de dansa 

d’Alicia Montava va estar a Vera, al concurs Anaprode, 

nervis i molta il·lusió en cada un dels ballarins. L’equip 

d’Alicia Montava duia fins a Almería 4 coreografies i no 

varen vindre amb les mans buides, ja que van aconseguir 

dos segons premis en duo estilitzada i clàssic grupal, un 

primer premi en contemporani grupal i un primer premi 

amb unanimitat del jurat a estirilitzada grupal. 

Una gran satisfacció per part de tots. Ara a continuar 

preparant-se per al pròxim 6 i 7 de maig, que aniran fins a 

Tarragona a la final nacional i al mateix temps altres grups de 

l'estudi aniran fins a Xàtiva al concurs La Pointe de dansa. 

Les professionals de l’estudi de dansa seguixen formant-se 

i creant il·luisons i amb aquestos reconeixements,  celebren 

de bon grat el seu 20 aniversari. 

Verónica Pina
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Campeonato “Tatami Sport” Comunidad Valenciana (FKBCV)

E
l pasado sábado día 25 de Febrero tuvo lugar en el 

complejo deportivo de la ciudad de Altea el Campeonato 

Oficial de la Comunidad Valenciana organizado por la 

Federación de Kick Boxing (FKBCV) en el que participaron 

más de 300 competidores entre sus distintas modalidades 

y al que acudieron 5 participantes contestanos del C.D. Po 

Eun Cocentaina en colaboración con Epic Tribu Alcoy y en 

compañía del Club Tae Alcoy, Juanjo García, Team Crespo 

Alicante y G.M. Mario Pons Botella.

Por un lado, Rachid Chikri y Ayman Madmadi se 

presentaron por primera vez en la modalidad de Ligth Contact 

exhibiendo ambos una muy buena actuación en su debut.

Por otro lado, Iago Perez, Ismail Chaabna y Gustavo 

Cremades se presentaron a las modalidades de combate 

"Sparring" y Formas Tul de Taekwon-Do Tradicional 

compitiendo por ITTAF en el que a pesar de su talante el 

resultado más genuino lo obtuvo Gustavo Cremades logrando 

el oro en combate Sparring.

Así mismo felicitar a Estefania Balaguer, Enrique Escudero, 

Diego Fernandez, Alexis Vicedo y Nayara Pérez de los clubs 

anteriormente mencionados por sus más que merecidos 

pódiums entre ellos: tres oros, para Estefania, Enrique y 

Diego, y tres platas, para Enrique nuevamente, Alexis y 

Nayara en sus respectivas modalidades.  

Finalmente, agradecer a los clubs asociados su entrega y 

dedicación y felicitar a todos y cada uno de sus competidores 

por la brillante actuación en este campeonato. 

Centre Excursionista Contestà

V
olem retrocedir un poquet en el temps per remuntar-

nos allà pels anys 70, en aquell moment es va iniciar 

una activitat que ens agrada i encara perdura per 

aquestes dates, i que segur que en el transcurs dels anys, 

alguns dels que esteu llegint aquestes línies heu estat 

partícip en aquest esdeveniment, estem parlant de la 

MARXA ESCOLAR. Mentre estem escrivint aquestes línies, 

ens estem ocupant d'ultimar detalls de la 47a edició del 2 

d'abril del present, a la qual ens agradaria i volem fer una 

menció especial a la gran quantitat de participants, com 

podeu comprovar en la imatge de l'edició de l´any passat, 

realitzada al paratge de les Huit Piletes.

A més, també volem ressaltar la gran participació a la 

EXCURSIÓ INFANTIL del passat 26 de febrer a AIELO 

DE RUGAT, amb l´assistència de 24 adults, 15 menuts i 

2 gossets, i la realitzada el passat 5 de març a L'AITANA, 

amb més de 40 participants, aquesta estava inclosa com 

la segona ruta del "Circuit Cims 2017", que està tenint una 

gran acceptació per part de tots els participants, com podeu 

veure a la imatge en el cim més alt de la nostra província.

Fins properes excursions !!!

Salut i Bona senda.

Centre Excursionista Contestà.

Estem també al Facebook
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

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

DENT DE LLEÓ (Taraxacum Vulgare)
(Taraxacón, Diente de león, Camarroja)

Floració a la primavera i a principis de l’estiu .

Recol·lecció a partir del mes de maig, quan està 

acabada de florir.

Hi ha algunes persones que prenen les fulles tendres 

d’aquesta planta principalment en amanides amb oli 

d’oliva i una mica de suc de llima.

És una planta depurativa del fetge i de la vesícula, 

ajuda a segregar la bilis i per tant depura la sang i regula 

el colesterol.

En una de les moltes excursions que realitzava amb 

el meu oncle Juanito “del 19” estant a la meitat just del 

barranc del Carrascalet, a l’altura de la font, em diu: 

“nebot, creua el barranc i puja fins a arribar a la part alta, 

i veuràs com trobes algunes plantes de Dent de lleó i ens 

les menjarem per a l’esmorzar, i al mateix temps a veure 

si arreplegues unes varetes de poliol que fa temps que 

vaig trobar caçant per aquell lloc”.

Era la primera vegada que menjava una amanida enmig 

de la serra, i fins a estant amarga és molt bona per al 

fetge i l’estómac.fetge i l estómac. REMEI CASOLÀ:

La meua tia Carmen Aracil, dona del meu 
oncle Juanito ”del 19”, moltes vegades anava 
a recol·lectar aquesta planta i unes altres de 
la mateixa família com: llicsons, camarroges, 
etc., per a les amanides, i conillets per a farcir 
els cocotets, igual que els espinacs.
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SATISFACCIÓN EN LA PROPIA VIDA

M
uchas veces escucho comentarios de la gente en los 
que se pone de manifiesto una sensación de falta de 
satisfacción completa en la propia vida, siempre hay 

una porción de su vida que les hace percibirse como que les 
falta algo para ser felices del todo. “Si trabajase en lo que 
me gusta, sería más feliz. Si tuviese una pareja estable, más 
dinero, seguro que sería feliz”. Pero la realidad es que no es 
así, ni la salud, ni el dinero ni el amor dan la felicidad y creer 
que tu estado de ánimo depende de que estas áreas de tu 
vida funcionen es un gran error, que al final te llevará a ser 
más infeliz.

Son exigencias y necesidades que solo están en nuestra 
mente, pero que pensamos son verdades absolutas. Sentencias 
inquebrantables que tienen que marcar nuestro camino, sí o sí. 
De hecho, cuestionarlas puede causarnos el mismo vértigo que 
asomarnos a un acantilado escarpado. De hecho, los estudios 
confirman que cada vez tenemos más necesidades cubiertas 
y somos más infelices que antaño, y además, va en aumento.

Tener deseos y metas vitales es legítimo y saludable. ¿Qué 
sentido tendría la vida si no tuviésemos objetivos e ilusiones? 
Pero distinto de esto es pensar que necesitamos todo lo que 
sanamente deseamos. Hacer una buena distinción es la clave 
para no dejarnos perturbar de forma exagerada por la derrota 
de no conseguir lo que planeamos.

La vida perfecta no da la felicidad y si no, que se lo digan 
a todas esas personas que han llegado a cumplir todos sus 
sueños y aun así, no se han sentido completos. Millones de 
personas en el mundo, desde fuera, parecen tener una vida 
envidiable. Si nos fijamos en ellas, podemos sentir incluso 
celos y pensar que han encontrado la manera de ser felices y 
estar tranquilos, pero es sólo una percepción nuestra. Si esas 
personas son felices desde luego que no se debe a todo lo que 
poseen o han obtenido, si no a que saben mirar la vida de una 
manera especial.

Al ser humano le cuesta mucho encontrar la calma con lo 
que ya tiene. Siempre tiene la sensación de que puede hacer 
algo más, de que puede ser mejor o que puede conseguir 
más cosas, sin darse cuenta que ese vació no se llenará jamás 
con cosas que vengan del exterior, porque ese vacío proviene 
directamente del interior. 

Si he conseguido ser una persona con licenciatura, ahora 
debo tener el doctorado y luego debo tener pareja estable, 
después intentaré hablar idiomas, viajar, tener hijos… Y lo 
peor de todo, si por el motivo que sea no lo consigo, entonces 
no podré ser feliz.

Este pensamiento es la semilla que siembra los problemas 
psicológicos en nuestra vida. Como la perfección no es más que 
un concepto irreal y es a ella donde queremos llegar, algo que 

es completamente imposible, siempre tendremos la sensación 
de que somos unos infelices.

¿Cómo solventar esto? lo primero que tenemos que aprender 
es que nada externo tiene tanto poder como para hacer que 
nuestro estado emocional sea uno u otro. Nadie es más feliz 
que antes por tener más cosas, al menos a largo plazo no 
funciona así.

Cuando los niños descubren los juguetes que les han traído 
los Reyes Magos parecen más felices, pero esa felicidad solo 
dura unos días. Tras este placer efímero, estos niños querrán 
cambiar de juguetes y estos que acaban de recibir, los dejarán 
de lado. Esto mismo nos pasa a los adultos. Las cosas acaban 
perdiendo valor a lo largo del tiempo y lo que obtengamos en 
el futuro, también perderá valor.

Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que la 
felicidad, la dicha, el bienestar o como queramos llamarlo está 
dentro de nosotros y consiste en una forma de ver la vida que 
aprecia y ama lo que posee ahora sin necesitar nada más. Es lo 
que el psicólogo Rafael Santandreu denomina “bastantidad”: 
esa capacidad de darnos cuenta de que lo que poseemos ya 
es suficiente y de que realmente no necesitamos nada más 
para estar a gusto. La felicidad está en la actitud, en cómo 
decidimos  disfrutar de la vida y en cómo funciona nuestra 
escala de valores.

La felicidad está en cómo aprecias y te diviertes con lo 
que posees, sea mucho o poco. Existen personas que tienen 
muy poco y son mucho más felices que aquellos que poseen 
mansiones y grandes fortunas.

Por último, un buen ejercicio es pensar que lo que tenemos 
es exactamente lo que necesitamos ahora, nada más. Puedo 
intentar cumplir mis deseos, pero aceptando que quizás nunca 
los consiga y eso no tiene por qué repercutir en mi bienestar 
personal. Todo es como debe ser ahora. La aceptación de la vida 
tal y como va sucediendo, es una de las claves más importantes 
para sentirnos libres.

Pensar de este modo no es conformismo, está muy bien 
tener deseos, motivaciones, objetivos…pero cuando intentes 
alcanzar una meta, que sea con la idea aplastantemente real 
de que nada de eso hará que seas más feliz, y que si en algún 
caso no lograras alcanzar la meta que te marcaste, tampoco 
lo necesitabas.

Si quieres ser feliz empieza a apreciar todo lo que existe a 
tu alrededor y a dejar de quejarte por lo que te falta. Es casi 
imposible que todas las áreas de tu vida estén completas, pero 
eso no quiere decir que no puedas ser feliz con lo que tienes 
entre manos.
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BELÉN COMPANY Psicologa i Terapeuta Gestalt: Infantil, adolescents i adults

El guía

C
uando trabajo con padres, en diferentes 
contextos, ya sea en terapia o en talleres, en 
muchas ocasiones me doy cuenta de una 

tendencia a adivinar, presuponer e interpretar cual 
será el comportamiento de los hijos, cuando propongo 
formas de actuar a diferentes de sus inquietudes.
Este hecho me lleva a pensar en la mirada que 
tenemos los adultos, tanto de la infancia como de la 
adolescencia. Y el lugar que estamos acostumbrados 
a ocupar frente a ellos.
Desde pequeños, hemos sido educados para obedecer, 
y nos han inculcado que son los adultos los que tienen 
la respuesta o las soluciones a los conflictos. Los 
adultos son quienes saben lo que hay que hacer, los 
que conocen el bien y el mal.

En cierto modo, esto tiene algo de certeza. Explicaré 
para mí, porque los adultos tienen un rol fundamental 
en la educación de nuestros niños y adolescentes.

Un adulto tiene más experiencias acumuladas a 
lo largo de su ciclo vital, y además, un registro más 
diverso de aprendizaje en diferentes contextos.

Lo que trato de transmitir a los padres, es la 
posibilidad de poner todo nuestro conocimiento al 
servicio de los niños. Que actuemos como guías.

La actitud que solemos adoptar, sobre todo cuando 
nos sentimos impotentes, es la de policías. 

¿Cuándo nos solemos sentir impotentes? Cuando los 
hijos no actúan como esperamos que lo hagan. Como 
creemos que deberían hacerlo. ¿Qué hacemos para 
afrontar nuestra impotencia? Tratamos de imponer 
nuestras creencias, nuestra vivencia del mundo, 
entrando en una lucha de poder con los más pequeños.

Tratamos de imponerles nuestras creencias sobre 
lo que se debe y no se debe hacer, sobre lo que es 
bueno o es malo….

Pero resulta que muchas de estas creencias son 
falsas. No se corresponden con la realidad del menor 
en ese momento, o quizás, ni siquiera con el contexto 
social.

Imaginen cuando le decimos a los adolescentes que 
tienen que estudiar, para optar a un buen trabajo y un 
buen sueldo. Y serán felices.

Yo no me atrevería hoy en día a decirle esto a ningún 
chaval, me resulta injusto, y no creo que fuese honesto 
de mi parte. 

Con esto, no digo que los chavales tengan que 
dejar de ir a la escuela. Sino, que, con nuestra ayuda, 
puedan encontrar y elegir qué es lo que necesitan, y 
vivan de acuerdo a ellos mismos.

Cuando nos colocamos en el rol del policía, 
imponiendo lo que el otro debe de hacer, se nos olvida 
una parte fundamental del asunto: EL OTRO, LOS 
NIÑOS, LOS ADOLESCENTES..

¿Cómo podemos acompañar a los hijos, y poner 
nuestra sabiduría a su servicio?

la mejor opción para él, o ella, ESCUCHA sus razones.  
Solamente escucha.

sea simplemente porque ir en contra de esto,  facilitará 
un desencuentro entre vosotros, y desde la distancia 
vincular, es más difícil que puedas guiarlo. 

forma, que alternativas le gustaría, que soluciones ha 
pensado.

Cuando los niños y adolescentes se sienten 
escuchados y nos interesamos por su vivencia, tienen 
la oportunidad de encontrar sus propias soluciones.
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Alimentación actual

A 
lo largo de la historia la humanidad ha pasado por 
periodos de escasez o abundancia de alimentos. 
Hemos pasado por la época que para el simple 

hecho de alimentarse se necesitaba recorrer grandes 
distancias para alcanzar algo de caza o pesca. Cuando 
llegó la invención más importante de la humanidad, 
la domesticación de las plantas, la "agricultura", el 
hombre supo cómo saciar su hambre trabajando sus 
campos. 

La ambición del hombre hizo que nuestra 
alimentación, después de obtener la manera de 
saber cómo alimentarse sin gran esfuerzo, pasara por 
periodos de escasez causadas por guerras o pestes. 
Más cercano a nuestros tiempos, la revolución industrial 
hizo que el hombre adquiriera una remuneración por 
su trabajo para poder comprar su alimento.

Todos estos periodos de cúspides y de declives nos 
ha conducido a la saciedad actual. Una sociedad 
sobrealimentada donde la comida de poca calidad es 
demasiado económica.

El exceso actual nos plantea de cara la realidad, 
mayor obesidad en la población adulta e infantil, 
mayor prevalencia de enfermedades causadas por el 
exceso y el consumo de sustancias no utilizadas con 
anterioridad por la humanidad (aditivos, colorantes, 
grasas trans, cereales y harinas modificadas, exceso 
de azúcar refinado...).

La facilidad por adquirir cualquier alimento nos 
ha conducido a alimentarnos por hábito, no por 
necesidad. Nos ha llevado a comer por impulso 
sin valorar, saborear ni apreciar lo que ingerimos. 
Nuestros cuerpos enferman, se engrandecen y se 
deterioran. La población enferma a consecuencia del 
exceso y se solucionan los síntomas de la enfermedad 
consumiendo medicamentos sin pararnos a pensar que 
simplemente cuidando nuestros hábitos alimentarios y 
de vida la enfermedad no aparecería.

Hemos creado una sociedad necesitaría. Necesitamos 
productos modificados, alimentos procesados, bebidas 
atractivas, comidas exóticas,... para saciar nuestra 

necesidad física sin realizar un esfuerzo extra.
Solucionamos nuestros problemas de peso alterando 

la comida que consumimos con la esperanza de que 
un día podríamos continuar comiendo de manera 
equilibrada sin efectos perniciosos. Las empresas 
alimentarias se han encargado de eliminar las calorías, 
las grasas, el azúcar y la sal. Han añadido proteínas, 
fibras, vitaminas, edulcorantes artificiales y todo tipo de 
sustancias llamados "funcionales" o "superalimentos". 
Esta guerra con la comida ha resultado en el beneficio 
de las empresas alimentarias pero no ha mejorado 
nuestro peso corporal ni nuestra salud. Cada día nos 
hacemos más dependientes de productos y sustancias 
que hace sólo 60 años no existían.

Nos centramos en no tomar gluten, azúcar, 
lácteos, carne ni pescado pero no nos planteamos 
en no consumir productos procesados por grandes 
empresas. Nos mantenemos en dos extremos muy 
dispares, cogemos la moda de ser vegetarianos o 
pasamos a "viva la vida", creer que comer todo lo que 
me venga en gana es sinónimo de disfrutar de la vida.

Mi consejo: Ante todo, Cuida tu cuerpo, es el único 
vehículo de tu vida.

_ Consume alimentos de verdad. Cultivados en 
campos cercanos.

_ Consume carne y pescado de calidad. Criados o 
pescados en campos y mares cercanos y, a poder ser, 
que los animales hayan conocido el pasto al aire libre.

_ Consume huevos de gallina criadas en libertad.
_Consume grasas vegetales sin procesar. Aceite 

de oliva virgen extra, frutos secos, aguacate, 
semillas,... evita aceites refinados, margarinas y grasas 
hidrogenadas.

_ Acompaña la vida de fruta fresca de proximidad.
_ Sacia tu sed con agua. Evita añadir más 

sustancias perniciosas consumiendo refrescos, zumos 
comerciales, alcohol...

_ Realiza actividad física diaria al aire libre. Respira 
aire fresco, contempla el sol y, ante todo
_ Mima tu cuerpo con buenos hábitos de vida.
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LOLY LUNA BOTELLA / Terapeuta holística, coach personal y grupal

El camino de la espiritualidad

E
s la nueva era, así como hace años no se podía 

hablar de nada relacionado con lo espiritual, porque 

te tachaban de loco, ahora esta en auge e incluso de 

moda.

Hay muchas personas beneficiándose del yoga en si 

mismos, del reiki, del qi-gong, de la medicina alternativa…

 Todo es a partir de uno mismo, esto no se puede confundir 

con el egoísmo, no se trata de no ayudar al de al lado o de 

no interactuar con la sociedad, se trata de CONOCERSE.

Seguro habéis oído: “Si eso NO te hace sentir bien, no lo 

hagas”… no confundamos.

La raza humana siempre ha ido dando tumbos, blanco o 

negro, nunca hemos tenido un termino medio, porque tener 

un termino medio supone ser responsable de uno mismo 

y de sus actos y eso…no todos están dispuestos a hacerlo, 

mejor que otro tenga culpa de todos los males..

Soy una entusiasta de la superación personal, tanto de 

conseguir metas, como de superar enfermedades tan solo 

con la toma de conciencia y para ello veo muy favorable el 

conocimiento de uno mismo.

Estamos muy acostumbrados al esfuerzo, cuanto más 

cuesta algo, mejor es. Si dices que llevas años trabajando 

el perdón o la relajación o la introspección, y que cada día 

tienes una rutina de meditar media o una hora, que haces 

posturas de yoga, que ingieres alimentos determinados, que 

cada mañana te conectas con el universo, que nunca te 

enfadas porque sabes gestionar tu ira o que mandas Amor 

a todo aquel que consideras que lo necesita, estás en el 

camino, pero en el camino de qué?, de seguir en el esfuerzo 

de hacer y hacer y hacer y no llegar?.

Hay tantas personas de nuevo ofuscadas en ser de la 

nueva era, que olvidan quien son otra vez, y entonces vienen 

los dolores, los estados anímicos bajos, las enfermedades. 

Es más fácil que todo eso, es conocerte tú, gestionarte tú, 

aprender de ti, Amarte a ti.

La “espiritualidad” nace de la necesidad de un camino 

menos complicado, más sencillo. Lo importante es 

conocerse. Hablo de todo lo que hay en el interior de uno 

mismo@, alegría, enfado, tristeza, entusiasmo, confianza…

TODO. El ser humano es todo y como tal debe conocerse 

y aceptarse. Dejar de huir de si mism@ y dejar de querer 

esconder quien eres. No tienes que quedar bien con una 

sociedad, sino contigo.

Buscar tu felicidad no significa anular la del otro, por lo 

tanto, la espiritualidad no busca ser feliz desde fuera, sino 

desde dentro. Enfócate en conocerte, elige lo que mejor 

vaya contigo para el tramo, pero toma decisiones desde ti. 

Plantéate tu vida desde dentro y elige en cada momento 

qué es lo mejor para ti, sin dañar al resto, porque donde 

termina tu libertad empieza la del otro, por lo tanto respeto.

Nos han educado para dar una imagen constantemente, 

hemos vivido en un eterno teatro, mostrando tu mejor 

sonrisa, no demostrando debilidad, escondiendo el enfado 

cuando lo ha habido y se ha olvidado el mundo de que somos 

personas, que todos tenemos momentos, debilidad, dudas, 

y que no se trata de no sentirlo, sino de saber gestionarlo. 

Mirar por ejemplo el enfado desde fuera de ti y solo entonces 

darle importancia o quitarla. 

Como siempre explico en los talleres o en las terapias, si 

cogemos una balanza de las antiguas que tenían dos platos y 

se movían a derecha o izquierda dependiendo del peso que 

se ponía en cada lado, podemos ver que si ponemos en el 

plato de la derecha virtudes como, amable, alegre, eficaz, 

altruista, simpatic@, social, discret@, servicial, correct@, 

buen trabajad@r, y encima guap@, tenemos un cromo de 

persona, como para rifársel@. Sin embargo, tenemos una 

balanza totalmente inclinada a la derecha, no hay equilibrio. 

Al poner en la parte izquierda además, el contrapuesto de 

cada “virtud”, tendremos una persona equilibrada.

Quiero decir con esto, que siempre que todo es necesario 

algunas veces, porque el enfado cuando no te sale bien 

(siempre que no lo pagues con otro), es bueno porque 

seguro te hace intentar conseguirlo de nuevo.

Cuando te conozcas y aceptes quien eres, te aseguro que 

cuando sepas esto, podrás meditar incluso caminando. 

Entonces vivirás de verdad el yoga, tu cuerpo te pedirá 

una determinada alimentación, serás consciente de qué 

necesidades tienes, pero lo más importante es que…serás 

libre.

Toma conciencia de todo, elige, decide por ti y desde ti.
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

Tu salud está en el plato

U
na alimentación equilibrada , es aquella que nos aporta todos los nutrientes y elementos que  necesitamos 
para el correcto desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo( azúcares o Hidratos de Carbono, grasas, 
proteínas, vitaminas y minerales y el agua).

                      TEN SIEMPRE  EN CUENTA

Controla el tamaño de las 
raciones. Tomarás menos 
calorías y mejorarás tu peso.

L imi ta  e l  consumo de 
alimentos muy energéticos

Reparte la comida a lo largo 
del día, reduciendo la ingesta 
a última hora de la tarde y por 
la noche.

Dedica más tiempo a cuidar tu 
alimentación y la de los tuyos. 
Planifica los menús.

Limita la comida rápida, ya 
que su exceso favorece la 
obesidad.

Lee las etiquetas de los 
alimentos. Evita los que tengan 
muchas calorías , grasas 
saturadas o azucares

Come despacio, en un lugar 
adecuado y siempre que puedas en familia. Evita comer delante del televisor o del ordenador. Transmite a tus 
hijos hábitos saludables. Los niños aprenden con el ejemplo.

Cocina de forma saludable. Utiliza el aceite con moderación. Limita los fritos y rebozados y sazona las comidas 
con hierbas, especias, mostazas y cítricos. Modera la sal.

Vino y cerveza. Los adultos pueden tomar un poco de vino o cerveza en las comidas, pero recuerda que cada 
gramo de alcohol lleva 7 kcal, y que el consumo debe ser moderado.

El azúcar y alimentos dulces como mermeladas o miel pueden formar parte de tu plato, pero en cantidades   
MUY  pequeñas.

                         NO OLVIDES NUNCA

Cambia de hábitos de forma progresiva.
Vigila tu peso.
Mantente activo camina al menos 30 minutos diarios
Duerme las horas suficientes y controle el estrés.
Disfruta de las comidas y fiestas familiares. Come con moderación un poco de todo.
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El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des de l’1 d’abril fins 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

El servei d’arreplegada domiciliària d’utensilis vells es realitzarà els dies 

15 de cada mes. Cal avisar abans cridant al telèfon: 96 533 52 04.

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

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

Dimarts: de 16 a 19 hores.

JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 6- 8- 9- 12- 18- 24- 28 

Dies:  5- 11- 15- 16- 17- 25- 27 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina ABRIL

mes. C

ecres

HORARI D’AUTOBUSOS

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17 - 9:17 -15:17 - 

19:37  

Dissabtes: 8:52 - 15:15 

Diumenges: 8:52 - 12:07 - 15:15 - 19:37 

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

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

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 1- 2- 3- 7- 13- 19- 21- 29- 30

Dies: 4- 10- 14- 20- 22- 23- 26

ALCOI-COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,7:15.. servei cada  hora 

fins les 21:150 h. Dissabtes, 8:15,10:15, 

12:15,14:15,17:15,19:15,21:15

Diumenges i Festius: 8:15,10:15, 12:15,13:15, 

14:15,16:15,18:15,20:15, 21:15

 MURO-COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, 7:45... servei  cada hora fins les 

21:45 h. Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 

18:15, 20:15, 21:45

Diumenges i Festius: 9:15, 11:15, 12:145, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15,20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 5:55, 8:25, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h  

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables: 6:20, 10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

COCENTAINA-GANDIA
Laborables: 9:40 i 16:30 h

COCENTAINA-L’ORXA
Laborables: 9:40, 13:55 i 16:30 

COCENTAINA-QUATRETONDETA
De dilluns a divendres: 15:00 h. (des d’Alcoi).

COCENTAINA-FAMORCA
Dilluns a divendres: 16:55h. 

ALCÚDIA-ALQUERIA-MURO-AGRES- 
ALFAFARA- BOCAIRENT
Laborables Des de Alcúdia: 8:34

ALCOI-ALACANT
Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00, 

19:00, 21:00

Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 15:00, 

18:00, 21:00

Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

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

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol






