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2 Revista El Comtat agost 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!

Avancen les obres de la nova coberta de la pista de hoquei i patinatge del poliesportiu municipal

Desviament de la xarxa elèctrica per al funcionament de la 

sonda del pou de la QuerolaDesbrossament de camins i vies públiques

Renovació de la xarxa d’aigua potable de Poble Nou de 

Sant Rafael
Muntatge del castell de fusta de les festes de Moros i 

Cristians
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El nostre tren

S
empre m´ha preocupat i molt el futur del nostre tren, 

el ferrocarril de Xàtiva a Alcoi. 

Pot ser, aquesta preocupació ha estat esdevinguda 

en certa mesura per la incertesa de futur que du ja més 

de tres dècades amenaçant de tancament al nostre tren.

Aquestos dies estic esperançat perquè per fi, les nostres 

administracions s´han posat d´acord per fer una llavada de 

cara als punts més crítics del traçat ferroviari; però per altra 

banda, sent una certa incertesa i por al mateix temps, tal 

vegada ocasionats per la por a que la suspensió temporal 

del servei ferroviari per tal d´executar les obres de millora, 

es convertisca en una suspensió del servei indefinida.

Altres línies de l´estat espanyol de similars característiques 

a la nostra, han patit aquesta situació i moltes d´elles, 

després de set anys de suspensió temporal del servei, encara 

estan esperant que es torne a restablir el trànsit ferroviari per 

elles. Un clar exemple el tenim amb la línia directa Madrid-

Burgos per Aranda de Duero.

Parlar de la línia Xàtiva-Alcoi, sempre ha sigut sinònim 

d´anys de decadència, abandó per part de les administracions 

publiques, mal servei, escassos viatgers, material rodant 

obsolet, lluita, supervivència i un llarg etcètera...

Encara que per a molts, sobretot per als habitants que 

vivim en aquestes comarques que el tren travessa, parlar 

del nostre tren, que és com afectuosament ens agrada 

referir-nos al ferrocarril de Xàtiva-Alcoi, sabem que el tren 

ha complit i compleix una important funció social ja no sols 

unint els pobles i comarques d´interior per les que passa 

amb les grans ciutats valencianes; tots sabem que fins no 

fa molts anys, tant ciutats com Alcoi i Ontinyent, han sigut 

illes industrials, en les que el tren ha tingut una funció 

molt important per tal de situar aquestes dos ciutats a 

l´avantguarda del tèxtil. 

Els que em coneixen, saben l´estima que tinc pel ferrocarril 

i en particular per el nostre tren i és per això, espere com 

s´ha promès que el dia 6 d´agost, s´obriga una nova etapa 

d´esperança per a aquest ferrocarril convencional que tant 

ha lluitat per sobreviure des de que en 1985 se li posara per 

primera vegada data de tancament i que si no recorde mal, 

posteriorment se li posava novament una altra a l´1 d´Abril 

de 1996 i des d´aleshores, convertint-la en una campiona 

de la lluita i la supervivència.

Esperem que el 6 d´Agost, el tren torne a rugir per les 

entranyes de La Vall d´Albaida, El Comtat i L´Alcoià i continue 

afrontant una nova lluita. 

Samuel Martínez Rodríguez
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El problema que representa la supressió d’una unitat al 
Ceip “Real Blanc”

A
mb la noticia de la supressió d’una  unitat educativa 

al col·legi “Real Blanc”, estic disgustada perquè he 

sigut mestra d’eixe Centre i crec que això no és just.

Els majors sabem que durant molts anys en el poble sols 

havia un col·legi públic, que, pel temps, es va quedar xicotet 

per un augment de la població infantil. Es van construir 

algunes escoletes per eixir endavant d’aquella situació, però 

a la llarga va derivar en aules sobrecarregades d’alumnes. 

El poble necessitava un altre col·legi per a dur endavant un 

ensenyament de qualitat. 

La construcció i posada en funcionament del col·legi “Real 

Blanc” va vindre a solucionar el problema i això va ser una 

cosa bona per a tot el poble que, per una part s’aconseguia 

més places escolars per a la població infantil i per altra 

banda, els pares podien exercir el seu dret a escollir el 

centre que volien per als seus fills. Dotat de menjador i amb 

el servei de transport escolar, acolliria també als alumnes 

dels llogarets veïns. A més  es creaven llocs de treball, tant 

per a docents com per a personal subaltern.

Per tot  això és mal per a este col·legi tindre una unitat 

menys, però en realitat no es bo per a ningú (alumnes, 

pares, mestres i poble en general).  Estem vivint una època 

de vaques flaques en que ha baixat molt l’índex de natalitat, 

que on més s’aprecia és en l’escola, i els polítics actuals 

estan aplicant les retallades que tant varen criticar abans. 

El CEIP Real Blanc perd molt amb esta supressió, pues a 

més de l’aula suprimida i un mestre menys, està el problema 

del repartiment dels xiquets en altres escoles i s’ha vulnerat 

el dret que els pares tenen per a elegir el centre que volen 

per als seus fills.

En les mobilitzacions que es van dur a terme per part dels 

mestres, alumnes i pares del Real Blanc, hauria fet falta més 

insistència o més  recolzament  per part del poble? Estimem 

el que tenim!! El que està en joc és la qualitat de l’educació 

i el futur de l’escola pública de Cocentaina.

                                                Anunciación Llopis Llopis

Em preocupa

S
'ha fet una remodelació al mercat del dijous. Hi ha 

hagut alguns canvis que són positius, però cal millorar 

algunes reformes fetes. L'entrada o sortida del mercat 

de la fruita i verdura està molt estreta tant a la zona de la font 

com al porxet i a la zona de la pescateria. Alguns venedors 

no estan molt contents, s'ha comptat amb ells a l'hora de 

fer eixa remodelació?

335 persones han participat en el procés dels Pressuposts 

Participatius de 2017, escollint els diversos projectes 

presentats pel mateix veïnat com per les associacions 

locals. Em preocupa les poques persones que han 

participat, però el que més em preocupa és la manca 

d’interés i poca informació que molta gent tenia així com 

la poca serietat de molts per a preocupar-se pel seu poble.

El transport comarcal d’autobusos canvia els horaris dues 

vegades a l’any: a l’estiu i a l’hivern. Molta gent s’ha queixat 

de la poca o nul·la informació que hi ha a les parades. Si 

mires a la revista El Comtat els horaris que hi trobes no 

són reals i si els fies perdràs l’autobús. L’horari d’estiu és 

increïble: al matí passa un autobús cada hora i a la vesprada 

cada dues hores. Com vol l’empresa que s’utilitze més aquest 

servei? El nostre Ajuntament sap un poc sobre eixos horaris? 

Com volen que millore el medi ambient si quasi ens obliguen 

que agafem el nostre cotxe i contaminem més del que està.

Quan entres a la pàgina web de l’Ajuntament contestà, 

algunes persones en comenten que a l’apartat d’activitats 

culturals moltes vegades no estan actualitzades. Un 

servidor ho ha comprovat i algunes vegades és així.

Em preocupa que quan entres a l’apartat de Ràdio 

Cocentaina pots escoltar la ràdio en directe, però si 

vols llegir els informatius,t’envia l’any 2015. . No els 

van gastar uns diners públics per posar en marxa una 

web? Per què encara ens envia a una web de 2015? 

Em preocupa la situació de l’oficina de SUMA a 

Cocentaina. Molts contestans es queixen que hi ha 

una sola empleada per atendre a tanta gent, que es 

perd molt de temps, que com el local és tant menut 

no poden esperar-se allí i han d’eixir-se’n al carrer.

L’altre dia vaig conéixer eixa situació de primera mà. Vaig 

anar a resoldre una qüestió. Quan em tocà el torn, vaig 

fer la meua qüestió i en acabar vaig demanar un full de 

reclamacions. La senyoreta em digué que nomen tenia perquè 

ningú li’n demanava i vaig haver de fer-la jo en ma casa.

Em preocupa que tanta gent queixant-se darrere i a l’hora 

de fer una queixa particular perquè milloren el servei quasi 

ningú és capaç de demanar eixe full i denunciar la situació que 

es pateix. Fa dos mesos que vaig presentar aquesta queixa i 

encara no he rebut una contestació. Esperem una resposta.

Paco Fuster

L’actualitat de Cocentaina i la comarca...
tot ho trobaràs a la web de la ràdio 

www.radiococentaina.com
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Programa de festes de Moros i Cristians 2017
NOVENA A SANT HIPÒLIT

De l’1 d’agost fins al 9 d’agost.

19:45h a l’Església de Santa Maria solemne novenari en 

llaor de Sant Hipòlit Màrtir, a les 20:00h Missa

El dia 2 d’agost la novena tindrà lloc al Convent dels Pares 

Franciscans amb motiu del dia del Jubileu de la Porciúncula

ELS COMPTES

Dissabte 5 i diumenge 6 d’agost a partir de les 23:00h

XIV CONCERT DE MÚSICA FESTERA DE LA COLLA DE DOLÇAINES 

I TABALS MAL PASSET

Diumenge 6 d’agost a les 21:15h i al Pati d’Armes del Palau 

Comtal. Concert que Ràdio Cocentaina els oferirà en directe

XXXII CONCERT DE MÚSICA FESTERA DE LA SOCIETAT ATENEU 

MUSICAL DE COCENTAINA

Dilluns 7 d’agost a les 22:30h i al Pati d’Armes del Palau 

Comtal.Concert que Ràdio Cocentaina els oferirà en directe

DIA DELS XIQUETS

Dimarts 8 d’agost a partir de les 18:00h i al Pla, berenar, jocs 

i entrega de premis del concurs de dibuix infantil i juvenil. 

A continuació i al Passeig del Comtat, volteta dels xiquets.

Per la nit voltetes, a les 23:00h 

PRESENTACIÓ DELS RECENT NASCUTS

Dimecres 9 d’agost, en finalitzar l’últim dia de novena, i a 

l’Església de Santa Maria, presentació dels recent nascuts 

al Patró i elecció de majorals i majorales per a 2018.

Per la nit voltetes, a partir de les 23:10h

TRASLLAT I XLV CONCERT DE MÚSICA FESTERA DE LA UNIÓ 

MUSICAL CONTESTANA

Dijous 11 d’agost, a les 19:30h i a l’Església de El Salvador, 

Missa solemne on s’imposaran les medalles als Capitans i 

Abanderats de 2017 i trasllat de la imatge xicoteta de Sant 

Hipòlit al Monestir de la Mare de Déu.

A les 22:30h i al Pati d’Armes del Palau Comtal concert de 

festes. Concert que Ràdio Cocentaina els oferirà en directe

NIT DE L’OLLA

Divendres 11 d’agost a les 19:15h concentració de totes les 

filaes a la part alta del Passeig des d’on desfilaran fins al 

Pla per interpretar a les 20:00h l’Himne de Festes dirigit per 

Rafael Mullor Grau. Acte que Ràdio Cocentaina els oferirà 

en directe

A les 22:40h voltetes de la Nit de l’Olla

DIA DE L’ENTRADA

Dissabte 12 d’agost a les 6:30h i a la plaça de la Vila, Santa 

Missa Matinal i després de l’oració de l’angelus i la hissada 

de banderes PRIMERA DIANA.

A les 12:15h ambaixada de Maseros i Contrabandistes des 

de la plaça de l’Església.

A les 19:00h, ENTRADA DE MOROS I CRISTIANS amb 

els Gentils, com a capitans i Cavalleria Ministerial com 

abanderats del bàndol cristià i Guardia Jalifiana, capitans i 

Llana, abanderats del bàndol moro. A més, la filà Mudéjars 

i la filà Bequeteros celebraran el 75 aniversari de la seua 

fundació amb una esquadra especial. Entrada que Ràdio 

Cocentaina els oferirà en directe

Al finalitzar l’entrada, revetlla a l’avinguda Ferrocarril

DIA DE SANT HIPÒLIT

Diumenge 13 d’agost, a les 7:30h i a la plaça de la Vila, 

SEGONA DIANA amb la participació dels xiquets i xiquetes.

A les 11:50h ofrena de flors al Patró. Seguidament Missa 

Solemne de Sant Hipòlit a l’Església de Santa Maria.

En finalitzar l’Eucaristia, PRESENTACIÓ D’ARMES als 

capitans i abanderats a la plaça de la Vila.

A les 20:15h, solemne processó pels carrers de costum amb 

la imatge i la Relíquia de Sant Hipòlit.

A partir de les 24:00h, RETRETA i revetlla a l’avinguda 

Ferrocarril

DIA DELS TRONS

Dilluns 14 d’agost, a trenc d’alba GUERRILLES

A les 11:00h, ESTAFETA DEL MORO i ambaixada mora 

protagonitzada per Antonio Flores Barrull

A les 14:00h, ambaixada de TOMAQUES entre la filà 

Bequeteros i la filà Cavalleria Ministerial

A les 18:30h, ESTAFETA DEL CRISTIÀ i ambaixada cristiana 

protagonitzada per David Pascual Bonet.

Finalitzat el dispar i al Monestir de la Mare de Déu del 

Miracle acció de gràcies i traspàs de càrrecs festers 2018. 

Tot seguit trasllat de la imatge de Sant Hipòlit (de la Manta 

Roja) des del Monestir  de la Mare de Déu fins a l’Església 

de El Salvador.

A partir de les 00:30h, revetlla a l’avinguda Ferrocarril

D’aquesta manera posarem punt i final a les festes de Moros 

i Cristians de 2017
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Presentació de càrrecs festers, director de l’himne i cartell 
anunciador dels Moros i Cristians 2017
Text: Redacció. Fotos: Carles Cerver, Fletxa

E
l dissabte 1 de juliol, el Pati d’Armes del Palau Comtal 

es va engalanar per albergar als vora 500 festers que es 

van donar cita per recolzar als màxims representants de 

les nostres festes d’aquest any. Christian Molines, abanderat 

moro de la Filà Llana, Sergio Navarro, abanderat cristià de 

la Filà Cavalleria Ministerial, Jaime Pérez, capità moro de la 

Guàrdia Jalifiana i Sergio Moncho, capità cristià de la Filà 

Gentils, ja són oficialment els quatre càrrecs de les festes 

de  2017.

Aquesta és una nit molt especial per al món fester i en 

aquest cas, també per a Hipòlit Borrás i el seu equip que 

s’estrena com a gestor i organitzador de les nostres festes. 

En qualitat de president de la Federació Junta de Festes de 

Moros i Cristians de Cocentaina, Hipòlit Borrás Martínez va 

ser el primer en pujar a l’escenari ( acompanyat pel so de 

la marxa mora “Navarro el bort” de Gustavo Pascual”) en 

un acte que va estar conduït pel periodista contestà Gabriel 

Pascual.

Aquesta nit tan emblemàtica també va servir per descobrir 

el cartell anunciador de la trilogia, obra de l’artista Rosa 

Ribelles Albors (Rosa Ribelles accedia a l’escenari amb les 

notes del pasdoble “Sant Hipòlit” de Joaquin Sansalvador). 

Professora d’Educació Plàstica, visual i audiovisual al 

col·legi Sant Francesc d’Assis, Rosa va agafar aquesta 

responsabilitat amb molta il·lusió i complint amb la idea que 

li havia encomanat la Federació Junta de Festes de Moros i 

Cristians: que es reflectirà en el seu cartell la festa, el poble 

i el nostre Patró. Casualitats de la vida, l’artista contestana 

recordava aquesta mateixa nit de fa 25 anys quan va ser la 

seua germana, la també artista Inma Ribelles, qui ocupava 

el seu lloc.

Una vegada destapat el cartell de festes era el torn de 

rebre a qui dirigirà l’himne de festes la nit de l’olla, en aquest 

cas es tracta del mestre alcoià Rafael Mullor Grau, autor 

de marxes cristianes com “El barranc del Sinc” (peça que 

el va acompanyar en dita nit),  ”L’ambaixador cristià” o del 

pasdoble “Als llaneros dianers” entre altres. Rafael Mullor es 

va mostrar content de tindre el privilegi d’encetar la trilogia 
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contestana d’aquest any i va recordar precisament el dia en 

que el nostre himne va ser elegit com a tal perquè ell estava 

present en dit concurs.

Tot seguit, Gabriel Pascual va anar cridant als 4 

càrrecs per ser presentats de manera oficial. Sonà 

la marxa de Pérez Vilaplana “El Mahdi” per donar 

pas a l’abanderat moro de la Llana Christian Molines 

Castellà; després Sergio Navarro Cantó, abanderat 

cristià dels Cavallets era rebut pel públic al compàs 

de la marxa militar “Cavalleria Ministerial” d’Enrique 

Torró. Tot seguit va ser el torn dels capitans: Jaime 

Pérez Cardona pel bàndol moro de la filà Sahorins 

fou rebut amb la marxa mora “Guàrdia Jalifiana” de 

José Pérez Vilaplana, mentre que Sergio Moncho 

Moya afermava el seu càrrec de capità cristià sota 

les notes de “Gentileza 72” també del mestre  Pérez 

Vilaplana.

La nit va avançar amb les paraules del mantenidor 

d’aquest acte. Sonaren els primers compassos de 

la marxa cristiana “Mai-Sabel” de Francisco Valor i Rafael 

Briet Seguí encarrilava el camí per exercir de mantenidor 

de la nit dels càrrecs i a més, va ser el responsable de fer 

emocionar a tots els presents amb el seu discurs: unes 

paraules senzilles, directes, nascudes des del cor d’un 

gran fester com és ell. Socarrat de cap a peus i fester fins la 

medul·la, així podríem definir a Rafael Briet Seguí. Nascut 

a Cocentaina al si d’una família molt festera, Rafa Briet 

és llicenciat en dret, expert universitari en administratiu, 

urbanisme i fiscal i amb un màster en direcció internacional 

d’empreses tot i que la vessant que més coneixem de Rafa 

Briet tal volta siga la política ja que ha sigut regidor de 

Festes (1999-2003), regidor d’Urbanisme, Fira, Obres i 

Serveis, Promoció Econòmica, Medi Ambient (2003-2007) 

i alcalde de Cocentaina (2007-2015). Actualment és diputat 

autonòmic a les Corts i portaveu d’ordenació de territori, 

habitatge i assumptes europeus.

Sempre lligat a la Cavalleria Ministerial (tot i que en 

una ocasió el vam veure vestit de moro per homenatjar al 

desaparegut  Pepito Giner), la vessant del Rafa Briet com a 

fester és molt amplia perquè també ha estat en primer filà: 

a l’any 1980 va eixir de rodella del capità, dos anys després 

seria publicador i ben jovenet, en 1990 representaria a la 

seua filà en el càrrec d’abanderat Cristià.

El fester és pot fer, però en aquest cas, Rafa és un fester 

de naixement i si a més, els de casa l’acompanyen, aleshores 

l’estima cap a les arrels festeres es multipliquen: tant la seua 

dona Maria José com la seua filla Rocío han resultat ser tant 

festeres com ell i tot i que el càrrec polític que ha tingut l’ha 

obligat a veure les festes i no eixir, ha disfrutat tant o més 

al veure-les desfilant en una primera diana o entrant al Pla 

al ritme dels Cavallets.

Degut a la seua experiència tant de fester com de gestor, 

Rafa Briet ha vist les diferents vessants que te la nostra 
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festa, destacant eixa capacitat d’acolliment que tenen les 

filaes contestanes i com ell mateix assenyala “les festes 

de Cocentaina, són les festes de Cocentaina, no volem 

ser ni com uns ni com altres, volem ser com el que som, 

apassionats pel que fem, apassionats pel que sentim”. 

Cocentaina és música, Cocentaina és festa, Cocentaina és 

sacrifici...Cocentaina el que es proposa ho aconsegueix i 

Rafa Briet, com a diputat, com a ex alcalde, com a ex regidor 

de festes i sobretot com a fester, és testimoni del respecte, la 

seriositat i del bon fer de la festa contestana. Rafa va saber 

posar-li el punt d’honor a aquesta nit màgica que concloïa 

amb les paraules de l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa (ella pujava a l’escenari al compàs  de “Belsai” de 

Saúl Gómez) i el cant del nostre himne de festes.

D’aquesta manera es tancava l’acte, després restava tota 

una estona de festa, d’unió i germanor entre els festers que 

volgueren recolzar aquest acte i reconèixer així el gran esforç 

i sacrifici que realitzen els càrrecs festers.



FESTES MOROS I CRISTIANS 2017 9Revista El Comtat agost 2017

Presentació del programa-revista de festes

E
l calendari fester de Cocentaina va continuar el 

divendres 14 de juliol amb la presentació del programa-

revista de festes, que com és habitual, es va dur a terme 

al Pati d'Armes del Palau Comtal

L’acte va estar conduit per Laura Cardona, membre de 

Teló Teatre, que aquest any celebra els cinquanta anys de 

la seua fundació. 

En primer lloc, el president de la Federació Junta de Festes 

de Moros i Cristians, Hipòlit Borrás, va ser l’encarregat, junt 

al president del Centre d’Estudis Contestans, Pere Ferrer, i un 

dels seus membres, Paco Sempere, de destapar la portada 

de la revista d’aquest any, una fotografia que ha cedit el 

Centre d’Estudis, datada en 1886 i que és el document gràfic 

més antic que es coneix de les nostres festes de Moros i 

Cristians. La fotografia ha estat restaurada pel mateix Paco 

Sempere, la te en custòdia el centre d’Estudis Contestans i 

forma part d’una donació feta per Maria Inés Reig Hipólito.

A continuació, el coordinador de la Revista de Festes, 

Pablo León, va desgranar les seccions de l’edició d’aquest 

any, una edició semblant a la dels anys anteriors amb un únic 

canvi de nom de la secció col·laboradors per Festa i Història. 

Aquest programa continua tenint un gran valor històric, 

tal volta no per als lectors d’aquest any, però si per als 

historiadors que cent anys després, vullguen saber com es 

celebraven les festes a Cocentaina a principis del segle XXI. 

La revista conté els saludes institucionals, les seccions que 

fan referència al Nostre Patró; el guió d’actes amb les filaes 

que en aquest 2017 prendran part de la trilogia; l’apartat en 

que recordem als festers que ens han deixat; un altre per al 

binomi festa i música; l’apartat de la poesia i l’últim gran bloc 

dedicat a la festa i la història. La revista ha estat maquetada 

per l’empresa contestana Gràfiques Agulló.

L'acte va seguir després amb la intervenció de la 

mantenidora, Amparo Soler Moltó, llicenciada en Geografia 

i Història, membre del Centre d’Estudis Contestans, i 

directora del museu etnològic. En el seu discurs va parlar 

sobre la història de la nostra festa, i com l’ha viscut des de 

xicoteta amb la seua família, tot i que ella pertany a la filà 

dels “mirons” sempre ha estat una bona ambaixadora de 

la festa i del poble de Cocentaina.

Seguíem amb les paraules del president de la Federació 

Junta de Festes de Moros i Cristians, Hipòlit Borràs, qui 

agraïa la tasca que ha realitzat la seua junta, i especialment la 

comissió de la revista per poder traure a la llum un any més 

aquesta publicació, i recordava la seua importància històrica.

Les paraules de l'alcaldessa, Mireia Estepa, i la interpretació 

de l'Himne de Festes van posar el punt i final a aquesta 

presentació de la revista de festes del 2017. 

Ara si que ja està tot al carrer: la festa publicada, els 

càrrecs presentats, el cartell penjat en tots els aparadors dels 

establiments contestans, la revista editada...sols resta que 

comence el concurs “Música i Festa” , la novena i entrar així 

en la Setmana Festera després d’haver passat els comptes....

la festa cada vegada, està més prop!!!!!!
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Rosa Ribelles, autora del cartell de festes
Redacció. Foto: Carles Cerver, Fletxa

L
’autora del cartell de festes, Rosa Ribelles Albors és 

llicenciada en Belles Arts i actualment exerceix com 

a professora d’Educació Plàstica, visual i audiovisual 

al col·legi Sant Francesc d’Assis.

Rosa no és una desconeguda per al públic contestà ja 

que hem pogut veure la seua obra anunciant la festa de 

la Mare de Déu del Carme (any 2013) o anunciant les 

festes patronals de la Mare de Déu del Miracle a l’any 

2016 (de fet podem trobar un paral·lelisme en el cartell 

de Sant Hipòlit i en el de la Mare de Déu, ja que els dos 

junts formen un díptic perfecte de la devoció contestana 

o el Patro i la Patrona estan mirant-se i vetlant per tots 

els socarrats i socarrades).

Casualitats, o no, enguany feia 25 anys que la missió 

del cartell de festes li s’havia encomanat a la seua germana 

Inma Ribelles, llicenciada també en Belles Arts però en 

l’especialitat de restauració. Ambdues germanes, tenen 

sang artística i no és per a menys, l’art es corre per les venes 

gràcies a son pare que és un gran escultor de fusta (de fet 

els escuts de les filaes que acompanyen el carro de Sant 

Hipòlit els ha fet ell, José Ribelles, el sagristà).

Però tornant al que és el cartell anunciador de la festa 

contestana per a la seua realització, Rosa ha utilitzat la 

tècnica mixta en la qual s’ha emprat el dibuix amb llapis i 

l’aquarel·la per als elements dibuixats, mentre que el dibuix 

vectorial s’ha deixat per a reforçar la línia que contorneja la 

serra, el castell i el poble i que al temps serveix per separar 

el cel de la terra. També s’ha emprat el dibuix vectorial per al 

traçat de la tipografia que s’ha elaborat de manera especial 

per al cartell.

Detalladament podem veure tres elements fonamentals 

com és el Patró, la festa i el poble de Cocentaina, tres 

premisses que la Junta de Festes li va demanar quan li van 

encomanar l’encàrrec de crear el cartell anunciador.

Sobre un fons blanc que determina la llum i la claror de 

l’època estival que és quan celebrem les nostres festes, 

trobem la figura de Sant Hipòlit, el nostre Patró i en honor a 

qui commemorem la nostra trilogia. Els colors que vesteixen 

al Patró són els mateixos que trobem a la creu i la lluna que 

remarquen les lletres que anuncien les festes.

Just baix del Patró, endevinem la silueta de la serra, el 

nostre castell i al capdavall el poble, tots ells sota l’empar 

de Sant Hipòlit i com a remat a la part baixa del cartell i 

bressolant la Vila Comtal, trobem els turbants de la Guardia 

Jalifiana (capità moro), Llana (bandera mora), el casc 

dels Gentil (capitania cristiana) i el barret de la Cavalleria 

Ministerial (bandera cristiana).

A l’endemà mateix de la presentació del cartell al Pati 

d’Armes del Palau Comtal, aquest ja estava penjat a la 

façana del Palau i el podem veure en tots els establiments 

contestans, sens dubte és un cartell molt identificatiu de 

Cocentaina i les seues festes de Moros i Cristians.

Rosa es mostrava contenta pel resultat i esperava que fos 

del gust de la gent i sobretot que complisca la missió per al 

qual ha estat creat: anunciar per tot arreu les nostres festes 

de moros i cristians.

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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Rafael Mullor Grau, director de l’himne de festes
Redacció. Foto: Carles Cerver, Fletxa

E
n  la nit de la presentació de càrrecs i cartell anunciador 

es va presentar també de manera oficial al que serà 

el director de l’himne de Festes, el compositor alcoià 

Rafael Mullor Grau.

Dirigir l’himne no és qualsevol cosa, ja que és l’acte que 

enceta la trilogia contestana, el nostre “Visca la Festa” 

amb lletra de Gerard Mur i música de José Insa és el punt 

i partida, és l’esclat de la nostra festa i està interpretat per 

les bandes de música de les filaes de càrrec, per les nostres 

bandes i des de fa uns anys també, per la colla Mal Passet.

El mestre Mullor és titulat superior en Harmonia, 

contrapunt, fuga, Composició i Instrumentació, direcció de 

cors i direcció d’orquestra. També és titulat en piano, viola, 

clarinet, llenguatge musical, transposició i acompanyament.

L’obra de Rafael Mullor és de sobra coneguda pel 

món fester i pràcticament totes les seues obres estan 

enregistrades en diferents col·leccions festeres. La seua 

música ha sonat per tot el món (de fet, tal volta la que és la 

seua obra més coneguda, “l’ambaixador cristià” va sonar 

per la 5a avinguda de Nova York el dia de la Hispanitat a 

l’any 2006 i fins i tot a Cuba i davant del primer dirigent la 

seua música festera va despertar interès).

Estem davant un gran lluitador i defensor per la dignitat 

de la música festera i dels seus compositors perquè sembla 

que els autors de música festera no en saben fer res més i 

això, de sobra, sabem que no és cert perquè en aquest cas 

(i en molts altres com ara Josep Vicent Egea, Ignacio García 

Vidal, Josep Robert Sellés, José Rafael Vilaplana, Francisco 

Valor i un llarg etcètera) tenen en el seu palmarès la creació 

d’obres simfòniques, corals...

La música de Rafael Mullor ha estat guardonada en 

diferents concursos de composició obtenint 2 segons 

premis i 6 primers i ha estat guanyador del premi Euterpe 

de composició (any 2005). Ha dirigit nombroses bandes de 

música i ha estat de jurat en diferents certàmens.

Açò de dirigir l’himne de festes no li ve de nou perquè 

ha sigut director de l’himne de Festes d’Alcoi (any 2002) i 

i també d’Ontinyent (1998).

Peces com “El barranc del sinc”, “La danza colorista”, 

“Alcázar de Elda”, “Un moro mudèjar”, “Alcoi, esclata i 

destral”, “Als llaneros dianers” o “Al primer tro” segueixen 

sonant avui en dia convertint-se en tot un referent de 

l’evolució que ha patit la música festera.

Curiosament, davant del públic contestà que abarrotava 

el Pati d’Armes del Palau la nit de la presentació de càrrecs 

i també als micròfons d’aquesta casa, Ràdio Cocentaina, 

Rafael ens contava una anècdota, ja que ell, el dia en que 

el “Visca la festa” va ser elegit estava aci a Cocentaina i va 

participar en el concurs d’elecció del nostre himne. Remitit 

per Pérez Vilaplana, José Ferrándiz va acudir a ell per a que 

li arreglara una partitura que volia presentar al concurs i com 

que l’autor contestà no sabia posar-se al capdavant de la 

banda, va ser el propi Rafael, un joveníssim músic, qui va 

dirigir dita partitura defensat així l’obra de Ferrándiz com a 

possible himne de festes. El jurat al final va dictaminar l’obra 

de Pepito Insa com a guanyadora del mateix, convertint-se 

des d’aleshores ençà en el nostre himne de festes. Per tant, 

dirigir l’himne de festes en aquest 2017, serà com reviure 

eixa nit de fa 37 anys (el concurs el va convocar la junta de 

festes a l’any 1980).

Per tant la vesprada de l’11 d’agost i sota la direcció de 

Rafael Mullor, els festers i festeres i Cocentaina en general 

cantarà ben fort: “..honor y esplendor...Visca la germanor!!!”



FESTES MOROS I CRISTIANS 201712 Revista El Comtat agost 2017

Sergio Moncho Moya, capità cristià de la filà Gentils
Redacció. Foto: Carles Cerver, Fletxa

L
a capitania cristiana de la fià Gentils es durà a terme sota 

l’anagrama de “Monchalba”, es tracta d’un anacronisme 

que uneix dos cognoms: Moncho i Albaladejo i és que 

precisament la família dels “Monchalba” serà enguany 

l’encarregada de defensar les hostes cristianes.

Sergio Moncho Moya és d’eixes persones que tot el poble 

coneix: bé per la seua feina de marmoliste o bé per la seua 

personalitat, senzill, de casa i obert a tot el món. Vinculat 

al futbol pel Patronat, Sergio no és contestà de naixement, 

tot i que des dels 7 anys viu ací. El seu primer contacte en 

la festa va ser de la ma dels Gentils, filà que va eixir amb 

son pare quan tan sols tenia 7 anys i de la que ja mai s’ha 

separat. Dintre de la filà ha ostentat tot els càrrecs que hi 

poden haver…sols li faltava desenvolupar un càrrec i aquest 

arribarà en les festes de 2017.

Sergio diu que ell no és el capità, sinó que és la filà sencera 

i és que els Gentils son com una xicoteta família, amb tot serà 

ell qui enarbole la bandera del triomf dels Gentils...i no ho 

farà sols perquè Sergio, des de casa ha tingut el recolzament 

necessari i l’espenta justa per tirar endavant: la seua dona 

Mª del Mar Albaladejo es casi igual o més festera que ell i 

sens dubte el seu sí li ha donat les forces necessàries per 

tirar endavant, sense deixar de banda el terratrèmol de 

la casa, Mateo i el xiquet que ja s’ha fet gran, Adrián que 

tindrà també un paper important en aquesta capitania junt 

a son pare. En aquesta aventura els acompanyarà també la 

seua neboda Júlia Mocho Ruiz, tota una família unida que 

a més, sent la estima incondicional de tota la filà Gentils i 

d’altra gent necessària, que no es veu, però que estarà ahi 

per al que faça falta.

Sergio és fester amb majúscula, amant de la diana 

contestana i dels que no es perd cap acte. És fester també 

de filà i és dels que poques vegades sap dir que no. Enguany 

serà un any especial diferent, ple de records i sentiments...

un any que de segur marcarà el seu historial fester. De fet, 

aquest any de capità ja va començar en la publicació: ell i la 

seua dona van ser els publicadors dels Gentils, Mª del Mar 

va conduir al bàndol cristià al compàs del pasdoble “Sara”... 

perquè tota la família estarà present en aquesta capitania.

Enhorabona capità!!!

Capità Cristià: Sergio Moncho Moya
Favorita: Mª del Mar Albaladejo Sánchez
Rodelles: Adrian i Mateo Mocho Albaladejo i Julia Moncho Ruiz
Disseny del Càrrec: Roperia Ximo
Disseny Favorita: Roperia Ximo
Disseny Esquadra de negres: Roperia Ximo
Marxa del Càrrec: “Monchalba”, de Francisco Valor Llorens
Banda de Música del Càrrec: Unió Musical de Gorga
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Jaime Pérez Cardona, capità moro de la filà Guardia Jalifiana
Redacció. Foto: Carles Cerver, Fletxa

E
l paper que el capità moro ha tingut dintre de la festa 

contestana ha estat determinant. Durant nou anys, ha 

estat al capdavant de la Federació Junta de Festes 

sent a més, un gran ambaixador de la festa contestana. És 

coneixedor de tots i cadascun dels actes que envolten la 

trilogia contestana i, tot i que els ha viscut com a president 

o com a fester, en aquest 2017, eixos actes que des de la 

seua postura de president ha cuidat i pulit...enguany els 

viurà en primera persona, sent el cabdill moro que defense 

les tropes àrabs en la Qusantaniya.

Jaime Pérez Cardona és Sahorí des de sempre i de fet, a 

dia d’avui, és el cap de filà de la mateixa. Amant del dibuix i 

del disseny, ell mateix ha creat un logo que l’acompanyarà en 

aquest any de capitania, una imatge que conté els tres colors 

de la filà Guardia Jalifiana: el groc, el roig i sobretot el verd.

Envoltat per la seua família i amb el recolzament de la 

mateixa, a Jaime tan sols li quedava ostentar un càrrec per 

ser ja un fester complet (recordem que també te el títol de 

president d’honor de la Federació Junta de Festes). Menys 

formador, Jaime es considera fester d’acte, li agrada la 

perfecció a la festa i cuida fins l’últim mil·límetre per a que 

tot isca correcte. Amb aquestes premisses, de segur que 

Jaime no deixarà cap detall a la improvisació.

Tots els que coneixen a Jaime saben  del seu bon fer i de 

l’estima que te cap a la festa contestana i la devoció cap a 

Sant Hipòlit.

A l’hora de fer el càrrec son moltes les coses, els 

sentiments i records que et venen al cap: a Jaime sens 

dubte en aquesta capitania l’acompanyaran tres persones 

molt especials: sa mare, la senyo Maria que sempre l’ha 

recolzat en el camí fester i li tenia la roba festera a punt per 

a que anara ben vestit, mentre son pare el senyo Jaime li 

posava la faixa...i com no, el seu cunyat (casi un germà) 

Pepito que el va acompanyar els 9 anys en la junta i que 

també era un gran fester (de la Llana), amant de les nostres 

tradicions i que de segur, tots tres, asseguts a la vora de Sant 

Hipòlit aplaudiran de valent  a Jaime qui acompanyat per 

tots els seus nebots mirarà al cel per oferir-los i dedicar-los 

aquesta capitania d’un fester sahorí que tot ho ha donat per 

dignificar la festa contestana.

Enhorabona capità!!!

   
Capità Moro: Jaime Pérez Cardona
Favorites: Maria Giner, Laura Giner, Paola Castelló, 
Olga Barrachina, Jimena i Alba Giner, Emma i Marta Moltó
Rodelles: Bruno Barrachina Giner
Disseny del Càrrec: Roberto Pérez
Disseny Esquadra de negres: Roberto Pérez
Marxa del Càrrec:“Al-Karmel”, de Santi Revert Cantó
Banda de Música del Càrrec: Societat Ateneu Musical de Cocentaina
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Sergio Navarro Cantó, abanderat cristià de la filà 
Cavalleria Ministerial
Redacció. Foto: Carles Cerver, Fletxa

D
el tal pare a tal fill...aquesta dita ens ve a la perfecció 

per definir a l’abanderat cristià de 2017: Sergio Navarro 

Cantó. Fill de pare fester, Sergio ha heretat d’ell l’estima  

cap a la festa i sobretot cap a la Cavalleria Ministerial, filà a 

la que representarà en el càrrec d’abanderat cristià.

En aquest any, Sergio a més complirà les bodes d’argent 

com a membre del Canut: 25 anys vestint-se cavallet, eixint 

a desfilar i sent part activa de la festa contestana!!!!

Sergio és d’eixos festers a qui la filà li estira tot l’any: ha 

sigut publicador i ha tingut el luxe de poder acompanyar 

a son pare, Jose Luis Navarro,  en els dos càrrecs que ha 

ostentat abanderat en 2004 i capità en 2013, per tant això 

de desempenyar un càrrec no li ve de nou.

A casa sempre ha viscut la passió per la festa: sa mare 

Pura Trini i sa tia Mª Eugenia han sigut i son molt festeres, i 

ara la seua dona Cristina, tot i no ser contestana, també s’ha 

contagiat de l’esperit fester que Cocentaina desprèn, igual 

que ho farà la princeseta de la casa, la seua filla Júlia que 

en desembre complirà un any i que ja des dels bolquers, 

serà festera contestana.

Tot i que Sergio és fester de tot l’any, el dia dels trons, 

és tal volta, el dia més esperat per a ell i enguany aquesta 

jornada serà totalment diferent ja que junt al capità cristià te 

la missió de defensar Cocentaina per a que no siga envaïda 

per les tropes de la lluna.

Però deixant-nos d’història i centrant-nos més en 

l’abanderat cristià, els qui el coneixen diuen que Sergio  

és una gran persona, molt callat, però ple d’il·lusió i vida. 

Com bé podem llegir a la revista de festes (i així el descriu 

el seu cosí Fr José Manuel, altre cavallet de socarrel), 

Sergio desprèn passió per tot el que signifiquen els dies de 

germanor, és un xic treballador, entregat i sempre disposat a 

donar-se i desviure’s per la seua filà, la Cavalleria Ministerial. 

A més, aquest any d’abanderat també tindrà una imatge que 

l’acompanyarà i que l’identificarà, es tracta d’un logo que 

el també cavallet Marcos Castelló ha dissenyat per a la filà 

en aquest any de bandera.

Enhorabona abanderat!!!

Abanderat Cristià: Sergio Navarro Cantó
Favorita: Cristina Flores Giner
Disseny Càrrec: Roberto Pérez
Disseny favorita: Roberto Pérez
Disseny Esquadra de negres: Roperia Ximo
Marxa del Càrrec: “Eucrisma”- “Rovira Palacios” de Santi Revert Cantó
Banda de Música del Càrrec: La Primitiva de Callosa d’Ensarrià
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Christian Molines Castellà, abanderat moro de la filà Llana
Redacció. Foto: Carles Cerver, Fletxa

L
Laner de bressol, així podem definir a l’abanderat moro 

de la filà Llana, Christian Molines Castellà. I és que 

quan a casa la festa s’escriu en majúscules, raro és 

que la descendència no seguisca aquest camí...i si la festa 

es fusiona en la música, l’esclat i la passió cap a  aquesta 

encara és més gran i sinó que li ho pregunten a l’abanderat 

moro, el més jove de tots quatre.

Si la festa ha estat un referent per a ell, també ho és la seua 

altra passió: la música. Percussionista de la Unió Musical 

Contestana no sap si agafar les baquetes o el sabre quan 

està a la filà i és que la música no seria res sense la festa i la 

festa tampoc seria res sense la música. En Christian trobem 

les dos vessants: la de fester i músic.

El fer un càrrec era una cosa que Christian tenia clar que 

un dia o altre arribaria, però tal volta no es pensava que seria 

tan prompte i part d’aquesta beneïda culpa la tenen els seus 

pares: Miguel i Yolanda (dos llaners també molt implicats 

en la filà i que han desenvolupat diferents càrrecs dintre de 

la directiva de la mateixa).

Com ell mateix assenyala, sempre agrairà als seus pares 

l’oportunitat de poder assaborir la festa des de sempre i 

ara, 25 anys després, ho farà ostentant un càrrec, sent 

el centre d’atenció de totes les mirades i sobretot amb la 

il·lusió de representar la que ha sigut la seua filà de tota la 

vida: la Llana.

En aquest camí que començava en l’olleta de la Puríssima 

de l’any passat, Christian s’ha vist recolzat no sols per sa 

casa, sinó per la filà i pels seus propis amics que de seguida 

que es van assabentar de la notícia li van fer costat i estaran 

amb ell de cavallers, tenint a més, la sort de poder estrenar 

una marxa mora que un amic seu li ha dedicat (Mario 

Coloma s’estrenarà així en el mon de la composició).

Tot i que aquest any li toca presidir com a abanderat 

tots els actes, hi haurà un en el que no podrà estar com a 

càrrec, i és que en el concert de la seua banda, ell ha de 

tocar i estrenar la seua peça. De segur que serà també un 

moment inoblidable i únic que deixarà un gran empremta 

en el cor d’aquest fester i músic.

Enhorabona abanderat!!!

Abanderat Moro: Christian Molines Castellà
Favorites: Mireia i Aitana Gisbert Gimeno
Rodella: Ernesto Francés Gimeno
Disseny Càrrec: Roberto Pérez i Jordi Sellés
Disseny favorita: Roberto Pérez i Jordi Sellés
Disseny Esquadra de negres: Roberto Pérez i Jordi Sellés
Marxa del Càrrec: “Al Karis” de Mario Coloma Cerver
Banda de Música del Càrrec: La Primitiva de Callosa d’Ensarrià
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José Francisco Molina presenta la recopilació de tota seua 
obra musical en una col·lecció que inclou quatre CD’s

E
l Centre Social Real Blanc de Cocentaina va acollir el 

passat 8 de juliol la presentació del treball discogràfic 

que recopila tota l'obra musical del compositor contestà 

José Francisco Molina Pérez. L'acte, que va reunir a 

nombrós públic al costat dels familiars i amics de l'autor, va 

servir per a donar a conéixer la col·lecció discogràfica titulada 

'Amor a la Música', en la qual s'inclouen quatre CDs amb 

peces de diferents gèneres, i que han eixit a la llum aquest 

estiu després d'un intens treball previ de gravació realitzat 

en els últims mesos. La presentació va estar conduïda pel 

periodista Gabriel Pascual i va comptar en primer lloc amb 

la intervenció del fill del compositor i també músic Bernardo 

Molina Mur el qual, visiblement emocionat, va desgranar 

tots els secrets que han portat a fer realitat aquest important 

projecte musical. 

També es va descobrir la portada del disc, obra de Luís 

Armero Serna, i que reprodueix el perfil de José Franciso 

Molina amb una composició gràfica en la qual predominen 

els colors negres, blancs i vermells. A més Adriàn Espí 

Valdés, catedràtic jubilat d´Història de l´Art en la Universitat 

d´Alacant i exdirector de l´Institut de Cultura Joan Gil Albert, 

va detallar la trajectòria musical de Molina i va parlar de 

l'estètica del compositor així com d'algunes de les peces 

que podem trobar dins d´aquest treball discogràfic, entre 

les quals destaquen reconeguts pasdobles com "Abraham 

Molina Mur" o "Semita Proprius ", la marxa cristiana" Víctor 

"o la marxa mora" Al meu Cunyat ". Finalment l'autor va 

recordar els seus orígens en la música i va explicar que 

aquest projecte ha estat possible als seus setanta anys 

gràcies a la implicació de tota la seua família. 

NP. Fotos: Silvia Botella

En aquest instant va anunciar que tota la col·lecció musical 

va dedicada a la seua esposa Rosa Mari Mur i va aprofitar 

l´emotiu moment per fer-li entrega d'un ram de roses. 

La presentació va finalitzar amb les paraules de la regidora 

Mariona Carbonell, qui en nom de l'Ajuntament va felicitar 

a l'autor per haver difós el nom de Cocentaina per tot arreu 

gràcies a la seua música.
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Francisco Valor rep un homenatge musical a Guardamar 
del Segura
Redacció

E
n aquest especial de festes, seguim parlant de 

música, i ara ho fem del músic i compositor contestà, 

Francisco Valor Llorens qui continua tenint diferents 

reconeixements per tot arreu gràcies a la seua música i a 

la seua manera de crear i composar: pensant sempre en el 

fester i nodrint la música morocristiana.

Actualment, és l’assessor musical de la Federació Junta 

de Festes i a més, és vice president de l’Associació de 

Compositors de Música de Moros i Cristians (ACMMiC,) 

compagina la seua feina diària amb la de composar, 

estrenant obres sense parar. El seu nom dintre del mon de 

la música ja te un lloc privilegiat. És director de la colla Mal 

Passet amb la qual van guanyar el primer premi al Certamen 

de colles d’Ontinyent i és també director de la banda de 

Penáguila i la BIM d’Alfarrasí (amb la qual va realitzar un 

gran concert amb el cantautor contestà Andreu Valor), a 

més de ser sotsdirector de la Unió Musical Contestana. El 

seu palmarès està ple de premis i reconeixements (entre 

d’altres el premi Euterpe de la música a la millor gravació), 

dos monografies publicades i també ha estat nominat als 

premis Hollywood Music in Media Awards. Un músic mai 

està acabat de formar i és per això, que Valor segueix 

ampliant els seus coneixements musicals i ha finalitzat els 

estudis de “música per a cinema i mitjans audiovisuals” 

a Yamaha Music School de València, també ha estat de 

mestre, impartint un curs d’iniciació a la informàtica musical 

amb Sibelius....doncs bé, aquestes breus pinzellades 

ens serveixen per continuar ampliant el currículum de 

reconeixements i mèrits que Francisco Valor segueix rebent 

per tot arreu. Així doncs, el passat 1 de juliol Francisco va 

ser el pregoner de les festes de Sant Blai, era l’encarregat 

de preparar als festers per a viure les festes morocristianes, 

sota el títol de “història, música i vida”, Valor va fer vibrar 

als assistents, era el preàmbul del que vindria dies desprès 

ja que el divendres 14 de juliol, va tindre la missió de dirigir 

l’himne de festes del barri alacantí de Sant Blai, per iniciar 

la trilogia alacantina.

Però a més, el diumenge,16 de juliol i a l’Auditori del 

Parc Reina Sofia de Guardamar, l’Agrupació Musical de 

Guardamar va dedicar el seu concert de festes, íntegrament 

al músic contestà. Per a l’Agrupació Musical de Guardamar, 

ja és una tradició dedicar el seu concert de música festera 

a un reconegut compositor, i enguany el privilegi va ser per 

al contestà Francisco Valor, un músic que no para i que ja 

te material per publicar una tercera monografia. 
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Cocentaina estarà present al 1r Certamen de Música 
Festera d’Alcoi

F
ora del que és la trilogia contestana, però seguint parlant 

de festa i música, cal assenyalar que la Unió Musical de 

Muro, l'Ateneu Musical de Cocentaina i la Unió Musical 

Contestana seran les tres entitats que finalment participaran 

al primer Premi Sant Jordi d'interpretació de música festera, 

que es celebrarà el 23 de setembre al Teatre Calderón 

d'Alcoi. Queda en reserva la Unió Musical de Beniarrés, que 

ocuparia un lloc en cas de renúncia o incompliment de les 

bases per part d'alguna de les tres bandes seleccionades.

El sorteig per a determinar les bandes participants va tindre 

lloc el passat dissabte 8 de juliol al Casal de Sant Jordi, 

sent supervisat pels delegats de la Federació de Societats 

Musicals de la Comunitat Valenciana.

Les tres bandes interpretaran com a obra obligada la marxa 

mora "Ibn Ja faixa" d'Enrique Castro Gamarra, així com un 

pasdoble de Gonzalo Barrachina i una marxa cristiana de 

lliure elecció. El jurat estarà format per Eduardo Terol, Rafael 

Mullor i Daniel Ferrero.

Sens dubte la música és part fonamental de la nostra Festa  

i és per això, que un any més ràdio Cocentaina els oferirà en 

directe els tres concerts de música festera: colla Mal Passet, 

Ateneu Musical contestana i Unió Musical Contestana, sense 

oblidar-nos del moment de la interpretació de l’himne que 

enceta la trilogia contestana.

Redacció

30 anys de festa...30 anys de Ràdio Cocentaina
Per acabar aquest especial que la revista Cocentaina el Comtat dedica a les Festes contestanes, l’equip d’aquesta casa 

volem compartir amb tots vostès, els nostres lectors i fidels oients, aquest article que hem publicat a la revista programa de 

Festes i és que Ràdio Cocentaina, en aquest 2017, està d’aniversari.

T
irant la vista enrere, repassant entre fulls te n’adones de 

com ràpid passa el temps. Ràdio Cocentaina compleix 

30 anys…30 anys informant, acostant l’actualitat del 

poble i comarca i 30 anys al costat de la festa contestana.

Grans oradors i amants de la nostra trilogia com Antonio 

Borras han passat per aquesta casa, dedicant-li temps a 

parlar de la festa. Si entrem a la nostra fonoteca encara 

podem veure els cassets amb aquells programes on reflectia 

l’actualitat festera, trobem també els concerts de festes de 

les nostres bandes de fa 30 anys!!!! Trobarem també els 

debats festers que es realitzaven en la setmana festera....hi 

ha un vincle tan gran entre la festa i la ràdio!!!!! (Algun dia, 

si canviem d’ubicació, traurem a la llum tots eixos records 

que la ràdio guarda en cintes de casette, un mitjà audiofònic 

que els xiquets d’avui en dia no coneixen).

És clar que la festa de Moros i Cristians, la seua música 

i el seu Patró formen part de la història de Cocentaina  i és 

per això que la ràdio sempre ha estat ahi...i també la revista 

que en juliol editarà la publicació número 361 de l’any XXXI.

En 30 anys, Ràdio Cocentaina i la revista ha tingut el 

privilegi de compartir amb els oients i lectors les inquietuds, 

les il·lusions i també els nervis dels càrrecs festers, ens hem 

sumat als aniversaris de les filaes, de les peces festeres que 

ens identifiquen, hem lloat al nostre Patró i el més important, 

hem aconseguit (o almenys això pensem i/o esperem) que 

Cocentaina i la comarca senquen la festa morocristiana com 

a algo seu, descobrint les seues arrels, educant als nostres 

seguidors en la importància de mantindre i fer vives les 

nostres tradicions. 

Sent un poble musical, ràdio Cocentaina te la sort de 

tindre una marxa cristiana que du el nostre nom, Vicent 

Cortés la va composar allà per 1997, un luxe per a aquesta 

casa i que en aquest  2017 compleix també anys, 20 anys 
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ni més ni menys!!!.

La ràdio no som Milagro, ni Paco, ni Geles, ni Ali ni Mari 

Nieves...la ràdio som tots i cadascun de nosaltres que la 

seguim...la ràdio son els nostres càrrecs, els mantenidors 

dels actes, els músics i compositors, els festers, les filaes, 

les nostres bandes, les nostres entitats, el públic....perquè 

tan sols pretenem mostrar la riquesa festera que tenim.

Des del programa setmanal de “La veu de la Festa”, el 

concurs  estival “Música i Festa”, la retransmissió en directe 

dels concerts de Mal Passet, l’Ateneu Musical o la Unió 

Musical Contestana, la interpretació de l’himne de festes o la 

pròpia entrada, passant pels nostres serveis informatius o els 

protagonistes del dia on tenim als responsables d’organitzar 

les nostres festes, o als gestors, o a aquells que vetlen per 

la cura de la mateixa com la comissió d’arxiu,.... tots són 

part fonamental per a que la nostra festa isca en antena, a 

través de les ones del 107.9FM.

L’equip que ací treballem, hem pogut compartir molts bons 

moments, uns queden gravats en cintes o ja estan bolcats 

en ordinador perquè la tecnologia avança, altres queden 

en el record i altres encara estan per vindre perquè cada 

any, la Festa és diferent i ahi està Ràdio Cocentaina per 

contar-la, per deixar testimoni escrit i oral del que succeeix, 

per ser testimoni viu de la nostra festa i per a que futures 

generacions, puguen escoltar la música que es sentia al 

segle XXI o puga saber què pensa el fester d’avui en dia.

Des d’aquestes línies del programa-revista de Festes  tan 

sols volem agrair el recolzament i suport que hem tingut 

de totes les Federacions Junta de Festes en les que hem 

treballat, així com de les regidores i regidors que relacionats 

en el món fester ens han ates, gratitud cap a tots els festers 

que han estat entrevistats per diferents motius, a les bandes 

i la colla per tindre’ns presents en els seus concerts, a Teló 

Teatre que a més de ser part fonamental en l’últim dia de 

la trilogia també està d’aniversari, als col·laboradors que 

han passat per aquesta emissora, a Javi Castelló,  al públic 

que concursa en “Música i Festa”, als que han fet de 

ma innocent i han crescut en dit programa, a la comissió 

d’arxiu i patrimoni que cada any realitza preguntes noves, 

als comerços que amb els seus regals li donen emoció 

al concurs, als nostres col·laboradors com Gabri Pascual 

que segueixen tenint eixa deferència amb nosaltres, a Pòlit 

Borràs o Pablo León que foren els promotors de La veu de 

la Festa, al que el segueix cada dissabte, al fester de a peu, 

al que ix als actes o assegut veu com es desenvolupen, a 

la part musical, a la part religiosa, al públic que amb el seu 

aplaudiment reconeix l’esforç del fester....tots heu estat ahi, 

sumant cada any i fent possible 30 anys de festa en Ràdio 

Cocentaina.

En aquest any, a més, comptem amb una nova veu que 

ens du l’actualitat festera a les nostres ones, ella és Mayte 

Barrachina, a la que ja hauran pogut escoltar a les ones 

d’aquesta casa.

Gràcies i esperem seguir sumant anys i sumant festes...

ens escoltem a la ràdio!!!!!!
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Els devots acompanyen a la Mare de Déu del Carme
Redacció. Fotos: Silvia Botella. Silvia Bot, fotografia

C
ocentaina ha celebrat un any més, la festa en honor 

a la Verge del Carme, una tradició molt arrelada al 

municipi i vinculada a la parròquia del Salvador. La 

Mare de Déu de les ànimes o dels mariners, de nou va ser 

venerada i acompanyada en processó pels carrers del Raval.

La jornada festiva celebrada com és costum el 16 de juliol, 

va servir per posar el punt i final a diferents actes previs que 

van començar el divendres 9 de juny amb la presentació del 

cartell anunciador de les celebracions, que va realitzar en 

aquest 2017 Pepa Reig, al mateix temps que es va presentar 

la revista anual en la qual s'inclouen diversos articles sobre 

l'advocació mariana del Carme, l'activitat parroquial i el 

programa d'actes. 

Posteriorment, el diumenge 1 de juliol, Jordi Hidalgo va 

ser el pregoner de la festa de la Mare de Déu del Carmelo, 

al temps que es van imposar els escapularis als majorals i 

majorales d’aquest 2017 i ja el dijous dia 6 es va procedir 

al trasllat de la imatge de la Mare de Déu des de la Capella 

de la Comunió fins l'altar major del Salvador iniciant-se així 

el novenari. L’últim dia de novena, el dissabte dia 15, es 

va procedir a l’elecció dels majorals per a l’any 2018, que 

van ser. A continuació vos deixem la relació dels mateixos 

i mateixes:

-Dones: Milagro Jover Pascual, Rosarin Belda Vicedo, Fani 

Juan Doménech, Maria Milagro Marset Montava, Monserrat 

Brotons Pascual, Alejandra Marín Jover, Arantxa Ferrándiz 

Fenollar, Herminia Cerdá Jimeno, Milagro Pla Valor, Sari 

Miralles Pérez, Adoración Cantó Oltra, Maria Belén Mur 

García, Paola Castelló Sirvent, Milagro Fernández Faus, 

Marga Soler Cortés, Asunción Damia Mompó, Mª Carmen 

Agulló Montava, Mª José Soler Cortés, Carmen Anduix 

Fenollar, Carmen Camallonga Pascual, Sara Molines Alcaraz, 

Mª Carmen Llopis Catalá, Edelmira Torregrosa Torregrosa, 

Laura Giner Pérez i María Valls Nadal.

-Homes: Emilio Fuster Llorens, Jordi Coloma Moltó, 

Marcos Pascual Jover, Joaquín Pascual Torró, Pepe Luis 

Alós Riera, Hipólito Jordá Briva, Vicente Pérez Semper, 

Francisco Javier Esteve Valls, Matteo Abaddessa Domínguez, 

Diogenes Herrera Cortés, Xavi Santonja Anduix, Jose Luis 

Pascual Brotons, Esteban Puerto Agulló, Rafael Agulló López 

i Miguel García Nadal.

Finalment, el dia gran va ser el diumenge 16 de juliol, 

coincidint amb la onomàstica de la Mare de Déu del 

Carmen. Per la vesprada  es va celebrar l’Eucaristia, oficiada 

pel vicari episcopal, don Melchor Miralles, i que va estar 

concelebrada pels mossens de les diferents parròquies i 

convents contestans així com per fills del poble.  Finalitzada 

la Missa es van imposar els escapularis als xiquets de 

primera comunió que hi van participar en aquesta festa així 

com a alguns majorals que en el seu dia no hi van poder 

estar. Tot seguit s’iniciava la processó. La mateixa va partir 

des del temple parroquial per recórrer després diversos 

carrers del Raval: Mal Passet obria la comitiva seguit de la 

Creu, feligresos, l’estendart portat enguany pels presidents 

de juntes anteriors, majorals i majorales, els xiquets i les 

xiquetes de comunió que van ser els portadors de les 

relíquies dels beatos Elies i Juan Carbonell, la imatge de la 

Mare de Déu del Carmen, el clero i la junta organitzadora 

tancaven la processó.  La mateixa va culminar entrada la nit 

a la Placeta del Salvador amb el cant de l'himne a la Verge. 

Una vegada conclosa la festa,  la nova junta presidida per 

Rafa Bravo i Mª Luisa Juan, va convidar als presents i devots 

a una “picaeta”. 

D’aquesta manera es posa punt i final a una festa molt 

arrelada a Cocentaina i que ens ve de la ma dels beatos 

Carbonell. MªLuisa Juan i Rafa Bravo han encetat així el 

seu trienni al capdavant de la junta amb una valoració molt 

positiva i posant la visa ja en la festa de l’any 2018.
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Pedro Belda i Lourdes Nadal nous presidents del Natzareno
Redacció

E
l diumenge 25 de juny, el monestir de la Mare de Déu 

del Miracle acollia el canvi de junta de la confraria del 

nostre Pare Jesús Natzarè, la confraria del Natzareno.

Pedro Belda Vicedo i Lourdes Nadal Camps agafaven 

el relleu després d’haver estat ja en la junta passada i 

afronten aquest trienni amb ganes i il·lusió i com no, amb 

la missió de seguir professant i mantenint viva la devoció 

al Natzareno, una confraria vinculada en els seus inicis al 

gremi del comerç local. 

En una Eucaristia presidida pel franciscà i guardià del 

convent dels Pares Franciscans frai Fernando Fuertes, els 

propis presidents presentaren a la gent que els acompanyarà 

en aquest camí de tres anys al capdavant de la confraria: 

Nacho García Callado, Marcos Doménech Picó, Antonio 

Sanchis Rodríguez, Iñaki Sancho Pla, Javier Vicent, Juan 

Vicente Ripoll Seguer, Abel Bravo Millás, Josep Pérez Pérez, 

Gabriel Grau devesa, Oton Merín Uris, Consuelo Gisbert 

Barrachina, MªCarmen Domínguez Catalá, Rosa Jordá 

Pascual, Gema Jordá Briva, Rosario Montava Belda, Lalo 
Seguí Verdú, Marisol Rovira Vilplana, MªJosé Soler Cortés, 

MªCarmen Domínguez i Diadema Lloret Verdú.

La confraria de Sant Cristòfol celebra la festa del seu Patró
Redacció

E
l 10 de juliol es celebra l’onomàstica de Sant Cristòfol, 

el patró dels conductors. Ací a Cocentaina, a banda del 

paratge  tenim també a la confraria de Sant Cristòfol, 

ells s’encarreguen de custodiar la imatge i traure-la en 

processó el Divendres Sant: Sant Cristòfol condueix la 

processó del Sant Soterrament de Cocentaina.

El diumenge 16 de juliol la confraria va celebrar la festa del 

seu Patró.  I ho va fer amb una Eucaristia en la capella de 

Sant Cristòfol oficiada enguany per mossèn Eduardo Rengel. 

Després es va procedir a beneir els vehicles i camions i el 

mati va concloure amb un esmorzar amb tots els confrares.
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Inici de la restauració de la imatge del Crist dels Llauradors

C
om es va aprovar en la Assemblea anual ordinària de la 

Confraria, han començat ja els treballs de restauració 

de la imatge del Crist dels Llauradors.

Els criteris a l’hora de fer una intervenció varien amb 

freqüència condicionats per aquells que fan l’encàrrec, per 

l´ús que es dona a la peça (museístic, culte…), o per l’època 

(modes). El criteri adoptat per l´actual Confraria del Crist dels 

Llauradors i per la parròquia es sens dubte el més prudent. 

Vam començar per recuperar un element retirat de la imatge, 

el nimbe de fusta daurada, que es va presentar i beneir el 

2 de abril y que es va re-col·locar aquesta Setmana Santa.

El primer pas realitzat a segut realitzar els estudis previs 

per tal de diferenciar les aportacions més respectuoses 

d’aquelles més invasives i es realitzarà una intervenció 

destinada a eliminar tot allò que oculta o emmascara las 

capes originals.

Per a estos estudis, s’ha retirat la creu de la imatge i 

així començar a elaborar un diagnòstic real. Els primers 

dies només es va treballar en la documentació de tota la 

problemàtica que presenta la imatge. Cada detall que ens 

semblava significatiu es va registrar amb llum natural, UV 

i rasant, amés de unes radiografies que ens mostren la 

estructura interna de la pesa. Una primera inspecció amb 

llum negra ens ha permès documentar almenys quatre 

intervencions diferents. Tot açò ens a ajudat a escollir millor 

el procés a seguir i és un important recolzament durant tota la 

intervenció. Gracies a tota aquesta informació, es van fer les 

primeres cates de neteja i les primeres proves per tal de retirar 

els repints més invasius, principal objectiu d’aquest treball.

La creu sense la imatge, després de valorar el seu estat, ha 

tornat a la capella de la comunió. Més endavant, abans de 

col·locar el Crist, també es treballarà però en aquest període és 

un testimoni de l’absència d’aquesta imatge de tanta devoció.

Respecte a la neteja de la imatge, partint de la premissa 

que és l’única actuació no reversible, hem començat a 

realitzar un treball seqüencialitzat, recolzat en tot moment 

per estudis preliminars. El criteri no és en ningun moment 

deixar la imatge como acabada d´eixir del taller, mes bé 

poder gaudir d´una peça que va ser tallada i encarnada fa 

ja 422 anys, tenint sempre en conte que es una imatge de 

culte, venerada des de fa segles pels fidels del nostre poble.

Seguidament el treball ha estat centrat en la retirada dels 

repints i vernissos localitzats en la cara i el pit. Aquestes 

intervencions estan fetes en moments i materials molt diferents.

Algunes zones presenten pèrdues dels estrats tant 

preparatoris com pictòrics però podem ja confirmar que 

gran part de la policromia original es troba en bon estat baix 

d´aquest extens repint. Els faltants, encara que nombrosos, 

son quasi tots de reduïdes dimensions.

Confraria del Crist dels Llauradors
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Seguint amb el procés, podem dir que el més interessant 

és que s'han retirat quasi per complet els repints localitzats 

en la cara. Aquells que han estat visitant el taller han 

pogut apreciar els notables canvis tant a nivell volumètric 

com cromàtic. Al retirar les àmplies repintades s'ha pogut 

recuperar una part important de la policromia original però 

també xicotets buits i relleus molt subtils en la zona del 

front. Este treball i sinuositat de les línies, pràcticament 

imperceptible a escassa distància, és molt important per a 

l'expressió i és un clar indicatiu de la mestria de l'artista. Les 

brillantors i el grossor de les repintades que sobrepassaven 

àmpliament les pèrdues de policromia ocultaven este 

acabat propi de l'època d'execució de l'obra. També ha 

sigut possible veure ja tot el rostre de la imatge de Crist 

amb l'aspecte mate que tenia en origen i la subtilesa dels 

cabells en el punt de transició amb el front i el coll tal com 

era descrit pels tractadistes. L'encarnat de les imatges era 

molt important inclús era un dels aspectes que s'indicava en 

els contractes. En la imatge de Crist crucificat era un aspecte 

fonamental inclús quan s’introduïen les encarnacions a 

poliment, més duradores, s'aconsella que en este tipus de 

representació l'acabat siga sempre mate.

Durant aquestes setmanes han sigut nombroses les visites 

al taller de molta gent que estima aquesta imatge uns per la 

seua vàlua artística i altres sentimental. La qual cosa demostra 

el respecte, admiració i devoció que desperta en molta gent 

aquesta peça (presidents de diferents juntes del Crist, 

portadors de la imatge, fidels de la parròquia, especialistes 

en art i restauració, membres de la confraria...) Tot açò es 

fa possible per estar treballant dins de la mateixa Església.
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Cocentaina llança un any més les ajudes C’CREA 2017 
per incentivar la creació d’ocupació i la diversificació 
econòmica del municipi
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, a través de la regidoria de 

Promoció Econòmica, ha presentat públicament, com 

ja va fer l'any passat, les bases del programa C'CREA 

2017, un projecte pensat per a incentivar la creació de 

noves activitats econòmiques al municipi. La regidora de 

Promoció Econòmica Mariona Carbonell, ha explicat que 

aquest paquet d'ajudes pretén incentivar als interessats a 

“superar els obstacles inicials amb els quals es troben a 

l'hora de posar en marxa la seua activitat o el seu negoci. 

La dinamització econòmica i obrir noves línies de negoci a 

Cocentaina és molt important per a nosaltres, per fer front 

amb millors garanties al futur, i és per això que volem que els 

ciutadans facen ús d'aquest programa que ara presentem”. 

Igualment, el programa C'CREA 2017 pretén impulsar la 

diversificació econòmica de l’activitat industrial i aconseguir 

la inserció laboral de desocupats. 

El pressupost total assignat per a aquest pla de promoció 

és de 25.000 euros, els quals es finançaran amb recursos 

del propi Ajuntament de Cocentaina. Amb tot, si finalment 

les sol·licituds presentades excediren el límit global, està 

prevista una modificació de crèdit per poder augmentar 

aquesta partida (sempre que siga possible). Podran ser 

beneficiaris de les ajudes del pla C'CREA 2017 els sol·licitants 

que complisquen els requisits següents: (1) estar inscrit al 

Servef abans de l'inici de l'activitat de l'empresa, (2) que 

l'establiment o el domicili fiscal es trobe al terme municipal 

de Cocentaina, (3) que l'activitat econòmica s'iniciés a partir 

de l'1 de setembre de 2016, (4) acreditar unes despeses 

mínimes de 5.000 euros per a empresaris individuals o de 

15.000 euros per a la resta de formes jurídiques, (5) complir 

amb la normativa ambiental i urbanística. Les ajudes van 

des dels 1.000 fins als 3.000 euros per sol·licitud. 

Com déiem a l'inici, altre dels objectius principals és 

impulsar la diversificació econòmica de l'activitat industrial. 

És per això que també es tindrà en compte el tipus 

d'empresa per a concedir les ajudes. Entre les prioritàries 

trobem aquelles relacionades amb el disseny industrial, 

indústries agroalimentàries (productes ecològics, marques 

de qualitat, productes típics, producció d’oli, producció 

de vins...), noves tecnologies, turisme, treballs forestals, 

activitats mediambientals i empreses de serveis per a 

la conciliació de la vida laboral i familiar. I a més, amb 

preferència per aquelles empreses o raons socials situades 

al centre històric del municipi, al barri de conservació de 

Fraga o al Mercat Municipal. 

El termini de presentació de la sol·licitud d'ajudes serà des 

de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí 

Oficial de la Província d'Alacant, fins al 31 d'agost de 2017. 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació i 

informació requerides i es presentaran preferentment en el 

Servei d’Informació al Ciutadà (SIC) o bé telemàticament a 

través de la Seu Electrònica municipal (http://va.cocentaina.

es/ver/3624/PROGRAMA-CCREA-2017.html).
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Es presenta a Cocentaina el projecte “Somriures”

E
l passat dia 30 de juny al Centre Social de Cocentaina, 

tinguérem la presentació pública del nou projecte 

comarcal “Somriures”. Aquest projecte, promogut per 

les AMPes de les escoles públiques d’educació especial 

Tomás Llacer d’Alcoi i Sanchis Banús d’Ibi i al que donaren 

suport un gran nombre d’autoritats dels municipis de 

la comarca, consisteix en donar una resposta comarcal 

als alumnes que, una vegada acabada l’etapa escolar i 

compleixen els 21 anys d’edat, no disposen dels recursos 

suficients per poder continuar atesos i tindre una vida digna. 

Estem parlant de la necessitat de disposar de les atencions 

necessàries i adequades per aquesta part de la societat 

que, per les seues diversitats funcionals i diferents graus de 

dependència, no poden aconseguir una vida amb dignitat, 

ni per a ells ni per els seus familiars. 

Actualment a la comarca L’Alcoià-El Comtat hi ha un cens 

de 109 alumnes escolaritzats a les dos escoles públiques 

d’educació especial, dels quals 40 d’ells tenen entre 18 i 

21 anys. Es a dir, a la volta de 4 anys (sense comptar a les 

persones que ja estan excloses del sistema educatiu i no 

tenen opció a un recurs de centre de dia o ocupacional) hi 

hauran més de 40 famílies que no podran optar a ningun 

tipus d’aquest recurs. Açò suposa una gran càrrega física 

i emocional pels seus pares i mares per els mateixos 

dependents que necessiten relacionar-se, educar-se, rebre 

les atencions terapèutiques adequades i sentir-se útils en la 

societat actual. No pot ser que en ple segle XXI un jove de 

21 anys acabe la seua etapa escolar i no puga tindre accés 

a uns recursos públics i de qualitat on poguera rebre les 

atencions necessàries per equips multidisciplinaris formats 

per personal professional (educadors, monitors, terapeutes, 

docents, sanitaris...). 

El dimarts 18 de juliol representants de les famílies 

afectades acompanyats per les alcaldesses de Cocentaina 

i Muro, Mireia Estepa i Jaquelin Cerdà respectivament i el 

tinent-alcalde de Biar, Joan lluís Escoda, tinguérem una 

reunió a les Corts Valencianes amb els diputats autonòmics 

Contxa Andrés i Rafael Briet per part del PSPV i Marian 

Campello per part de Compromís, per mostrar-los les línies 

generals del Projecte “Somriures”. Un projecte públic, 

inclusiu, comarcal i ambiciós que vol crear i optimitzar tots 

aquells recursos necessaris existents a les comarques de 

l’Alcoià-El Comtat per donar una resposta adequada a les 

necessitats d’aquest col·lectiu amb diversitat funcional i amb 

unes capacitats diferenciades i molt peculiars. La proximitat, 

el reconeixement de la necessitat i les bones intencions 

d’encetar un procés que ens porte a una solució d’aquesta 

problemàtica, va ser la tònica general de la reunió.



ACTUALITAT26 Revista El Comtat agost 2017

Col·lectiu-Compromís anima a empreses i autònoms a 
registrar-se a la base de licitadors
NP Col·lectiu-Compromís

E
l ple de l’Ajuntament de Cocentaina va aprovar per 

unanimitat la moció per una major informació i 

transparència dels contractes menors a partir de 6000€ 

presentada pel Col·lectiu-Compromís. 

L’acord d’aquesta proposta era la creació d’una base de 

dades d’empreses i proveïdors interessats com a oferents 

dels seus serveis a l’administració municipal coordinada per 

l’Agència de Desenvolupament Local (ADL). 

Des del Col·lectiu-Compromís animen a aquelles empreses o 

autònoms, que encara no s’han registrat a la base de licitadors, 

a fer-ho a través del formulari que es troba en la web o seu 

electrònica de l’Ajuntament o en el SIC on ha de ser registrat.

La regidora Paula Figuerola insta a l’equip de govern a fer 

més publicitat i posar en pràctica en el seu dia a dia la base 

de licitadors. Així com també demanen que es consulten 

diversos pressupostos a l’hora d’executar un contracte 

menor, ja que la finalitat segons afirma la regidora Paula 

Figuerola “és recalcar i apostar per una gestió participativa, 

transparent i igualitària dels diners públics, buscant la 

màxima transparència possible en els recursos públics dels 

veïns i veïnes de Cocentaina”.

Col·lectiu-Compromís demana que el paratge de Sant 
Cristòfol estiga en bon estat

E
l Col·lectiu-Compromís ha reclamat públicament que 

es mantinga en bon estat el paratge de Sant Cristòfol. 

Des de la formació alerten que el paratge no es troba 

en les millors condicions per a rebre a la gent.

Segons el portaveu de la coalició, Xavi Anduix, “ara que 

són les dates on major nombre de persones pugen a Sant 

Cristòfol, el paratge està en unes males condicions per a 

rebre a la gent i projecta una mala imatge de Cocentaina 

que la ciutadania no mereix”.

NP Col·lectiu-Compromís

Anduix explica que “el creixement de males herbes per les 

taules, la brutícia al voltant i les males condicions higièniques 

dels serveis no és la millor forma de tindre Sant Cristòfol i 

açò és un exemple més de la deixadesa de l’equip de govern 

en la gestió de Cocentaina”.

Per tant, des del Col·lectiu-Compromís reclamen que es 

facen les gestions necessàries per tindre el recinte en unes 

bones condicions.
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Guanyar Cocentaina presenta al romanent de tresoreria 
el projecte per a la senyalitzacio de les partides i camins 
rurals al terme de Cocentaina
Bernardo Pérez Palací. Regidor de Guanyar Cocentaina

E
n la comissió de urbanisme del passat 12 de juliol, 

s’incorpora als projectes que es faran del romanent 

de tresoreria de l’any 2016 el proposat per el grup 

municipal de Guanyar Cocentaina.

Es tracta de el projecte de senyalització dels camins i 

partides rurals del terme municipal i que formen part de la 

red viaria del nostre municipi.

Es l’objectiu d’aquest projecte  per una part afavorir la 

localització dels camins i partides rurals del terme municipal, 

i per l’altra la de conservar i preservar els noms i topònims 

propis del nostre poble  com a un bé a preservar , i creiem 

que amb aquesta actuació podem contribuir a aquestos 

objetius.

Aquest projecte afectaria a prop 30 camins rurals i el cost 

estar al volta’n del 12.000 euros .

Aquest es un del tres projectes que presentarem desde 

Guanyar Cocentaina a les inversions del romanent del 2016 .

Per l’altra banda, altre dels projectes que va proposar 

Guanyar Cocentaina com era la adequació del túnel, i el 

tram de via entre l’Avinguda Ferrocarril i la futura passarel·la 

que creuarà la circumval·lació en direcció a Alcoi, s’enviarà 

el projecte a Diputació d’Alacant per tal de que s’acolli’m a 

una línia de subvencions de Turisme Mediambiental. 

Esperem que aquest projecte s’ejecute abans o 

conjuntament amb la passarel·la.

Guanyar Cocentaina rep el diputat Joan Tardà

I
ntegrants de Guanyar Cocentaina van rebre, el passat 18 

de juliol, el diputat d’Esquerra Republicana Joan Tardà a 

l’estació de tren d’Alcoi per explicar-li, entre altres temes, 

totes les mancances derivades de l’abandonament de la línia 

Alcoi- Xàtiva. La visita de Joan Tarda va ser possible, entre 

altre factors, perquè Esquerra Republicana és part integrant 

de la coalició d’esquerres Guanyar Cocentaina, encapçalada 

pel regidor Bernardo Pérez. En aquest sentit, la militància 

d’Esquerra Republicana va valorar molt positivament la 

feina feta per Bernardo Pérez al capdavant de la coalició 

d’esquerres contestana i va assenyalar la necessitat de seguir 

en la línia de fer visibles valors com ara el valencianisme i 

el republicanisme a la capital del Comtat. 

Després, al Club d'Amics de la UNESCO d'Alcoi, Joan 

Tardà va participar en la xerrada "Memòria i republicanisme" 

organitzada per Esquerra Republicana del País Valencià. 

L'acte va comptar també amb la participació d'Èlia Navarro, 

representant de la sectorial de memòria històrica d'Esquerra 

Republicana del País Valencià; Toni Bou, president de la 

sectorial de memòria històrica d'Esquerra Republicana 

i coordinador de la querella argentina contra els crims 

del franquisme, i Josep Barberà, president d'Esquerra 

Republicana del País Valencià.

El diputat d’Esquerra Republicana al Congrés, Joan Tardà, 

va explicar que “totes les societats que han patit un passat 

feixista, tard o d’hora, han reparat les víctimes. Totes, tret 

de l’Estat espanyol, que és una anomalia històrica. Tant, 

que al món es parla del model espanyol d’impunitat”. El 

dirigent republicà va lamentar que “no podrem assolir els 

reptes que tenim per davant si som incapaços que el Govern 

espanyol, independentment del seu color polític, demane 

perdó pels crims del règim franquista i anul·le els judicis i 

les condemnes del franquisme”.

NP guanyar Cocentaina
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Cocentaina, capital del paro
NP Partit Popular Cocentaina

V
amos abocados a 40 años de socialismo ininterrumpido 

en Cocentaina, sin duda, un récord que cabe destacar 

en las vitrinas de nuestra historia local y del que 

estarán muy orgullosos sus promotores del PSOE e IU. Otro 

récord, consecuencia del primero, es el del estancamiento 

económico.

Cocentaina, durante el mes de Junio mantuvo un tasa 

de parados del 21,22%, que registra un total de 1.050 

personas. Datos absolutamente atroces para una localidad 

que podría conectar varios ejes industriales de interior pero 

que gasta sus esfuerzos en quitar la bandera europea del 

balcón del consistorio por la crisis de los refugiados o en 

promover procesos de asamblearismo político.

Pero esos datos son más gravosos cuando los comparamos 

con localidades vecinas que presentan características 

parecidas a la nuestra. Ni Muro, ni Ontinyent, ni Ibi ni 

Castalla pasan la barrera del 20% de parados (FUENTE: 

datosmacro, Junio 2017).

El gobierno de Mireia Estepa debería focalizar su atención 

en la reindustrialización de Cocentaina; debería escuchar 

nuestras acciones para potenciarlo (ferias, acuerdos de 

colaboración, marca propia, denominación de origen, acudir 

a FITUR...). Tenemos un enorme potencial que yace latente 

por la inacción del Ayuntamiento. Debemos potenciarlo para 

desarrollar un tejido económico sólido, que no dependa de 

planes para contratar gente con dinero público, sino que 

ayude a generar el marco propicio para que esa gente tenga 

un empleo estable y no dependan de nadie más que de sí 

mismos.

Psoe i Compromís cierran un aula del Real Blanc
NP Partit Popular Cocentaina

N
o nos han dejado reunirnos con Generalitat, anulando 

la reunión que teníamos concertada un día antes y por 

whatsapp, ¿la razón? tan democrática como calificar la 

decisión del cierre de “inamovible”. No nos han enseñado el 

informe que “justifica” la decisión. No hemos sido siquiera 

escuchados por Conselleria. Nadie ha explicado porqué se 

cierra el aula si había demanda. Nadie ha pedido perdón 

ni ha dado explicaciones a los medios.

Nada.

No ha habido manifestación. No ha habido campaña 

mediática. No han habido especiales en Ràdio Cocentaina. 

No han habido camisetas. No han habido marchas. No han 

habido recogidas de firmas. No han habido escraches. No ha 

habido nada más allá de una concentración, cinco minutos, 

en la puerta del colegio.

¿Pide perdón el PSOE? No, en lugar de eso, sacan las 

fuerzas que no han tenido para hacer lo anterior y empiezan 

una campaña de acoso a nuestro portavoz, sacando de 

contexto unas declaraciones para poner sobre la mesa otro 

problema (el de la unificación), prendiendo la mecha de la 

división y esperando que la gente mire a otro lado.

Pero la gente no miramos a otro lado. Politizar la 

comunidad educativa no es el camino, tratarnos a todos 

por igual y respetar nuestra libertad de expresión, sí. Por lo 

tanto reclamamos: que Marzá rectifique y permita Abrir el 

aula del Ceip Real Blanc de Cocentaina.
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Premis Terra Olivera 2017
NP Finca la Gospa

J
a ha eixit el veredicte del Concurs Internacional 

d'Oli d'Oliva Verge Extra, Terra Olivera 2017, que 

s'ha celebrat a Jerusalem, i en el qual, l'Oli Gospa 

Oleum, Arbequina Ecològica, ha obtingut un dels 

premis del certamen, “Gold 2017” així com el premi 

al millor envàs i disseny, Best Packaging Design.

Entre els objectius d'aquests guardons destaca 

promoure els beneficis nutricionals d'Aove i 

fomentar el seu mercat internacional i consum, 

així com difondre els avantatges de la Dieta 

Mediterrània.

Terra Olivera, és el concurs més important del 

món en l'àrea Mediterrani oriental i Àsia. És així, per 

la quantitat de mostres que rep cada any, més de 

630 a l'any i pels més de 20 països que participen. 

A més, és molt considerat per la gran qualitat dels seus 

Jutges Internacionals, els qui són els millors especialistes 

de Tast d'Oli d'Oliva del món, tant per nom, personalitat i 

representativitat.

Aquesta marca d'oli és de producció contestana, l'oli prové 

de les oliveres de la finca La Gospa.

Ray Montava es el nuevo presidente del Partido Popular 
de Cocentaina

E
l partido pasa por una renovación profunda de su 

Comité Ejecutivo Local, como mandan sus estatutos, 

después de la celebración el pasado 27 de Mayo del 

Congreso Provincial en Torrevieja.

La formación local apuesta por la juventud. Los populares 

contestanos no necesitaran votar ya que han apostado por 

una candidatura única encabezada por Ray.

De esta manera, Ray tomara el relevo de Silvia Climent 

al frente del partido junto con la nueva ejecutiva local. "Es 

una responsabilidad que afronto con ilusión" ha declarado, 

"juntos podremos seguir construyendo una gran alternativa 

de gobierno y un proyecto diferente para Cocentaina" ha 

concluido el nuevo presidente local.

NP Partit Popular Cocentaina
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Jornades a Benidorm
Gracia Payá Beltrán

Directora del projecte «T’avalem: descobrint l’entorn»

E
l passat dia 4 de juliol els participants del projecte 

«T’Avalem: descobrint l ’entorn» van assist ir 

a les jornades «NOUS ENFOCAMENTS EN LA 

REGENERACIÓ URBANA D'ÀREES TURÍSTIQUES: CAP A 

UN TURISME DE QUALITAT I SOSTENIBLE».

Aquestes jornades ens van acostar a nous enfocaments 

i possibles estratègies turístiques alternatives, als nostres 

marcs normatius a la Comunitat Valenciana des de la 

perspectiva de les diferents administracions vinculades a 

la matèria i a l'important paper que té el turisme de qualitat 

i integrador com a impulsor del desenvolupament local i 

motor de desenvolupament econòmic.

L'ONU ha designat l'any 2017 com a «Any Internacional del 

Turisme Sostenible per al Desenvolupament». Tenim per davant 

l'oportunitat d'abordar grans reptes internacionals i apostar 

per un model turístic sostenible en les seues tres dimensions 

principals: economia, societat i medi ambient. El turisme ha 

de ser percebut com a part de la solució i no del problema.

Aquestes jornades es van celebrar a INVATUR de Benidorm, 

Institut Valencià de Tecnologies Turístiques, en el qual es va 

exposar el projecte de recerca europeu ALTER ECO, l'objecte 

del qual és la recuperació del valor urbanístic i la identitat 

històrica, cultural i arquitectònica d'un lloc, preservant el 

seu valor paisatgístic natural i humà mediterrani, per a 

consolidar un model de desenvolupament que assegure 

la competitivitat de la nostra comunitat en aquest àmbit.

La inaguració va anar a càrrec de la consellera d’Habitatge, 

Maria José Salvador Rubert, que ens va felicitar per la nostra 

assistència i van ser 7 les ponències que van presenciar els 

nostres participants amb gran interés.

La posada en valor del nostre paisatge i infraestructures en la 

gestió turística (PATIVEL) per Josep Lluís Ferrando Calatayud, 

director general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge.

Llei de la Generalitat de Turisme, Oci i Hospitalitat de la 

Comunitat Valenciana per Raquel Huete Nieves, directora 

general de Turisme.

Llibre Blanc per a una nova estratègia turística de la Comunitat 

Valenciana per Josep Ivars Baidal de la Universitat d'Alacant.

Turisme per a tots: mercats emergents que requereixen 

l'adaptació de les nostres ciutats, per Ada García-Quismondo 

Cartes, coordinadora de Turisme Accessible.

La recuperació dels valors i la identitat mediterrània com 

a paradigma de la sostenibilitat: ALTER ECO, accions pilot 

a la comunitat Valenciana, per Begoña Serrano Lanzarote, 

directora de l'Institut Valencià de l'Edificació.

Ciutats hospitalàries i accessibles: cap a un turisme 

integrador, per Rafael Temes Cordóvez, de la Universitat 

Politècnica de València.

Últimes tendències en sostenibilitat i eficiència energètica 

dels hotels, per Álvaro Carrillo de Albornoz, director general 

de l'Institut Tecnològic Hoteler.

L
’Ajuntament de Cocentaina participa en el Programa 

«Avalem Joves Plus» amb la posada en funcionament 

de dos programes dins del pla d’ocupació juvenil, en el 

marc del Sistema de Garantia Juvenil. Un dels programes 

es denomina EMCUJU i implica la contractació de 3 joves 

aturats: Grau en Turisme, Grau en Publicitat i Tècnic en 

Administració i Finances. Aquest programa que s’inicia a 

principis del mes d’agost té una durada de 7 mesos. La 

subvenció obtinguda té un import de 29.134,49 €. Un altre 

dels programes que ha sigut beneficiari l’Ajuntament és 

el EMPUJU, i els beneficiaris són 8 joves aturats de llarga 

durada, que durant 7 mesos i a jornada completa realitzaran 

tasques de manteniment i jardineria. Aquest programa 

té una subvenció de 70.967,12 € i s’inicia en la primera 

setmana d’agost.

Segons declaracions de Mariona Carbonell «amb aquest 

programa Avalem Joves, es compleix amb el compromís de 

l’equip de govern de recolzar plans per al foment d’ocupació 

als nostres joves, amb contractes a jornada completa i 

possibilitat de tenir una oportunitat laboral que els permet 

adquirir experiència professional».

Així mateix, s’han sol·licitat altres ajudes per a la 

contractació de persones aturades de llarga durada en 

el programa EMCORD i EMCORP, aquests programes es 

destinaren a contractar oficials de pintura, que actuaran en 

el manteniment d’entorns urbans.

L’Ajuntament de Cocentaina participa en el Programa 
«Avalem Joves Plus» 
NP Regidoria de Promoció Econòmica
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Cocentaina tidnrà un Caniparc gràcies als pressupostos 
participatius

E
l projecte del caniparc ha estat la proposta més votada 

per la ciutadania perquè es faça una realitat amb els 

Pressupostos Participatius 2017. Es van registrar 104 

vots de manera presencial i 231 vots online . Es tracta d’un 

total de 335 vots, un 27% més que l’any passat. És per això 

que l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha fet una 

valoració molt positiva d’aquest augment, però ha insistit que 

cal una major implicació per part de la ciutadania, ja que ha 

assegurat que la majoria de projectes, tot i que no isquen 

dels pressupostos participatius, l’ajuntament els acaba fent 

seus i intenta complir-los.

Segons la pròpia alcaldessa, està previst que la partida de 

25.000 euros dels pressupostos participatius es puga repartir 

entre els dos projectes més votats, que en aquest cas han 

estat el caniparc presentat per la protectora ‘Respectem-

nos’, i la integració de l’entorn del Palau proposada per 

l’Associació de Veïns. 

Des de la protectora, Nerea Insa, ha mostrat la seua 

satisfacció i ha agraït a la població la seua confiança una 

vegada més, ja que l’any passat també va guanyar el seu 

projecte, la campanya d’esterilització de gats.

Per la seua banda des de l’Associació de Veïns, Mari 

Carmen Prats explicava que consideren important 

la integració de l’entorn del Palau perquè és un dels 

monuments més importants del nostre poble, i el seu entorn 

també ha de ser considerat com a part del patrimoni històric 

i cultural. 

Els projectes presentats podien rebre 3, 2 i 1 punt de cada 

persona per ordre de preferència, i per tant, el caniparc ha 

obtingut un total de 404 punts, i la integració de l’entorn 

Redacció

del Palau 313, seguits de la campanya d’esterilització per 

a animals de particulars amb 276 punts, el Museu de la 

Paraula i Activa el teu cap de setmana per a persones amb 

diversitat funcional han quedat empatats a vots amb 258, 

la rehabilitació de la Casa dels Nanos ha rebut 201 vots, el 

parc de calistènia o street workout s’ha emportat 186 punts, 

i finalment 76 punts han sigut per a l’aposta per la creació 

artística contemporània.

Des del Consell de Participació Ciutadana s’ha insistit en 

la necessitat d’augmentar la partida de 25.000 euros perquè 

consideren que és una quantitat insuficient. L’alcaldessa, 

juntament amb els representants dels partits polítics 

presents a l’assemblea s’han compromès a estudiar aquesta 

xifra de cara a l’any 2018.

En la revista del mes passat tenien detallats tots i cadascun 

dels projectes presentats en aquest curs 2017.

La regidoria de Festes  de 
l’Ajuntament de Cocentaina 
desitja a tot el poble que passen 
unes bones festes de Moros i 
Cristians i felicita especialment 
als quatre càrrecs festers de 2017.

Visca la festa i 
visca Sant Hipòlit!!!!!!!
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Cocentaina crea una Unitat Canina en la Policia Local (UCAN)
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la Regidoria 

de Seguretat Ciutadana, ha aprovat recentment la 

creació d'una Unitat Canina (UCAN), dins de la Policia 

Local. Aquesta nova dotació està enfocada a prevenir o si 

escau disminuir en gran manera, la problemàtica social 

existent relativa al consum de drogues en llocs públics i 

les conseqüències d'inseguretat ciutadana que comporta 

aquests actes i que preocupen tant als veïns de la població.

Com bé és sabut, la Policia Local és, de tots els cossos 

policials, el més proper als ciutadans, i per açò, hauria de 

ser el més capacitat per a resoldre tal problema d'inseguretat 

ciutadana com és el consum i/o tinença de drogues, on 

el seu origen més immediat prové del tràfic de drogues a 

xicoteta i mitjana escala.

Segons Marcos Castelló, regidor de Seguretat, “amb 

la creació de la Unitat Canina busquem i volem millorar 

els serveis policials d'aquest municipi, augmentant la 

seua eficàcia i qualitat, mantenint un contacte directe 

amb aquelles zones que presenten un major factor de 

risc, i també la prevenciò en lloc pùblics com poden son 

els parcs, els voltants dels diferents centres educatius, 

controls rutinaris a peu de carretera, així com en llocs de 

màxima influència o qualsevol lloc que es puga detectar la 

problemàtica associada amb el consum o compra-venda 

d'estupefaents”.

Aquesta unitat especialitzada, estarà composta per dos 

guies canins (Agents d'aquesta Policia amb la corresponent 

titulació que els habilita) i dos cans especialitzats en la 

detecció de drogues que han sigut adquirits per l'ajuntament 

contestà, així també com tots els materials necesaris per a 

poder posar en marxa aquesta nova unitat dins de la Policia 

Local amb les màximes garanties.

Actuaciones de la Policía Local desde el inicio de verano 
hasta el 17 de julio
Nota Policia Local de Cocentaina

L
a Policía Local entre el día 15 de Junio al 17 de Julio 

del presente, resolvió diferentes intervenciones que se 

resumen en las siguientes:

Se han tramitado 4 denuncias por tenencia y consumo de 

drogas en los controles que se están realizando en diversas 

zonas del municipio y principalmente en los parques. 

Asimismo también se han tramitado 4 denuncias por alterar 

el orden público. Dos de ellas a dos personas que se vieron 

implicadas en una pelea. Otra por los diferentes incidentes 

que provocó una persona el día 8 de Julio durante el servicio 

de la mañana.  

El día con mas incidentes fue el día de la publicación, 

que se detuvo a dos personas por un presunto delito 

tráfico de drogas. Además se tramitaron varios expedientes 

sancionadores por orinar en la vía pública. Esa misma noche 

se intervino en tres peleas en la zona de la verbena que se 

disolvieron de forma inmediata a través del dispositivo de 

seguridad que se estableció. Se atendió y trasladó a dos 

jóvenes al hospital que se encontraban indispuestos.

En atención a los conflictos en los que es requerida la 

Policía Local ( mediación en conflictos familiares y entre 

vecinos), se han realizado  un total de 7 intervenciones.

Se han identificado a 12 personas por diferentes motivos, 

alguno de ellos por llamadas telefónicas de vecinos que 

observaban conductas sospechosas.

En las intervenciones de posible violencia de género y 

familiar se han tenido 5 intervenciones. Dos de ellas para 

la detención de los presuntos autores . Las dos detenciones 

se han practicado en actuación conjunta entre la Policía 

Local y Guardia Civil.

En los temas relacionados con animales se han realizado 

11 intervenciones, entre localización y recogida de animales. 

De algunas de estas intervenciones han derivado algunos 

expedientes sancionadores por dejar los animales sueltos.

En el tema de tráfico se han atendido 8 accidentes con 

daños materiales. Se han  realizado  diligencias al Juzgado 

por conducir bajo la influencia del alcohol y se han tramitado 

varias denuncias por carecer de Inspección Técnica.  

En el problema del ruido se han atendido numerosas 

quejas al igual que en otros años cuando lleva la época 

estival.

En otro orden de cosas, se intervino en un aviso donde 

se requirió para la atención de una persona enferma 

mentalmente que esgrimía un cuchillo de 26 centímetros 

de filo. Se intervino el cuchillo y se realizó un ingreso en el 

hospital, sin resultar ningún Policía herido.
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Regidoria de Medi Ambient
QUÈ HEM FET?

#STOP AL FOC: s'ha realitzat una xarrada informativa per 

a fer prendre consciència a la ciutadania de la importància 

de reduir les situacions de risc d'incendi forestal. Des de la 

Direcció General de Prevenció d'Incendis es va organitzar 

aquesta campanya, que ha informat els veïns participants 

de les actuacions de prevenció, com també de l'aplicació de 

determinats hàbits per a poder mantenir en condicions els 

seus habitatges i com actuar en cas d'incendi. Han participat 

veïns que tenen els seus habitatges al parc Natural de la 

Serra de Mariola, els quals han quedant molt satisfets amb 

aquesta campanya de sensibilització i d’informació.

QUÈ FAREM?

Per a la segona quinzena del mes de setembre s'està 

organitzant la «II Jornada Cocentaina cap a la sostenibilitat, 

canvi climàtic i biodiversitat».

Gest d'agost:  Reduir el consum de gots de plàstic i 

reutilitzar-los.

Al llarg de tot l'any, són moltes les ocasions que s'utilitzen 

gots de plàstic, però a l'estiu s'organitzen moltes festes que fan 

incrementar l'ús de materials de plàstic (gots, plats, coberts).

D'una banda, es tracta de reduir l'impacte ambiental de 

l'ús dels gots de plàstic, ja que aquests no es poden reciclar 

d'igual manera que altres objectes en trobar-se barrejats i 

bruts. Per una altra, de facilitar la feina de neteja i reduir la 

brossa que s'arreplega, ja que s'evita l'acumulació de gots 

de plàstic d'un sol ús als carrers.

El got reutilitzable aporta avantatges com l'estalvi en 

emissions de CO2 i en matèries primeres davant dels gots 

de plàstic d'un sol ús que no es reciclen i acaben tenint més 

costos, tant de producció (materials que no es recuperen) 

com energètics (cal continuar fabricant-ne i aquest procés, al 

costat del de neteja, genera emissions). Els gots reutilitzables 

no incrementen els residus, no requereixen un esforç extra 

en la separació de brossa i acaben significant un estalvi 

econòmic tant per al sector públic com per al privat.

Des de la Regidoria de Medi Ambient s'anima a fomentar 

l'ús dels gots reutilitzables per a les diferents festes, revetles, 

locals d'oci, en suma en el sector de l’hostaleria, per evitar 

fer un ús excessiu de gots de plàstic d'un sol ús i poder 

arribar a tenir un residu zero de gots de plàstic i aconseguir 

una Cocentaina més sostenible.

#canviclimatic: «Tota acció compta per menuda que siga»

Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT
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El Sent-me Cocentaina 2017 es consolida com la trobada 
de música i pedagogia
Redacció

U
n any més Cocentaina s’ha convertit en tot un referent 

de la bona música i és que entre el 10 i el 15 de 

juliol ha tingut lloc en la capital del Comtat la IV 

edició del Simposi Trobe de Noves Tendències en Música 

i Educació (Sent-me) que organitza l'Ajuntament sota la 

direcció artística del director d'orquestra contestà Ignacio 

García-Vidal.

Prop de 200 estudiants, professors i artistes han 

envait de música els carrers de Cocentaina durant una 

setmana que transforma la vida cultural de l'interior de la 

Comunitat Valenciana. Set concerts han atret a prop de 

2.600 espectadors: Orquestra Simfònica Nacional Juvenil 

d'Uruguai amb Hector Ulisses Passarella (bandoneón), 

Col·lectiu Lisarco Dansa amb el seu espectacle "Formam 

Vitae", Orquestra Simfònica del Sent-me, Ensembles 

d'alumnes,... en espais com el Palau Comtal, Centre Cultural 

El Teular, Torreta Jaume I, Respir,... els encontres on els 

alumnes son part fonamental d’aquestes xerrades amb els 

propis directors, compositors...sense deixar de banda als 

més menuts que durant una setmana aprenen a estimar la 

música, a sentir-la i a expressar-la.

El Sent-me va tancar aquesta quarta edició amb el concert 

de clausura i amb la participació de mestres i alumnes, una 

cita clàssica molt esperada pel públic, ja que els alumnes, 

junt als mestres posen en pràctica allò que han aprés durant 

una setmana intensa, plena de classes, assajos, encontres.... 

si bonic és l’acte inaugural amb el quadre de professorat del 

Sent-me, també ho és aquest concert que acomiada una 

gran setmana de convivència. 

La IV edició de Sent-me Cocentaina tanca amb un balanç 

enormement positiu, confirmant la seua vigència com a 

format que contribueix a la transformació social gràcies a 

les arts i l’educació i amb moltes propostes per a la propera 

edició que ja comença a gestar-se i que tornarà a convertir 

a Cocentaina en la capital de la bona música.
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El director contestà Josep Robert Sellés i Camps ha sigut 
guardonat en el 63º Certamen Internacional d’Havaneres 
i polifonia de Torrevella 

S
eguim parlant de cultura i en aquest cas de premis 

perquè el mestre contestà Josep Robert Sellés i Camps 

ha estat guardonat en el 63º Certamen Internacional 

d'Havaneres i polifonia de Torrevella amb el "Premi de 

composició d'havaneres Manuel Parada 2017" per l'obra 

"Canta Mar".

No és la primera vegada que aquest prestigiós concurs 

coral premia la llavor d’aquest director i compositor contestà 

perquè Josep Robert Sellés ja va ser guardonat en la XLII 

edició del Certamen Internacional d'havaneres i polifonia 

de Torrevella amb el premi "José Hódar" a la millor direcció 

al capdavant del Cor de Cambra Discantus, entitat de la 

qual és director des de 1991, amb el qual va aconseguir 

el Primer Premi Absolut a aquesta edició. També va ser 

guanyador del Primer Premi del "I Concurs de composició 

coral de la Federació de cors de la Comunitat Valenciana 

1999", així com finalista del “II Premi de composició coral 

Matilde Salvador”.

Josep Robert Sellés és Professor Superior de Guitarra 

pel Conservatori Oscar Esplá d'Alacant sent guardonat 

amb el Premi Extraordinari en aquesta especialitat i 

Premi Extraordinari Fi de Carrera en Direcció de Cors pel 

Conservatori Superior de Música de València. És Director 

Tècnic del Certamen Coral Fira de Tots Sants, Director del 

Cor de Cambra Discantus de Cocentaina i de l'Agrupació 

Vocal Eduardo Torres d'Albaida.

La regidoria de cultura convoca el primer concurs d’art urbà

L
a Regidoria de Cultura ha convocat el primer concurs 

‘Cocentaina-Art Urbà’ amb l’objectiu de plasmar obres 

plàstiques murals sobre els suports arquitectònics de 

l’entorn urbà de la localitat. La regidora de Cultura, Marcela 

Richart, ha explicat que la convocatòria està oberta a tots els 

artistes majors de 16 anys que tinguen interès per participar 

de manera individual o col·lectiva, i ho podran fer fins al 31 

de juliol. L’Ajuntament de Cocentaina ha habilitat tres espais, 

al mur del carrer Indústria intersecció amb l’avinguda Xàtiva, 

que actualment presenta pintades, a la façana del carrer 

Comte de Cocentaina número 1 , i al carrer Sant Francesc, 

23, a les columnes o la part interior del parc. 

A la sol·licitud, que ja està disponible en www.cocentaina.es, 

els interessats hauran d’adjuntar una proposta o esboç de 

la intervenció plàstica, així com el pressupost dels materials 

utilitzats, el temps de realització dels treballs i el curriculum. 

El pressupost total del concurs, recordem que és de 5.000 

euros, el termini d’inscripció finalitza el 31 de juliol.
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Continuen les activitats de “La Paloma”
Joan Jover i Domínguez

S
i el passat mes de maig l’Orquestra de Pols i Plectre 

«La Paloma» va participar al poble de Muro, juntament 

amb la Rondalla «La Lira» en un emotiu concert. 

El dia 1 de juliol «La Paloma» va tornar a entusiasmar el 

públic que va assistir al Centre Cultural el Teular en un altre 

magnífic concert. En aquesta ocasió, en companyia de la 

Rondalla «La Tornada» del poble de Bonrepós i Mirambell 

(Horta Nord), València, en un intercanvi musical. Concert 

que s’emmarcava dins de les activitats culturals i musicals 

programades per a aquestes dues entitats.

Aquests intercanvis, aquestes actuacions musicals són una 

manera de fomentar i d’enfortir les relacions humanes. Tots 

els components d’aquestes dues agrupacions comparteixen 

un mateix entusiasme i il·lusió, una mateixa afició per la 

música de corda; la qual cosa afavoreix un sentiment de 

benestar i una satisfacció per a les persones que la practiquen. 

Tots els components de la Rondalla «La Tornada» i els seus 

acompanyants van tindre l’ocasió de visitar el nostre Palau 

Comtal, on tots ells es van quedar impressionats d’aquest 

edifici, per la seua riquesa arquitectònica i la seua història. 

També visitaren la Casa Museu Fester, on varen gaudir de 

la vistositat indumentària dels capitans i abanderats de les 

nostres festes de Moros i Cristians; igual que pogueren visitar 

la completa col·lecció d’armes i vestimenta de diferents 

èpoques històriques exposades a la mateixa Casa del Fester, 

on quedaren bocabadats amb aquesta mostra. 

El concert va constar de dues parts: la primera va estar 

a càrrec de la Rondalla «La Tornada», que sota la direcció 

del seu director, Francisco José Roig Ruiz, van oferir una 

variada mostra musical de diferents estils que incloïa 

masurques, música de sarsuela, temes de pel·lícula, etc. 

És a dir, música popular i tradicional, que va ser del gust 

de tots els presents, que van premiar la seua actuació amb 

calorosos aplaudiments.

Ja en la segona part va ser el torn de l’Orquestra de Pols i 

Plectre «La Paloma», amb una programació força atractiva, 

interpretant en primer lloc del japonès Yasuo Kuwahara 

«La Cançó de la Tardor» música tradicional japonesa. A 

continuació, interpretaren la fantasia de la «Fiesta del 

Grano», de Marius Maciotti, la qual ens descriu la festa 

després de les faenes del camp. Seguida d’un clàssic 

pasdoble dianer «Suspiros del Serpis», que el seu autor 

José Carbonell va dedicar al nostre riu Serpis. Finalitzant la 

seua actuació amb la «Jota de la Dolores», de Tomás Breton. 

Des d’ací felicitar i donar l’enhorabona a aquestes dues 

entitats musicals, per la magnífica vetllada musical que 

ens van oferir. Aquest encontre musical va finalitzar amb 

un sopar de germanor, enfortint, si és possible més encara, 

els llaços d’amistat.
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Actuació de la Rondalla i Coral L’Amistat a L’Alcúdia
Joan Jover i Domínguez

L
a Rondalla i Coral l’Amistat de l’Associació de Jubilats i 

Pensionistes de Cocentaina, convidats per la Coral Nova 

Creació de l’Alcúdia, va participar en un extraordinari 

concert celebrat el passat 15 de juliol a la plaça de la Farola 

d’aquesta població de la Ribera. 

El concert va estar organitzat per l’Ajuntament de l’Alcúdia, 

amb motiu de retre un emotiu homenatge a una farola 

pública que aquest any compleix els cent anys de la seua 

inauguració. La farola va estar inaugurada l’any 1917 a la 

plaça Major del poble i va ser un dels primers fanals que 

enllumenaven els carrers amb llum elèctrica.

En la segona dècada del segle passat, i amb motiu d’una 

remodelació de la plaça Major, aquesta farola va ser traslladada 

a una altra plaça, anomenada des d’aleshores plaça de 

La Farola; continuant així sent testimoni mut de moltes 

generacions de joves que s’han estimat sota la seua lluminària. 

El concert va estar precedit d’un sopar de germanor que 

vam compartir amb un públic que omplia de gom a gom la 

plaça, durant el qual, tant la regidora de Festes i Tradicions, 

Oreto Trescolí, com l’alcalde, Andreu Salom, amb els seus 

parlaments van destacar la importància de l’acte per la 

càrrega d’emotivitat que comportava, farcit de records i 

sentiments al voltant d’aquesta històrica i artística farola. 

La primera part del concert va estar a càrrec de la Rondalla 

i Coral l’Amistat, que sota la batuta del seu director en Rafael 

Cantó Almeria, ens van oferir un programa força atractiu, on 

els boleros i la música romàntica van ser els protagonistes 

de la nit, la qual ens va fer recordar la nostra joventut amb 

aquelles nits màgiques i romàntiques que ens van fer 

enyorar quan els joves rondaven a les seues estimades amb 

unes romàntiques serenates. Va finalitzar la seua actuació 

amb la interpretació del pasdoble navarrès «No te vayas de 

Navarra», però canviant la seua lletra per a fer referència al 

poble de l’Alcúdia, que va fer que tot el públic la corejara i 

esclatara amb calorosos aplaudiments. 

En la segona part va actuar la coral «Nova Creació» de 

l’Alcúdia, la qual va continuar oferint-nos, sota la direcció 

d’Enrique González Arocas, una nit de boleros i havaneres, 

que unit a una agradable nit estiuenca, van fer que tots els 

presents s’ho passaren d’allò més bé i recordaren aquelles 

nits màgiques a la fresca. 

En finalitzar el concert, el Sr. Alcalde, en nom de 

l’Ajuntament, va donar les gràcies a les dues corals per la 

seua participació en aquest acte, i va lliurar als dos directors 

una placa commemorativa d’aquest esdeveniment.
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Seleccionades les tres agrupacions per a la 37 edició del 
Certamen Coral Fira de Tots Sants

E
l Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina ja 

ho te pràcticament tot llest per encarar la que serà la 

37 edició del mateix. Si bé ja coneixíem l’obra obligà, 

ara ja sabem els tres cors que prendran part d’aquest 

concurs coral d’àmbit nacional. En aquesta edició ens 

acompanyarà: el Jove cor de l’orquestra Ciutat de Granada; 

el Alaia Ensemble de Madrid i el cor juvenil de l’escola coral 

de Torrevella.

Aquestes tres agrupacions han estat les elegides després 

d’un gran procés de selecció entre els cors participants i és 

que el Certamen contestà és un dels més prestigiosos de tot 

arreu, no sols per la qualitat interpretativa sinó pel potencial 

humà i organitzatiu que aquest presenta i que compta amb 

la participació de tot el cor de Cambra Discantus.

Recordem que l’obra obligada amb la que les tres 

agrupacions corals obriran la seua actuació el proper 11 

de novembre al Teular es titula “Fira de Fires”, una fantasia 

coral per a cor mixte encarregada a José Vicente Asensi Seva, 

director del Conservatori Superior de Música Óscar Esplà 

d’Alacant sobre un poema del contestà José Miguel López.

Certamen Coral ha contribuït i molt a la difusió de la música 

coral i en especial, a engreixar el patrimoni coral valencià ja 

que totes les obres obligades han estat composades sobre 

textos o poemes escrits en llengua valenciana.

I ja que parlem de Certamen Coral, assenyalar que el 

Cor de Cambra Discantus va tancar el curs 2016-2017 

participant a Albaida i  acompanyant a l'Agrupació Vocal 

Eduardo Torres en el seu 50é Aniversari. L’acte va tindre 

lloc el dissabte 8 de juliol a la plaça Major d’Albaida i va 

reunir a més de 2.000 persones que varen poder ser 

testimonis directes d’aquesta gran actuació. Dit aniversari 

de l’agrupació albaidina es va celebrar cantant el Carmina 

Burana, per a orquestra i cor, del compositor alemany Karl 

Orff. Com dèiem, el Cor de Cambra Discantus va participar 

en aquest important esdeveniment acompanyant a l’Orfeó 

d’Albaida, juntament amb el Cor de l’Escola Unió Musical 

de la Pobla del Duc, la Coral Infantil i Juvenil Els Infants 

de Sant Josep i el Cor de l’Escola da Capo d’Albaida. Tant 

les agrupacions corals com l’orquestra estigueren sota la 

direcció del mestre Josep Robert Sellés i Camps. Aquest 

ambiciós muntatge va comptar amb més de 200 persones 

a escena i un important muntatge de llum i so.

Pastilles i psicòlegs… i Marujes, a l’Alcúdia

E
l passat 2 de juliol a les 22:00 de la nit, tot just 

coincidint amb la fi i clausura de les festes patronals de 

l’Alcúdia en honor a Sant Pere, va tenir lloc a la Plaça 

de l’Església la representació de l’última de les obres de 

l’Espardenya Teatre de Cocentaina, Pastilles i Psicòlegs, de 

nou escrita i dirigida per Roger Garrido, que ja fou estrenada 

amb anterioritat a Cocentaina i Ontinyent.

En ella ens trobem amb les nostres volgudes i famoses 

marujes: Conxi i Maru, que de nou tornen a fer de les seues. 

En aquest cas, les dos protagonistes s’enamoren a la mateixa 

vegada del mateix home, el cuidador de la mare centenària 

de Maru, al qual intentaran conquerir desesperadament 

durant tota la l’obra utilitzant totes les armes (metafòriques 

o no), que tinguen a mà; i si és necessari, passar sobre el 

cadàver de la competidora. Però no estaran soles en aquesta 

lluita, ja que hauran de fer front també a una recepcionista 

desesperada sexualment, a un homosexual extremadament 

“amorós” i a una romanesa de la màfia albanokosovar. Tot 

un cocktail explosiu que amb la força de la bomba nuclear 

d’Hiroshima fa detonació sobre l’escena.

Una comèdia plena d’embolics, divertides confusions, 

sexe, humor i moltes rialles que feren gaudir de valent a tot 

el públic que va omplir de gom a gom la plaça de l’Alcúdia 

una vegada més. Aquest any, a més, es va notar una gran 

presència del públic jove, a qui la nostra companyia pretén 

acostar més i millor el teatre a la nostra zona. 

Agraïm la seua col·laboració i recolzament a la Junta de 

Festes de l’Alcúdia, l’Ajuntament de Cocentaina, la Casa 

de la Joventut i de manera especial al tècnic de llum i so, 

Paco Climent, un gran professional i amic des de ja fa anys 

de l’Espardenya. A tots ells, moltes gràcies per tot, esperem 

tornar a trobar-se de nou a l’any següent.

Espardenya Teatre
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L’Ies Pare Arques guanya el premi a la pel·lícula més 
innovadora al Festival Internacional de cine de València

L
’Encontre Audiovisual de Joves, organitzat per Cinema 

Jove, festival internacional de cine de València, ha 

reconegut el curt del institut Pare Arques de Cocentaina, 

‘Un miler de raons’, amb la menció de pel·lícula més 

innovadora. Aquest projecte es va iniciar el curs passat sota la 

direcció del professor de música, Josep Alcover, i de l’alumnat 

de 4t d’ESO. La pel·lícula està basada en el romanç ‘L’Oliveta’ 

i tracta temes com la violència de gènere i l’homofòbia. 

La música i les lletres del curt són totes creació pròpia.

Durant tot el curs, ‘Un miler de raons’ ha anat fent-se 

gran i ha ampliat la participació de l’alumnat a altres nivells, 

implicant també al professorat que ha contribuït al doblatge 

del curs al castellà, anglès i llatí, i alguns han participat com 

a actors i actrius de videoclips relacionats amb la pel·lícula. 

A més, ha comptat amb col·laboracions reeixides com la del 

cantautor Andreu Valor, Mireia Vives, Berta Iñíguez, o la del 

compositor contestà, Francisco Valor.

La segona setmana de setembre l’institut Pare Arques 

presentarà el projecte en versió original, amb doblatges en 

anglès, llatí, castellà i francès.

El Projecte ‘Com Sona l’ESO’ guanya el III Premi Valor

L
a Coordinadora pel Valencià de l ‘Alcoià i el Comtat 

ha lliurat el III Premi Valor a la promoció del valencià 

al projecte educatiu ‘Com Sona l’ESO’. El premi el 

va recollir un dels organitzadors i professor de l’IES Pare 

Arques, Josep Alcover, en un acte públic que es va fer a 

Cocentaina el dia 13 de juliol a l'espai Torreta de Cocentaina.

 L’acte va estar amenitzat per actuacions musicals 

d’alumnes que aquest any han participat a Altea en l’edició 

de ‘Com Sona l’ESO’.

 El premi ha sigut concedit per unanimitat del jurat, ja que 

es considera que es una iniciativa exemplar, que fomenta els 

valors humans i la superació en el marc educatiu. Aquestos 

premis que porten el nom de l’escriptor Enric Valor es 

concedeixen cada any a persones i entitats que han destacat 

al món educatiu i en la defensa de la llengua.

I ja que parlem de l’Institut, assenyalar que el proper curs 

2017-2018, l’IES Pare Arques de Cocentaina celebrarà el 

seu 50 aniversari. 

Per aquest motiu està organitzat-se un sopar per al 29 

de setembre i al Facebook estan penjant-se fotos antigues. 

Des de  la comissió encarregada de vetlar per la celebració 

d’aquest aniversari, animen a la gent a aportar tota la 

documentació gràfica que tinga de l’institut així com a 

participar en dit sopar. Som molts els estudiants que hem 

passat per aquest institut i de segur que moltes les anècdotes 

i aventures que allí s’han viscut, per això seria interessant 

poder recopilar tot el material gràfic per fer un bon recull 

i testimoniar aquestos 50 anys d’ensenyament públic a 

Cocentaina

Amb tot es faran molts més actes al llarg de tot aquest 

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

A
quests mesos d'estiu amb tanta calor, hem fet una 

parada, agafem vacances, es necessita descansar en 

cos i ment per a seguir saludables, per a alliberar el 

estres i deixar arrere les nostres obligacions quotidianes, 

canviar les nostres rutines i arreplegar forces. Tornarem al 

setembre per a seguir avançant en el desenvolupament dels 

objectius de treball, per a progressar i millorar amb ells . 

El dissabte 9 de setembre hem organitzat un Campionat 

de tennis taula - discapacitat intel·lectual - patrocinat per 

Decathlon de Cocentaina, amb dues modalitats adaptada 

i habilitats, es realitzarà a les 10:00 hores del matí en 

l'expositor de Decathlon. Participarà la nostra associació 

Il·lusiona´t i les associacions de Cepivall i Club Tennis Taula 

Ontinyent, on es troben alguns dels campions d'Espanya 

de les dues modalitats

Comèdia Ni tu ni ta tia
Afama Cocentaina

E
l dissabte 8 de juliol en el Centre Cultural el Teular 

el grup de teatre els Jubix va representar a Benefici 

d’AFAMA una comèdia en tres actes  anomenada 

“Ni tu ni ta tia”. Des d’AFAMA volem agrair-los l’alegria 

que ens contagiaren, fent-nos passar una estona molt 

agradable i divertida. Sempre aconsegueixen el més 

valuós per a nosaltres, el somriure dels nostres majors 

i familiars, permetin-los evadir-se del problemes diaris 

que els sorgeixen.  Ha segut tot un plaer contar de nou 

amb la vostra col·laboració i amb la de tots els assistents 

que ens van voler acompanyar. 
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La Via podria convertir-se en el millor camp de futbol de 
tota la província

E
l divendres 21 de juliol, en roda de premsa, es 

presentava el que seria la inauguració de l’esperat 

camp de futbol de la Via.

Aquest feu es troba en les mateixes instal·lacions 

municipals que La Morera i anteriorment era de terra, però 

després de les obres a les quals s'ha sotmès, ha canviat 

per complet per a convertir-se en un dels escenaris més 

atractius de la Regional Preferent.

Les seues dimensions són de 100×61 i podrà albergar 

a 700 espectadors, destacant a més que està adaptat per 

a persones amb minusvalidesa, per la qual cosa a més 

de comptar amb una gespa nova, també disposaran d'un 

camp millor quant a dimensions i aforament, ja que La 

Morera és de 94×56 i pot acollir a 500 afeccionats. Açò 

sí, cal remarcar que en ser municipal al CD Contestano se 

li podrà assignar qualsevol dels dos camps per als partits, 

encara que la intenció és que l'equip principal del municipi 

jugue en La Via sempre.

Des del club han volgut destacar el gran treball realitzat 

per l'Ajuntament de Cocentaina: “l’obra ha sigut assumida 

íntegrament per l'Ajuntament, amb recursos propis i sense 

l'ajuda de Diputació ni de Federació, per la qual cosa han 

realitzat un gran esforç per a disposar d'aquest bon camp”. 

D'altra banda, cal remarcar que els vestuaris encara no 

estaran llests i està previst que les seues obres s'inicien en 

una segona fase. No obstant açò, en estar els de La Morera 

tan a prop, i a més tenint en compte que es van fer nous per a 

la temporada passada, de moment seguiran usant aqueixos.

L’acte inaugural va tindre lloc dijous 27 de juliol (en 

aquesta data la revista ja estava en impremta) i per a l'ocasió 

el Contestano i l'Alcoiano s'enfrontaren en un partit amistós 

de pretemporada, amb tot abans va estar l’acte institucional 

i l’acte inaugural on van ser tots els jugadors del Contestano 

els primers que xafaren aquest camp reconvertit en gespa 

artificial i que en complir-se la segona fase, ben bé podria 

ser el millor camp de tota la província.

Tornant al que va ser la roda de premsa al saló de plens 

de l’Ajuntament de Cocentaina, el regidor d'Esports Saúl 

Botella, explicava que el projecte ha sigut possible gràcies 

a la implicació de les entitats esportives contestanes i als 

acords que ha aconseguit el Govern Local amb els grups 

polítics de l'oposició. A més Saúl ressaltava que la intervenció 

realitzada ha consistit en la instal·lació de gespa artificial 

homologada per la FIFA i especifica que en les obres, 

s'han emprat materials de primera qualitat “la primera fase 

d'aquest projecte dóna com resultat un camp modern i 

d'última generació. A partir d'ara comencem ja a treballar per 

a negociar l'engegada de la segona fase que consistirà en la 

construcció de nous vestuaris en un futur immediat”, afirma.

Des de l'àmbit esportiu el president del Contestano, 

José Vicente Castelló, ha donat les gràcies a tots els que 

han treballat en l'execució d'aquesta esperada intervenció 

“s’han aconseguit per fi unes instal·lacions dignes. Tenim 

un camp pràctic i funcional per a poder descongestionar 

La Morera i estem molt contents perquè La Via ha quedat 

molt bonic”, deia. 

De la mateixa manera el màxim dirigent de l'Alcoiano, 

Juan Serrano, ha assenyalat que per al club blanc-i-blau “és 

un orgull venir a Cocentaina un any més per a disputar un 

dels nostres partits de pretemporada. Us mereixeu aquest 

nou camp i sempre estarem al costat del club roget per a 

ajudar-vos en el que necessiteu”, va indicar.

Finalment l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, va 

animar a tots els veïns a acudir el dijous abans de les vuit 

de la vesprada per a ser testimonis de la inauguració del 

camp de la Via “s’han superat molts obstacles fins a arribar 

a ací i vull agrair l'esforç que han fet els meus companys 

i els de la corporació anterior per a aconseguir que el 

camp de gespa artificial siga una realitat i puga ser usat en 

perfectes condicions pels nostres esportistes”, ha conclòs 

la primera edil.

Amb aquesta nova instal·lació, s’espera que la Morera 

estiga més descongestionada i sens dubte beneficia al 

Contestano, Cocentaina i al comitè de futbol 7 ja que al 

disposar d’un nou terreny de joc, poden abarcar més 

equips i fer les lligues més grans i completes sense haver 

d’excloure a ningú.

Com dèiem, la inauguració va començar amb els 

parlaments reglamentaris i amb la base del Contestano 

jugant en aquest camp. L’acte inaugural va concloure amb 

el partit amistós i de pretemporada entre el primer equip 

roget i l’Alcoiano.
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El tennista contestà Xavi Vicent, comença a jugar tornejos 
internacionals ITF Junior

D
esprés d'haver aconseguit una beca per a poder 

estudiar en el col·legi internacional Lope de Vega i 

entrenar en l'Acadèmia de tennis Ferrero, el tennista 

contestà Xavier Vicent Navarro ha començat a competir 

tornejos ITF Júnior, tenint el seu primer torneig a Algèria, i 

després en Gran Canàries on va aconseguir els seus primers 

punts ITF, el seu pròxim torneig internacional és a Dinamarca 

on es desplaçarà per a jugar l'ITF Aarhus.  Enguany Xavi 

ha donat el salt per a competir en tornejos internacionals, 

aquest estiu té previst Alternar tornejos Future amb ITF júnior 

,el pròxim torneig és a Dinamarca i a meitat juliol a Portugal 

on estarà tres setmanes jugant tres tornejos.

Des del passat mes de Novembre Xavi va canviar de 

residència i està entrenant en l'Acadèmia de Tennis Ferrero, 

amb un entrenament específic i professional, passant a 

entrenar 6 hores diàries amb les millors raquetes d'Espanya.

Lucas Torró, enceta temporada amb l’Osasuna

L
’Osasuna ha aconseguit un acord amb el Reial 

Madrid Club de Futbol per al traspàs de Lucas Torró, 

que arribarà a l'entitat rojilla sense cost algun. El 

club navarrès i el migcampista contestà, que la passada 

temporada va militar en qualitat de cedit en el Real Oviedo, 

estaran vinculats les pròximes tres temporades.

Tot açò a costa de superar les pertinents proves mèdiques 

en la Clínica Universitat de Navarra. La clàusula de rescissió 

que s'ha establit per al futbolista és de 3.500.000 euros si 

l'equip milita en La Liga 123 i de 7.000.000 euros, en La 

Liga Santander. El Reial Madrid Club de Futbol tindrà dret 

al cinquanta per cent d'un hipotètic traspàs del jugador, així 

com una opció de recompra.

El migcampista Lucas Torró, presentat ja com a nou 

jugador d’Osasuna per a les pròximes tres temporades, ha 

assenyalat que el conjunt ‘rojillo’ té el compromís de pujar a 

Primera Divisió, alguna cosa que considera un “repte” i un 

“projecte important”.En conferència de premsa posterior a 

l’entrenament en les instal·lacions de Tajonar, el contestà ha 

assegurat que tot jugador “vol sentir-se també important i tenir 

reptes bons per a seguir creixent” i aqueix objectiu, ha dit, 

és un dels motius pels quals va acceptar l’oferta d’Osasuna.

Torró, que es va incorporar a Osasuna el passat 6 de 

juliol, ha asseverat que es troba “molt content i a gust” en 

el seu nou club i a Pamplona i ha afirmat que té “familiars 

i amics” en la ciutat.”Des del primer dia he estat com a 

casa”, ha recalcat, per a manifestar que Osasuna suposa 

“un pasito més endavant” en el seu carrera. El de Cocentaina 

ha precisat que li va costar prendre la decisió d’abandonar 

el Real Oviedo, , ja que en el seu anterior equip mantenia 

“un tracte molt bo amb la gent i el club”. El director esportiu 

d’Osasuna, Braulio Vázquez, ha destacat sobre Torró que “el 

seu talent, la joventut i les condicions que té, que crec que ens 

donaran molt” i ha valorat “les ganes de créixer” del jugador.

Lucas Torró Marset (19 de juliol de 1994; Cocentaina) és 

un prometedor migcampista que ve de completar una gran 

temporada amb el Real Oviedo. Malgrat la seua joventut, ha 

sigut un dels fixos en el conjunt asturià. De fet, ha participat en 

39 trobades en La Liga 123 i en només un d'ells no va ser titular.

En el quadre carbaión ha disputat una campanya, cedit 

pel Reial Madrid Club de Futbol, on va militar quatre 

temporades. La primera d'elles va integrar les files del Juvenil 

A, procedent del Club Esportiu Alcoià, amb el qual havia 

arribat debutar en Segona Divisió amb només 17 anys. Les 

tres següents va jugar en el Castella, disputant un curs en 

la categoria de plata i els dos últims en la de bronze abans 

de recalar en el Carlos Tartiere.

Lucas Torró ha sigut internacional de les categories 

inferiors de la selecció espanyola i va arribar a anar convocat 

per Carlo Ancelotti amb el primer equip blanc. Es tracta d'un 

pivot de tall defensiu, que conjumina joc aeri, treball i una 

bona eixida de pilota.
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Centre Excursionista Contestà

E
l passat 18 de juny vam realitzar la sisena de les excursions del "Circuit Cims 2017", vam estar al Montgó. Aquesta 

vegada es va decidir fer l´anada i tornada amb BUS, sempre buscant la comoditat de tots el participants, ja que 

després de realizar l´esdeveniment vam poder dinar i pegar- se un merescut banyet per la zona. La cita del Montgó 

va ser una avançada de la tradicional excursió a la platja i dinar de germanor, que realitzarem el 9 de setembre, i que 

tindreu cumplida información per a que pugau apuntar- se.  A més, com podreu comprobar a la imatge, vam tindre una 

magnífica i nombrosa concurrencia.

Aprofitem aquestes línies per donar un especial agraïment 

a la família de D. Luís Alcaraz, ja que van tindre l'amabilitat 

de cedir-nos documentació gràfica que pertanyia al seu tio. 

Luís ens va deixar l'any passat i va ser membre de la "Penya 

l'Hedra", soci nº 2 i cofundador del Centre Excursionista 

Contesta. Estem parlant de documentació dels anys 50, 

quan els mòbils, ni existien ni se'ls esperava. Agraïm molt 

sincerament aquesta aportació que guardarem amb molta 

estima al nostre arxiu i que compartirem amb tots vosaltres a 

la xarxa social de Facebook, així com en futures exposicions, 

que comptarem amb totes les col.laboracions possibles. Salut 

i Bona senda.

Centre Escursionista Contestà. Estem també al Facebook

El jugador de hoquei contestà David Doménech jugarà la 
propera temprada a Itàlia

D
avid Doménech Valls serà el primer jugador Contestano 

i format en la cantera de l'H.C.Cocentaina com a 

porter que fitxa per un equip estranger. Als seus 22 

anys fitxa per l'equip italià Amatori Verchelli que milita en 

la lliga A2 equivalent a la 1ª divisió Nacional espanyola. 

Després del seu pas pel Patí Alcodiam Salesiano i militar 

un any en primera i tres en Ok Lliga, ara cerca una molt 

desitjada aventura que confia es produïsca en l'equip italià 

amb moltes oportunitats de joc. Dissabte 15 de juliol es va 

desplaçar acompanyat del seu pare Miguel, expresident del 

club i actual directiu, i la seua mare Mila, a la localitat italiana 

de Verchelli per a signar el contracte que li unirà a l'equip 

italià almenys una temporada, amb possibilitats d'ampliar 

el termini. Per al Hoquei club Cocentaina i per descomptat 

per als seus pares, és un orgull i satisfacció el veure a David 

de nou recuperant la il·lusió i amb nous reptes. Enhorabona 

a l'excel·lent porter que és David, i li desitgem la major de 

les sorts. "Forza Amatori Verchelli".
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El Contestano comença la pretemporada amb més 
incorporacions al primer equip

A
ltra novetat ja confirmada de forma definitiva per 

a l'arrencada de la pròxima temporada, ja que el 

CD Contestano, i el Grup III de Preferent, van a 

disposar d'un nou escenari després que s'haja completat la 

remodelació del camp de la Via. Gran novetat de cara a una 

campanya la pretemporada de la qual iniciaran, ja en La Via, 

el 27 de juliol i en la qual l'entrenador serà Joaquín Giménez 

amb la intenció d'assegurar-se la salvació al més prompte 

possible per a posteriorment no renunciar a gens, destacant 

el fet que a les últimes altes i renovacions confirmades se 

sumen dos noms més. D'una banda seguiran comptant amb 

el central Adrián Ferri, mentre que per una altra, pansa al 

primer equip ja de forma definitiva Pablo Martínez “Pimi”, un 

central i lateral dret que promociona des del Juvenil encara 

que ja acumula diversos partits en el combinat de Preferent.

Més renovacions rogetes, Israel Calafat Desemparats 

(17-04-1988) lateral esquerre de gran projecció ofensiva, 

serà un dels jugadors rogets per a la pròxima temporada. 

Isra complirà així la seua sisena temporada en el club i al 

costat de la seua condició de jugador local, li fa ser un dels 

jugadors importants de la plantilla.

Per la seua banda Ignacio Capsir (10-01-1991) mig 

centre de gran qualitat, també serà jugador roget la pròxima 

temporada. Capsir, complirà la seua quarta temporada en 

l'entitat i ja es considera un jugador de casa. Des del club 

agraeix l'esforç del jugador per quedar-se una temporada 

més en l'equip.

Així doncs, de moment compten amb el porter Otón (Alcoià 

Jv LN); els defenses Julio Vicedo, José Sanchis, Adrián Ferri 

i Pimi (Juvenil); els migcampistes Adrián Palací, Octavio i 

Capsir; el lateral esquerre Isra i els davanters Mateo Moltó 

i Uru (Alcoià Jv LN).

El club segueix treballant per a seguir formant un bon 

equip amb el qual poder afrontar la pròxima temporada 

amb garanties.

La pretemporada del conjunt roget començarà  amb 

magnificència, amb la inauguració del nou terreny de joc, 

el camp de la Via i davant el primer equip de l'Alcoiano ( 

a tancament de revista, dia 25 de juliol, la trobada no s'hi 

havia disputat) . El Contestano seguirà la pretemporada amb 

el calendari que podeu veure a la foto.

La Penya Barcelonista Contestana tanca el fi de curs en 
la seua tradicional fuereta

E
l passat dissabte dia 15 de juliol la Penya Barcelonista 

Contestana va gaudir de la tradicional fuereta amb 

motiu de posar el punt i final a aquest curs 2016-2017. 

Abans de posar-se a la taula va haver l’assemblea general 

ordinària que se celebra per aquestes dates. En aquesta, 

el president, Manolo Reig, exposa l’informe econòmic de 

l’entitat, així com també hi ha un torn obert de preguntes 

per aquell soci o sòcia que vulga preguntar sobre qualsevol 

assumpte. Donada finalitzada l’assemblea es va donar inici 

a la fuereta 2017.

A continuació, es va portar a terme un campionat de cotos, 

quedant semicampions Jaume Figuerola i Marcos Cortés i 

campions Vicent i Pep Llorens. 

Des d’ací la Penya Barcelonista Contestana vol agrair un 

any més als socis i sòcies que durant l’any han participat de 

les activitats organitzades per la Penya, així com d’aquells 

que han assistit cada partit a la seu.

La Penya Barcelonista descansa fins al mes d’agost on 

tornarà a obrir les portes per a donar inici a la lliga 2017-2018.
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Intensa activitat del club de patinatge artístic de Cocentaina

E
l CPA Cocentaina ha tingut uns mesos de juny i juliol 

d’allò més interesant.

S’acumularen diverses cites importantíssimes: el 

club va organitzar el seu primer trofeu nacional Vila de 

Cocentaina, va participar al Campionat d’Espanya de la 

categoria Cadet i Juvenil i també van la participar en el 

Autonòmic en les categories Benjamí – Aleví e Infantil.

I Trofeu Vila De Cocentaina

El dissabte 24 de Juny el CPA Cocentaina vam organitzar 

el primer trofeu. Va ser un dia on van concloure mesos de 

preparatius per poder disfrutar d’una magnífica jornada on el 

protagonisme el van tindre el patinatge i els esportistes que van 

competir. El trofeu va aconseguir una gran inscripció de més 

de 70 patinadores i patinadors que van vindre a Cocentaina 

de tota la Comunitat Valenciana i de Murcia distribuïts en 

13 categories de les modalitats de Solo Dance i Lliure.

Per part del CPA Cocentaina van participar 10 de les 

patinadores tant en Solo Dance com en Nivells i Territorials 

de Lliure amb els següents resultats: Solo Dance: Categoria 

Infantil: 1ª Elsa Bataller Lliure: Nivell C: 4ª Alexia Ramos. 

Nivell A: 1ª Kayla Llopis. Certificat d'Aptitud: 2ª Carla 

Espinosa. Categoria Benjamí: 3º Nerea Arias i 4ª Claudia 

Ortiz. Categoria Aleví: 8ª Laura Romero i 10ª Laura León. 

Categoria Infantil: 7ª Marina Gómez, 8ª Elsa Bataller i 12ª 

Claudia Ramos.

Molt bona participació de les patinadores locals que van 

mostrar una gran actitud en pista i van aconseguir tindre una 

gran millora en els seus discos. Va ser una bona preparació 

per a les patinadores que van participar al campionat 

autonòmic.

Campionat d’Espanya Cadet- Juvenil

El cap de setmana del 29 de juny fins el 1 de juliol es va 

celebrar a Banyoles (Girona) el XXV Campionat d'Espanya 

Cadet-Juvenil en la modalitat de lliure, el CPA Cocentaina va 

estar representat per Malena Solbes Martínez en la categoria 

Juvenil. Malena va competir en una primera estona amb 

el programa curt, l'alt nivell de la competició va fer que a 

pesar de realitzar un bon programa finalitzara fora de les 

places que competirien amb el programa lliure per tan sols 

3 punts, va acabar en la posició 26.

Enhorabona a aquesta patinadora local!!

Autonòmic Benjamí – Infantil

El dissabte 15 de Juliol es va celebrar a les instal·lacions 

d’Alginet el campionat autonòmic de les categories inferiors. 

En dit campionat van participar 4 de les patinadores del 

club, en Benjamí Nerea Arias i Claudia Ortiz i en la categoria 

Infantil Marina Gómez i Elsa Bataller. Les patinadores 

d’Infantil van acabar la competició dels disc curt: Marina 

Gómez 9° i Elsa Bataller 15°, les posicions finals foren Elsa 

Bataller 11° a tan sols 3 punts de la 7° i Marina Gómez 

13°. En Benjamí les posicions foren Claudia Ortiz la 8° i 

Nerea Arias 9°.Les quatre van fer un gran paper en aquesta 

competició, una bona forma de finalitzar la temporada.

I tot i que ja han finalitzat la temporada, el club de 

patinatge artístic de Cocentina ja està treballant de valent 

en el que serà la propera campanya i és per això, que el 

club obri les seues portes per facilitar a tots els patinadors 

i patinadores el seu compromís en el club.

La junta directiva te com a un dels objectius crear una 

bona cantera que done continuitat al club i que permeta a 

les patinadores i patinadores crèixer en aquest esport, donar-

los l’oportunitat de competir i pujar de nivells, però sobretot, 

aconseguir que tots els membres disfruten patinant..
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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.

ESPÍGOL (Lavandula Latifolia)
(Alhucema, Espliego, Espigoler)

Floració al llarg de tot l'estiu.

Recol·lecció a la fi del mes de juliol i durant 
tot el mes d'agost.

Les seues virtuts principals són: Digestiva, 
Estimulant, i Antiespasmódica.

En l'època de la seua floració el meu amic i 
company Rafael Moltó “el Sisso” em deia: "fa 
anys que els nostres avis recol·lectaven uns 
manolls d'espígol per a combatre els refredats 
per mitjà de bafs juntament amb l'eucaliptus, i 
ho aprofitaven també per a col·locar-ho enmig 
de la roba que es guardava als armaris i baguls 
de fusta contra l'arna i a més es respirava una 
aroma estupenda.

REMEI CASOLÀ:

Recorde que moltes vegades la meua àvia 
Francisqueta “la Coloma”, a la casa del carrer 
Sant Josep, encenia espígol dins d’una cassola 
i el passejava per tota la casa perquè el fum 
netejara l’ambient i desinfectara les habitacions 
en èpoques de malalties. És una planta 
antisèptica i la utilitzava en decocció per a 
desinfectar nafres i ferides.  

L'alcohol d'espígol també s'utilitza per a la 
frega muscular contra el reuma i els dolors de les 
articulacions. S'utilitza al costat d'altres herbes 
per a realitzar bafs per als refredats, també per a 
indigestions, flatos i fermentacions pútrides.i
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LA PSICOLOGÍA DEL COLOR

E
l verano es una época del año que se asocia con la luz y con 

el color, así que no he encontrado mejor tema para este mes 

que hablar de las emociones de los colores. 

Sin que nos demos cuenta los colores nos invaden y nos evocan 

reacciones placenteras, de inquietud, de bienestar o de vitalidad, 

pero no permanecemos indiferentes a su simbolismo psicológico.

El pintor impresionista Claude Monet decía que el color era su 

obsesión diaria, su alegría y también su tormento, por lo que aún 

es más difícil poder definir el impacto de cada tonalidad en el 

comportamiento del ser humano.

El también pintor Van Gogh elegía deliberadamente determinados 

tonos para manifestar sus estados emocionales. Decía que “Hay cosas 

en el color que surgen en mí mientras pinto, cosas grandes e intensas”.

Para muchos, la psicología de los colores se considera una 

pseudociencia y hay muchos estudios actualmente que explican 

como reaccionamos ante ellos. Sirva como ejemplo el libro de de 

la psicóloga y socióloga Eva Heller titulado “Psicología del color: 

como actúan los colores sobre los sentimientos y la razón”.

Está demostrado que el color estimula nuestro cerebro y ya en 

el pasado, egipcios y chinos lo utilizaron para sanar y favorecer 

determinados estados de conciencia. Actualmente, es una 

herramienta esencial en la publicidad, en el cine y en el mundo del arte.  

Significado y curiosidades de cada color:

AZUL: 

Transmite seguridad y confianza, es el color más apreciado en 

el mundo empresarial, aunque se evita al promocionar alimentos 

porque suprime el apetito. Es el color más frío, pero también se 

relaciona con la espiritualidad y la fantasía. 

Hay 111 tonos diferentes de azul y el más utilizado por los 

pintores suele ser el “azul ultramar” porque dota a los cuadros de 

una viveza excepcional.

ROJO:

También es uno de los más utilizados en marketing ya que se 

usa para llamar la atención y favorece las compras por impulso.

Aumenta el ritmo cardíaco, estimula el apetito y se relaciona con 

el peligro, la alegría y la inmediatez. Es un color que representa la 

sangre y la vida, capaz de despertar nuestro lado más agresivo.

AMARILLO:

En marketing representa el optimismo y la juventud. Demuestra 

claridad y suele llamar la atención en los escaparates, pero no hay 

que abusar de él porque fatiga la vista.

En psicología es un color contradictorio, representa lo bueno y 

lo malo, el entendimiento y la traición. Favorece la creatividad. En 

China representa a las instituciones imperiales. 

VERDE:

Representa la renovación, el crecimiento, la frescura y la paz. 

Favorece la resolución de problemas, la sanación y la tranquilidad. 

Es un color muy útil para relajar a las personas inmersas en una 

depresión. También representa el dinero y lo económico.

NEGRO:

Es un color autoritario, representa el secreto, el misterio y el 

poder. Simboliza el final de algo, la muerte y la pérdida. 

En el mundo de la moda representa la sofisticación y la elegancia.

BLANCO:

Simboliza la pureza, la inocencia y la perfección. Representa el 

inicio de algo y la voluntad, aporta tranquilidad y honestidad a un 

espacio, así como sensación de paz. 

VIOLETA:

Suele utilizarse mucho en marketing en productos de belleza o 

antiedad. Pero no se recomienda pintar las tiendas de este color 

porque utilizado en su forma más intensa, genera ambivalencia. 

Proporciona calma en su versión más suave.

Simboliza también el poder, lo ambiguo, la creatividad, la 

sabiduría y la espiritualidad. 

NARANJA:

En marketing se relaciona con el entusiasmo por las compras, 

refleja emoción, alegría y calidez. Es muy utilizado en publicidad 

porque anima a la compra. 

Está asociado a la transformación y al Budismo.

ROSA:

En marketing se asocia al mundo infantil y al romanticismo. 

Simboliza la ternura, el encanto y la cortesía.

Estos colores que he expuesto suelen ser los colores más 

representativos pero faltarían otros como el marrón, gris, dorado, 

etc. no menos importantes, pero menos utilizados en el arte o en 

el neuromarketing aunque también decoren nuestra vida.

El impacto de cada tono llega silencioso a nuestra mente 

para generar una emoción que se traducirá en un determinado 

comportamiento, que algunas veces identif icaremos y 

relacionaremos con el color en cuestión y que la mayoría de veces 

no identificaremos, pero siempre utilizará la industria comercial 

y del arte para provocar una emoción determinada que nos dirija 

hacia su propósito.  

“El color es un medio para ejercer influencia directa sobre el 

alma: el color es la tela, el ojo el macillo, y el alma es el piano con 

sus cuerdas”

-Wassily Kandiski-
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BELÉN COMPANY Psicologa i Terapeuta Gestalt: Infantil, adolescents i adults

SENTIR QUE DUELE

P
areciera que vivimos en la era del positivismo. Entras 

en facebook y casi todo son mensajes positivo: tu 

puedes, tu lo vas a conseguir, todo depende de ti... 

Vas a tomar un café y encuentras un tanto de lo mismo en 

el sobrecito del azúcar. De repente hay 40 personas que 

se han convertido en Coach, y saben perfectamente lo que 

tú necesitas para ser feliz, para alcanzar tus sueños, en 

definitiva para conseguir todo lo que deseas. 

Tener una actitud positiva frente a la vida, es sano, y nos 

ayuda en muchas ocasiones a enfocarnos en las soluciones, 

a pedir apoyo, a focalizarnos en los recursos que tenemos 

para seguir en el camino de lo que anhelamos, bien sean 

anhelos personales o profesionales.

Pero, ¿quién puede ahorrarnos el dolor? el dolor de una 

pérdida (Muerte, divorcio, cambio de residencia, mascota...) 

El dolor de una falta de respeto, de una decepción, de un 

cambio vital..

Sentir el dolor, nos permite conectar con la emoción que 

los acontecimientos suscitan en nuestro interior. Nos permite 

conectar con lo más profundo de nuestro ser, bajar a las 

profundidades, y conocernos. A veces duele, ver la propia 

sombra, en principio, no es plato de buen gusto, más bien 

resulta un amargo bocado. Pero cuando con valentía nos 

atrevemos a mirarnos, podemos ser auténticos. Auténticos 

con nosotros mismos, y con nuestra vida. Con nuestro 

destino.

Es entonces, cuando podemos emerger de  las 

profundidades transformados, así como el gusano, vuela 

alto convertido en  mariposa, después de haber estado un 

tiempo dentro del huevo. Mirar el dolor, sería encontrar un 

ratito, para meterme dentro de mí, y mirarme, conocerme, 

y abrazarme, abrazar la vivencia, rendirme a la experiencia, 

abandonando la lucha por la utopía de estar siempre bien.

Querer estar siempre feliz, o creer que podemos contra 

todo, me parece de una exigencia desbordante. 

La naturaleza está en equilibrio cuando integra las 

infinitas polaridades que la conforman. Día y noche, verano 

e invierno, frío y calor, lluvia y sequía... Si esto no está en 

equilibrio, sabemos que sufrimos consecuencias.  Los 

seres humanos formamos parte de este ciclo natural de 

polaridades, que pueden estar en equilibrio.  Así como 

después del verano llega el otoño, y nos acomodamos a  

aquellos cambios que nos brinda esta estación,  así, después 

del dolor , si lo dejamos pasar como dejamos que pase el 

verano, viene la calma, la serenidad, hay un cambio, una 

transformación. Ya no eres la misma persona, porque en  el 

tiempo en que te has permitido navegar a tus profundidades 

a ratitos, te has conocido, has descubierto partes de ti que 

ni imaginabas. 

Sentir el dolor, la tristeza, es para mí, una de las 

experiencias que más me reconforta desde que me lo 

permito.  Desde que me permito sentirlo, mirarme, pararme, 

respirar, y escucharme, siento que es parte del proceso de 

mi vida, y que no podría seguir creciendo, si no fuese de 

esta forma. Porque cada vez que me escucho, cada vez que 

me miro, me reconozco, me valido, me estoy atendiendo, 

me estoy realmente transmitiendo, que yo merezco ser 

tratada con amor. Somos la única persona en el mundo que 

podemos acompañarnos en todos los momentos.

Es entonces cuando puedo realmente caminar hacia 

mi bienestar, liberada, sin cargas, limpia, reciclada... 

Transformada. Y es entonces, cuando el cambio, deviene 

real, honesto... De otra forma, creo , solo es un parche, una 

nueva pastilla virtual, para no mirarnos hacia dentro, para no 

conocernos, y para no conectar con aquello que nos duele. 

Tenemos la falsa creencia, de que si no lo sentimos, no 

existe. Y se queda encarnado en nuestro cuerpo. En caras 

tristes, ceños fruncidos, espaldas encorvadas, caderas 

bloqueadas, hombros atascados... Pechos contraídos, 

dolores...

Así, que te invito a mirarte, a tomarte un tiempo para 

cuidarte y atenderte.

Querría transmitir también la diferencia que encuentro 

entre el dolor y el sufrimiento. 

El dolor, pasa, cuando lo atendemos, así como la herida 

de un corte se cura cuando la cuidamos con ungüentos.

 El sufrimiento, es el resultado de evitar el color, de no 

desinfectar la herida, que con el tiempo, cada vez  va 

doliendo más, hasta que al final, ya casi ni la notamos, 

pero está. Y si miramos donde estaba el corte, seguiremos 

viendo la herida infectada. Y seguirá molestándonos hasta 

que decidamos mirarla de verdad, y empezar a sanarla.

Así, creo importante ayudar a los niños a crear esta 

capacidad de mirarse y cuidarse emocionalmente desde 

pequeños. Ayudarlos a no temer a ninguna emoción, y 

acompañarlos, abrazarlos en el tránsito de cada una.
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¿Para qué te alimentas?

E
l tener todo el alimento que queramos a nuestra 
disposición y poderlo conseguir sin más esfuerzo 
que entrar a un supermercado nos garantiza 

cubrir la necesidad básica de saciar nuestra hambre 
global, y además, hace que sea más complicado 
renunciar a aquellos alimentos más tentativos.

El tener demasiada comida hace que no nos 
alimentemos por hambre verdadera, por lo que, nos 
hacemos más selectivos. Si tengo hambre como lo que 
me apetece, no lo que verdaderamente el organismo 
necesita. Seguro que has oído decir a un niño, "tengo 
hambre de natillas" o cómo mi pequeño suele decir, 
"tengo sed de horchata". Si  lo analizamos bien, 
¿porqué pide horchata y no agua?, porque tiene al 
mismo alcance el agua que la horchata, ¿que escoge?, 
lo que más le apetece.

De este modo, al preparar la comida, ¿Cómo actuaré 
si tengo en mi despensa cosas que me apetecen más 
que otras?. Prepararé una comida más apetitosa que 
nutritiva.

Con esta reflexión, quiero hacer entender lo que 
nos puede llegar a costar cambiar nuestros hábitos 
alimentarios por salud. Lo fácil es, comer lo que 
me viene en gana, lo más complicado, cuidar mi 
alimentación. 

Por varios factores nos decantaremos por comer por 
impulso o antojo:

-Somos poco conscientes de los posibles efectos de 
aquellos que ingerimos.

-No cuidamos el "templo", nuestro organismo.
-No valoramos el estar bien y gozar de salud. Eso sí, 

lo valoramos cuando lo perdemos.
-La comodidad nos ciega. Estamos demasiados 

cargados de responsabilidades para que además 
"carguemos con el esfuerzo de cuidar de nosotros".

-No somos conscientes de que la enfermedad viene 
muchas veces a consecuencia de cómo nos nutrimos. 
Dicen, "somos lo que comemos".

-El comer comida de calidad requiere de planificación 
de las comidas, comprar alimentos no productos 

alimentarios y de elaborar la comida en casa.
¿Qué valor le das a tu organismo y a tu salud?, ¿es 

más importante estar delante del televisor, ordenador, 
tablet,... que elaborar la comida para cuidar de tu salud 
y la de los tuyos?, ¿qué precio le pones a tu salud?

Es entendible, estamos tan dedicados a nuestro 
trabajo, tan deseosos de celebrar y de días de 
vacaciones que, "no es necesario dedicarle tiempo a 
nuestro "templo"".

Ya está bien de tanta "ironía", por mi parte en estas 
palabras y por tu parte en tu vida. Empieza a dedicarte 
tiempo a ti mismo. El cuidar tu alimentación, crear 
hábitos saludables y valorar tu salud significa cuidar tu 
rol personal, es cuidarte de dentro hacia fuera.

Si lees este artículo y te sientes identificado, ACTÚA 
YA!!!. Es fácil. No pretendas cambiar del día a la 
mañana, empieza desde hoy con pequeños cambios 
en tus hábitos para que sin darte cuenta estés 
cuidándote.

1.Empieza con pequeñas acciones. Mejora tus 
hábitos alimentarios y de vida.

2.Atrévete en la cocina. Es fácil elaborar recetas 
sencillas y rápidas de preparar.

3.Acciónate y motívate. Cuesta cambiar los hábitos, 
pero, cuando sales de tu zona de confort y experimentas 
los beneficios, te sientes tan bien que te sentirás 
motivado para continuar.

4.Elabora una lista de aquellos hábitos que están 
perjudicándote. Simplemente con ser consciente de 
lo que necesitas mejorar irás realizando pequeños 
cambios.

5.Comprométete. Crea un vínculo de amor hacia ti mismo.
6.Ponte un hábitos a mejorar por mes. Doce meses, 

doce hábitos que mejorarás en un año.
Píntate la vida del color que más te guste. Eres dueño 

de tu vida. No te lo pongas difícil. Vale la pena realizar 
un poco más de esfuerzo en el momento para obtener 
beneficios a largo plazo. 

Cuida de tu alimentación, de tu rol personal, de tu 
físico y de tu salud vital.
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LOLY LUNA BOTELLA / Terapeuta holística, coach personal y grupal

CONÓCETE

B
ásicamente un síntoma es dado por el conflicto interno 

de una persona, es decir, el interior quiere-necesita 

una determinada acción y la mente expone que es 

mejor otra. Esto es lo que se llamaría una toma de decisión 

si fuera algo de unos días o semanas a lo sumo y está dentro  

de lo normal, el problema viene cuando el conflicto se alarga 

en el tiempo ya sea por creencia o educación.

Se trata de acciones que se van realizando a lo largo de 

la vida sin llegar nunca a tomar parte por una u otra acción.

 Por ejemplo: Hacer siempre lo que los demás quieren sin 

tener en cuenta lo que uno necesita o quiere. Esta es una 

de las creencias más comunes que tienen las personas. Por 

educación, se nos ha dicho que uno mismo siempre tiene 

que ser el ultimo, que ser servicial y buena persona es darse 

a todos antes que a ti mismo y cuando una persona empieza 

a pensar en si misma se confunde con egoísmo, pero lo más 

peligroso es que la misma persona se cree egoísta.

El egoísmo no tiene nada que ver con saber qué necesitas 

para ti y dártelo o tomar la decisión que te lleve a tener una 

vida más plena y feliz. 

Intentar agradar a todos por encima de ti mismo. Cuando 

la autoestima es baja, suele haber una necesidad de agradar 

y caer bien a todo el mundo. El simple hecho de saber que 

alguien no está de acuerdo contigo o que han hablado 

mal de ti, suele ser para esa persona el hundimiento de si 

misma…un conflicto interno y un sin vivir de pensamiento…

qué habré hecho mal, qué es no les gustó? Etc.

Hemos de saber y comprender que no podemos caer bien 

a todo el mundo, que es normal e incluso sano no agradar 

a todos. Tal como hay variedad de gustos en colores, debe 

haber variedad de gustos en caracteres. Imagina que todo 

el mundo anduviera adorando a una misma persona…esa 

persona se moriría de agobio.

Creer que si no haces lo que los demás quieren, no te 

van a querer…Esto es igual que el anterior ejemplo, falta 

de autoestima.

Todas estas o una de estas acciones van creando 

inicialmente tensión, posteriormente estrés y estados de 

tensión contínua pasando a dañar algún órgano, músculos, 

sistema nervioso, huesos… dependiendo de qué conflicto 

tenga la persona.

Una persona que lleva muchos años con una conducta 

aprendida, suele ver difícil poder cambiar su perspectiva 

de las cosas y si añadimos que además, estas personas 

son propensas a darle muchas vueltas a la cabeza…nos 

encontramos con un gran muro.

Durante varios años, he ido desarrollando un método 

de aprendizaje que incorpora a la vida de aquel que lo 

experimenta una serie de “herramientas” que hacen que 

la mente deje de ver la parte negativa de la vida, que hacen 

que la mente comience a soltar los miedos y pueda vivir 

plenamente.

Se trata de unos talleres semanales de 1:30h.  de 

duración, de RECONEXIÓN ENERGÉTICA en los que se 

aprende a conocer el interior de uno mismo, tu entorno, las 

circunstancias que te rodean y dejar de intentar cambiarlas, 

sencillamente aprender a vivirlas soltando.

De una manera suave, pero muy efectiva puedes ir 

sintiendo como cada semana, tras la comprensión de un 

nuevo enfoque, tu interior va haciendo un cambio paulatino, 

llevándote a tomar conciencia de tu parte energética, física 

y mental.

Los temas que se tocan en estos talleres son:

Puntos energéticos del cuerpo.

Tu mente ante ti mism@.

Viéndome-conociéndome desde fuera.

Cómo afecta la energía de otros en ti y cómo mantener 

tu equilibrio.

Es un curso-taller totalmente práctico, donde cada semana 

se aprende y asimila cada nuevo concepto para aplicarlo 

desde el primer día.

Sabemos y vemos que cada persona se toma de diferente 

forma una misma situación, es cierto y por qué ocurre 

esto?,..es solo la perspectiva con que se mira. No se trata 

de ser conformista, sino de ver una realidad desde todos los 

ángulos, pudiendo así entender a tu gente y a tu entorno…

pero sobre todo A TI MISMO.

No existen personas buenas o malas, existen personas que 

se conocen a si mismas o no y la forma en que te muestras 

al mundo cuando te conoces a ti mismo, es totalmente 

diferente a como lo haces cuando no sabes quien eres. 
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

QUÈ CAL SABER SOBRE LA PROTECCIÓ SOLAR?

E
l primer pas és saber de què està composta la 

radiació solar i que he de protegir-me. El sol emet 

radiacions electromagnètiques amb diferents 

longituds d'ona, dins d'aquestes trobem les ones que 

formen la porció de la radiació ultraviolada (UV).

Quan ens exposem al sol, la nostra pell canvia de color 

perquè la radiació estimula el cos a autoprotegir-se i açò 

ho fa escudant-se a través d'un mecanisme en el qual 

es produeix més melanina (pigment fosc) que filtra una 

part de la radiació i minimitza l'efecte. És per això que 

ens fem morens quan ens exposem al sol.

La radiació de la qual hem de protegir-nos és la 

ultraviolada i la podem dividir en 3 tipus principalment:

Rajos UVA

Arriben a tota la superfície terrestre i bronzegen 

immediatament, però el resultat és poc durador. Tenen la 

capacitat de travessar els núvols, el vidre i penetren fins a 

les capes més profundes de la dermis, on generen radicals 

lliures que provoquen alteracions cel·lulars i tenen les 

conseqüències següents:

1. Fotoenvelliment prematur de la pell (arrugues, taques 

i falta d'elasticitat)

2. Intolerància al sol, comunament coneguda com 

al·lèrgies solars (rojors, picor, erupció solar)

3. Malalties de pigmentació (màscara de l'embaràs, taques)

4. A més a més, poden arribar a provocar càncer de pell.

Rajos UVB

Penetren menys que els UVA, però són més energètics: el 

90% és bloquejat per l'ozó i es filtren fàcilment amb ulleres, 

roba i filtres solars. Una exposició perllongada crema el 

teixit i provoca un dany similar al que es produeix per calor 

directa, açò és, zones enrogides, bambolles, cremor, dolor 

i a més, immunosupressió.

Rajos UVC

Són els de més energia. La longitud d'ona està entre 200 

i 290 nanòmetres. Són molt perillosos per a la salut, però 

no arriben a la Terra perquè es retenen íntegrament en la 

capa d'ozó.

Segons els dies, la radiació que ens arriba varia: disposem 

d'un índex que ens serveix per a informar a la població sobre 

el temps que pot estar exposada als rajos del Sol.

Per tant, per a evitar el fotoenvelliment de la pell, cremades 

o lesions canceroses, hem de protegir-nos d'aquestes 

radiacions començant per una fotoprotecció física, amb 

barrets, ulleres, roba que cobrisca la nostra superfície de la 

pell i evitar l'exposició al sol les hores centrals del dia, des 

de les 12 del matí fins a les 6 de la vesprada.

També podem utilitzar les cremes de protecció solar que 

tinguen filtres físics que actuen per reflexió i per dispersió de 

la radiació, o bé filtres químics que actuen per absorció de les 

radiacions UV i les transformen en calor o en radiació infraroja. 

Els dos filtres ens lliuraran d'aquestes nocives radiacions.

Hem de seguir unes regles ben senzilles:

Utilitzeu protectors solars adequats a les vostres 

característiques físiques de la pell i que continguen filtres 

davant dels rajos UVA i UVB.

Useu la quantitat suficient i cobriu tota la superfície 

corporal. No oblideu zones com les orelles o el cuir cabellut 

en el cas dels xiquets xicotets o de calvície.

Apliqueu els productes sempre amb la pell seca.

Realitzeu la primera aplicació almenys 30 minuts abans 

d'exposar-vos al sol.

Durant l'exposició solar, reposeu el fotoprotector després 

de cada bany perllongat (més de 20 minuts), encara que 

siguen resistents a l'aigua, o cada dues hores en cas que 

no prengueu el bany.

L’ús no hauria de limitar-se a les exposicions intenses o a 

les èpoques de més radiació.

Trieu sobretot llet o escuma protectora perquè penetren 

més i millor que l’oli solar.

Utilitzeu protecció solar encara que estiga ennuvolat.

Després de l'exposició al sol, useu cremes hidratants i 

calmants que reparen la pell danyada i que la nodrisquen 

per preparar per a l'endemà.

Tingueu en compte que és menys nociu bronzejar-

se gradualment en lloc de sotmetre la pell a agressions 

brusques i intenses que podrien arribar a ser un factor 

desencadenant del càncer de pell.

Eviteu l'exposició solar intencionada i les cabines de bronzejat.

No utilitzeu sobre la pell colònia que continga alcohol, 

ja que és fotosensibilitzant. Així mateix, si preneu algun 

medicament, controleu que no siga fotosensibilitzant, perquè 

està contraindicat amb prendre el sol.

Finalment, no oblideu de posar-vos una gorra, banyar-vos 

el cap de tant en tant i dur a terme una bona hidratació amb 

aigua, ja que la pell també necessita una aportació extra 

d'aquest líquid per a hidratar-se.
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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: VACANCES DE GUÀRDIA 

Dies:  VACANCES DE GUÀRDIA

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina AGOST

mes. C

ecres

HORARI D’AUTOBUSOS

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA

SERVEI INTERROMPUT PER OBRES DE 

MILLORA

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

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

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 2- 4- 7- 9- 11- 12- 13- 14- 15- 

17-21- 25- 26- 27- 29- 31

Dies: 1- 3- 5- 6- 8- 10- 16- 18- 19- 20- 

22- 23- 24- 28- 30

ALCOI-COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15, servei cada  hora fins les 15:15 

h. 17:15, 19:15, 21:15 Dissabtes, 8:15,10:15, 

12:15,14:15,17:15,19:15,21:15

Diumenges i Festius: 8:15,10:15, 12:15,13:15, 

14:15,16:15,18:15,20:15, 21:15

 MURO-COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45 servei  cada hora fins les 14:45,  

16:15,18:15, 20:15, 21:45. 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



Mercat Mercat Mercat Mercat         amamamambbbbuuuulan
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    dededede    dijo

usdijousdijousdijous

• VENEDORS tèxtil, calçat, artesaniaVENEDORS tèxtil, calçat, artesania •
Bijuteria i Complements Modou Ndaye • Joguet i tèxtil hogar Francisco 
Reyes García  • Calçat Elhaj Assadi • Calçat Ismael L. Carbonell Rico • 
Calçat Joaquin M. Crespo Gilabert • Calçat Joan Miguel Artes García • 
Calçat Jorge Raul Mata González • Calçat Luís Marco García • Calçat 
Tomasa Rozalen García • Mobles Mª del Mar Cercos Belenguer • 
Productes Fadilou Fall • Tèxtil Antonio Villa Guerrero • Tèxtil Camilo 
Juan Blanquer Sempere • Tèxtil Cherki Nachit • Tèxtil Dolores Torres 
Torres • Tèxtil Fernando Beneito Mira • Tèxtil Francisca Lorenzo-Arroyo 
Elias • Tèxtil Francisca Masanet Sempere • Tèxtil Francisco García 
García • Tèxtil Hammadi Qraitich • Tèxtil Hassene Qriatech Bannari • 
Tèxtil José M. Mengual Pérez • Tèxtil Jose Mª Gadea Casanova • Tèxtil 
Juan Antonio García Domenech • Tèxtil Juan Antonio Marco Perona • 
Tèxtil Lourdes Dick Wagner • Calçat Mª de los Ángeles Francés 
Calatayud • Tèxtil Mª Begoña Fernández Fernández  • Tèxtil Mª 
Concepción López González • Tèxtil Mª Luisa Cortés Santiago • Tèxtil 
Milud Mohadem Al-lal • Tèxtil Nachit Mohamed • Tèxtil Rafael Valls 
Galbis • Tèxtil Said Mouttalib • Tèxtil Zouhair Boukharu Jabrane

• VENEDORS alimentacióVENEDORS alimentació •
Fruita i verdura Ana Ruiz Cascales • Fruita i verdura Antonio Galdón 
Carrión • Fruita i verdura Antonio Francisco Verdú Belda • Fruita i 
verdura Antonio Miró Pons • Fruita i verdura Carmen Torró Brotons • 
Fruita i verdura Cristina Gómez Ruiz • Fruita i verdura Daniel Sempere 
Santacreu • Fruita i verdura Eliseo Tomás Bodi • Fruita i verdura Eugenio 
Navarro Vicedo • Fruita i verdura Evaristo Calatayud Francés • Fruita i 
verdura Fernando Estevan Pérez • Fruita i verdura Francisco Navarro 
Quero • Fruita i verdura Francisco Olcina Serra • Fruita i verdura 
Francisco Sigalat Pastor • Frutas y verduras Gandia C.B • Fruita i 
verdura J. Antonio Diego García • Fruita i verdura Jose Antonio Moltó 
Sellés • Fruita i verdura José Antonio Quinto Molina • Fruita i verdura 
Jose Luis Sanfelix Guerola • Fruita i verdura José Micó Peidró • Fruita i 
verdura José Puerto Cerdán • Fruita i verdura Josefa Izquierdo Alejo • 
Fruita i verdura Josefa Martínez Grau • Fruita i verdura Juan León Agulló 
• Fruita i verdura Juan Vicente Francés Calatayud • Fruita i verdura Julio 
Domínguez Ribera • Fruita i verdura Mª Carmen Pérez Amorós • Fruita i 
verdura Mª Pilar Jornet Albero • Fruita i verdura Manolo Silvestre 
Pérez • Fruita i verdura Marcos Noé Gómez Ruiz • Fruita i verdura 
Miguel Ángel Peiró Peiró • Frutas y verduras Pipes, S.L • Fruita i 
verdura Rafael Llorens Crespo • Fruita i verdura Raül Belda Reig • 
Fruita i verdura Vicente Cucat Llenares • Fruits secs Francisco Luis 
Galiana Serna • Plantes i flors Jose Cutillas Lozano • Plantes medici-
nals Mª Remedios Monllor Quiles • Pollastres Antonio Martínez García 
 

Cada dijous es celebra a la Plaça Venerable Escuder i Plaça Cada dijous es celebra a la Plaça Venerable Escuder i Plaça 
del Pla del municipi de del Pla del municipi de CocentainaCocentaina el mercat ambulant, el mercat ambulant, 
on podem trobar la fruita i verdura més fresca i de millor on podem trobar la fruita i verdura més fresca i de millor 
qualitat.qualitat.

A més, trobarem articles de tèxtil, calçat i altres producA més, trobarem articles de tèxtil, calçat i altres produc-
tes d’artesania i bijuteria. Productes excel·lents al millor tes d’artesania i bijuteria. Productes excel·lents al millor 
preu.preu.

Cada jueves tiene lugar en la Plaza Venerable Escuder y Cada jueves tiene lugar en la Plaza Venerable Escuder y 
Plaza del Pla de la localidad de Plaza del Pla de la localidad de CocentainaCocentaina el mercado  el mercado 
ambulante, donde podemos encontrar fruta y verdura ambulante, donde podemos encontrar fruta y verdura 
fresca y de gran calidad. fresca y de gran calidad. 

Además, encontraremos artículos de textil, calzado y otros Además, encontraremos artículos de textil, calzado y otros 
productos de artesanía y bisutería. Productos excelentes productos de artesanía y bisutería. Productos excelentes 
al mejor precio.al mejor precio.

· C O C E N TA I N A ·

AJUNTAMENT DE
COCENTAINA

HORARI: de 08:00 a 13:00h.

CANVIADORS SERVEIS
ALIMENTACIÓ
FRUITA i VERURA

TEXTIL
CALÇAT i ARTESANIA




