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2 Revista El Comtat desembre 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!

Canvi de l’enllumenat públic al polígon dels Algars Execució de zona verda entre el polígon dels Algars i la 

pròpia pedania

Adaptació, reparació i redistribució del parc Zona 4.4. 

Aquest parc també comptarà amb un engronsador per a 

persones amb mobilitat reduïda

Ampliació i millora de la zona de jocs del parc de la plaça 

Constitució (Ocapa). A més, s’ha col·locat un carrusel per a 

gent amb mobilitat reduïda, una font i més arbres.

Millora de les infraestructures en el polígon de les Jovades Neteja de cunetes en el terme municipal
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Em preocupa

A 
l'enquesta del CIS (Centre d'Investigació Sociològica) 

apareguda al mes de novembre, encontrem en segon 

lloc com a preocupació dels espanyols l'anomenat 

Problema Català. Un problema que no és recent, un 

problema històric que mai s'ha resolt però que de tant en tant 

apareix i que durant aquests últims mesos s'agreujà quan els 

polítics catalans independentistes aprovaren i suspengueren 

la independència unilateral d'Espanya.

Em preocupa que a l'enquesta del CIS del passat setembre 

aquest problema sols els preocupara a un 3,2% de ciutadans 

i en canvi en la del passat mes d'octubre els preocupara el 

problema català a un 15,6%. Què ha passat a Catalunya? 

Amb la quantitat d'informació o millor dit de desinformació 

que ens ha caigut damunt durant estos mesos, sabem 

realment el que ha passat a Catalunya? 

He fet un seguiment dels mitjans que més utilitza la 

gent per a informar-se com les televisions, ràdios, diaris 

de paper i digitals i quasi tots deien el mateix, la mateixa 

informació teledirigida des de Madrid i poques informacions 

catalanes. Moltes notícies i poca informació, moltes opinions 

esbiaixades i poques opinions reals. Amenaces, amenaces, 

moltes amenaces, però em preocupa que no ens conten el 

perquè ha passat el que ha passat.

La manipulació informativa ha sigut molt preocupant. Les 

cadenes de televisió espanyoles, que són els mitjans que 

més veu la gent, han patit d'una manca de  rigor informatiu 

digna d'un país bananer. Amb tan poca informació de 

qualitat, realment sabem el que ha passat a Catalunya? Per 

què no podem veure les televisions catalanes i així poder 

contrastar la informació rebuda?

El passat estiu, un 18 de juliol, vaig assistir a Alcoi a una 

xarrada de Joan Tardà, un dels principals polítics d'Esquerra 

Republicana a Catalunya, i com a mestre d'escola que hi 

és ens va donar una lliçó del que passa a Catalunya per a 

poder entendre el "problema català" i saber el que passa a 

aquell país. Quan escoltes dia si dia també la quantitat de 

notícies, algunes tendencioses, et preguntes: que és el que 

es vol amagar per a parlat tant d'aquest problema polític? 

La resposta és fàcil: amagar tota la corrupció del partit que 

ens governa a Madrid.

Em preocupa que tant que parlen alguns partits de 

l'obligatorietat de complir la constitució, ells no compleixen 

l'article 30 apartat d sobre els drets fonamentals que diu que 

tenim el dret a comunicar o a rebre lliurement informació 

veraç per qualsevol mitjà de difusió.

Paco Fuster
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La corriola i el Nadal a Cocentaina
Redacció

Q
ue el Nadal s’acosta ho podem notar, no sols pel fred 

o perquè sols ens queda una pàgina al calendari o 

perquè ens hem gastat un munt de diners amb la 

loteria per veure si ens toca algun euret en el sorteig de 

la grossa...no, ho sabem perquè encetem l’Advent, les 

decoracions dels aparadors canvien, la nostra casa també 

s’engalana, tenim un nou enllumenat a les arteries principals 

del poble, és la temporada en la que els xiquets es porten 

més bé perquè els Reis estan mirant-los....un sense fi de 

tradicions que ens porta tal volta, la que és l’època més 

bonica de l’any: la més familiar, la que més records ens 

du, la que ens fa somriure i soltar una llàgrima pels qui no 

estan...el Nadal és especial i ací a Cocentaina comença amb 

la corriola, dia en que a banda de pujar a Santa Bàrbara, és 

moment de traure el Betlem, l’arbre de Nadal i començar 

amb la decoració i llums que ens acompanyaran un mes.

Cocentaina és rica en tradicions, sens dubte son les arrels 

que ens identifiquen i això ho sap ben bé la regidora de 

tradicions Susana Reig que tot i no ser nascuda a Cocentaina, 

és ja part d’aquest poble on viu. Nosaltres parlàvem amb 

ella de totes aquestes tradicions que ja tenim ahi.

-Susana, desembre arriba ple de tradicions, la primera 

d’elles, l’olleta de la Puríssima de les filaes, en aquest cas 

tenim dues de les regidories que dus: la de festes i tradicions

-La veritat és que si, desembre ens porta tradicions, però 

a Cocentaina, pràcticament tot l’any hi ha tradicions que ens 

identifiquen com a un poble molt especial. El dijous 7 per la 

vesprada encendrem l’enllumenat junt amb l’associació de 

comerç, arrancant així la temporada nadalenca i ja per la 

nit tindre l’olleta de la Puríssima. Aquest és un acte intern 

de cada filà, nosaltres des de l’ajuntament el que fem és 

donar permís als locals per a que puguen gaudir de la festa 

fins les 2:30h de la matinada

-Un hora raonable, perquè a l’endemà...hi ha que matinar!!!

-Així és, el dia 8 tenim el dia de la corriola i tothom ha de 

pujar a Santa Bárbara a tocar la campana com mana la tradició 

i esmorzar el pa redó en llonganissa roja. El dia comença 

mati, ja que a les 9:30 i des del Pla, comença la jornada 

amb la colla Mal Passet que anirà tocant fins Santa Bárbara. 

Cadascú pot unir-se per on vulga, però anar acompanyats 

de la colla és un luxe que no tot el món pot tindre. Mal 

Passet, tornarà a ser, la banda sonora del dia de la corriola. 

-Com es desenvoluparà el mati?

-Doncs com els altres dos anys anteriors. Des de l’equip de 

govern vam apostar per unificar el dia i que foren els júniors 

locals els encarregats d’organitzar activitats per a tots els 

assistents. La veritat és que estic molt agraïda a d.Eduardo i 

d.Ramón així com als júniors de les dues parròquies perquè 

de seguida van acceptar la proposta. Ells preparen jocs, fan 

com en la Fireta de la Mare de Déu, però allí dalt en Santa 

Bárbara. La regidoria de tradicions els paga el material 

i els compra les llepolies per a la tómbola. Així, després 

d’esmorzar, els xiquets i xiquetes poden jugar bona cosa 

fins les 12:15h que es pararà perquè a les 12:30h tindrà 

lloc la Missa de campanya.

-A hores d’ara el paratge ja estarà a punt per rebre als 

contestans...

-Si, dies previs s’ha pegat una neteja més exhaustiva i 

revisat que tot estiga en ordre: la campana llesta per a ser 

tocada i el lloc aseat per a diversió i disfrute dels contestans. 

Es posen també més papereres per a que la gent puga tirar 

la brossa i després, els treballadors de neteja ja fan una 

batuda. Sols falta que l’oratge ens acompanye. En el cas que 

ploguera, faríem com l’any passat: es suspendria l’acte de 

la corriola i les llepolies es repartiran entre els dos júniors i 

ells ja faran les activitats quan puguen o creguen...en el cas 

de Generació Oberta, és cert que al suspendre la corriola, 

van muntar totes les activitats als locals parroquials i els 

xiquets van anar allí a jugar i esmorzar. Amb tot, esperem 

que el dia isca bo i pugem menjar-se la corriola i complir la 

tradició de tocar la campana

-Com bé ens has comentat abans Susana, el dia 7 de 

desembre s’aprofitarà per encendre l’enllumenat de Nadal 

que ja està col·locat...

-Així és. El dimarts de la passada setmana es va col·locar 

l’enllumenat de Nadal que ens acompanyarà fins que passen 

els Reis. Van començar pel Passeig del Comtat, el Pla i el 
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carrer Major. Cada any és un enllumenat totalment diferent, 

enguany es caracteritza per tindre colors més càlids i suaus. 

Així també, les llums de les pedanies estan col·locades, en 

aquest cas, l’enramat és de l’Ajuntament. Ja fa anys que el 

comerç ens demana iniciar amb ells la campanya de Nadal 

i que les llums i el Betlem de vímet que posem a la façana 

del Palau estiga per al dia 7 i així és fa.

-I és que amb el Nadal, conflueixen moltes tradicions

-És clar perquè a partir d’ara ja no parem i a banda de la 

regidoria de tradicions tenim també involucrada a cultura 

i joventut. Pràcticament tots els caps de setmana hi ha 

concerts o festivals al voltant del Nadal, els col·legis també 

fan les seues actuacions i els més menuts venen a demanar-

nos l’aguinaldo a l’Ajuntament i al temps desitjar-nos unes 

bones Pasqües. La nit de Nadal, és bonic veure als músics 

de l’Ateneu o a l’escola del Mal Passet junt a la colla baixant 

pel Passeig i omplint l’espai de nadales al temps que també 

canten l’aguinaldo, són tradicions que no es deuen perdre i 

que s’han de fomentar perquè li donen vida al poble i més 

en aquestes dates tan entranyables de Nadal. Tanmateix, 

recordar que el 31 de desembre a l’Hostalet, un any més 

ens visitarà l’home de les orelles...cal anar per veure’l!!!!

-Susana en l’època en que estem i si parlem de tradicions i 

parlem del Nadal, hem de referir-nos precís a la Cavalcada dels 

Reis Mags...perquè un any més, tornaran a Cocentaina, no?

-Si, si!!! Que estiguen tranquils els xiquets i xiquetes i sobretot 

que es porten bé, perquè el 2018 començarà amb la vinguda 

de l’emissari reial per arreplegar les cartes i fer-les arribar als 

Reis d’Orient. Cal que es pose l’adreça correcta per a que 

els emissaris puguen contestar les cartes. En aquets sentit 

aprofite per dir que els col·legis repartiran a tots els xiquets 

una carta per a que li puguen escriure a Melcior, Gaspar i 

Baltasar. Per tant el dia 1, a partir de les 19h de la vesprada 

cal eixir al Passeig i esperar a l’emissari reial i dipositar 

la carta per a que el dia 5 els Reis vinguen a Cocentaina

-Els Reis és el dia més esperat de tot l’any, és el dia dels 

nervis, de la il·lusió...quina entitat serà l’encarregada de 

guiar-los fins a Cocentaina?

-Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran al nostre poble 

de la ma de la penya Madridista el Comtat. Ells són els 

organitzadors de l’event i contaran amb la col·laboració 

de molta gent afí a ells, de filaes i demés...Com es fa ací a 

Cocentaina, el dia 5 de gener de migdia i a les portes de 

l’Església de Santa Maria, vindrà l’emissari reial anunciant 

l’arribada dels Reis i deixant a les cases la típica bandeja 

de dolços i ja per la vesprada, a les 19h. Melcior, Gaspar 

i Baltasar, acompanyats dels seus emissaris arribaran al 

nostre poble amb un muntó de regals i algun sac de carbó...

però sobretot amb molta il·lusió i ganes de veure les caretes 

d’emoció i nervis dels xiquets i xiquetes. En breu podrem 

veure el cartell anunciador de la cavalcada contestana, 

obra de dos xiquets del contrabando, els germans Nil i Julia 

Hernández Sellés. 

-Susana, un desig per a aquestes festes de Nadal

-Doncs que siguen feliços, que mantinguen vives les 

tradicions, que passen unes Bones Festes i que el 2018 ens 

duga allò que ens ha mancat en aquest 2017. Se que son 

dates entranyables i plenes de record, per tant espere també 

que aquells que se n’han anat, continuen estan presents en 

el nostre cor...Bon Nadal a tots!!!!
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La Parròquia El Salvador de Cocentaina convoca el XXXVI 
Concurs de Betlems

L
a Parròquia de El Salvador de Cocentaina ha convocat 

un any més el tradicional Concurs de Betlems, que ja 

va per la seua 36 edició. 

Les Confraries de la Mare de Déu del Carme i La Dolorosa, 

junt als Júniors Sol Sortit organitzen el concurs en el que 

poden participar tots els Betlems instal·lats a Cocentaina, 

muntats individualment, amb la família o per associacions 

o grups. Cal inscriure’s prèviament emplenant les seues 

dades personals i secció en la que participen, en uns tríptics 

que podran trobar tant a la Parròquia de El Salvador, com 

a l’Església de Santa Maria, a més podran trobar també el 

full d’inscripció a les papereries de la localitat. El termini 

d’inscripcions finalitzarà el dissabte 23 de desembre del 2017. 

El concurs consta de les següents seccions: 

SECCIÓ 1ª: El concursant haurà d’incloure al Betlem a més 

de la representació del naixement, quatre representacions 

o tres representacions i aigua en moviment. 

SECCIÓ 2ª: En aquesta secció el concursant haurà d’incloure 

al betlem, a més del naixement, dos representacions més. 

SECCIÓ INFANTIL: Lliure.

La decisió del jurat es realitzarà i es donarà a conèixer el 

dia de l’entrega de premis, el 4 de gener del 2018 després 

de la missa de les 19h. a la Parròquia de El Salvador. 

Des de la organització del Concurs de Betlems animem a 

totes les famílies i grups o associacions a que aquest Nadal 

mantinguen viva la tradició de muntar el Betlem i participen 

en la 36 edició del concurs. 

A més, volem aprofitar per agrair a totes les persones que 

any rere any participen i col·laboren desinteressadament en 

aquest concurs: empreses, comerços i a l’Ajuntament de 

Cocentaina que amb les aportacions fan possible aquest 

concurs siga una realitat.

1r Premi 2016 Pedro Belda Vicedo

Activitats Nadal 2017-2018
Festival de Nadaletes. 

Església de Sta. Maria - Dissabte 16 de desembre – 20 h 

Concert Sta. Cecília Unión Musical Contestana. 

Centre Cultural El Teular – Dissabte 16 de desembre – 19 h 

Concert “La Porta de Nadal” Cor Just Sansalvador 

Església del Convent dels Pares Franciscans – Diumenge 

17 de desembre – 12 h 

Concert de Nadal Cor de Cambra Discantus 

Església del Salvador – Diumenge 17 de desembre – 12:30h 

Gala Nadal Escola A3 Danza 

Centre Cultural El Teular – Diumenge 17 de desembre -18h 

Entrada des de 4 € Actuació dels alumnes i espectacle 

“Buscadores de Almas” 

XXIX Concert Nadal Cor Col·legi St. Francesc d’Assís amb 

Estudi Dansa Alicia Montava 

Centre Cultural El Teular – Divendres 22 de desembre – 20 h 

Concert de Nadal de la Rondalla i Coral l'Amistat 

Centre Cultural El Teular - Dissabte 23 de desembre – 19 h 

Concert presentació del llibre-CD de cançons infantils de 

bressol “Bressolant” 

Centre Cultural El Teular-Dimecres 27 de desembre -19h 

Entrada lliure 

Contacontes nadalenc de titelles a benefici de Respectem-nos 

Centre Cultural El Teular - Dijous 28 de desembre - 

17:30 h - Entrades 3 € (xiquets, adults gratuït) Organitza 

Respectem-nos - Protectora d’animals de Cocentaina 

Concert Orquestra de Joves de la Província d’Alacant 

Centre Cultural El Teular - Divendres 29 de desembre - 

20h - Entrada lliure 

L’Home de les Orelles Pla de la Font 

Diumenge 31 de desembre - 10 h Vine a conèixer l’home 

que té més orelles que dies li queden a l’any 

Arribada de l’Emisari Reial dels Reis Mags 

Passeig del Comtat – Dilluns 1 de gener - 19 h Arreplegarà 

les cartes dels xiquets i xiquetes de Cocentaina 

La Dolçaina Màgica Centre Cultural El Teular 

Dijous 4 de gener - De la mà de la Colla de Dolçaines i 

Tabals El Mal Passet i Teló Teatre torna aquesta obra per 

a tots els públics 

Entrega de premis del Concurs de Betlems

Església del Salvador. Dijous 4 de gener a les 20h 

Visita del Patge Reial Pl. de l’Església 

Divendres 5 de gener - 15 h 

Visita dels Reis Mags (Juniors MD Sol Sortit) 

Església del Salvador – Divendres 5 de gener - 15 h 

Cavalcada Reis Mags 

Passeig del Comtat – Divendres 5 de gener -19 h 

Betlem Playmobil 

Biblioteca Pública Pare Arques – Fins el dissabte 6 de gener 

– Horari Biblioteca. Betlem muntat per Miguel A. Pardo 

Concert de Cap d’Any Ateneu Musical Contestà 

Centre Cultural El Teular - Diumenge 7 de gener - 12 h 

III Mostra Internacional Art Compromés Palau Comtal  

Fins el dissabte 20 de gener Organitzada pel Col·lectiu Art 

Exposició “Imatges de l’Antigor IV” 

Desembre i gener a la Sala d’Actes del Centre Social Real 

Blanc Exposició del Centre d’Estudis Contestans 

*Consulta a la pàgina de la Casa de la Joventut, les activitats 

del Nadal jove
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La Fira en xifres 2017

L
a Fira de vegades sorprèn per multitud d’aspectes, 

entre tots ells sempre es parla de l’alta convocatòria 

de visitants o el gran nombre de vehicles que arriben 

a la població i copen els vora 150.000 metres quadrats 

d’aparcament públic disponible.

Indicadors inicials al marge de rendiments econòmics 

i comercials , com son el nombre de visitants, el tràfic 

de vehicles generat així com l’ocupació de les zones 

d’aparcament, ens mostren una valoració ràpida i evident 

del resultat de cada edició en qüestió.

L’evolució en els mètodes de quantificació  dels citats 

indicadors ha segut  molt important durant les ultimes 

edicions gràcies als distints avanços tecnològics els quals 

ens han permet obtenir una fiabilitat en la recollida de dades 

molt alta, situant-se al voltant del  95%.

A banda de l’impacte de les xifres, l’organització utilitza 

les dades recollides i generades per tal d’analitzar i millorar 

distints aspectes organitzatius com hores punta, material 

informatiu editat, senyalització, seguretat, etc.

A continuació fem un resum d’aquells indicadors que ha 

generat la 671 edició de la Fira de Tots Sants.

VISITANTS

Per tal de dur a terme el recompte  de visitants s’instal·len 

quatre equips d’aforament estadístic Viabox MG en els 

principals punts de transit i accés dels visitants com son els 

punts d’informació de la perifèria i el centre neuràlgic de la 

Fira, la zona de l’encreuament de Passeig del Comtat-Jaume 

I- Sant Francés (Puerta del Sol).  

Es tracta d’unes caixes de control estadístic, d’uns 

dispositius de control passiu de persones. Aquest càlcul 

estadístic es du a terme mitjançant la recepció dels MACs 

dels dispositius telefònics dels visitants, aquest càlcul es 

recalibra en funció del tipus d’esdeveniment que es tracta i 

converteix les dades definitives en nombre de visitants amb 

un percentatge d’error inferior al 7,9%.

Es poden comptabilitzar altres valors com la fidelitat dels 

visitants, la duració de la seva estància, les hores puntes, etc.

La següent taula ens mostra les dades de la 671 edició:
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La jornada de l’1 de novembre va ser la que va obtenir 

un major nombre de visitants, registrant el moment de 

màxima afluència a la Fira i de major nombre de visitants 

a les 12:00 hores

A més, una dada important és la del 24’66% de fidelitat 

obtinguda, la qual ens indica que vora una quarta part dels 

visitants tornen a la Fira en distintes jornades.  

REGISTRE DE VEHICLES

En aquesta edició s’ha incorporat un nou sistema  pel 

que fa a seguretat i control de l’entrada de vehicles  a la 

localitat. La instal·lació de sistemes de lectura automàtica de 

vehicles que s’ha dut a terme a les tres principals entrades 

de Cocentaina, amb el suport de l’empresa contestana BHT 

Ingenieros, ha facilitat tant aspectes de seguretat d’accés 

a Fira, així com el recompte estadístic del tràfic de vehicles 

que  genera .

Amb aquesta novetat es podrà dur a terme per a la següent 

edició un replantejament de l’accessibilitat  al  casc urbà 

així com del foment del transport públic per tal d’evitar 

una massiva entrada de tràfic rodat. No obstant, a banda 

dels avantatges a nivell organitzatiu que suposa aquesta 

innovació, també ha servit per quantificar i extraure xifres 

del flux de vehicles que genera la Fira.

La següent taula  ens mostra el trànsit identificat per 

zones(punts de control) durant els  cinc dies de Fira:

Les tres entrades  quantifiquen un registre  de tràfic similar, 

indicador que  reforça la gestió duta a terme en  quant a 

senyalització a les carreteres exteriors per tal de distribuir 

el tràfic rodat pels distints accessos. 

En properes edicions seria convenient la reducció dels 

valors en favor de la utilització del transport públic.

OCUPACIÓ DE LA SUPERFÍCIE D’APARCAMENT

Per últim hi ha que fer ressenya a l’ocupació que 

presenten les 10 zones d’aparcament que conformen els 

147.000 metres quadrats d’aparcament públic habilitats 

per a Fira. Aquesta informació recopilada  cada dues hores 

de les 10:00 a les 22:00 hores, es trasllada a la web www.

firadecocentaina.org   mitjançant una aplicació, que permet 

als visitants veure quina es la disponibilitat de cadascuna 

de les zones, així com, la més pròxima depenent de la seva 

procedència. 

A hores d’ara, aquestes taxes es realitzen de forma manual, 

a través del control per part dels distints controladors de les 

zones; No obstant, ja s’ha estudiat per a la pròxima edició, 

un sistema exacte d’aforament  amb el qual la reacció de 

recompte de places lliures/ocupades serà immediata. 

En aquesta edició, l’ocupació màxima de la superfície 

d’aparcament es va donar el dia 1 de novembre a les 12:00 

hores, amb el 100% d’ocupació de les zones d’aparcament. 

Pel que fa a l’ocupació mitja durant les cinc jornades de 

Fira en la franja horària  comercial (de 10:00 a 22.00 hores) 

ha segut del  55%. La següent taula detalla l’ocupació durant 

les distintes jornades de Fira:

En definitiva, la incorporació de les noves tecnologies i 

de nous sistemes innovadors, ha permès  confirmar  amb 

total fiabilitat i rigor les distintes dades i els indicadors  que 

juntament amb altres elements situen a la nostra Fira en el 

lloc més alt a nivell nacional, sent tot un referent  de Fires 

Comercials.   

Gustavo Baena – Departament de Fira
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Alaia Ensemble de Madrid, guanyador de la 37 edició del 
Certamen Coral Fira de Tots Sants

E
l dissabte 11 de novembre tenia lloc la 37 edició del 

Certamen Coral Fira de Tots Sants amb la participació 

del “Coro Juvenil de la Escuela Coral de Torrevieja”, el 

“Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada” i el “Coro 

Femenino Alaia Ensemble de Madrid”, que va clausurar amb 

un altíssim nivell musical la 671 edició de la Fira de Tots 

Sants de Cocentaina, el certamen un any més va aconseguir 

ser l’esdeveniment coral de referència nacional. Aquest va 

poder ser seguit en directe a través de les ones de ràdio 

Cocentaina i internet, al temps que també podia ser vist pel 

Facebook del Certamen Coral

Amb aquest edició, el Certamen Coral inicia un nou 

cicle que culminarà amb el V Premi Firacor l'any 2020, on 

concorreran els guanyadors de les edicions 2017, 2018 i 

2019.

El Certamen d’enguany presentava moltes novetats amb 

la finalitat de donar-li al concurs un aire nou i diferent sense 

baixar la qualitat i nivells dels cors participants, així doncs, 

amb els canvis introduïts en les bases, es va proclamar 

guanyador, per primera vegada en la història del certamen, 

un cor integrat solament per dones.

Amb l'aforament complet del Centre Cultural El Teular, 

el certamen va ser conduït per Rubén Cervera i va estar 

presidit per autoritats de les institucions públiques locals i 

autonòmiques.

Els tres cors van obrir la seua actuació amb l'obra obligada 

“Fira de Fires” composició de José Vicente Asensi sobre un 

poema del contestà José Miguel López.

El jurat va estar integrat per Ana Luisa Chova Rodríguez, 

Eduardo Xifre Gallego, José Vicente Asensi Seva, Enrique 

Azurza Aramburu, José Herrero Cabrera i Josep Robert 

Sellés i Camps que va actuar com a secretari del mateix. 

Redacció. Fotos: Silvia Botella

Coro Juvenil de la Escuela Coral de Torrevieja

Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada

Coro Femenino Alaia Ensemble de Madrid
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Abans de procedir a la lectura de l’acta, va actuar la 

companyia “Codo con codó” que va presentar el seu 

espectacle teatre-cine-musical “El Xic de Chaplin”, fent les 

delícies del públic i davant el nerviosisme dels coralistes que 

amb impaciència esperaven el veredicte del jurat.

Una vegada finalitzat dit espectacle, es va encetar el torn 

de paraula. El primer en intervenir va ser el coordinador del 

Certamen Coral Raúl Belda, que destacava el reconeixement 

que ha aconseguit el Certamen Coral en pro de la música 

i per la difusió de la música coral, especialment la música 

escrita en valencià que amb el segell del certamen coral 

engrandeix la Fira de Tots Sants. Per la seua banda, 

l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, agraïa el treball 

del Cor de Cambra Discantus, entitat organitzadora i a les 

institucions públiques i privades el suport econòmic, al 

mateix temps felicitava i agraïa als cors, jurat i públic en 

general la seua assistència en aquest esdeveniment que 

difon el nom de la Fira de Tots Sants per tots els racons 

d'Espanya.

Després dels parlaments, era el moment de conèixer el 

veredicte, de saber què havia decidit el jurat. Josep Robert 

Sellés i Camps, va aconseguir enmudir la sala en la lectura 

de l’acta i fer vibrar d’emoció als coralistes fins l’últim alè. 

A la fi, el jurat va atorgar el primer premi més classificació 

per a participar en el V Premi Firacor l'any 2020 al “Coro 

Femenino Alaia Ensemble de Madrid”, el segon premi al 

“Joven Coro de la Orquesta Ciudat de Granada” i el tercer 

premi al “Coro Juvenil de la Escuela Coral de Torrevieja”. 

El premi del públic se’n va anar a Granada amb un total de 

201 vots a favor dels 445 escrutats.

Amb una nova intervenció del cor guanyador es va 

clausurar la 37 edició del Certamen Coral Fira de Tots Sants, 

com canten era el lema d’aquest certamen…com han canat 

de bé els tres cors participants i quina manera més bona de 

tancar la Fira de 2017!!!!

Com ve fent-se des de fa uns quants anys, aquesta 

edició del Certamen també ha sigut solidaria, així doncs, 

de la ma de la presidenta del Cor de Cambra Discantus, 

Pepa Alba i del coordinador del ,mateix, Raúl Belda,  es va 

lliurar la totalitat de la recaptació de la seua taquilla a SOLC, 

associació de malalts de càncer.
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Concert Fira Tots Sants de l’Orquestra de pols i plectre 
“La Paloma” i la banda de la Unió Musical Contestana
José Luis Muñoz Huércano. Vicepresident Unión Musical Contestana

E
l dissabte 28 d'octubre en l'Auditori “José Pérez 

Vilaplana” de la Unió Musical Contestana es va celebrar 

el tradicional concert que l'Orquestra de Pols i Plectre 

“La Paloma” i la banda de la Unió Musical ofereixen dins 

del programa d'actes cultu-rals de la Fira de Tots Sants de 

Cocentaina. 

Com és tradicional, la primera part del concert va estar a 

càrrec de l'Orquestra de Pols i Plectre “la Paloma”, que va 

començar la seua intervenció amb la interpretació de “El 

K´sar-el yedid”, pasdoble de Camilo Pérez Monllor, músic i 

compositor nascut a Alcoy en 1877 i que va morir a Madrid 

en 1947. Seguidament La Paloma va interpretar la “Obertura 

de Iberia”, de Mario Maciocchi, compositor italià nascut 

a Roma el 1874 i mort a París el 1955, continuant amb 

“Gigantes y cabezudos”, sarsuela de Manuel Fernández 

Caballero estrenada al Teatre de la Zarzuela de Madrid, el 

29 de novembre de 1898, compost en un acte, dividit en 

tres quadres, del que la Paloma va interpretar el Coro de 

Repatriados y la Jota. Per a finalitzar la seua intervenció, la 

Coloma va interpretar “Un momento para Morricone”, una 

selecció de la música d'Ennio Morricone amb arranjaments 

de Johan de Meij.

La segona part del Concert va estar a càrrec de la Unió 

Musical Contestana que sota la batuta del seu director 

titular Jaume Fornet Ausina va obrir la seua intervenció amb 

la interpretació de “Abba Cadabra”, una selecció de les 

conegudes cançons del grup suec Abba, amb arranjaments 

del Johan de Meij. Seguidament la banda va interpretar 

“Frank Sinatra Hits Medley”, una selecció de les cançons 

del conegut cantant nord-americà, arreglades per a banda 

per Naohiro Iwai. Per a finalitzar la seua intervenció la Banda 

de la Unió Musical Contestana va interpretar “Amapola”, 

de José María Lacalle, amb arranjaments de Naohiro Iwai, 

i Riverdance, famós espectacle teatral de música i dansa 

tradicionals irlandeses creat per Bill Whelan, compositor 

irlandés nascut en 1950. 

Per a finalitzar el concert, la presentadora Mari Nieves 

Pascual va cedir la paraula a la presidenta de la Unió 

Musical Contestana, Neli Jover, que va agrair al públic la 

seua presència i els va desitjar una bona Fira.
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Visita guiada a l’almàssera de Cocentaina
Fira Tots Sants 2017 

L
a primera jornada de visites guiades a l'almàssera de 

Cocentaina, va aconseguir reunir a 60 visitants en la 

seua primera edició. Les visites es van realitzar en la 

Cooperativa situada en C/Muro nº1, en el polígon industrial 

de L’Alcúdia. Un autobús arreplegava també als visitants 

des del Supermercat de la Cooperativa ( Av. País Valencià, 

60) 15 minuts abans. Es va realitzar una visita guiada a les 

instal·lacions de la Cooperativa cada hora des de les 10.00 

fins a les 13.00 en què va començar l'última. La visita va 

incloure un tast de tota la gamma d'olis “Oli el Comtat” i 

entre els assistents es va sortejar un lot d'oli en finalitzar 

l'esdeveniment, sent la guanyadora Virginia García(Elx).
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Els comerciants contestans celebren la II Gala del 
Comerç Local amb lliurament de premis, homenatges i 
reconeixements especials

L
'Associació de Comerç i Serveis de Cocentaina va 

celebrar el divendres 10 de novembre la segona edició 

de la Gala del Comerç Local. L'acte va tenir lloc al Centre 

Social Real Blanc i tot i se la segona edició, s’ha convertint 

en la festa del comerç local contestà. 

En primer lloc es van lliurar els premis del concurs 

d'aparadorisme:  Asells fotògrafs(1r Premi), Merceria Borràs (2n 

Premi) i Maymy (3r Premi) i una Menció Especial per a La Paraeta.

La gala, presentada per la fotògrafa Silvia Botella va 

avançar amb una menció especial amb reconeixement 

a la rellotgeria i joieria Maymi per la jubilació dels seus 

propietaris. Manolo, després de “tota una vida apanyant 

rellotges” (com bé va dir la presentadora) es jubila deixant 

el negoci en molt bones mans, en les de la seua filla Elia. 

Manolo i Mila varen rebre un emotiu aplaudiment dels 

presents per tota eixa vida al capdavant d’un comerç local.

Com a novetat en aquesta gala, l’associació també va 

donar la benvinguda als nous socis, nous comerços que 

confien en la força de la unió, ells són: Events & Moments, 

organització d’events; Levantina Carpa; El Racó de la Pizza; 

Tasca el Passeig; Centre de Dansa i Entrenament Monica 

Talens i Adrián Palací; Kedem Café i Bar-Cafeteria Ara sí.

La gala va voler tindre també una menció especial per 

a un restaurant que des de primer hora ha estat dintre de 

l’associació, un restaurant que ha validat la seua segona 

estrela Michelin amb la gastronomia local duta al màxim 

nivell, es tracta de l’Escaleta. La primera estrela Michelin 

que varen aconseguir va ser mèrit de Ramiro Redrado i Paco 

Moya, en novembre de l’any 2000 i 16 anys després eren 

els seus fills Alberto y Kiko els que aconseguien la segona 

estrela. Cal destacar que té molt de mèrit aconseguir una 

estrela, però més en cara tenir-ne dues, ja que significa 

que han sabut mantenir la primera i superar-se, perquè les 

estreles Michelin a l’igual que es donen, es poden llevar. 

Tanmateix no hem d’oblidar que L’Escaleta està al tercer 

lloc de la guia dels 55 millors restaurants de la Comunitat 

Valenciana. Tots els premis i reconeixements que van 

sorgint i que la mateixa junta de l’associació de comerç 

varen voler tindre present, provenen d’eixa xicoteta llavor 

que Ramiro, Paco, Nieves i Rita van plantar en l’any 1980 

donant vida a L’Escaleta (a un local amb una gran escala al 

País Valencià, al costat just de la gasolinera). Visiblement 

emocionats, Paco, Ramiro i Kiko, agraïen aquest moment 

tant especial, perquè si important és estar ahi, aconseguint 

amb molt de treball les estreles...més emocionat és sens 

dubte, rebre el reconeixement del teu poble, l’homenatge a 

uns xicotets empresaris. El millor títol sens dubte, ve donat 

per la teua gent.

Altre dels reconeixements, va ser precisament per a 

aquesta casa, Ràdio Cocentaina que enguany compleix 30 

anys a les ones, un agraïment molt bonic per a nosaltres, 

perquè ens agrada que se’n recorden de nosaltres, però 

sobretot que seguisquen escoltant-nos i compartint les seues 

il·lusions amb els vostres amics de la ràdio.

Redacció
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Ja quasi, quasi en la recta final, va tenir lloc l’Homenatge 

a “Un comerç de tota una vida”. Des de fa més de 100 anys 

i treballant de manera artesana, aquest reconeixement va 

ser per a gelats “La Ibense”. Tres generacions de Rafaels 

Miralles, geladers i gelaters vinguts des d’Ibi a treballar a 

Cocentaina. Tot i que al nostre poble duen 74 anys, gelats La 

Ibense, va nàixer fa més d’un segle, i fins i tot van saber dur 

el seus bons gelats a Oran (allí amb el nom de « la valenciana 

»). « La Ibense » segueix fent els gelats de manera artesanal 

i això sens dubte es nota en el paladar, a més han innovat en 

quant a sabors,  sense perdre l’origen del bon gelat artesà. 

Va ser molt bonic el veure fotos d’antany i recordar al seu 

fundador amb el carro anant pels pobles venent gelats.

Ja per concloure l’acte de la gala, van ser la regidora de 

Comerç de l’ajuntament de Cocentaina, Mariona Carbonell 

qui es va dirigir a tots els presents per felicitar públicament 

a l'Associació de Comerç i Serveis local per portar avant 

aquesta II Gala del Comerç, consolidant així aquesta iniciativa 

que “visibilitza i deixa de manifest com d'important és per 

a l'economia local contestana el nostre comerç i el teixit 

associatiu que s'ha creat al seu voltant. És important que 

la ciutadania perceba aquesta tasca conjunta dels xicotets 

empresaris locals i que, d'aquesta forma, s'incremente 

la seua confiança perquè açò es traduïsca en vendes i 

una pervivència dels nostres emprenedors i comerciants. 

L'Ajuntament de Cocentaina seguirà contribuint amb 

l'Associació de Comerç perquè així siga”.

La nit va concloure amb una plantaet a la cafeteria del 

Centre Social, moments per seguir compartint records, 

anècdotes...

Des de la junta de l’associació de comerç el Comtat de 

Cocentaina es mostraven contents per aquesta segona gala, 

pensant ja en la del pròxim any, una gala on es pretén posar 

en valor, la qualitat del comerç local, el tracte personalitzat 

i la diversitat que tenim ací a Cocentaina.
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Comença el Nadal amb l’associació de comerç i serveis El 
Comtat de Cocentaina

C
om ja han pogut llegir en un article anterior, Cocentaina 

encendrà l’enllumenat de Nadal el dijous 7 de 

desembre, coincidint amb la vespra de la Puríssima 

i de la ma de l’associació de comerç i serveis El Comtat de 

Cocentaina. 

Si mal no recorden, l'any passat l’associació va arrancar 

la campanya de Nadal amb una Xocolatada Infantil a les 

portes del Palau Comtal. L'acte es va iniciar a les 17:30h a 

la part alta del Passeig, amb un passacarrer amb la colla de 

dolçaines i tabals Mal Passet, que alhora,  feien de pregoners 

d'aquest acte. A l'arribada al Pla, es va encendre el Betlem 

de vímet (mimbre) que l'ajuntament instal.la davant del 

Palau i a les seues portes, les mestresses de casa varen 

repartir a cada xiquet i xiqueta assistent, un gotet de xocolate 

calentet. 

Redacció. Fotos: Silvia Botella

Va ser un acte molt bonic que enguany també es tornarà 

a repetir. Així doncs eixe dijous 7 de desembre, la música, 

les nadales i l’oloreta a xocolate calent ens espera en el Pla. 

Hi haurà berenar per a tots (celíacs, diabètics i intolerants 

a la lactosa). Es tracta de passar una bona estona, donar la 

benvinguda al Nadal davant de la llum del Betlem i de la ma 

de l’associació de comerç i serveis El Comtat de Cocentaina.

A més, des de la junta de l’associació animen a tots a 

dur qualsevol instrument nadalenc que tinguem per casa: 

panderetes, campanetes, carraques... es tracta de “fer soroll, 

fer poble, fer música perquè comença el Nadal i l’associació 

vol celebrar-ho amb tots vosaltres”.

Una molt bona manera de començar la campanya de 

Nadal i recorda, que als comerços i serveis de Cocentaina 

podem trobar tot el que necessitem per fer les nostres 

compres de Nadal, tenint a més, eixe tracte personalitzat 

que tant caracteritza als nostres establiments. El Nadal arriba 

i els comerços estan preparants.
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La Junta de Festes reconeix a les Filaes Gentils i Guàrdia 
Jalifiana pel càrrec de capità exercit durant les passades festes

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina va culminar dissabte passat les visites a les 

Filaes de càrrec d'aquest any i ho va fer acudint a les 

seus de les formacions Gentils i Guàrdia Jalifiana 'Sahoríns'. 

L'entitat, que des de fa un any presideix Hipòlit Borràs, va 

retre un petit homenatge a les dues filaes per haver exercit 

les capitanies dels bàndols de la creu i la mitja lluna durant 

la trilogia festera en honor a Sant Hipòlit Màrtir del passat 

mes d'agost.

La primera parada d'aquesta singular visita fou a la seu 

de la Filà Gentils, situada al carrer Ben- Kanis número 4, 

i en la mateixa se li va fer entrega d'un quadre en record 

d'aquest càrrec a Sergio Moncho Moya, capità cristià 

d'aquest any. Després de compartir un breu aperitiu, els 

components de la Junta de Festes es van desplaçar fins al 

local social de la Filà Guàrdia Jalifiana 'Sahorins', situat al 

carrer Ben Alsagui número 1, per fer entrega també d'aquest 

detall al capità moro de les passades festes, Jaime Pérez 

Cardona. La jornada va finalitzar amb un dinar de germanor 

a l'esmentada seu d'aquesta última Filà.

Després de les visites a les filaes de càrrec, el calendari 

fester de Cocentaina del 2017 entra en la seua recta final 

i conclourà en la nit del pròxim 7 de desembre amb la 

celebració de la tradicional 'Olleta de la Puríssima' a les 

seus de cadascuna de les filaes contestanes.

NP Junta de Festes
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Parroquia de El Salvador – Cocentaina. Festa dels altarets

E
l Día 26 de noviembre del año 2017 quedará siempre 

en la memoria y en el corazón de los feligreses de la 

parroquia de El Salvador de Cocentaina y también para 

todos aquellos vecinos  de El Raval y todos los contestanos 

que pudieron disfrutar de la representación que los más 

pequeños de la parroquia escenificaron en distintos 

lugares en donde se encuentran situados algunos murales 

cerámicos de la villa contestana.

   La fecha escogida para celebrar la “Festa dels Altarets” no 

podía ser más apropiada, el último domingo del año litúrgico, 

día en que la iglesia nos presenta la imagen de Jesucristo 

como Rey del Universo.

   Desde muy temprano las calles de El Raval se llenaron 

de gente que con gran ilusión iba y venía empezando a 

montar los altares. Alfombras, lienzos, plantas, flores y cirios 

que, con la ayuda y complicidad de los vecinos se iban 

colocando, crearon el ambiente para recibir después a los 

niños y niñas que estaban inmensamente felices de poder 

participar en una fiesta que tenía la particularidad de contar 

en su totalidad con su única presencia como protagonistas 

en las distintas escenas.

   A las once de la mañana se celebró la misa presidida 

por D. Ramón Micó Colomer, párroco de El Salvador de 

Cocentaina quien en la homilía señaló la importancia de 

poner a trabajar en beneficio de los demás los talentos que 

a cada uno nos regala el Señor.

   A continuación se inició desde el interior de la iglesia la 

procesión formada por el párroco, los niños y feligreses que 

interpretaban, acompañados por algunos músicos, unas 

bellísimas auroras.

   En el rellano de la entrada a la parroquia por la plaza de 

San Miguel se ambientó la escena de la representación del 

Milagro acontecido el 19 de abril de 1520, destacando un 

gran lienzo del retablo que preside la Capilla de San Antonio 

y que muestra la imagen de la Virgen María con el rostro 

derramando veintisiete lágrimas de sangre.

   Mosén Onofre Satorre, conde y condesa de Cocentaina 

estuvieron representados por unos niños que recordaban tal 

acontecimiento. A su lado les acompañaban un numeroso 

grupo de niños y niñas que, vestidos con trajes de la 

época, representaban a las buenas gentes del pueblo que 

asombrados y en actitud piadosa dirigían sus oraciones a 

Dios.

   A la llegada a cada altar se irá repitiendo la escena de la 

colocación de un cuadro de la imagen de El Salvador que 

será trasladado conforme vaya avanzando la procesión.

   En un segundo altar, situado en la Plaza de San Miguel y 

próximo al panel cerámico que lo representa, se podía ver 

en un lugar destacado a San Miguel junto con los arcángeles 

San Gabriel y San Rafael y un nutrido grupo de Serafines y 

Querubines que eran provocados por el demonio.

   En la plaza de San Pedro, bajo el panel cerámico del 

santo, nos encontramos con el colegio apostólico llevando 

en sus manos los símbolos que representan a cada uno de 

sus miembros. Les acompañan un grupo de santos y santas 

que nos recuerdan la importancia de dirigirnos a ellos en 

nuestras plegarias para pedirles que rueguen a Dios por 

nosotros.

   La procesión sigue por las estrechas calles de El Raval 

hasta llegar al panel cerámico que representa a la Santísima 

Trinidad. Allí se contempla a un grupo de ocho niños y 

ocho niñas vestidos de trinitarios que bajo un hermosísimo 

lienzo de la Santísima Trinidad y en extraordinaria actitud 

de oración rezan a Dios.

Parroquia de El Salvador
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   El siguiente altar está situado en la plaza Venerable Escuder  

junto al panel cerámico en el que aparece el patrón de 

Cocentaina,  San Hipólito. El santo está representado por un 

niño que lleva orgulloso la bandera con la que siempre se le 

asocia defendiendo al pueblo contestano. Los niños que le 

acompañan están sumamente felices ataviados con los trajes 

que lucen cada año cuando Cocentaina honra a su patrón.

   A continuación la procesión sigue hasta llegar al panel 

cerámico en el que contemplamos a San Francisco de Asís 

al pie de la cruz de Jesús. La devoción a San Francisco en 

Cocentaina es muy fuerte y se vive con devoción junto a la 

comunidad de hermanos franciscanos que en esta ocasión 

han sido representados por unos niños que contagiaron a 

los que les observaban el entusiasmo de Francisco.

   Al llegar a la plaza de El Salvador la procesión termina 

con un grupo de pequeñas religiosas franciscanas clarisas. 

También esta comunidad es muy querida en Cocentaina 

por la gran labor que realizan custodiando en su monasterio 

la imagen de la Mare de Déu del Miracle, patrona de 

Cocentaina, y orando sin cesar por todas las personas 

de este pueblo.  Bajo un lienzo hermosísimo de la santa 

representaron con una claridad extraordinaria la confianza 

y el amor de Santa Clara a la Eucaristía.

   Durante todo el trayecto se escuchó el canto de Las Auroras 

que el pueblo va cantando y que ayuda a engrandecer la 

finalidad catequética de la procesión. 

   Toda una comunidad unida ha celebrado y vivido la fiesta 

de su parroquia. Con esfuerzo y cariño se ha preparado lo 

que nunca habría sido posible sin estar juntos.

   En los últimos tiempos se habla mucho de tener “parroquias 

vivas” en las que juntos se rece, juntos se peregrine, juntos 

se descanse, nos alegremos y lloremos y en las que juntos 

celebremos.  Damos gracias a Dios por todos los beneficios 

recibidos durante la preparación y posterior fiesta, y le 

pedimos a él de modo especial por la misión de acompañar 

a los más pequeños.

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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Naix l’associació comarcal “Somriures”
“Per una vida digna i feliç per als nostres fills i filles”

E
l dimarts 24 d’octubre, més de 70 

famílies que formem part del "Projecte 

SOMRIURES" de les comarques 

de L’Alcoià i El Comtat, celebraren una 

assemblea constituïen per donar-li forma 

jurídica al projecte i constituir-se en 

L’Associació “Somriures”, una associació 

sense ànim de lucre amb l’objectiu principal 

de conscienciar a les administracions 

comarcals i la Generalitat de la insuficiència 

de recursos existents per atendre les 

necessitats dels i les joves amb diversitat 

funcional una vegada acaben l’etapa escolar 

obligatòria. Des de l’associació s’impulsarà la 

creació i promoció d’espais públics de suport a la diversitat 

així com l’optimització i ampliació dels recursos ja existents 

a les comarques. 

El 7 de novembre, es va reunir per primera vegada la 

junta de govern que portarà el timó de l’associació en els 

seus inicis i que fou elegida en l’assemblea constituent, 

integrada per 15 membres, tots ells mares i pares amb fills 

dependents i de les localitats més representatives de les 

nostres comarques. 

President: Hipòlit Agulló -pare Pau- (Cocentaina) 

Vice-Presidenta: Carmen Beltrán -mare Adolfo- (Ibi)  

Secretaria: Conchi Conejero -mare Alvaro- (Alcoi) 

Tresorera: Marisa Llorens -mare Luis- (Castalla) 

Vocals: Loli Francés -mare Sergi- (Biar) Luis Enrique Carlos 

-pare d'Elena- (Biar) Lucia Rodriguez -mare de Pau- (Alcoi) 

Carmen Torrejón -mare de Dani- (Alcoi) Mª José Martinez 

-mare de Maria- (Cocentaina) Ani Callado -mare de Natxo- 

(Cocentaina) Loli Sanchis -mare de Rafa- ( Castalla) Mari 

Carmen Simón -mare Adrian- (Ibi) Eva Valero -mare Aitana- 

(Ibi) Charo Valls -mare Alex- (Muro) Desiré Payá -mare 

Cristian- (Muro).

 L’Associació Somriures compta amb el suport, entre 

d’altres, de la Mancomunitat de l’Alcoià-El Comtat (MAC) on 

té inscrita el seu domicili fiscal (C/ Sant Mateu, 3 0380-Alcoi 

-Ed. Àgora-) . Associació SOMRIURES C/SantMateu,3-Ed.

Àgora 0380-Alcoi somriuresprojecte@gmail.com "Per una 

vida digna i feliç per als nostres fills i filles".

 A banda de les gestions purament administratives que 

tenim pendents per acabar de formalitzar l’associació, els 

propers passos a seguir que ens hem plantejat són continuar 

els contactes en el rectorat de la Universitat d’Alacant 

i concretar la visita a la Fundació Lukas de Sant Joan 

d’Alacant amb les diputades de les Corts Valencianes amb 

les quals ja tinguérem una reunió el passat mes de juliol. 

Seguirem informant i donant a conéixer les nostres 

reivindicacions amb il·lusió, esforç i un gran somriure.
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Cocentaina millorarà i restaurarà els camins rurals 
afectats per les fortes pluges de finals del 2016 i principis 
de 2017 amb una inversió de 145.000 euros
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, a través de la Regidoria 

d'Obres i Serveis, ha comunicat  recentment que 

s'executaran en breu els projectes de restauració i 

millora dels sis camins rurals que van sofrir importants danys 

estructurals en les pluges torrencials d'ara fa vora un any 

(entre desembre de 2016 i gener de 2017). El pressupost 

total d'aquestes obres de millora ascendeix a vora 145.000 

euros, els quals seran sufragats per la Diputació d'Alacant, 

concretament són diners provinents del romanent positiu 

del pressupost de l'entitat provincial.

Una vegada que les obres siguen adjudicades per part de 

la Diputació, la seua execució tindrà una durada prevista 

de dos mesos en tots els casos. Els sis camins afectats per 

aquests desperfectes amb motiu de la pluja de finals de 

l'any passat van ser: el Camí de la Boronà, Camí del Frangí 

d'Alt, Camí de Pequís, Camí de la Cabanya, Camí de Penella 

i el Camí de la Penya Banyà. Els danys produïts per l'aigua 

van ser foradades en el ferm dels camins, deformacions 

del terreny, solsides en les vores dels vials... I per tal de 

restaurar tots aquests desperfectes es procedirà a renovar 

el formigó del ferm, s'habilitaran murs de contenció baix 

de les solsides, s'instal·laran noves tanques metàl·liques de 

contenció i s'actuarà en la reparació de canonades d'aigua 

(entre d'altres actuacions més concretes).

Marcos Castelló, regidor d'Obres i Serveis de l'Ajuntament 

de Cocentaina, espera que la Diputació d'Alacant “resolga 

amb celeritat aquestes adjudicacions i així els treballs 

puguen començar com més prompte millor. Els tècnics han 

treballat de valent per a detectar tots els danys produïts per 

la pluja i s'ha detallat amb molta precisió quines actuacions 

s'han de portar avant per tal de restaurar els camins i deixar-

los de nou el més apte possible per al trànsit de vehicles i 

persones. A més, també s'han gestionat tots els permisos 

pertinents per a poder portar a terme aquestes obres, ja que 

no depenen solament dels permisos de l'Ajuntament, sinó 

que també cal comptar amb la Confederació Hidrogràfica del 

Xúquer, del Parc Natural i de la Conselleria de Medi Ambient, 

posat que pràcticament tots els camins estan afectats per 

vies pecuàries i això ha fet que el procés d'elaboració dels 

projectes s'haja allargat més del desitjable. Episodis de fortes 

pluges es poden tornar a produir (de fet, així ho esperem 

perquè els nostres camps i les nostres reserves hídriques 

ho necessiten) i hem d'estar preparats i tindre els camins 

rurals en les millors condicions possibles per fer front a 

aquestes situacions”.
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Cocentaina reclama a l’Estat espanyol un finançament 
autonòmic més just

L
'Ajuntament de Cocentaina ha decidit sumar-se 

als actes programats arreu del País Valencià per a 

reclamar a l'Estat central un finançament autonòmic 

més just. Així es va decidir per majoria durant el passat 

Plenari Municipal del mes de setembre quan, a proposta 

del Grup Municipal Socialista, es va aprovar una moció que 

defensava modificacions en l'actual repartiment de recursos 

per part del Govern central. A aquesta moció es van sumar 

tots els partits amb representació municipal, a excepció de 

Ciutadans.

Per altra banda, PSPV-PSOE, Compromís i Guanyar han 

proposat intensificar les reivindicacions al municipi i penjar 

a la façana de la Casa Consistorial una pancarta (més avall) 

amb el lema 'Per un finançament just / Por una financiación 

justa'.

Per últim, cal apuntar que una àmplia representació 

política contestana va estar present a la manifestació 

convocada el dissabte 18 de novembre, a partir de les 

18 hores, a València. Aquesta convocatòria va aconseguir 

mobilitzar a representants de la societat civil valenciana, 

a UGT-PV i CCOO PV, a la CEV (Confederació Empresarial 

Valenciana) i a la gran majoria de forces polítiques, de 

Cocentaina, totes, excepte el PP.

NP Ajuntament de Cocentaina

Mireia Estepa, alcaldessa socialista de l'Ajuntament 

de Cocentaina, apuntava que “exigir un nou model de 

finançament és la millor forma de defensar l'Estat de 

Benestar i de defensar la possibilitat de transformar la nostra 

economia per a generar més i millors llocs de treball. Aquesta 

és una reclamació que va més enllà dels partidismes, és la 

reivindicació d’un millor futur per a tot un poble, per al nostre 

poble. No demanem res que no ens pertoque per dret, som 

una autonomia infrafinançada i discriminada històricament”.

L’Ajuntament de Cocentaina restaura 30 volums del Jutjat 
de Pau d’un elevat valor etnològic

L
'Ajuntament de Cocentaina ha iniciat la restauració d'un 

important volum de llibres del Registre Civil del Jutjat 

de Pau. En total s'actuarà en un total de 30 volums que 

contenen important i valuosa informació sobre les arrels de 

gran quantitat de famílies contestanes.

Com avançava l'alcaldessa socialista de Cocentaina Mireia 

Estepa, en total es destinaran 700 euros amb la intenció de 

millorar l'enquadernació dels llibres i d'aquesta forma evitar 

que es facen malbé amb el pas del temps i poder conservar 

la informació que ells contenen.

Cal destacar que el llibre més antic que es restaurarà dins 

d'aquesta actuació data del 1870, el que ens indica l'elevat 

valor d'aquest fons documental i patrimonial contestà.

L'actuació de conservació va començar el passat 17 de 

novembre i és molt possible que finalitze abans d'acabar el 

mes. Aquestes feines es fan a les mateixes dependències 

del Jutjat de Pau, ja que els registres no poden eixir de la 

seua ubicació.

Van ser els mateixos responsables del Jutjat de Pau els 

qui van sol·licitar l'ajuda a l'alcaldessa de l'Ajuntament de 

Cocentaina, qui es va mostrar disposada a la col·laboració 

donada la importància de preservar aquesta important 

documentació com font documental i històrica el municipi. 

En paraules de Mireia Estepa: “Des de l'Ajuntament de 

Cocentaina ens estem implicant i esforçant per a mantenir 

en el millor estat de conservació possible tot el nostre fons 

documental, tant aquell que tenim a l'Arxiu Històric com, 

ara, aquest que està al Jutjat de Pau. Sabem que el fons 

arxivístic que tenim a Cocentaina és un els més importants 

del País Valencià i que ens aporta dades molt importants 

sobre la nostra història, les nostres arrels i, a la fi, les vides 

dels nostres avantpassats i de les nostres famílies. Això ens 

ompli d'orgull però també de responsabilitat perquè, com 

a tal, ens hem d'esforçar per mantenir els documents en 

el millor estat possible i evitar que el pas del temps deixe 

marques irreversibles sobre ells”.

NP Ajuntament de Cocentaina
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Cocentaina inaugura la nova coberta de la pista de 
patinatge, una obra innovadora a nivell estatal
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 7 de novembre l'Ajuntament de Cocentaina va 

inaugurar de forma oficial la nova coberta exterior de 

la pista de patinatge ubicada al Poliesportiu Municipal. 

Aquesta infraestructura ha comptat amb una inversió de 

330.000 euros i ha comptat amb el suport econòmic de 

la Diputació d'Alacant i del Ajuntament de Cocentaina, 

gracies al romanent de tresoreria del 2015. Com es va 

poder comprovar, aquesta nova coberta presenta un disseny 

innovador i modern que el situa entre les instal·lacions 

d'aquestes característiques pioneres a nivell estatal.

Com destacava l'alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa, 

aquesta obra era una “promesa” del Govern socialista, i 

després de molt de treball, es veu ara complida, i tot pensant 

en l'esport base del nostre municipi, tant en l'hoquei patins 

com en el patinatge artístic. Per la seua banda, el regidor 

d'Esports Saül Botella apuntava que gràcies a aquesta nova 

coberta es podran distribuir de millor manera els horaris 

del Poliesportiu Municipal i a més es seguirà treballant en 

la millora de les instal·lacions municipals esportives que en 

aquests últims anys estan convertint-se en un referent a les 

nostres comarques. A més, va voler aprofitar l'ocasió per a 

mostrar el seu agraïment especial tant als esportistes, mares, 

pares, personal del Poliesportiu, com també als tècnics de 

l'Ajuntament i a l’empresa constructora, que han treballat 

de valent en aquest ambiciós projecte, i en especial al seu 

company de govern i regidor d'Obres i Serveis, Marcos 

Castelló, responsable sens dubte de que aquest imnovador 

projecte s’ejecutara correctament.

Saül Botella destacava que més d'un centenar d'esportistes 

(entre els membres de l'Hoquei Club Cocentaina, el Club 

Patinatge Artístic Cocentaina i les Escoles Municipals 

Esportives) es beneficiaran d'aquesta considerable millora 

en la pista de patinatge.

En l'acte d'inauguració van estar presents els membres 

dels diversos clubs esportius implicats, així com gran part 

de la corporació municipal, responsables de l'obra i també 

el President de la Federació de Patinatge Salvador Català

Cocentaina inverteix més d’1,2 milions d’euros en la 
millora dels seus polígons

L
'Ajuntament de Cocentaina va iniciar el passat mes 

d'octubre les obres de millora i condicionament dels 

polígons d'Els Algars, les Jovades i Sant Cristòfol, 

amb una valoració total dels treballs d'1.255.677 euros. 

Per a portar avant aquestes obres de millora, el consistori 

contestà es va acollir al Pla de Reindustrialització llançat 

des de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial 

(IVACE), mitjançant el qual l'organisme autonòmic es fa 

càrrec d'un 70-75% de la despesa total de l'obra. Així 

mateix, l'Ajuntament de Cocentaina ha aportat al voltant 

d'uns 400.000 euros als tres projectes, una quantitat de 

diners provinents del romanent positiu de Tresoreria de 

l'exercici 2016, sense haver així de recórrer a cap préstec 

ni a finançament extern.

Per a poder acollir-se a aquest Pla de Reindustrialització de 

la Generalitat Valenciana, els tècnics municipals de l'Oficina 

Tècnica van treballar de valent durant el passat mes d'agost 

per a elaborar tota la documentació necessària i enllestir 

els projectes d'actuació. Les actuacions plantejades es 

centren en la millora de tots els serveis existents actualment 

als polígons, d'acord amb les necessitats actuals de les 

indústries que ja treballen al nostre poble, així com facilitar 

les infraestructures per a la implantació de noves indústries 

que puguen arribar a Cocentaina en un futur. Cal destacar 

que entre els tres polígons més amunt mencionats - Els 

Algars, Jovades i Sant Cristòfol-, s'acumulen més d'un milió 

de metres quadrats de sòl industrial. Entre les obres que 

estan portant-se avant, les quals han de finalitzar abans 

que acabe l'any, trobem la millora d'enllumenat públic, 

millores en les zones verdes, senyalització i identificació de 

carrers, millora en els serveis contra incendis, remodelació 

dels vials...

NP Ajuntament de Cocentaina
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El PP de Cocentaina penja la Reial Senyera al Castell

D
esprés d’anys amb la bandera inconstitucional, els 

populars de Cocentaina han penjat, el dia 7 d’Octubre, 

la bandera oficial de la Comunitat Valenciana; la Reial 

Senyera.

Segons confirmen des de la formació, es va presentar 

un registre d’entrada en Febrer d’aquest any que no ha 

tingut resposta escrita. El permís verbal de l’Ajuntament 

col·lisiona amb el que també han donat a la formació 

Col·lectiu-Compromís per Cocentaina amb la quadribarrada 

de Catalunya.

Des de la formació popular asseguren que “és un fet 

històric veure la Reial Senyera penjada des de el Castell de 

Cocentaina, l'estampa, quedarà per a la història de la pau i 

la concòrdia de tots els que ens sentim valencians”.

NP Partit Popular de  Cocentaina

Por culpa de la “Manco”, los animales abandonados ya 
no tienen albergue

H
asta ahora el Ayuntamiento de Ibi (PP) asumía los 

costes de albergar los animales abandonados de 

Cocentaina. Nuestra localidad pagaba tan solo los 

costes del traslado y la manutención, todos los derivados 

del mantenimiento de las instalaciones y los gastos de la 

actividad corrían a cargo de nuestros vecinos. Costes que 

ascendían a 50.000€ para Ibi, en tan solo dos años.

No podemos sino darles las gracias por los servicios que, 

perdiendo dinero, nos han brindado. Las acusaciones de 

nuestra alcaldesa –dando a entender que la decisión fue 

unilateral- son absolutamente falsas y solo intentan tapar 

su inoperancia: la mancomunidad dónde participamos 

(presupuestada en más de 400.000€ anuales) prometió 

en 2015 la construcción de un albergue y ahora no hay NI 

UNA SOLA piedra puesta, ni una. Pero dicen que siguen 

redactando algo, que por cierto debe estar muy bien 

redactado porque llevan dos años revisándolo.

¿Qué han hecho todo este tiempo? ¿Para qué sirve este 

nuevo órgano que “aspira a fer operatius plans, programes 

NP Partit Popular de  Cocentaina

i projectes que recolzen i orienten als actors socials per a 

aprofitar de manera sostenible els recursos”? ¿Están usando 

la palabrería para vivir del cuento a costa del contribuyente?

Rotación de cargos de designación política, objetivos que 

no se cumplen, duplicidades administrativas e inflación 

administrativa son los puntos que sí está cumpliendo la 

“Manco” Alcoià-Comtat hasta el día de hoy.
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Una tardor més sostenible
Gest de desembre: 

Rebutjar bosses de plàstic a l´hora d´anar a comprar.

Ens acostem a dates especials, de molts regals, compres 

i gestos que ens inviten a anar acumulant bosses de plàstic, 

sense ser conscients de l'alt valor contaminant, s'estima 

que cada espanyol consumix, cada any una mitjana de 238 

bosses de plàstic, un costum que es traduïx en un volum de 

residus que supera les 97.000 tones. Una vegada realitzada 

la compra, la major part de les bosses són rebutjades sense 

control i apareixen en llocs dispars com els mars, amenaçant 

als ecosistemes marins. Per a 2018 és la data límit per a 

deixar d'existir les bosses de plàstic gratis, és moment de 

començar a prendre consciència i deixar d'usar-les encara 

que es puguen comprar. Aconseguim tindre un Nadal més 

responsable.

¿Qué hem fet?

Participar en el programa d'Aula compartida. De manera 

conjunta amb l'Institut Pare Arques, s'ha posat en marxa este 

programa formatiu, dirigit a alumnes en edat d'escolarització, 

que presenten taxes altes d'absentisme escolar, perduda de 

motivació i fracàs escolar. Amb este programa experimental 

es busca tornar a connectar als jóvens amb el món formatiu. 

La Regidoria de Medi Ambient, participa en este procés 

formatiu, des de la pràctica, col·laborant amb els 10 jóvens 

en la gestió i cultiu d'una parcel·la en l'Hort Urbà L´Alcavonet. 

Els divendres al matí, estos jóvens guiats pels seus tutors, 

experimenten en la seua parcel·la, cultivant les verdures 

de temporada, reg, sistemes d'abonat orgànic, així mateix 

formes per a compostar de manera natural.

Una experiència que inicialment era aliena als alumnes, 

però conforme passen les setmanes, esta animant i 

fomentant la pràctica de l'agricultura i el coneixement 

del nostre paisatge rural, generant un treball en equip i 

descobrint les possibilitats de l'agricultura de proximitat i la 

importància de la mateixa en els beneficis que aporta a la 

nostra salut, experiències que es complementen amb un 

taller de cuina. Este programa experimental té una vigència 

d'un any escolar i amb el poc de temps d'implementació els 

canvis són notables en els alumnes.

Millores en diverses sendes en el Parc Natural de Mariola. 

En este últim mes, de manera conjunta amb la brigada del 

Parc Natural Serra Mariola, s'ha executat el manteniment 

i reparació en les diverses sendes, actuacions centrades 

en tres trams: en la ruta roja del Parc Natural de la Serra 

Mariona (PR-V37, el tram entre Santa Bàrbara i el Castell 

i senda de la penyeta blanca de Sant Cristofol al Cami de 

la costa) i a la senda PR 37/27 en el seu accés a la Penya 

Banyá, actuacions basades en la reparació i instal·lació de 

barana de fusta tractada, reparació del ferm i la correcció 

dels processos erosius que afecten el pas dels excursionistes 

per estes sendes. Esta actuació s'emmarca en l'acord fixat 

entre la direcció del Parc de Mariola i l'Ajuntament, per mitjà 

de la col·laboració amb les brigades del parc i l'aportació 

dels materials per part de l'Ajuntament.

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

Isabel Sancho- ADL
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Gran concert de l’Ateneu Musical Contestà en honor de 
Santa Cecilia
Paco Insa

E
l dissabte 25 de novembre a les  19 hores va tindre lloc 

el Concert en honor de Santa Cecilia al Centre Cultural 

el Teular. Presentat per Mariola Reig la Societat Ateneu  

Musical Contestà, com tots els anys per aquesta data, va 

dedicar el Concert a la patrona dels músics.

En un any en que la banda està de enhorabona, voldria 

felicitar-los per eixe gran èxit que varen aconseguir al 

guanyar el primer premi en el Certamen de Música  Festera 

de la Ciutat d’Alcoi, celebrat el dia 23 de setembre en el 

teatre Calderón.

Quan encara  estem sabotejant  eixos 5 dies de la Fira de 

les emocions, la Fira de les Fires, i encara podem retindre 

les notes musicals del Concert de Fira de Tots Sants en que 

la  Banda Jove va ser protagonista juntament amb la Banda 

Jove de “L’Araña” d’Albaida, volem des d’ací felicitar-los  

en aquest any de 2017 en que celebren els seus 25 anys.

La Banda Jove de l’Ateneu  a partir de l’any1989 va 

començar a fer els seus pinets, fins que en 1992 varen 

formalitzar  la seua Banda i durant tots els anys d’existència, 

l’objectiu ha segut el formar als futurs  components de la 

Banda. En els anys 90 varen participar en les quatre edicions 

de la Festa Musical del xiquet organitzat per l’Ateneu i al llarg 

de tots estos anys, han realitzat audicions en tots els centres 

Educatius de Cocentaina, i han estat convidats per actuar 

en algunes localitats de la Comarca.  Han participat en  les 

Trobades  Comarcals de Joves intèrprets que organitza la 

Delegació comarcal de la Federació de Societats Musicals  

de la Comunitat Valenciana.

La Banda Jove va estar dirigida, en principi, pel clarinetista 

Eduardo Bernabeu que, per motius professionals, va tindre 

que deixar-la en 1995, i després d’alguns anys d’inactivitat, 

intervingueren alguns musics en qualitat de directors 

convidats com Carlos Jover i seguidament va ser represa 

pels professors  Ángel Martínez Caballero i Francisco Varóÿ. 

En 1998 amb motiu d’un canvi de gestió en l’escola de 

Música de l’Ateneu, va haver un rellançament de la Banda 

Jove, que passà a dependre de l’Escola i ser coordinada per 

l’associació de pares i mares d’alumnes, agafant la batuta 

el també contestà Rafael Faus Uris. Cal destacar el Festival 

de Bandes Joves en honor de la Mare de Déu del Miracle, 

el qual porta ja uns dotze anys, compartint escenari amb 

varies bandes joves d’arreu de la Comunitat, a més d’eixides, 

intercanvis  i moltes convivències musicals. L’any 2002 la 

Banda Jove de l’escola de l’Ateneu torna formar part de la 

Banda, i agafa la batuta Jose Javier Alvado Serrano, el qual 

va realitzar una gran llavor amb els més xicotets. D’eixe 

temps, podem destacar el Primer premi obtingut en 2011 a 

Beniarrés al Primer Certamen “Aulos” per a Bandes Joves, 

on la nostra Banda Jove va obtindre la màxima puntuació 

amb 52 membres participants. Posteriorment va agafar la 

direcció Ester Aparici Semper, que va estar dos anys, ja que 

per motius professionals, va deixar la batuta en el Concert 

de Santa Cecilia de 2013. En l’actualitat, la Banda Jove de 

l’Ateneu Musical té 35 membres i un funcionament propi 

amb la seua junta directiva, participa activament en concerts 

didàctics  a Cocentaina , amb col·laboració  de les escoles 

del poble. El seu director titular és Juan Soler Sellés, que 

amb la Presidenta de la Banda Jove Sara Catalá Montava, 

es disposaren a donar la benvinguda als nous músics que 

des de  l’Escola José Insa Martínez  entraren eixe dia  com 

a components de la Banda Jove. Ells son: Román Reig 

Sansalvador  (Clarinet); Jaime Gozálbez Navarro     (Clarinet); 

Diego Moya Pérez (Saxofon); Guillem Pascual Pérez  (Saxo) 

i J.Arnau Vaello Fernández (Trompeta). Tots ells pujaren a 

l’escenari i una vegada col·locats cadascú al seu lloc, va 

començar la primera part del concert, per al qual havien 

estat preparant  una bona selecció, en aquest any en que 

estan celebrant el seu 25 Aniversari, i començaren amb un 

pasdoble titulat: “Arte españa.” Original de Santiago Revert 

Cantó, està inspirat i dedicat a l’escultor i amic Moisés Gil. 

Es tracta d’un pasdoble fester amb aires andalusos, de 

caràcter alegre i popular compost en l’any 2015, finalista i 

segon premi de composició en el Concurs de pasdobles en la 

localitat valenciana de Montroy.  Amb aquesta interpretació, 

la Banda Jove de l’Ateneu, va voler agrair a Moisés la seua 

col·laboració incondicional amb la banda jove en aquestos 

darrers anys. Després seguiren amb “Springtime” de 

Rob Ares, una peça per a trombó solista i Banda. Una 

peça excepcional que interpretaren amb un bon saber, 

destacant al solista de trombó, Enrique Oltra Camarero.  

Tot seguit avançaren amb una obra del director titular , 

composada per a la novena Trobada  de Escoles de Música 

de l’Alcoià-Comtat, celebrada el dia 20 de maig d’aquest 

any 2017  al poble de planes, “La Cirera encantà” , la qual 

està basada  en temes populars de Planes i el voltant de 

la comarca. Una esplèndida obra, a la que la Banda Jove 

va saber donar-li el seu vertader sentit, traspassant-lo al 

públic present. Abans de començar la següent obra, ens 
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varen sorprendre amb un Audiovisual sobre 

fotos i vídeos en commemoració del 25 

Aniversari de la Banda Jove. Molt emotius 

foren  aquells records i tot seguit la Banda 

Jove es va disposar  a interpretar “Los viajes 

de Gulliver” de Bert Apermont, la qual està 

basada en la novel·la de Jonathan Swift.  

Encara que ha sigut considerada una obra 

infantil, en realitat és una sàtira feroç de la 

societat i la condició humana, camuflada  

com un llibre de viatges pintorescos dividida 

en quatre parts en que el seu director, Juan 

Soler Sellés, va saber donar compte del bon 

fer de la Banda Jove .

Després d’un breu descans, tot plegat 

començaren la segona part del Concert 

de Santa Cecilia, i a tot açò, la presentadora va cridar a 

l’escenari al director titular de la Banda José Miguel Fayos 

i al President de l’Ateneu Franjo Reig Insa  que varen rebre 

als nous músics que entraren aquella nit en la Banda: Coral 

Blanquer Piña   (Flauta) i  Carlos Navas Tormo  (Trompeta). 

Abans de començar, el  president de la Banda Franjo Reig 

Insa va dir unes paraules d’agraïment a les entitats que han 

fet possible el concert i sobretot als socis i públic en general  

perquè sense ells, aquell acte no tindria sentit.

Tot seguit, continuaren el Concert en honor a Santa Cecília 

i en aquesta segona part, la Banda de l’Ateneu Musical 

Contestà, sota la batuta del seu director José Miguel Fayos, 

van preparar un selectiu programa que el van iniciar amb: 

“Cien años de suspiros” . Passdoble  del compositor Santiago 

Quinto Serna de Albatera, sobre motius de “Suspiros 

de España , guardonat amb el premi especial “Maestro 

Álvarez”. En aquesta peça el compositor pren com a punt 

de partida el arxiconegut pasdoble “Suspiros de España”, 

que a través de diversos processos de construcció, pot donar 

forma a un nou pasdoble. D’aquesta manera tant musical, es 

va rendir un homenatge a una de les peces de referència del 

repertori popular. A continuació,  va sonar el “Canticle of  the 

creatures” de  James Curnow. Una peça d’aquest compositor 

nord-americà ,inspirada en el “Cántico de la criaturas” de 

Sant Francesc d’Assis. El text és un cant d’alabança cap a 

la Natura i les seues criatures que l’autor converteix, amb 

la seua música, en una exaltació a la Pau i la Concòrdia . 

La Banda Ateneu Musical, va estimar per a finalitzar aquest 

Concert de Santa Cecilia, una peça força original i suggestiva: 

“Glenn  Miller  Medley” (1996). Glen Miller (1904 –1944), 

va ser un gran músic i un dels arranjadors més prolífics, 

sobretot amb les seues peces més reconegudes com “Little 

Brown  Jung”, “In the Mood”, “Tuxedo Junction”, “American 

Patrol” o “Moonligth Serenade”. En aquesta obra, la Banda 

va conformar una selecció en homenatge a la figura universal 

de Glenn  Miller a través de la seua música. I realment va 

ser tot un recordatori d’homenatge al primer Concert que 

l’Ateneu, va realitzar després de la seua fundació.

En definitiva vàrem poder  gaudir d’un bon Concert i millor 

celebració de la Festa de la seua  Patrona  Santa Cecilia, 

com també del 25 Aniversari de la Banda Jove de l’Ateneu 

Musical Contestà. Finalitzat el concert varen celebrar la festa 

de Santa Cecilia amb un sopar de germanor.

Però sobretot enhorabona pel Premi de Música Festera 

d’Alcoi celebrat el 23 de setembre en el Teatre Calderón,  

i felicitats per eixe meravellós concert  del t dia 25 de 

novembre en que el públic present va premiar a la Banda 

amb un llarg i calorós aplaudiment. 
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Festival d’orquestres de plectre

E
l passat 12 de novembre l’Orquestra 

de Pols i Plectre «La Paloma» va  

participar en companyia de l’Orquestra 

de Pols i Plectre l’Harmònica Alcoiana, en 

un extraordinari concert, al Centre Cultural 

el Teular.

Concert que s’emmarcava dins de les 

activitats programades per la Federació 

d’Orquestres de Pols i Plectre patrocinades 

per la Diputació d’Alacant. El concert va 

comptar amb l’estimable col·laboració de 

Ràdio Cocentaina, la veu del Comtat, i de 

la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 

Cocentaina, que va fer possible que el concert 

es realitzara ací, a Cocentaina. 

Aquests intercanvis culturals i musicals són 

una manera de fomentar i d’enfortir les relacions 

humanes. Tots els components d’aquestes dues 

entitats, 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.

El concert va constar de dues parts: la primera 

va estar a càrrec de l’Harmònica Alcoiana. 

Aquesta centenària Orquestra es va fundar 

en 1915, per la qual cosa és una entitat més 

que centenària. Al llarg de la seua història ha 

estat dirigida per grans músics i grans directors, tots grans 

entusiastes de la música de plectre, cadascun dels quals 

han deixat la seua empremta, tant musical com personal; 

hem de dir que entre els anys 1976 al 1987, l’Orquestra 

va estar dirigida per un gran músic i paisà nostre:  Miguel 

Picó Biosca.

Sota la direcció de Jordi Sempere Azorín, l’Harmònica 

interpretà música composta per autors alcoians. En primer 

lloc, interpretaren d’Amando Blanquer; «Suit Galaica», que 

va constar de tres moviments: Alborada, Cantiga i Muñeira. 

Continuant amb «Ecos Levantinos» de Gonzalo Barrachina, 

en el seu primer i quart moviment, en la romeria, i dansa 

característica. De Gonzalo Blanes interpretaren la marxa 

mora, «A la Meca». Va finalitzar la seua actuació amb música 

de José Carbonell en el quart moviment, «Amanecer», de 

l’obra «Leyenda». 

En finalitzar aquesta primera part, tot el públic assistent 

va premiar la seua excel·lent interpretació amb calorosos 

aplaudiments. 

La segona part va estar a càrrec de la nostra Orquestra 

de Pols i Plectre «La Paloma», que com ja és habitual ens 

va preparar un programa amb molta cura i força atractiva; 

començant la seua actuació amb el pasdoble «El K’SAR-

EL-YEDID», del compositor alcoià Camilo Pérez Monllor. 

Continuat amb l’obertura «IMPERIA» de Marius Maciocchi. 

De M. F. Caballero, interpretaren el «Coro de repatriados» 

i la «Jota», de la sarsuela «GIGANTES Y CABEZUDOS». Es 

va tancar el concert amb una selecció de bandes sonores 

de pel·lícules molt conegudes: «UN MOMENTO PARA 

MORRICONE» de Morricone - De Mej. Igual que en la 

primera part, tot el públic present va esclatar amb forts 

aplaudiments.

Tots els que vam assistir a aquest concert ens vam quedar 

impressionats i al mateix tems plens de satisfacció de 

poder escoltar a dues de les millors orquestres de plectre, 

reconegudes per tot l’estat espanyol, com ho demostren tots 

els seus premis i guardons aconseguits en la seua història.

Tan sols cal felicitar-los i donar-los l’enhorabona per aquest 

extraordinari concert que ens van regalar.

Joan Jover i Domínguez
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El trombonista contestà Javier Colomer protagonitza dues 
estrenes mundials en 15 dies

J
avier Colomer, trombonista de Cocentaina protagonitza 

dues estrenes mundials en tan sol 15 dies de diferència.

La trajectòria artística del músic *contestà li porta a 

ser el protagonista de dues obres de gran dificultat escrites 

per dos compositors de prestigi els quals han pensat en el 

seu instrument com un potencial recurs artístic i musical.  

Concretament aquests instruments són el Trombó Baix i el 

Trombó Contrabaix per als quals el repertori no és realment 

extens.

Javier posseeix diverses obres escrites per a ell en aquests 

últims anys, la qual cosa fa que el repertori d'aquests 

instruments haja anat creixent i siga d'interès per a diversos 

compositors actuals.

Aquestes dues últimes obres, destaquen per utilitzar els 

dos instruments (Trombó Baix i Trombó Contrabaix) en la 

mateixa obra. Aquest aspecte li dona un toc d'interès fora 

del comú. El fet d'haver de tocar els dos instruments en la 

mateixa peça ha significat un repte tant per a l'intèrpret com 

per als compositors.

El primer d'aquests concerts titulat Concert for Bass 

Trombone and Wind Band (Concert per a Trombó Baix i 

Banda) va ser estrenat per Javier Colomer el passat 29 

d'Octubre de 2017 en l'Auditori de la Diputació d'Alacant 

(ADDA) al costat de la Banda Simfònica Unió Musical 

d'Almoradí sota la direcció d'Àngel Crespo. L'obra ha 

sigut composta pel compositor valencià nascut a Énguera, 

Francisco José Martínez Gallego, professor d'Harmonia, 

Anàlisi i Fonaments de Composició en el Centre Professional 

de Música ‘Mestre Molins’ de Quart de Poblet. L'obra després 

de la seua estrena va despertar l'interès d'alguns directors 

de bandes d'Alacant que van assistir a l'esdeveniment per a 

poder interpretar-la de nou pel trombonista Javier Colomer.

El segon concert estrenat per Javier Colomer titulat 

Continental Concerto (Concert Continental) va tenir lloc el 

passat 16 de Novembre en l'Auditori Nacional de Madrid, 

al costat de la Banda Simfònica Municipal de Madrid 

dirigida per Rafael Sanz. L'obra ha sigut composta pel 

compositor nord americà Gregory Fritze, professor de la 

prestigiosa escola superior d'EUA, Berkley School of Music. 

Cal destacar que Javier Colomer ha sigut el primer Trombó 

Baix – Contrabaix a tocar com a solista en l'Auditori Nacional 

gràcies a aquesta estrena i amb una de les millors bandes 

professionals de l'estat espanyol.

Ambdues obres ara seran interpretades en les temporades 

2018 -2019 en diferents auditoris tant espanyols com 

estrangers pel trombonista Javier Colomer.
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El Centre d’Estudis Contestans presenta la mostra 
“Cocentaina. Imatge de l’antigor IV
També van presentar la revista “Alberri. Quaderns d’Investigació en la 
seua 27 publicació
Redacció. fotos: Paco Sempere

E
l divendres 24 de novembre es presentava el número 

27 de la revista “Alberri. Quaderns d’Investigació” 

del Centre d’Estudis Contestans al Centre Social Real 

Blanc.

“L’Alberri” va eixir a la llum en 1988 i d’aleshores ençà, 

ha aconseguit publicar 27 edicions, sent una revista que a 

més, s’intercanvia amb tota mena de publicacions sobre 

prehistòria, arqueologia, història i etnologia.

El fet d’aplegar a les 27 publicacions diu molt de la serietat 

i el bon fer del Centre, ja que han sabut mantenir l’alt nivell 

de la publicació i els treballs que s’hi presenten. I diu molt, 

perquè moltes publicacions d’aquestes característiques han 

quedat en el camí, malgrat estar recolzades per entitats 

acadèmiques.

La revista n. 27 de l’Alberri compta amb 272 pagines i és, 

per tant, la més grossa de les publicades. El seu contingut és 

ben variat i compta amb 8 articles amb temes arqueològics 

com és l’època del Bronze a la comarca de la Marina Baixa 

i Alta, la fauna d’eixa zona, l’època romana a Cocentaina, 

altre que es centra en Juan de Juanes i la possibilitat de que 

fora fill de Cocentaina, el senyoriu de Fraga, la Fira del segle 

XVIII i les pintures de la bóveda de l’Església  Salvador.  La 

presentació de la revista va anar a càrrec de Josep Maria 

Segura, director del Museu Arqueològic d’Alcoi. 

Però a més a més l’acte el varen fer  coincidir amb la 

inauguració de l’exposició “Cocentaina imatges de l’antigor 

4” que ens mostra les fotografies de Luis Riera. Luis Riera 

de ben jove es va aficionar a la fotografia i amb la seua 

càmera fotografiava qualsevol esdeveniment, des de partits 

de futbol, corregudes de bous, pinyates, tir de coloms i sobre 

tot les nostres festes de Moros i Cristians, estem parlant de 

fotografies dels anys 1950-1960. En dita època no hi havia 

fotògrafs professionals, tan sols un grup reduït de persones 

com ara Luis Riera. Aquestes imatges constitueixen un 

document gràfic extraordinari sobre la societat contestana 

en dit període. A hores d’ara, aquest tresor cultural es troba 

digitalitzat i en un procés molt avançat de restauració gràcies 

al treball de José Juan i Paco Sempere. 

La exposició fotogràfica (la quarta que realitza el Centre 

d’estudis) son la memòria d’un temps en els inicis de la 

fotografia moderna, són imatges per al record que tornen al 

presenta de la ma de Centre d’Estudis Contestans.

El motiu de realitzar dita exposició i edició del catàleg, és 

que enguany s’han complit 100 anys del naixement de Luis 

Riera. Luis Riera provenia d’una família industria adinerada 

(les sabates Riera que tenien un gran seu aci a Cocentaina 

en el que ara és Textiflok). Format per seguir amb el negoci 

familiar empresarial, Luis buscava temps per poder practicar 

les seus aficions com la caça, la pesca, i com no la fotografia, 

de fet en sa casa, (el xalet de Riera) es va fer un laboratori 

fotogràfic on poder revelar tot allò que càmera en ma, 

captava d’aquells temps, dels seus moments, de les seus 

aficions i també de les festes (eixia a la filà Llana).

Doncs bé, en l’exposició d’enguany podem gaudir de vora 

un centenar de fotografies que a més conformen el catàleg 

que també es va presentar. La mostra podrà ser visitada al 

Centre Social Real Blanc fins que passe la festivitat dels Reis.
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Ceip Sant Joan Bosco i la Fira
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Roig, groc, dolç i salat. La tardor al Ceip Real Blanc

D
iuen que ja ha començat la tardor !!!! Si, si. I que, 

encara que no ho parega prompte vindrà l'hivern i pot 

ser, ploga. I al nostre pati ho podrem observar.

Al llarg del mes de setembre, octubre i novembre 

hem observat amb atenció com el pati de l’escola s'ha 

transformat, les fulles d'alguns arbres han canviat de color 

i han començat a caure. 

Ceip Real Blanc

Les moreres i l'arbre de l'Amor destaquen pel seu color 

groc que està pintant el terra. L'hort d'infantil està a punt i 

preparat per a plantar. És en aquestos espais on observem, 

experimentem, descobrim, juguem, llegim i compartim 

experiències enriquidores on les famílies també han 

participat: fireta d'infantil, esmorzar de fira organitzat per 

6é, la castanyera i el gegant, preparació de l'hort d'infantil.
I per a acomiadar-nos bé de la tardor hem visitat la Font 

Roja on els xiquets i xiquetes d'infantil 5 anys, 3r i 4t han 

pogut veure, olorar, escoltar, tocar i tastar. Han conegut 

espècies de flora, com l'auró, el fleix, el teix, lligabosc, 

espantallops... 
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S'han sorprès amb les cartes de presentació (petjades, 

caques, amagatalls) que deixen els animals que allí viuen: 

porc senglar, rabosa, pit roig. Han descobert alguns antics 

oficis observant la carbonera, el forn de cal, les caves. 

En definitiva, han passejar per l’escenari dels contes “El 

Reiet sabut”, “El barranc de l’Infern”, “Els fantasmes del 

mas de Tetuan” i “Els donyets del bosc” escrits pel nostre 

company Raül Verdú, atrapats per la màgia i aventures dels 

seus personatges. 

Com sempre, ha sigut una experiència molt enriquidora. 

Adéu tardor!!. Continuarem gaudint aquest proper hivern 

amb els tresors naturals que amaga el nostre pati.

Fireta al Real Blanc
Ceip Real Blanc

E
l Ceip Real Blanc, ha organitzat enguany ,la seua 

particular fireta al pati de l´escola, com un anticipi a 

la tradicional Fira de Cocentaina. Per endolçar el dia 

i fer goleta, vam convidar tot l´alumnat  a xocolate. Al llarg 

del matí, van anar baixant les diferents classes al pati, per 

a gaudir d´allò què ens havien preparat.

Els amfitrions d´aquesta activitat, els alumnes de 6é 

primària, van idear i planificar les diverses paradetes, amb la 

col·laboració dels mestres. En cadascuna d´elles, i envoltats 

amb música de fira, tots els alumnes de primària, vam 

poder degustar dolços variats que l´alumnat havia  comprat 

o elaborat: torró, creps, natilles, pastís de xocolate, fruïts

secs, dolços típics àrabs,..

Per a dinamitzar encara més el pati, en cadascuna de les 

paradetes, els xiquets i xiquetes del Real Blanc, van poder 

disfrutar amb activitats variades que els majors de l´escola 

els havien preparat:  jocs de coordinació, jocs tradicionals, 

disfresses, cursa de sacs, estàtues musicals,..

Va ser un dia molt agradable i enriquidor per a tots i a totes. 

Esperem que aquesta siga la  1ª Fireta al Ceip Real Blanc 

i el proper any continuem amb aquesta divertida iniciativa.
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NADAL JOVE 2017

J
a tenim tancades totes les propostes que vos oferim per aquests dies de Nadal. Enguany repetirem algunes de les 

ja habituals i, com sempre, vos n’oferim de noves i que esperem que vos agraden. Tindrem un poquet de tot: tallers 

de manualitats, escola de Nadal, campionats, un escape room i tancarem amb un viatge a Madrid. A continuació, 

trobareu la programació provisional. Vos recomanem que ens consulteu els dies i les hores definitius, ja que algunes 

activitats poden canviar de data o hora els pròxims dies (podeu consultar-ho també en el nostre Facebook)

Escola de Nadal

Els dies 26, 27, 28 i 29 de desembre i el 2, 3, 4 i 5 de gener els més menudets i menudetes (des de 2n d’Infantil), 

podran gaudir dels matins més divertits a la Casa de la Joventut. L’Escola de Nadal tindrà l’horari de 9 a 13:30 h i els 

xiquets i xiquetes gaudiran de nombroses activitats per a passar aquests dies molt entretinguts. Les places són limitades 

i el preu d’inscripció és de 60 €.

Tallers de Hama Beads i Xapes

Repetim els tallers amb més èxit de tots els nadals. Farem les nostres pròpies figures i xapes d’agulla personalitzades 

amb les figures i imatges que vulguem (i després ens les endurem a casa). Enguany seran el 26 i el 28 de desembre, a 

la Casa de la Joventut i des de les 16:30 h. La participació és gratuïta i no cal fer inscripció prèvia.

Vesprades a la Casa de la Joventut

Com sempre, a banda de les activitats programades, a les vesprades de Nadal teniu la possibilitat de fer més coses a 

la Casa de la Joventut: videojocs, futbolí, jocs de taula... Consulte-nos els horaris.

Escape Room “El tresor de Calicó Jack” 

A la Casa de la Joventut i el dimecres 27 de desembre a les19 h et proposem una divertida activitat. Un tresor amagat 

en una illa i diverses empreses de recuperació de tresors, de les quals formareu part, tenen sols una hora per a trobar-lo 

i eixir de l’illa abans que el volcà entre en erupció. Pistes, enigmes, un volcà... i un tresor. T’apuntes? Inscripció prèvia 

gratuïta a la Casa de la Joventut (des de 13 anys fins...). Places limitades.

Torneig de “La Fallera Calavera” 

A la Casa de la Joventut i el dimecres 3 de gener a les 18 h. 

Apunta’t al primer campionat del joc de cartes valencià més de 

moda (també pots vindre a vore l’ambient) i guanyar premis 

del joc (1 camiseta, 1 pack expansió, una novel·la i 2 cartes 

extraordinàries d’Ausiàs March). Inscripció prèvia gratuïta a 

la Casa de la Joventut. Places limitades.

Viatge a Madrid al musical “Billy Elliot” 

El dissabte 13 de gener ens anem a Madrid a gaudir del 

musical “Billy Elliot”. Eixirem de Cocentaina a les 7 h i tenim 

entrades de platea per a la sessió de les 17:30 h. El preu és 

de 98 € (inclou entrada i autobús). Tornada a la finalització de l’espectacle. Inscripcions fins el 20 de desembre a la Casa 

de la Joventut. Places limitades
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La Fira de Tots Sants en el Centre El Respir

D
es del Respir, acomiadem el mes d'octubre celebrant 

l'arribada d'un esdeveniment molt volgut i esperat a 

la localitat de Cocentaina i a la seua comarca: la Fira 

de Tots Sants.

Per això, les setmanes anteriors hem organitzat una sèrie 

d'activitats especials al voltant d’aquesta gran festa. Es va 

realitzar un taller de pintura per a crear un mural amb la 

temàtica de la Fira que va servir per a decorar les sales 

del Centre Respir, mentre els usuaris i les usuàries anaven 

explicant anècdotes i records lligats a aquest esdeveniment.

El 30 d'octubre, ho vam celebrar amb un esmorzar típic i 

tradicional del nostre poble, on no van faltar les llonganisses, 

aigua-sal, embotit i dolços típics. Vam amenitzar l'ambient 

amb música popular de la zona, acompanyats per familiars 

i per l'Associació de voluntaris i voluntàries que col·laboren 

habitualment amb el Respir.

El 31 d'octubre, vam fer una eixida per a continuar gaudint 

de la Fira, passejant pels seus carrers decorats i recorrent 

tot tipus d'olors i de sabors típics, en un matí assolellat en el 

qual els nostres usuaris i usuàries van poder viure l'ambient 

de la Fira d'enguany. En arribar a l'Ajuntament, va baixar a 

saludar-nos l'alcaldessa, Mireia Estepa.

Des del Respir, volem recalcar que aquesta activitat no 

haguera sigut possible sense la col·laboració de l'Associació 

de voluntaris i voluntàries, els alumnes del Taller d'Ocupació 

«Cocentaina Actua» i els familiars d'usuaris i usuàries: des 

d'ací el nostre agraïment de tot cor.

La programació d'activitats de la Fira va finalitzar el dilluns 

6 de novembre amb la visita de l'alcaldessa de Cocentaina, 

Mireia Estepa, i de la regidora de Fira, Mariona Carbonell, 

que van obsequiar a tots els usuaris i usuàries del centre 

Respir amb exquisits dolços típics.

CAMPANYA DE VACUNACIÓ ANTIGRIPAL 2017 EN EL RESPIR

La vacuna contra la grip és una de les més recomanades 

pel Sistema Nacional de Salut. Sobretot, en la població major 

de 65 anys, ja que són grups de risc de patir complicacions 

i ingressos hospitalaris més freqüents en contraure-la. Per 

açò, el passat 27 d'octubre, i en coordinació amb el Centre 

de Salut de Cocentaina, va tenir lloc en el Centre Respir la 

campanya de vacunació contra la grip.

Segueix-nos cada dia al 107.9 FM
També ens pots seguir al facebook i visitar 
la nostra web www.radiococentaina.com
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Les alumnes del Programa d’Aula Compartida (PAC) de 
l’Institut Pare Arques participen en l’acte commemoratiu 
del Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones

E
l dia 25 de novembre fou declarat Dia internacional 

contra la Violència cap a les dones en el primer 

encontre feminista d’Amèrica llatina, que es va celebrar 

a Bogotà en juliol de 1981. En aquest encontre, les dones 

van denunciar la violència de gènere en tots els àmbits de 

la societat, els maltractaments i els assassinats a la casa 

familiar, les violacions, l’assetjament sexual i la violència en 

general cap a les dones.

Es va elegir aquest dia per a no oblidar l’assassinat de les 

germanes Mirabal, tres activistes mortes en 1960 a mans 

de la policia secreta del dictador Trujillo, a la República 

Dominicana. En 1999 l’ONU va donar caràcter oficial a 

aquesta data.

En coincidir el dia en dissabte, al nostre poble va ser 

divendres 24 quan es va commemorar el dia Internacional 

per a l’eliminació de la violència contra la dona. A les 12 

del migdia i a la plaça de la Vila, davant del Ajuntament, va 

tindre lloc la lectura del manifest del Dia Internacional per 

a la eliminació de la Violència contra les Dones i dinàmica 

de textos a càrrec dels i les alumnes del Programa d'aula 

compartida (PAC) de l'Institut Pare Arques.

A més es va fer una proposta escènica al voltant de les 

víctimes de la violència de gènere amb la participació de 

l’alumnat, professorat i comunitat educativa de l'Institut 

Pare Arques. Va ser una representació molt impactant, molt 

directa i molt precisa, malauradament, la realitat en la que 

viuen moltes dones.

Ja per la vesprada va tindre lloc la projecció, per una 

part, del curtmetratge “Un miler de raons”, i per l’altra, 

dels treballs realitzats per l’alumnat de l’aula de música de 

l’IES Pare Arques de Cocentaina en el marc del “Projecte 

Oliveta: Música, Cinema i Violència de Gènere”. Aquestes 

projeccions, organitzades pel col·lectiu 8 de març i Dones, 

van ser en el Club d’Amics de la Unesco d’Alcoi.

Com bé assenyalava l’alcaldessa Mireia Estepa i regidora 

de Benestar Social, “hem de seguir lluitant per un mon lliure 

de violències”, i és que duem 44 dones assassinades i tan 

sols 9 denúncies...ens volem vives!!!!!!
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E
l 1992, al final de la Dècada de les Nacions Unides 

per als Impedits (1983-1992), l'Assemblea General va 

proclamar el dia 3 de desembre Dia Internacional de 

les Persones amb Discapacitat. La Dècada havia estat un 

període de presa de consciència i de mesures orientades cap 

a l'acció i destinades al constant millorament de la situació 

de les persones amb discapacitats i a la consecució de la 

igualtat d'oportunitats per a elles. Posteriorment, l'Assemblea 

va fer una crida als estats membres per què destaquessin la 

celebració del Dia, amb la intenció de fomentar una major 

integració en la societat de les persones amb discapacitats. 

I també les altres no poden associar-se a la societat per què 

tenen massa problemes.

En Amico considerem primordial l'accessibilitat tant en 

el medi urbà com en els establiments. Una persona, tinga 

la discapacitat que tinga, ha de poder fer una passejada 

tranquil·lament per qualsevol lloc de la nostra vila sense haver 

de preocupar-se per si hi ha alguna barrera arquitectònica 

o no; de la mateixa manera quan hagi de realitzar alguna

gestió tampoc deu estar pensant en si podrà accedir o no; 

igualment quan vulgui comprar qualsevol cosa tampoc deu 

estar pensant on hi ha escaló per entrar i on no, doncs on 

hi ha un escaló és com si hi hagués una paleta de prohibit 

el pas per a ell i els familiars que l'acompanyen.

 Resumint, s'està reivindicant que tots tinguem els 

mateixos drets ja que al voltant d'un 15% de la població 

mundial, o mil milions de persones, viuen amb algun 

tipus de discapacitat. El 3 de desembre ,Dia Internacional 

de les Persones amb Discapacitat, té com a objectiu 

fomentar la seva inclusió en la societat, promoure la igualtat 

d'oportunitats, eliminar les barreres per crear una societat 

inclusiva i accessible per a tothom.

 Cal tenir present que les persones no són discapacitades 

el que tenen és una discapacitat.

 Una salutació a tota Cocentaina, per un poble plenament 

accessible per a tothom.

Centre Social “Real Blanc”
Avda. Real Blanc, 1. -  03820- Cocentaina (Alacant)

Tels: 965593080- 601226036
Correu Electrónic: amico2002@hotmail.com
Facebook: amico associació de discapacitats

WhatsApp: 601226036

ASOCIACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE COCENTAINA
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Il·lusiona´t   per al suport de persones amb diversitat funcional                       
Campanya arreplegada tapons  
solidaris

Amb ella s'ha aconseguit per a Maria Reig Vicedo una grua 

per a mobilitzar-la millorant així, amb el suport de la grua, 

les mobilitzacions constants que se li han de fer a Maria.

Sensibilitzar a la societat que hi ha moltes persones amb 

diverses malalties i patologies  que necessiten ajuda i a les 

quals podem afavorir, ja que no tenen les ajudes que els 

faria falta. Per a açò s'ha obert aquest portal de recollida de 

tapons, per a fer front a aquestes exigències que van sorgint 

amb l'ajuda de tots.

Agraïm la col·laboració a tots els que ens han ajudat a 

aconseguir-ho.

Seguirem amb la Campanya, per a qualsevol consulta 

podeu contactar amb nosaltres:

E-mail: illusionatdiversitatfuncional@yahoo.es

Faceboook: IL IUSIONAT DIVERSITAT FUNCIONAL

Telèfons: 664084796 - 965593252

XVI Edició del Curs de formació per a cuidadors de malalts 
d’Alzheimer

A
quest any, l’ Associació de Familiars i Amics de Malalts 

d’Alzheimer  de Cocentaina i Comarca ha impartit la 

16na edició  del Curs de formació per a cuidadors 

de malalts d’Alzheimer. Es va desenvolupar del 6 al 23 

de novembre, de dilluns a dijous, en la Sala Polivalent i al 

Gimnàs del Centre Social Real Blanc.

El principal objectiu és informar a aquelles persones que 

es troben en contacte amb malalts d’Alzheimer (cuidadors/

es, familiars, professionals i interessats en general) sobre les 

diferents àrees de la malaltia:  sanitària, psicològica i social. 

Aquesta edició han rebut el diploma 13 persones, menys de 

les que en un principi es van apuntar. No obstant això, els 

participants es van mostrar molt satisfets, i van comentar 

que els sembla molt recomanable per tal de conèixer millor 

la malaltia, com fer-li front en el dia a dia, l’Associació i altres 

recursos especialitzats i els diversos professionals als que 

es pot acudir. 

Com cada any, el curs està subvencionat per la Diputació 

d’Alacant a través de la convocatòria d’ajudes per a la 

realització d’activitats de caràcter formatiu, terapèutic i 

rehabilitador.
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17 edició de la gala de l’esport

E
l divendres 24 de novembre de 2017 va tindre lloc 

l’assemblea general del Consell Local d’Esport de 

Cocentaina, on es va celebrar la votació per decidir els 

diferents guardonats de la propera Gala de l’Esport Contestà. 

El pròxim divendres 26 de gener de 2018 es celebrarà la 

17ª Gala de l’Esport Contestà i l’esdeveniment tindrà lloc a 

les 20:15 al centre Cultural el Teular. Els guardonats han 

estat els següents:

Millor Col·laborador Esportiu

VICENT AGULLÓ JORDÀ, per la seua dedicació, tasca 

realitzada i suport amb el seu club Centre Excursionista 

Contestà i amb l’activitat l’Entorn a Peu de l’escola d’adults 

FPA Beniassent.

Millor Esportista Veterà

ÁLVARO PÉREZ FERRE, per la seua trajectòria esportiva 

dins del món del futbol, tota una vida, amb més de 40 anys 

dedicats a l’esport que tant s’estima.   

Millor Club Esportiu

CLUB PILOTA COCENTAINA, pel seu bon fer durant els 

últims anys i per l’èxit en el campionat de raspall de la 

mancomunitat quedant campions.

Millor Esportista Promesa

ANA MEIWEI MICÓ LLAVORI, per la seua trajectòria 

i esplèndida temporada amb la gimnàstica rítmica, 

aconseguint nombroses victòries a diferents campionats 

provincials i autonòmics.

Millor Esportista

MALENA SOLBES MARTINEZ, per la seua gran trajectòria 

al món del patinatge, on ha aconseguit diferent podis 

durant la temporada esportiva, classificant-se així per al 

campionat d’Espanya i estant entre les millor patinadores 

d'àmbit nacional.  

A més, hi haurà diferents mencions d’honor i un repàs a 

la temporada esportiva anterior.

Sebastian Álvaro realitza una gran conferència a Cocentaina

E
l nom del periodista, escriptor i articulista Sebastià Álvaro 

està inscrit en el paper dels grans aventurers espanyols. 

Com a director i creador del cicle documental 'Al filo de 

lo impossible' -que es va emetre TVE entre 1983 i 2008- ha 

portat a audiències milionàries fins als llocs més inhòspits 

del planeta amb els seus equips de tècnics i especialistes, i 

ha mostrat al gran públic activitats esportives de risc com el 

espeleobusseig, la navegació, el vol lliure i, per descomptat, 

el muntanyisme.

Per a Sebastián Álvaro sempre ha estat fonamental unir 

l’aventura amb el coneixement i la reflexió, per aquest motiu 

les seves expedicions pels últims racons perduts de la terra 

sempre vagin aparellades amb un compromís explícit amb 

la conservació del medi ambient i la preservació de les 

cultures locals .

Premiat pels seus documentals en els festivals de cinema 

i televisió més importants del món, ha publicat una desena 

de llibres que aborden el muntanyisme i les expedicions 

d’aventura des de diferents angles. Entre ells destaca una 

història de l’alpinisme des dels seus orígens, 'El sentiment 

de la muntanya', escrit juntament amb Eduardo Martínez 

de Pisón, que porta tres edicions

És molt difícil trobar periodistes de raça com Sebastián 

Álvaro. El seu perfil és diferent al de la resta. Ha fet 

expedicions a l'Himàlaia, Polo Nord, Polo Sud, l'Antàrtida... 

Els llocs més increïbles formen part d’un currículum extens 

i a l’abast de quasi ningú. 

Doncs aquest gran periodista ens va visitar el passat 

dissabte 18 de novembre. Va fer una conferència que 

va deixar bocabadats als presents i tot gràcies al Centre 

Excursionista Contestà. Un luxe per als excursionistes haver 

pogut escoltar les vivències i experiències d’aquest gran 

alpinista.
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Lliga escolar de judo

E
l dissabte 25 de novembre va tindre lloc la primera 

jornada de la lliga escolar de judo en Formentera del 

Segura on l’escola de judo de Cocentaina va obtenir els 

següents resultats dintre de la classificació inicial: 1r, Gabriel 

Albaladejo, en categoria Benjamins 30kg; 3r Alexia Seguí, en 

Aleví 34 kg i 2n César Morales també en Aleví 34kg. A més, 

l’escola de Cocentaina va aconseguir el primer lloc per punts.

Ana Micó competirà ja en categoria absoluta

L
a jove gimnasta contestana Ana Mewei Micó Llavori 

va concloure la temporada amb la participació al 

campionat nacional base, copa individual categoria 

cadet el passat 21 de novembre. Una participació 

merescuda i que va aconseguir gràcies als bons resultats 

obtinguts en les diferents competicions. Tot i que el resultat 

no fou l’esperat, la seua progressió i bona disposició física 

per realitzar gimnàstica rítmica ha fet possible que les 

seues entrenadores del CGR Sant Jordi decidiren (amb el 

consentiment dels pares) que Ana competisca la propera 

temporada en la categoria absoluta, medint-se amb les 

millors gimnastes júnior. Sens dubte una molt bona notícia 

per a aquesta subcampiona autonòmica de la que en 

parlarem i molt dintre del món de la gimnàstica rítmica, una 

futura promesa contestana.

Ana Micó pot estar satisfeta del que fins ara ha aconseguit 

i tant ella com la seua família agraeixen el recolzament que 

en tot moment han tingut per part del CGR Sant Jordi, el 

seguiment de la regidoria d’esports de l’Ajuntament de 

Cocentaina i com no, dels seus amics, familiars i poble em 

general que l’han seguida i animada en dita competició. 

Com han llegit, Ana serà guardonada amb el premi a 

l’esportista promesa en la propera gala de l’esport...per tant, 

doble enhorabona Ana!!!

Lliga local de futbol 7
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Centre Excursionista Contestà

A 
continuació vos fem arribar un resum de les darreres 

activitats realitzades per la nostra entitat:

El passat cap de setmana, 21 i 22 d´octubre, mig 

centenar de companyes i companys vam fer camí cap a 

Jaén per a realitzar la TRAVESSA i PERNOCTA a la SERRA 

de CAZORLA.

El diumenge 29 d´octubre vam organitzat la MARXA 

INTERCOMARCAL, on vam tindre una magnífica assistència 

de senderistes vinguts de tota la Comarca.

Començat el mes de novembre, teníem la 671 edició de 

la FIRA de TOTS SANTS i el diumenge dia 5, vam tindre el 

tradicional ESMORZAR de FIRA a la seu del Centre.

Ja passada la Fira, el 12 de novembre vam anar a 

terres d'Al-Azraq per a realitzar una ruta pels MASOS de 

CAPAIMONA.

El 18 de novembre vam tindre un esdeveniment 

espectacular, vam tindre el privilegi de rebre a SEBASTIÁN 

ÁLVARO, director del prestigiós programa de TVE "Al Filo 

de lo Imposible" i protagonista d'una conferència d'un nivell 

extraordinari al CENTRE CULTURAL EL TEULAR.

I per acabar, el diumenge 19 de novembre vam tindre 3 

activitats: 

La FEMECV i el CENTRE EXCURSIONISTA de Tavernes de 

Valldigna van organitzar el CAMPIONAT de REGULARITAT 

de la Comunitat Valenciana.

La MARXA INTERCOMARCAL d´Alcoi organitzada pels 

companys del CE d´Alcoi, i vam anar a La Serreta. 

A més, també vam realitzar l’última EXCURSIÓ INFANTIL 

d´aquest any, vam anar a la SERRA FORADADA.

Moltes gràcies i fins la properes excursions !!! Salut i Bona 

senda.

Centre Excursionista Contestà.

Estem tambè al Facebook.

Club BTT Montcabrer

J
a són 10 les edicions que el club BTT Montcabrer 

ha estat celebrant la Fira de Tots Sants amb un 

esmorzar.  En aquesta edició de xifra redona 

s’han duplicat el nombre d’assistents que estava 

sent habitual aquests anys  enrere.

Més de 40 participants  es van reunir per fer la 

mítica pujada al Mas de Llopis en un matí en el que 

el sol va estar ben present.

Després de la dura ascensió, vam celebrar tots 

junts l’esmorzar tradicional de Fira, que va tindre 

lloc a la Font de la Boronà, on vam coincidir amb 

una marxa intercomarcal  que organitzava el centre 

excursionista.

Un any més, la bicicleta de muntanya posa el seu 

granet d’arena per fer-se partícip en la nostra Fira 

de Tots Sants.
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La Peña Atlética Contestana visita por primera vez el 
Wanda Metropolitano

E
l primer “Días de la Peñas” del Atlético en el Wanda 

Metropolitano tuvo representación de Cocentaina. Por 

primera vez desde que se inaugurara este imponte 

coliseo la Peña Atlética Contestana “Paquito el Chocolatero” 

viajó a Madrid para ver a su Atleti en el que sin duda es 

actualmente el mejor estadio de Europa.

Dada la novedad y ante la gran cantidad de Peñas que 

asistieron al partido, 806 en total, en esta ocasión y ante 

la escasez de entradas no nos pudieron acompañar como 

viene siendo habitual una charanga de música, seña de 

identidad de esta peña. 

El día estuvo marcado por un ambiente festivo en los 

alrededores del Wanda Metropolitano con numerosas 

actividades en torno a los seguidores atléticos, toda 

una fiesta y en la que se presentó oficialmente la Unión 

Internacional de Peñas del Atlético. Posteriormente, tras la 

comida en un conocido  restaurante y ante la impaciencia 

sobre todos de los más peques que solo querían entrar al 

campo, presenciamos el partido contra el Villarreal que 

acabó con empate 1-1.

Sin duda, un gran día el que pasamos en la nueva casa 

Atlética, que sin duda traerá en esta nueva etapa grandes 

jornadas e imborrables recuerdos para la historia de nuestra 

peña.   

Peña Atlética Contestana

Gran actuació dels nostres ciclistes en la lliga local de 
BMX a Alcoi

D
es d'octubre es realitza a Alcoi la Lliga local de BMX 

organitzada pel Club BMX-ALCOY. El 28 d'octubre es 

va realitzar la primera prova amb mols bons resultats 

per als ciclistes contestans. Xavi Cherro va ser segon en 

la categoria querubí, Franjo Reig primer en la categoria 

prebenjamí i Gorka López segon en la categoria benjamí. 

I aquesta setmana en la segona prova els resultats han 

sigut igual de bons. En la categoria querubí Xavi Cherro 

2º classificat, Franjo Reig 2º classificat en la categoria 

prebenjamí i Gorka va pujar a l’alt del podi, 1º classificat en 

la categoria benjamí. També cal destacar el 4º lloc d'Iker 

Romero en la categoria benjamí.

Xavi Cherro

Franjo Reig

Gorka López



FERRAN ALBORS

47Salut i benestar Revista El Comtat desembre 2017

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.

ASPERON (Lithospermun fruticosum)
(Herba dels set sangries - Herbeta de la sang)

Floreix a partir del mes de març, amb les 
seues flors blavoses i rosades que estan 
en plena floració durant tot el mes d'abril, 
encara que a les zones altes encara es 
veuen plantes amb flor fins al mes de juny.

En tocar-la, s'apega una miqueta a les 
mans.

Les seues principals virtuts són les de 
rebaixar la sang perquè hi haja una bona 
circulació, d'ací el nom de la planta 
al·ludeix clarament a aquesta facultat. Es 
recomana prendre en infusió durant la 
primavera.

És vulneraria la qual cosa cicatritza 
ferides, i a més guareix refredats amb 
febre. REMEI CASOLÀ:

Els pastors de les serres de Tejada i 
Almijara té un gran arrelament com a 
planta vulnerària.
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A 
medida que ha ido creciendo la popularidad 
de las redes sociales, también han aparecido 
nuevas formas de adicción relacionadas con 

ello (cibersexo, juegos en red, chats para conocer 
gente, etc.).

De hecho, desde el año 2012 se ha intentado 
incluir “la adicción a las redes sociales” como un 
nuevo trastorno dentro del “Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales” (DSM-V) 
que utilizamos los psicólogos y psiquiatras, 
aunque finalmente no fue incluida.

El término “adicción” hace referencia siempre 
al uso excesivo o abusivo de cualquier elemento, 
puede ser a determinadas sustancias, juegos, 
comida, trabajo, sexo, etc. Podemos hablar de 
adicción física cuando afecta a nivel fisiológico 
y de adicción psicológica cuando afecta a nivel 
conductual y mental. De tal forma, que cualquier 
conducta placentera es susceptible de llegar a 
convertirse en “adicción” si se sobrepasan ciertos 
límites como puede ser la intensidad, la frecuencia 
y la interferencia en nuestra vida cotidiana.

En la adicción química ( a sustancias) el 
tratamiento pasa por abandonar el consumo de 
dicha sustancia, mientras que en la adicción 
psicológica hay que aprender a controlar el 
impulso a repetir la conducta. Moderar las horas 
que se dedica a trabajar si existe adicción al 
trabajo, la cantidad de relaciones sexuales si hay 
adicción al sexo o controlar las horas que dedica 
a utilizar la red si la adicción es a Internet.

Desde la aparición de las redes sociales (tipo 
Facebook, Instagram o Twitter) se han hecho 
muchos estudios para conocer como afectan a 
nuestro comportamiento y a la forma en que nos 
relacionamos. Todos estos estudios coinciden 
en que han revolucionado la forma en que nos 

relacionamos y también la forma que tenemos 
de valorarnos a nosotros mismos. También han 
demostrado que un uso excesivo nos lleva a la 
disminución del sentimiento de felicidad, aumento 
del estrés y de la sensación de soledad. 

Además, la adicción a las redes sociales también 
se relaciona con síntomas depresivos, falta de 
habilidades sociales y baja autoestima debido a las 
comparaciones con los perfiles de otras personas 
a las que consideramos más exitosas, puesto que 
la tendencia a exponer cualquier aspecto de la 
vida privada, es excesiva. 

Las redes se convierten en escaparates donde 
mostrar la felicidad personal y el éxito, siendo  el 
número de seguidores o de “likes” el indicador 
de este éxito.

Poco a poco se va perfilando la creación de 
un personaje que para seguir manteniendo su 
éxito debe subir fotos constantemente, poner 
comentarios y sumar más seguidores. Así se crea 
una adicción a estar continuamente conectado 
para seguir siendo “alguien” y llenar el vacío 
emocional que no consiguen llenar de otra 
manera.

De todos modos, no podemos concluir que las 
redes sociales sean perjudiciales en sí, sino el uso 
incorrecto que se haga de ellas. Recordemos que 
la felicidad nunca debemos buscarla en el exterior 
porque solo es accesible desde el interior.
“La adicción es tal vez una enfermedad del 

espíritu”. 
Osamu Dazai (novelista japonés). 

ADICCION A LAS REDES SOCIALES
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Mª NIEVES CARRICONDO ALCARAZ Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111
Diplomada en Nutrición y Dietética. Coach Nutricional y Personal
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Valorando nuestra dieta mediterránea

N
uestra dieta, la dieta mediterránea, avalada 
por tantos estudios científicos, ¿por qué nos 
aporta tantos beneficios? Simplemente, por los 

alimentos que la componen. Frutas, verduras, hortalizas, 
tubérculos, legumbres, carnes blancas, pescado azul... 
todos contienen una serie de nutrientes y/o sustancias 
que nos proporcionan beneficios. Hablemos de ellos:

FIBRA:
Tanto en vegetales, tubérculos, frutas y semillas 

encontramos fibras tanto solubles como insolubles. La 
fibra soluble está formada por componentes que captan 
mucha agua y son capaces de formar geles ciertamente 
viscosos, siendo muy fermentable en el intestino. 
Esta fermentación crea una serie de sustancias, más 
concretamente, ácidos grasos de cadena corta que se 
caracterizan por ser un potente antitumoral además 
de que nos facilitan la absorción de antioxidantes. Por 
otro lado, la fibra insoluble, formada por sustancias que 
retienen poca agua, pero que tienen la peculiaridad 
de ayudar al intestino a limpiar sus paredes gracias 
al al arrastre causado por la fibra. Además, aumenta 
el volumen de las heces, disminuyendo tanto su 
consistencia como su tiempo de tránsito a través del tubo 
digestivo. Es ideal en la prevención del estreñimiento.

Los beneficios de la fibra son realmente muchísimos, y 
en su gran mayoría no solo se traducen en la prevención 
o solución del estreñimiento. Podemos destacar, que
nos ayudan a prevenir diversos tipos de cáncer, como 
el cáncer de colon; disminuye los niveles de colesterol; 
reducen el azúcar en la sangre; nos ayudan a prevenir 
el estreñimiento, las hemorroides y la diverticulitis y, nos 
aportan un interesante poder saciante.

ANTIOXIDANTES:
Un antioxidante es una molécula capaz de retardar o 

prevenir la oxidación de otras moléculas. Las reacciones 
de oxidación pueden producir radicales libres que 
comienzan reacciones en cadena dañando a las células. 
Los antioxidantes son las sustancias que le dan color a los 
vegetales, por ejemplo, a la col lombarda o la remolacha 
le proporciona el color rojo-morado, a la cebolla el color 
amarillo o al tomate el color rojo. Estos antioxidantes los 

podemos encontrar en vegetales como el ajo, la coliflor, 
el brócoli, la berenjena, el jengibre, el perejil, los tomates, 
la col, el aceite de oliva, el romero..., entre otros muchos 
alimentos.

GRASAS SALUDABLES:
Los omegas 3 (EPA y DHA), así como el ácido graso 

monoinsaturado (el ácido oleico), son ácidos grasos 
claves en procesos de vital importancia para nuestra salud 
como son el control de la inflamación o el desarrollo y 
mantenimiento del sistema nervioso. También se sabe 
que tiene un impacto beneficioso para la microbiota 
intestinal.

Debemos ingerir estas grasas tan preciadas a través 
de alimentos que en su conjunto sean saludables. Como 
fuente de EPA y de DHA, el pescado azul de pequeño 
tamaño: sardina, boquerón, caballa, jurel o arenque. 
Como fuente de ácido oleico tenemos el aceite de oliva 
y el aguacate, que además de proporcionar grasas 
saludables, aportan muchos otros componentes, como 
una más que interesante cantidad de polifenoles, y los 
frutos secos ricos en polifenoles y fibras fermentables. Un 
estudio sobre los pistachos y las almendras concluyó un 
efecto positivo sobre la microbiota intestinal causado por 
que estos frutos secos aumentan el número de bacterias 
formadoras de ácidos grasos de cadena corta.

CONSEJO: Consume pescado de tamaño pequeño 
(boquerón, sardinas, arenque, caballa y jurel) y evita el 
consumo de pescado grande (atún rojo o salmón) por su 
contenido en metales pesados.

Desglosando estas sustancias nos podemos dar cuenta 
de la importancia de mantener este tipo de dieta en 
nuestras vidas. Eso sí, no intentemos mantener la dieta 
mediterránea dentro de los mensajes transmitidos por 
la industria alimentaria. Básate en el sentido común, 
analiza lo que hacían nuestros antepasados, ¿qué 
comían nuestros abuelos?. Teniendo en cuenta que 
nuestra actividad física ha disminuido considerablemente 
comparándola con las tareas que se realizaban en el 
campo, y adapta las recetas a nuestros días, con menos 
cantidad de grasa y de embutidos pero la base de las 
recetas que sean las mismas.
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LOLY LUNA BOTELLA / Terapeuta holística, coach personal y grupal

LOS ESPEJOS

L
legan unas fechas muy señaladas en las que las familias 

se reúnen para celebrar el nacimiento de Jesús. 

Son momentos de reencuentro y Amor. Pero todos 

sabemos que para la mayoría de las personas, tener que 

sentarse en la mesa con el cuñad@, el suegro o la suegra 

o el primo de Málaga es más un suplicio que una alegría y

que en algunos hogares, las juntadas familiares terminan 

en ocasiones en discusión y enfrentamiento.

Es cierto que son fechas de costumbres, en las que 

año tras año se hace lo mismo. Pero lo curioso no es que 

se haga lo mismo, lo que llama mi atención es que cada 

persona vaya ya predispuesta a lo que cree que va a ocurrir 

y evidentemente…pasa.

El ser humano tiene una mente fantástica y maravillosa, 

llena de recursos y creatividad que en esta, como en muchas 

otras ocasiones puede ser de muy gran ayuda.

Qué te produce interiormente si te digo que esta en tu 

mano que este año sea diferente?. No te voy a hablar de 

paciencia, ni de aguantar o sonreír, te voy a hablar de tus 

espejos y de la posibilidad de conocerte y hacer que este 

año sea completamente distinto para ti y el resto.

Considera por un momento que solo tu existes en este 

mundo y que a tu alrededor han puesto una serie de espejos 

que, de la misma forma que los hay que te hacen bajit@, 

gord@, flac@, etc. en esta ocasión te ves con diferentes 

cuerpos y rostros, pero sigues siendo tu mism@. Imagina 

que cada cosa que va a ocurrir contigo mism@ a través de 

estos espejos, solo te da la oportunidad de ver cómo eres 

en tu interior, no tu con el resto de espejos, sino TÚ contigo.

Plantéate la cena de noche buena por ejemplo como un 

juego en el que vas a saber quién eres tu, cómo actúas 

hacia ti, cómo te ves, cómo reaccionas ante los demás…sé 

un observador de ti mism@.

Por ejemplo:

Imagina que te sientas en la mesa y coincide sentad@ 

frente a ti, justo la persona que más te cuesta de entender 

de toda la familia o con la que siempre hay enfrentamiento. 

Bien, empieza a ver a esa persona como alguien que te va 

a mostrar la parte de ti que menos te gusta ver y que por 

supuesto no ves.

Empieza a entender a esta persona como alguien que esta 

haciendo un papel en tu vida de ayuda. Que te está dando 

la posibilidad de ver hasta que punto eres tu egoísta contigo 

mism@, o te está  mostrando cuan enfadad@ estás tu con 

la vida o en qué medida te quejas de todo…

Ten en cuenta que todo lo que ves en el otro es lo que 

tiene  en ti mism@, tanto positivo como negativo. Si ves a 

una persona Amorosa y entrañable, te esta hablando de ti, 

si ves a alguien que es feliz igualmente te habla de ti. Si te 

rechina que alguien sea egoísta, crític@, etc. mira en qué 

medida eres egoísta contigo o crítico contigo, es decir, qué 

es lo que no te permites para ti y en qué te estás juzgando?.

Ver al otro como alguien que va enseñarte algo de ti, te 

da la posibilidad de relajarte y poder entender un poquito 

más de sobre tu interior. Te abre un nuevo enfoque sobre tu 

forma de entender la vida y te permite relajarte, poder ver el 

entorno comprendiendo por qué determinadas situaciones 

te mueven el interior.

Si te paras a pensar, en realidad, hay muchas cosas de 

los demás que no te afectan, estas cosas son las que tienes 

asumidas en ti o que sencillamente no existen en tu interior.

Es muy gratificante poder comenzar a ver a los demás 

desde la perspectiva del aprendizaje, porque disuelve el 

odio, el enfado que te puedan producir y la crítica. 

Hay miles de formas de ver la vida, elige la que haga el 

conjunto positivo.

Os invito a que este año no se hagan propósitos sino 

acciones, tan solo aquellas cosas que realmente sepas que 

puedes  y quieres cumplir. Tal vez 2018 sea el año en que 

las personas dejen de ver a los demás como enemigos y 

empiecen a verl@s como conjunto. 

Si un círculo se compone de varias rallitas, la falta de una 

sola rallita hace que el círculo no se una, no se complete.

Aprovecho para deciros que a partir de Enero del 2018 

Luna de 1968 se dedicará exclusivamente a las terapias 

alternativas y al servicio de estética, es decir el apartado 

de tienda desaparece por motivos de falta de tiempo para 

atenderla.

Os agradezco que nos hayáis tenido en cuenta para 

vuestras compras durante estos años. He tenido la 

grandísima suerte de conocer gente maravillosa con la que 

se han creado lazos muy bonitos e igualmente sigo estando 

al frente del centro de terapias alternativas y estética. 

 Vamos a por una etapa más, con mucha ilusión, 

motivación y entusiasmo como siempre.

Feliz navidad amig@s.
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

Posa el teu cos en moviment
REALITAT ACTUAL

Avui dia la societat en què vivim afavoreix una vida 

sedentària a causa de l'ús constant de mitjans de transports, 

al tipus de treball, a l'automatització de tasques domèstiques, 

etcètera, i açò fa que deixem de costat l'exercici físic.

Aquesta realitat contrasta amb les recomanacions de 

l'Organització Mundial de la Salut i de les principals Societats 

Científiques del nostre país basades en els potencials 

beneficis que aporta per a la nostra salut la pràctica regular 

de l'activitat física.

BENEFICIS DE L'ACTIVITAT FÍSICA

Hi ha una sòlida evidència que demostra que homes 

i dones en edat adulta que fan practiquen algun tipus 

d’activitat física, presenten els beneficis següents:

causes: cardiopatia coronària, hipertensió, accidents 

cerebrovasculars, diabetis de tipus 2, síndrome metabòlica, 

càncer de còlon i mama, o depressió

o columna

cardiorespiratori i muscular

composició corporal

i redueix el risc de depressió

musculars

de caigudes en persones majors de 65 anys

QUANTES VEGADES A LA SETMANA HE DE REALITZAR 

ACTIVITAT FÍSICA?

Per a la població adulta entre 18 i 65 anys es recomana uns 

30 minuts d'activitat física aeròbica moderada, cinc vegades 

a la setmana, inclosa la possibilitat de dedicar intervals més 

breus, almenys de 10 minuts cadascun, espaiats al llarg de 

la setmana o el dia i sumar després aqueixos intervals per a 

aconseguir l'objectiu de 30 minuts d'activitat cinc vegades 

a la setmana, llevat que coincidisquen dolències mèdiques 

específiques que aconsellen el contrari. El nostre objectiu 

seria: 30 minuts per dia, 5 vegades a la setmana.

També s'aplica a les persones que estan en aquest marge d'edat 

i pateixen malalties cròniques tals com ara hipertensió o diabetis.

Els adults inactius o amb malalties limitadores veuran 

millorada també la seua salut en alguna mesura si passen de 

la categoria «sense activitat» a la de «cert nivell» d'activitat.

QUIN TIPUS D'ACTIVITAT FÍSICA TRIARÉ?

Hem d'escollir una activitat física que ens resulte plaent 

i que puguem realitzar-la segons la nostra edat, estat físic, 

gustos, possibilitats, etc. Podria ser una caminada activa, 

natació, anar amb bicicleta, disciplines orientals com el 

Tai-chi, recomanada per als adults de més de 65 anys, ja 

que millora el sentit de l'equilibri i redueix la incidència de 

caigudes. Una altra disciplina que ens agradaria comentar-

los és el pilates, al voltant de la qual hi ha una evidència 

científica sobre les millores que produeix en pacients que 

pateixen malalties de columna, com també millora la qualitat 

de vida en reduir el dolor, a més de millorar la capacitat 

pulmonar. L'exercici físic és recomanable a qualsevol 

edat o situació personal, sempre que hi haja un adequat 

assessorament individual.

MOTIVACIÓ I RETRIBUCIONS

Amb la forta evidencia, el benefici que obtindrem de 

l’activitat física ha de ser una font de motivació per a 

emprendre aquest camí del moviment, millorarà la nostra 

qualitat de vida, el nostre benestar personal, físic i psíquic, 

estar millor per a nosaltres mateixos i estar en millors 

condicions per a afrontar els reptes de la vida diària. Si triem 

una activitat grupal, l’anomenat efecte grup també és una 

font de motivació bidireccional, la nostra vida social millora 

i la perspectiva dels problemes es va modificant. Som lliures 

de triar on realitzar-la: a l’aire lliure o bé en un lloc dedicat 

a aquestes finalitats.

L’activitat física no consumeix massa temps ni costos, 

solament necessitem fer el pas i el compromís de dedicar-

li 30 minuts diaris: hem de decidir-nos a començar una 

activitat que ens gratifique i que ens faça la nostra existència 

més plaent. Per tant, l’exercici físic és recomanable a 

qualsevol edat o situació personal, sempre que hi haja un 

adequat assessorament individual.

L’exercici físic és salut i per a cuidar als altres hem de 

començar a cuidar-nos nosaltres mateixos.

PRECAUCIÓ

Utilitzar roba adequada que no limite el moviment

Temperatura ambiental adequada

No sobreesforçar-nos: fer períodes de descans

Fer els exercicis d’estirament en acabar

Respirar rítmicament

Cercar la millor hora del dia per a posar-nos en moviment

L’exercici físic és salut i per a cuidar dels altres hem de 

començar a cuidar-nos nosaltres mateixos

El Centre de Salut els desitja Bon Nadal i un saludable 

any 2018
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El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

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

Nucli urbà: a partir de les 18:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 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: 4- 8- 14- 20- 23- 24- 26 

Dies:  1- 2- 3- 7- 13- 19- 25- 29- 30- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina DESEMBRE

mes. C

ecres

HORARI D’AUTOBUSOS

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

Dissabtes: 8:55- 15:23 

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

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

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

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 5- 11- 15- 16- 17- 21- 27

Dies: 6- 9- 10- 12- 18- 22- 28

ALCOI-COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,7:15.. servei cada  hora 

fins les 21:150 h. Dissabtes, 8:15,10:15, 

12:15,14:15,17:15,19:15,21:15

Diumenges i Festius: 8:15,10:15, 12:15,13:15, 

14:15,16:15,18:15,20:15, 21:15

 MURO-COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, 7:45... servei  cada hora fins les 

21:45 h. Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 

18:15, 20:15, 21:45

Diumenges i Festius: 9:15, 11:15, 12:145, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15,20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 5:55, 8:25, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h  

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables: 6:20, 10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

COCENTAINA-GANDIA
Laborables: 9:40 i 16:30 h

COCENTAINA-L’ORXA
Laborables: 9:40, 13:55 i 16:30 

COCENTAINA-QUATRETONDETA
De dilluns a divendres: 15:00 h. (des d’Alcoi).

COCENTAINA-FAMORCA
Dilluns a divendres: 16:55h. 

ALCÚDIA-ALQUERIA-MURO-AGRES- 
ALFAFARA- BOCAIRENT
Laborables Des de Alcúdia: 8:34

ALCOI-ALACANT
Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00, 

19:00, 21:00

Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 15:00, 

18:00, 21:00

Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

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

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol






