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2 Revista El Comtat febrer 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!

Intervenció de la brigada d’obres i serveis en el passat temporal d’aigua, neu i vent

Millora de la senyalització vial (pas de vianants) en diferents 

parts del poble
Inici de les obres de reforma del camp de la Via

Millora integral de la replaça principal del paratge de Sant 

Cristòfol

Pintura i eliminació de les humitats de l’entrada principal i 

sala de reunions de la Casa del Fester
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Em preocupa

A
caba de aparèixer l’informe 210 de l’ONG  OXFAM 

INTERMÓN amb el títol “Una economia al servei de 

l’1%” i com a subtítol “Acabar amb els privilegis i la 

concentració de poder per a frenar la desigualtat extrema”.

Conforme el vas llegint t’agafa una angoixa molt 

preocupant sobre la situació de desigualtat tant exagerada 

que hi ha al món, així com el poder i els privilegis s’utilitzen 

per a manipular el sistema econòmic,  deixant a la cuneta 

milions de persones cada vegada més pobres i com una 

minoria privilegiada amaga als paradisos fiscals 7,6 bilions 

de dòlars deixant de pagar als seus països els impostos que 

els pertoquen.

Em preocupa tot el que aparéix al Document –un document 

de tan sols 52 pàgines- amb una informació real sobre la 

situació tant sagnant d’una majoria cada vegada més pobra 

i una minoria amb una acumulació de riquesa desorbitada.

Segons els càlculs d’Oxfam:

-Durant 2015, només 62 persones tenien la mateixa riquesa 

que 3.600 milions ( la meitat més pobra de la humanitat).

-La riquesa d’eixes 62 persones s’ha incrementat en un 

45%  en poc menys de cinc anys, mentre la riquesa de la 

meitat més pobra s’ha reduït un 38%, més d’un bilió de 

dòlars en el mateix període de temps.

-Des de principi del segle XXI, la meitat més pobra del món 

ha augmentat la seua riquesa un 1%, mentre el 50% d’eixa 

“nova riquesa” ha anat a les butxaques de l’1% més ric.

La creixent desigualtat econòmica perjudica a tot el món, 

però és la població més pobra la que ix més perjudicada 

mentre els que més tenen són els més beneficiats  de 

l’economia mundial. Segons aquest informe durant 2015 

augmentaren set mil nous milionaris a Espanya.

Observant les anterior dades, t’adones de quina manera 

tan injusta està repartida la riquesa.Com a exemple, durant 

els anys de la gran crisi o estafa, de 2008 a 2014, els jornals 

més baixos pergueren un 28% de poder adquisitiu, mentre 

els més alts es quedaren com estaven. Però el pitjor de tot és 

que les families treballadores pagaren el 84% dels impostos 

recaptats front el 13% que pagaren les empreses.

Em preocupa tot el que he llegit en aquest Informe. És 

un retrat de la situación social i econòmica en la que vivim, 

sobre la gran desigualtat que ha conformat tota una gran 

quantitat de treballadors pobres que molts no poden aplegar 

a final de mes, mentre les grans empreses multinacionals 

amaguen els guanys en paradisos fiscals.

És molt preocupant tot el que diu l’Informe. Cal buscar-lo 

a Internet i pegar-li una llegida.

I a vosté, li preocupa l'actual situació social?

Paco Fuster

Gracias por tanto

H
ace apenas unos meses conocimos a través de 

Facebook la existencia de Respectem-nos, la 

Protectora de Animales de Cocentaina. Mediante esta 

página pudimos ver la gran labor que realizan los voluntarios 

que componen esta asociación.

Personas de gran corazón que han decidido ayudar, no 

resignarse a mirar hacia otra parte ante las circunstancias 

que viven muchos animales. 

Ojalá hubiera más personas como ellas, que ayudan sin 

esperar nada a cambio, pues los animales lo único que pueden 

entregar es su gratitud. Estas personas no reciben nada, las 

administraciones, cuando aportan algo, es solo para pagar 

parte de los gastos que tienen este tipo de asociaciones en 

tratamientos veterinarios, medicamentos, esterilizaciones, etc.

Quizás el único pago que reciben es saber que ante el dolor 

y el miedo no se han quedado de brazos cruzados y han 

decidido actuar, ayudar en la medida de sus posibilidades, 

en definitiva, saber que hacen lo correcto.

Y ha sido gracias a este trabajo que realizan incasablemente 

todos los días, como hemos conseguido recuperar a nuestro 

querido gato que lleva ya varios años con nosotros. El pobre 

se encontraba en la calle, asustado, herido y maullando 

desesperado por no encontrar su hogar, estaba lejos de 

casa y no reconocía nada a su alrededor.

No tenemos las palabras suficientes para mostrar 

nuestro agradecimiento, en cuanto lo vieron no dudaron en 

atenderlo, curarlo y difundir su foto por las redes sociales. 

Es así como logramos encontrarlo. Si no hubiera sido por 

ellos, quién sabe qué podría haber sido de él. Gracias a la 

voluntaria que dio el aviso, a la compañera que puso todo 

su esfuerzo para recogerlo (hace falta mucha paciencia para 

coger a un gato asustado) y a la veterinaria que lo atendió 

tan bien. 

Hace poco que Respectem-nos cumplió un año, deseamos 

que cumpla muchos más. Y esperamos que muchas 

personas nos sumemos a este proyecto y colaboremos, ya 

sea económicamente, con nuestro tiempo o de la forma que 

cada uno podamos, para que esta asociación pueda seguir 

contribuyendo a hacer de este mundo, un mundo mejor.

Jéssica Santonja y Aarón Albors
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Motivació o reflección de l’acció

¿D
arrere de cada paraula ha una intenció?.

L'any 2016, després d'organitzar responsabilitats 

i el assumir el Govern Municipal  la seva situació de 

minoria. El diàleg, el consens, anaven a ser un fet rellevant i 

principal, (Després de la presa de possessió, amb els seus 

pros i contra de l'2015) i una vegada reorganitzats, els 

interessos si no electorals, si representatius.

¿Darrere de cada acció una idea? La majoria d'accions 

estan condicionades pel nostre model mental i les nostres 

creences?

- Els Habitatges Socials, que quan es va demanar la 

subvenció,¿No hi havia motivació en l'acció?la motivació 

on s’ag estat comprar les cases on s'haguessin realitzat 

les VV.SS.

- Revalorització del Cadastre. Quina era la finalitat de l'acte 

?, recaptar més, sense pensar en les repercussions o els que 

al final serien els més perjudicats, habitatges del nucli antic 

o històric, revaloritzacions del, 50% al 200%.

- Unes de les seves primeres paraules com a alcaldessa, 

va dir, que deixo clar que el DIÀLEG i l'EDUCACIÓ serà 

fonamental en aquest govern. Diàleg com menys millor 

del qui opine de la seva gestió, les seves respostes són 

interessades o fora del context. ¿Interpretant que els altres 

tenen intencions i les assumeix com si fossin seves?

- Educació o respecte, quan les paraules, són de cara a 

la galeria, surten i semblen que no li costa dir, "meva culpa 

o perdó", però quan deuen ser sinceres de l'interior, costen 

o no hi ha paraules, per eliminar si ho hagut, un possible 

dany desinteressat o ocasionat.

-Consens. Depurant les meves intencions, jo puc canviar 

l'ambient en què em moc ?, comença una transformació 

silenciosa tallant ales a una part de l'oposició amb interessi 

de treballar per Cocentaina, i que, en algunes ocasions 

"bastants", obligaven a anar a remolc del carro a part del 

govern i oposició.

- Paraules, que segurament les reconeixeran, Cocentaina, 

sostenible, assequible, adaptable, etc. (Parc "adaptable" 

del Ferrocarril). Dotze mesos, 12 gestos. (Gots i envasos 

d'un sol fus). Per les persones en paro del meu poble, no 

enfan por els informes en contra. (Interessant i polític, però 

utilitzem el mateix barem per altres temes interessant per 

a altres col·lectius). ¿Això està passant, siguem conscients 

o no, d'això

-Si Ens adonem, que les paraules tenen tant poder, 

usémles  per crear, que siguin sinceres, en les actituds no 

hi hagi duplicitat, no hi hagi engany, ni interpretacions, ni 

justificacions, etc.

- Això dóna per a més, ¿?. Una cordial salutació.

Bernardo Reig Pérez

Stop Islamofòbia

A
ls últims temps s´estan donant al poble mostres 

d´intolerància cap a un sector dels nostres conveïns 

i conveïnes, el d´origen àrab i cap a la seua principal 

confessió religiosa, la islàmica, que és concreten en pintades 

ofensives a façaçanes i botigues, menyspreus al carrer, 

insults i amenaces a les xarxies socials…  Sentiments i 

actituts que malauradament sempre han estat ahí però que 

s´han vist incrementades degut a la por que desperten les 

activitats terroristes de grups com el Daesh (musulmanes 

per cert, l´inmensa majoría de les seues víctimes), una por 

que aprofiten uns pocs per descarregar-se injustament sobre 

tot un col.lectiu, enrarint l´ambient, amb indisimulat ànim 

de buscar rèdit polític (feixisme). 

Si es reflexiona una mica, ràpidament quansevol s´adona 

de la manca de mesura i proporció, Islam vol dir pau, es 

el que et dessitjen quan et saluden, i segur que aixì volen 

convivir i treballar amb la resta. 

Hans Snijder
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Diputació d’Alacant diu NO al canvi d’ubicació de Ràdio 
Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l dilluns 16 de gener, l’alcaldessa de Cocentaina, 

aprofitant una cita amb el President de Diputació, es 

va reunir informalment amb Juan Bautista, assessor 

de presidència per preguntar-li sobre l’estudi de canvi 

d’ubicació de Ràdio Cocentaina. Segons Bautista cap de 

les instal·lacions que el passat setembre se li van mostrar 

complixen amb els requeriments que Diputació té establits 

per a l’Oficina Comarcal. L’Ajuntament de Cocentaina va oferir 

a l’assessor diversos edificis municipals: biblioteca pública, 

Casa de la Joventut i Centre Social, per tal de poder traslladar 

l’Oficina Comarcal que ara ocupa la primera i segon planta 

del Mercat i així traslladar allí la ràdio municipal. Finalment, 

i després de quatre mesos a l’espera, Diputació ha decidit 

no canviar aquesta oficina de lloc i deixar a Cocentaina 

sense una ubicació més adequada per a l’emissora. 

L’edil contestana ha traslladat personalment el seu 

malestar al President i li ha oferit altres opcions per a anar 

treballant d’ací a 2018, data de venciment de la cessió dels 

locals. Segons Mireia Estepa, l’Ajuntament de Cocentaina 

lluitarà per mantindre l’Oficina Comarcal al poble, alhora 

que es buscarà una nova ubicació per tal que deixen lliure 

les dos plantes de l’edifici del Mercat i poder traslladar per 

fi Ràdio Cocentaina. 

Finalment, l’alcaldessa ha acordat amb Bautista que 

Diputació remetrà un informe de necessitats a l’Ajuntament i que 

s’estudiarà un projecte conjunt que puga satisfer a les dos parts.

Cocentaina se suma a l’Aliança de Ciutats pel 
Desenvolupament Sostenible que promou el Consell

L
'Ajuntament de Cocentaina se suma a l'Aliança de 

Ciutats pel Desenvolupament Sostenible promoguda per 

la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, 

Participació i Cooperació. El director general de Cooperació 

Federico Buyolo ha dit, durant la presentació de la campanya 

este matí a Cocentaina, que "estem generant aliances per 

a treballar junts en la mateixa dinàmica i fer una gran xarxa 

per a territorialitzar els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS)".

Segons Buyolo, en esta aliança tenen un paper clau 

els ajuntaments perquè "són la institució més propera a 

la ciutadania". Amb Cocentaina ja són 19 les localitats 

que s'han adherit a esta iniciativa, a més de la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies.

Per la seua part, l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa, ha destacat que l'adhesió a l'Aliança de Ciutats 

pel Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per 

"unanimitat" a l'últim ple de l'ajuntament. "Això demostra la 

voluntat que tenim per a donar suport als ODS", ha apuntat.

L'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible 

és una iniciativa de la Conselleria de Transparència, 

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació per a 

implicar als ajuntaments i sensibilitzar a la societat valenciana 

sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les 

Nacions Unides (ONU).
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Els alcaldes de la comarca demanen ajuda a Madrid, 
València i Alacant per pal·liar els danys del temporal

E
ls primers edils de Cocentaina, Alcosser, Alcoi, 

Muro, Benilloba, Banyeres, Agres, Gaianes, Alfafara, 

L'Alqueria, Gorga, Benasau, L'Orxa, Alcoleja, 

Almudaina, Benimassot, Benillup, Penàguila i Planes va 

ren mantindre una reunió el passat dimarts 24 de gener 

al consistori contestà per a tractar els mals del temporal.

 A l'encontre va acudir també, el subdirector d'Emergències, 

Jorge Suárez, i el director territorial de Presidència 

de la Generalitat, Esteban Vallejo. El director General 

d'Emergències, José María Ángel, estava citat, però no hi 

va poder estar.

 Al finalitzar la cimera comarcal, els alcaldes van signar 

un document en el que exigeixen una reunió conjunta a tres 

bandes amb el Govern Central, la Generalitat i la Diputació. 

La intenció és traslladar-los la preocupació dels primers 

edils pels danys ocorreguts durant temporal de neu, pluja i 

vent d'aquestos mesos, amb la intenció d'obtindre un ferm 

compromís d'ajuda.

Assenyalar que el Consell ha disposat un fons de 

contingència per a destinar fons als municipis de cara a 

reparar tots els desperfectes de les pluges de desembre 

el termini del qual de presentació de sol·licituds finalitza al 

març. A més aquesta previst aprovar prompte un altre pla 

de similars característiques destinat a fer front als danys de 

la neu, la pluja i el vent del passat gener.

Foto: Página 66

Cocentaina fa front al temporal amb la coordinació de 
tots els seus dispositius

L
a situació meteorològica a Cocentaina sembla que ha 

oferit una treva en aquest hivern que estem tenint . Amb 

tot, els serveis municipals i d'emergències han treballant 

de valent per restablir l'ordre i per avaluar els possibles riscs 

que es puguen derivar, principalment, de les intenses pluges 

i el fort vent. A més, recordem que es van detectar noves 

filtracions naturals d'aigua al pou de la Querola què abasteix 

el dipòsit de Santa Bàrbara, pel que des d'aquell moment 

es va llançar l'avís als veïns de la zona alta del poble per tal 

que no consumiren l'aigua enterbolida. A hores d'ara ja es 

pot beure de manera trqnquil·la en tot el poble.

Com dèiem, tant el personal depenent de la Regidoria 

d'Obres i Serveis, com la Policia Local i els Bombers han 

treballat conjuntament aquests dies atenent les diferents 

emergències detectades així com en tasques de prevenció.

Recordem que el temporal va començar el dimecres 18 

de gener pel matí en forma de neu. A partir d'aquell moment 

es va determinar aturar l'activitat als centres escolars així 

com als edificis municipals i es va iniciar el treball de 

neteja i manteniment d'aquelles ubicacions principalment 

afectades, obrint passos per a les persones i atenent 

als diferents riscs que podrien sofrir alguns habitatges. 

D'aquesta primera nevada es pot determinar que només 

es va veure afectat el nucli urbà, tot i que la resta dels dies 

següents les incidències es traslladaven a altres punts del 

terme i a indrets més dispersos.

El dijous el dispositiu ja estava activat, així és que 

es va seguir treballant i es va procedir a tallar camins, 

principalment aquells que discorren pel riu. Fa relativament 

poc temps que vam sofrir altre episodi de pluges intenses, 

així és que la terra encara no estava seca i els efectes han 

sigut més notables.

Durant el cap de setmana es van atendre moltes i diferents 

situacions provocades per l'aigua i per l'intens vent, com ara 

la caiguda d'arbres, la localització i acotament de solsides, 

talls en el subministrament elèctric... Però sempre, sota la 

supervisió i avaluació de la Policia Local, s'han prioritzat 

aquelles situacions de risc per a les persones. En alguns 

casos s'ha hagut de procedir a la tala d'arbres per a evitar 

que caigueren sobre cases, i en altres casos senzillament 

s'ha acotat el perill per tal que no afectara ni a persones ni 

a vehicles.

Amb tot, l'Ajuntament de Cocentaina vol agrair l’esforç de 

tots els qui han participat i col·laborat durant aquest dies 

per a resoldre les moltíssimes incidències que vàrem tindre.

A hores d’ara es segueix treballant per avaluar els danys 

del temporal, en la neteja de camins i tot per a restablir la 

normalitat al poble.

NP Ajuntament de Cocentaina

NP Ajuntament de Cocentaina
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La neu pinta de blanc les nostres serres

L
a neu es va deixar veure al nostre poble, més prompte 

del que l’esperàvem...ja que totes les previsions 

marcaven que el dijous 19 de gener vindria la gran 

nevada...amb tot, no va ser així, i ja dimarts 17 de vesprada, 

a nivell de poble, vam poder veure ja els primers cops de neu, 

però no seria fins l’endemà dimecres, quan podríem veure 

tot el poble blanquet. Un capa de neu va cobrir Cocentaina 

permetent als xiquets i no tant xiquets, gaudir d’un dia de 

neu...fer ninots, tirar-se boles, rebolcar-se per la neu...i fins 

i tot menjar-se-la. Va ser un dia d’hivern divertit, va ser la 

cara positiva del temporal de fred i neu. La neu tan sols va 

durar eixe mati, ja per la vesprada i sobretot amb la pluja de 

dijous, la neu a nivell poble va desaparèixer...no així a Alcoi 

i a bona part de la comarca del Comtat on la neu dijous i 

divendres va complicar moltes coses com ara el trànsit, la 

falta de llum, el fred.... Així a Cocentaina, dimecres i dijous 

es va suspendre les classes, mentre que divendres ja els 

escolars tornaven a les classes, amb tot, teníem per davant 

tot el cap de setmana per anar a tocar neu tant al Mont 

cabrer com a la serra d’Aitana on la neu a banda de tindre 

una espessor considerable, va durar fins 15 dies.

El fred i el vent han protagonitzat els darrers dies del mes 

de gener i els primers de febrer...un hivern que ha vingut 

carregat de pluja, de temporals...i de imatges tan boniques 

com les que a continuació vos mostrem.

I per si no havíem tingut prou amb la pluja, el vent i 

la neu...també vàrem tindre un terratrèmol xicotet que 

pràcticament (i per sort) va passar desapercebut per a 

gran part de la població. Va ser un  moviment sísmic de 2,2 

graus de magnitud registrat el dilluns 23 de gener al terme 

municipal de Cocentaina. Aquest  va tindre lloc a les 12.47 

hores, segons les dades de l'Institut Geogràfic Nacional 

(IGN), amb epicentre en una zona entre Els Algars i el Poble 

Nou de Sant Rafel.

Tal com assenyala l'IGN, es tracta d'un epicentre 

superficial, a 4 quilòmetres de profunditat, i la tremolor ha 

durat un poc més de mig minut.

Text: Redacció. Fotos: Paco Sempere
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La alcaldesa pone en riesgo la existencia de la oficina 
comarcal  de la Diputacion en Cocentaina
Rafael Montava, portaveu del PP a l’Ajuntament de Cocentaina

E
l Partido Popular de Cocentaina considera que la 

alcaldesa abre un frente político con la Diputación de 

Alicante por su actitud frentista con las instituciones 

en las que su partido no gobierna.

En el inmueble donde la Sra. Alcaldesa quiere trasladar 

la radio municipal, está instalada la Oficina  Comarcal de 

la Diputacion Provincial, que presta servicios a todos las 

poblaciones de la comarca desde hace muchos años. 

Reúne unos requisitos que, a priori, no reúnen los inmuebles 

ofertados por el Ayuntamiento. Dadas las características de los  

servicios que presta son motivo por el cual los han rechazado.

Después de lustros continuados, las instalaciones de 

Radio Cocentaina que están ubicadas en un antiguo 

aulario, no ha reunido nunca las condiciones adecuadas 

para la prestación de este servicio. Los sucesivos gobiernos 

socialistas en Cocentaina han hecho caso omiso a estas 

necesidades y no las han trasladado. Pretenden ahora que 

otros les solucionen un problema en cuatro meses que ellos 

no han solucionado durante años, pretendiendo presionar 

políticamente para que se desaloje de sus instalaciones 

un servicio que viene prestándose continuadamente 

en Cocentaina como cabecera de comarca a todas las 

poblaciones del entorno.

Claro que no se debe tirar la toalla, se debería de haber 

luchado desde hace mucho tiempo antes, para conseguir 

que la radio municipal no estuviera donde esta, ya que no 

cuenta con una adecuada accesibilidad y esta en un edificio 

sujeto a revisiones periódicas. Pretenden, encubiertamente, 

tratar de sustituir las instalaciones que ocupa la oficina de 

la Diputación Provincial  para que se de servicio desde otra 

localidad y no desde Cocentaina.

Estamos de acuerdo en trasladar Radio de Cocentaina. 

Pero no estamos de acuerdo en que se utilice cualquier 

argumento para hacer un frente político que no le aporta 

nada a Cocentaina. Sra. Alcaldesa, priorice sus esfuerzos 

en las necesidades más urgentes de nuestro pueblo, como 

por ejemplo la debida dotación de personal referente a la 

evaluación de la dependencia en los Servicios Sociales.

El PP de Cocentaina impulsará la industria local, la piscina 
cubierta y la bajada de impuestos en sus propuestas para 
los presupuestos
Partit Popular de Cocentaina

E
l Partido Popular de Cocentaina ha presentado sus 

medidas de cara al ejercicio 2017. Algunos puntos 

como la bajada de impuestos o la mejora de los 

servicios de atención al ciudadano ya formaban parte 

de su programa electoral durante los pasados comicios. 

También lamentan que el grupo socialista se niegue a bajar 

los impuestos, que a juicio de los populares, son excesivos 

y suponen remanentes de tesorería de millones de euros 

cada año.

Respecto a los actuales presupuestos, el líder de la 

oposición, Rafa Montava declara que “son una herramienta 

para mejorar la vida de nuestros ciudadanos”. También 

ha manifestado que “consideramos importante dividir 

las iniciativas según el importe, de tal manera que 

hemos presentado dos estudios diferentes englobando 

más de 700.000 euros en medidas” aclarando que “no 

queremos que al PSOE le sobren millones de euros de 

los contribuyentes sin destinar a ninguna parte, y por ello, 

entendemos que hay que hacer previsiones responsables 

de cuanto se va a gastar de verdad”.

Según Ray, también miembro de la formación, “la 

localidad ha dejado de ser un lugar atractivo para atraer 

inversiones y esta sufriendo un proceso de desertificación 

industrial que supone la migración de los jóvenes que 

buscan oportunidades” lamenta que “este proceso precariza 

las condiciones laborales y ahuyenta la iniciativa privada 

reduciendo los ingresos de la localidad”.

Fruto de ello se recaudará menos y les costará mucho 

más a autónomos y negocios locales tradicionales sostener 

el gasto público “elefantiásico” que ha llevado el socialismo 

durante más de veinte años.

Algunas de las propuestas son:

Además de la iniciativa “ninguna asociación sin local” (en 

pro de la defensa del libre ejercicio de reunión y discusión 

en igualdad de condiciones), el documento presenta; 

auditar las cuentas del ayuntamiento, reducir la tasa de la 

basura en función del reciclado, la reducción de las tasas e 

impuestos de forma progresiva (basura, agua y resto de tasas 

municipales), bonificaciones y reducciones impositivas a 

comercios e industrias, crear la Feria del Aceite y productos 

típicos y acondicionar los polígonos industriales (puntos de 

luz, señalización, viales, aceras...).

Además; una urgente dotación para las actividades 

relacionadas con el turismo (abriendo los monumentos 

durante los festivos y manteniendo museos de atractivo 

cultural) y conveniar la difusión de nuestro patrimonio. 

Por último, la construcción de la cubierta de la piscina y 

la adecuación y la potenciación de la “pilota” como bien 

cultural que dota a Cocentaina de un indudable atractivo 

también forman parte de sus propuestas programáticas 

para este 2017.
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Col·lectiu-Compromís presenta les seues aportacions als 
Pressupostos Municipals
Np Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu-Compromís ha fet pública la seua bateria de 

propostes per als Pressupostos Municipals de 2017. 

Com setmanes enrere van anunciar des de la coalició, 

l’adequació dels carrers de la Vila és un dels seus punts 

forts i irrenunciables per dirigir el seu sentit de vot en una 

direcció o altra. 

Des de la formació han presentat al regidor d’Hisenda 

una sèrie de proposicions concretes quantificades 

econòmicament. Propostes de millora que comprenen 

des d’una nova ubicació de Ràdio Cocentaina, compra 

de vehicles elèctrics per a serveis municipals, dotar de 

personal al Palau, el Castell i el Castell de Penella en caps 

de setmana, fer efectiu l’acord plenari del Pla Director de 

la Muralla, eliminació de barreres arquitectòniques en 

l’Avinguda Ferrocarril, esterilització de les colònies de gats, 

creació d’un rocòdrom municipal, una nova ubicació per al 

jutjat de pau, l’ampliació del Carrer San Camilo als Algars o 

la modernització dels polígons industrials ocupats. 

A més a més, des del Col·lectiu-Compromís també aposten 

per augmentar la dotació pressupostària de promoció 

turística, d’activitats juvenils i infantils o l’aportació a les 

entitats que formen part del Consell de Benestar Social.

La coalició contestana també ha proposat la creació 

d’una partida especial per al 50 aniversari de l’IES Pare 

Arques, un Pla Integral d’adequació i millora dels passos 

de vianants, un parc de gossos, una dotació de sanitaris 

públics als parcs del Paquito el Chocolatero i la zona 4:4 o 

el condicionament de la Via Verda fins a la circumval·lació 

i la via de servei fins a Muro.

Des de la formació també proposen un estudi sobre la 

construcció del Trinquet Municipal i un estudi de rebaixa 

de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). Així com, fer efectiu 

l’acord de l’AGENDA 21 per destinar el 0’7% del pressupost 

a projectes de cooperació i la creació d’una nova web 

municipal i d’un nou portal de transparència.

Per al portaveu de 03820-Compromís a l’Ajuntament, Xavi 

Anduix, “aquestes aportacions als Pressupostos Municipals 

són propostes que formen part del nostre projecte de poble 

futur. Propostes concretes i que es poden portar a terme 

amb voluntat política. Propostes serioses i no brindis al sol. 

En definitiva, propostes sensates per millorar Cocentaina 

econòmicament, socialment i mediambientalment”.
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Guanyar Cocentaina realitza propostes als pressupostos 
municipals
NP Guanyar Cocentaina

D
es de Guanyar Cocentaina entenem que els 

pressupostos són la ferramenta redistributiva dels 

impostos que els ciutadans aporten per al funcionament 

adequat de la institució municipal: l'Ajuntament.

Encara que estem a l'espera de tancar un balanç 

provisional de l'any 2016, entenem que la llei d'estabilitat 

pressupostària imposada pel govern central va en contra dels 

interessos de la ciutadania i en el cas de Cocentaina ens 

porta a fer un ús restrictiu de les necessitats reals de ella, 

arribant al final del pressupost en superàvits de romanents 

de Tresoreria que no es poden pressupostar d'inici per no 

incomplir la norma de despesa anual.

Des de Guanyar Cocentaina creem que aquesta norma 

no es correspon amb la nostra realitat financera, per tant 

fem propostes per als pressupostos del 2017 que superen 

aquesta, però que impliquen unes propostes coherents amb 

les necessitats dels nostres veïns i veïnes, sense hipotecar 

en cap cas la solvència financera del municipi.

Turisme: Dotar del personal necessari per a mantenir obert 

el Palau els caps de setmana; Posar en valor els refugis 

antiaeris de la guerra civil.

Medi Ambient, i oci: Seguir celebrant les jornades de Medi 

Ambient, i dotar-les econòmicament perquè es consoliden 

de cara al futur; Actuacions de caràcter mediambiental, amb 

el manteniment i consolidació als següents llocs del nostre 

terme municipal: l’entorn de la font i bassa de la Boroná; 

Camí de vianants de la pujada a Santa Bàrbara; Depòsit 

d’aigua potable de Santa Bàrbara; neteja i consolidació 

de l'espai natural propietat de l’Ajuntament de la “Caseta 

Molina”. (Zona 8 piletes); 

neteja i adequació de fonts del nostre terme municipal, 

amb col·laboració amb el parc natural; Senyalització de 

camins i partides rurals; Completar l'adequació de l’Avinguda 

del Ferrocarril fins al túnel com a espai saludable; projectar 

i executar l’obra necessària, per a fer un espai accessible a 

totes i tots, estabilitzar el paviment dins del túnel, i fer-lo de 

vianants per a gaudir millor d’aquest lloc.

Alguns projectes en instal·lacions esportives cal començar 

a treballar-los, per tant proposem que: Executar el projecte del 

trinquet; executar el projecte de la pista d'skate park; executar 

el projecte de una sala de buldler (escalada); incorporar un 

nou marcador electrònic al pavelló del poliesportiu; incorporar 

un desfibril·lador per a primers auxilis al poliesportiu.

Serveis Socials, "Les persones, primer" i amb aquesta 

premissa cal treballar; augmentar la partida en serveis 

socials en un 10%; Continuar treballant sobre les barreres 

arquitectòniques, i en especial als  comerços i edificis 

públics; pensem que el projecte de adecuació accesible 

del Teular és necessari i un objectiu prioritari.

En 2016 es va proposar per part de l’equip de govern 

actuar de forma contundent en el Raval: aquest projecte 

ha eixit fallit per diverses causes. 

Per al pressupost de 2017 proposem que s’inicie un estudi 

rigorós de les vivendes que té en propietat l’ajuntament per: 

projectar i executar, amb compromís de diverses anualitats, 

la rehabilitació i posada en valor dels immobles per a vivenda 

tutelada i vivenda social o lloguer social. 

Destinar per a cooperació internacional, un 0,02 - 0,03% 

del pressupost municipal.

Personal: Realitzar un estudi per cobrir les necessitats 

bàsiques estacionals de tots els serveis de l’Ajuntament: 

Poliesportiu, monitors, socorristes, neteja, cementiri, etc....

Urbanisme: projectar la remodelacio de la plaça del Mercat; 

l'estudi i remodelació de les voreres de la Vila (entenem que 

no compleixen en molts llocs la funció per al que estan 

dissenyades i en compte de donar seguretat als vianants, 

provoquen molèsties, fins i tot poden a arribar a ser un perill 

per a determinades persones amb problemes de mobilitat)
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Desvetllats els noms dels protagonistes de les Festes de 
la Mare de Déu del Miracle 2017

S
e’ns dubte ací a Cocentaina, abril és el mes de la 

Mareta i amb eixe motiu, la Pia Unió Mare de Déu 

del Miracle treballa sense descans per organitzar tot 

el que envolta la festa gran de la Patrona Contestana, una 

festa plena de sentiment, devoció, fe…un 19 d’abril de 1520, 

unes llàgrimes, un miracle…un prodigi que va canviar la 

historia de Cocentaina per a sempre.

En aquest 2017, la Pia Unió estrena nous presidents, si 

bé ja han organitzat el mig any i la festa de Sant Antoni de 

la que de seguida en parlarem, la nova junta presidida per 

Reis Pascual i Cristian Barrachina, ultimen tots els aspectes 

al voltant de la trilogia mariana.

Així doncs hem sabut que el dissenyador contestà Saúl 

Santonja serà l’autor del cartell de les festes de la Mare 

de Déu. La presidenta de la Pia Unió, Reis Pascual, ens 

deia que tant ella com el president li van traslladar la 

idea a Saúl el qual va rebre l'encàrrec amb molta il·lusió 

“estava emocionat i creiem que farà un bon cartell perquè 

Saúl Santonja ha demostrat sempre unes excel·lents dots 

artístiques en diferents àmbits com la moda, el disseny o 

la pintura”. El cartell serà presentat el pròxim dissabte 11 

de març en un acte que tindrà lloc, com és habitual, en el 

Monestir de les Clarisses i que servirà també per a donar 

a conèixer la revista d'enguany.  Tanmateix, els presidents 

ens feien públic també, la persona encarregada de realitzar 

el pregó. Ell és Enrique López, un gran devot de la nostra 

Mareta. El pregó serà el dissabte 1 d’abril.

I sabem també que l’homenatge als majors recaurà en les 

mongetes clarisses de Cocentaina, malauradament, dos de 

les homenatjades es troben ja al costat de la Mareta a qui 

tant han venerat i a qui tant han pregat per tots nosaltres, 

amb tot, sor Consuelo, rebrà eixe homenatge de tot un 

poble, ella el rebrà a la terra i allà en el cel, el rebran totes 

les mongetes que darrere la reixa veiem, com unes dones 

senzilles, humils i plenes de tendresa i bonansa....elles sens 

dubte, són les guardianes de la nostra Mareta i son la veu 

que prega per tot un poble.

Per tancar els noms que resten de la festa mariana, dir-

los que el bisbe Arturo Ros Murgadas (bisbe auxiliar de la 

diòcesi de València) serà el predicador, és a dir la veu que 

realitzarà l’homilia els dies del tridu que són els dies que la 

Mareta es troba a l’Església de Santa Maria.

Però seguim parlant de la Mareta i de la Pia Unió, perquè 

un any més, es va retre cult en la capella de Sant Antoni, 

lloc on es va produir el miracle i que aprofitant l’onomàstica 

del titular, va obrir les seues portes per rebre als comtes, 

mossèn i suplicanta. Així doncs, el dissabte 14, la capella 

va acollir el rés de les vespres i seguidament es va produir 

el relleu de càrrecs entre els protagonistes de les festes 

patronals del passat any i els de l'actual 2017. Aquests 

últims van rebre dels seus antecessors els obsequis que els 

acrediten en el paper que assumiran el pròxim mes d'abril 

i d'aquesta forma al Comte, Andreu Vidal, se li va lliurar un 

petit bàcul, a la Comtessa, Olga Barrachina, un cofre amb el 

rosari, al Mossèn Ismael Pérez el quadre de la Mare de Déu 

i a la Suplicant, Mireia Sala, un pergamí amb el text de la 

súplica que recitarà el 19 d'abril. A continuació es va iniciar 

una processó per a visitar a la Mareta en el seu Camarín i la 

jornada va concloure amb l'encès d'una foguera en la plaça 

del Pla davant el Monestir de les Clarisses.

Ja a l’endemà diumenge, el Pati d'Armes del Palau Comtal 

va acollir la missa solemne amb caràcter interparroquial, 

que va estar oficiada en aquesta ocasió pel titular de la 

parròquia d'El Salvador, mossèn Ramón Micó. Malgrat el 

fred i el vent que va bufar durant el matí, van ser molts els 

que van participar en aquesta celebració que va finalitzar 

amb la benedicció dels animals. 
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La cúpula de el Salvador desvetlla pintures del segle XVIII

S
orpresa i admiració. Eixos són els qualificatius que els 

feligresos de la parròquia de el Salvador han mostrat 

al saber-se coneixedors del descobriment mural del 

sostre de la cúpula de l’Església, unes pintures que es 

desconeixien i que han suposat una vertadera troballa d’art i 

una joia més d’aquest edifici de finals del segle XV, edificada 

sobre una antiga mesquita cristianitzada l’any 1530. Les 

reformes del nou edifici es van dur a terme entre els anys 

1583 i 1591, dirigides pels germans Jaume i Andreu Terol 

i per Honorat Martí. Doncs bé, la història d’aquesta Església 

continua escrivint-se i així, els treballs de restauració de 

la cúpula de l'altar major de la parròquia del Salvador de 

Cocentaina han permès trobar unes pintures, datades 

inicialment entre finals del segle XVIII i principis del XIX, 

que fins al moment estaven ocultes sota una capa de guix. 

L'actuació, que està duent a terme l'equip format per les 

restauradores Alba Torró i Sandra Ruiz, s'han centrat en un 

primer moment en la neteja del citat altar després que mesos 

arrere es realitzaren diverses canalitzacions per a col·locar 

la nova instal·lació elèctrica que van deixar entreveure la 

brutícia acumulada pel pas dels anys, recordava Ramón 

Micó, mossèn de l’Església del Salvador.

Cal destacar que mentre es realitzava aquesta intervenció 

inicial, Alba i Sandra, van fer uns tastos en la volta que van 

servir per a descobrir aquestes pintures que fins al moment 

eren per a tots desconegudes , la contestana Alba Torró 

assenyalava que “ vàrem veure que el reparat s'estava caent, 

vam fer unes xicotetes finestretes i ací comprovarem que 

existia una pintura original sota. Açò ens va portar a retirar 

el guix i veure que efectivament teníem unes llunetes amb 

diferents escenes religioses”. Les citades pintures, que ara 

estan al descobert, representen als màrtirs valencians i fins 

i tot s'endevinen altres sants populars en la tradició religiosa 

local “podem veure a Sant Joan de Ribera, que va iniciar 

la parròquia en 1534, a Sant Francesc o a Santo Domingo 

de Guzman; entre uns altres”, matisa mossèn Ramón. Cal 

indicar que després d'aquesta troballa s'ha restaurat una 

de les llunetes per a determinar un possible resultat final si 

s'intervé en tot el conjunt,  “les pintures estan en bon estat i la 

restauració seria en aquests moments viable” afirma Sandra.

En total són 18 les llunetes on hi havien imatges, la 

existència de les quals es desconeixia fins ara. "Ho hem 

deixat al descobert i consolidat", ha afegit Torró, qui juntament 

amb Ruiz segueixen amb les tasques de restauració d'El 

Salvador, que finalitzaran a finals de febrer de 2017.

Apuntar que des de la parròquia del Salvador es vol seguir 

avant amb aquesta restauració i per a açò s'ha cercat la 

col·laboració dels feligresos així com de tot aquell que ho 

desitge per mitjà de donacions a través de domiciliacions 

bancàries i rifes que s'efectuen cada mes en una campanya 

en la que  han posat a la venda un total de 1.500 paperetes, 

a raó de 20 euros cadascuna, amb les quals es pretén arribar 

a recaptar els fons necessaris per a aquestes tasques. El 

número de cada papereta valdrà per al sorteig de l'ONCE de 

cada dia 15 de l'any, és a dir, amb una papereta hi haurà 

12 oportunitats de guanyar 100 euros.

Imatge de la cúpula de l’altar Major abans de la restauració

Imatge de la cúpula de l’altar Najor durant la restauració

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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La parròquia de Santa Maria rehabilita els locals parroquials

L
a parròquia de Santa Maria esta duent a terme una 

sèrie d’obres de rehabilitació dels locals parroquial 

que estan al costat de l’església. Es tracta d’una casa 

gran formada per varies vivendes  i que estava en males 

condicions. La rehabilitació de la casa està fent-se en 

diferents fases. La primera fase inclou tota la vivenda que 

dona al carrer Dolors i que te tres plantes, on s’han canviat 

les bigues, l’enllumenat, el pis...és a dir tot. La primera planta 

que va ser inaugurada pels feligresos el passat diumenge 

29 de gener, està destinada a la catequesis i un oratori. La 

segona planta per a Caritas Parroquial  (que passa a tindre 

accés pel carrer Dolors, salvaguardant així la privacitat dels 

usuaris) s’inaugurarà el diumenge 12 de febrer i la tercera 

planta que estarà destinada per als Júniors, s’inaugurarà 

també en breu.

Aquestos nous locals pretén ser la casa dels feligresos de 

Santa Maria, per a que tinguen un lloc de reunió, d’oració...

un punt d’encontre on junts proclamar la Paraula de Jesús. 

Tanmateix, a l’entrada de l’Església de santa Maria, just 

davant de l’altar de san Martin de Porres, hi ha uns panells 

explicatius de l’obra que està duent-se a terme i que en cosa 

d’un mes finalitzaran en una primera fase. Ara falta seguir 

treballant i passar al que serà la segona fase que compren 

la casa del costat i que estarà destinada a les confraries i 

demés. Tota l’obra ha sigut possible gràcies a les col·lectes 

extraordinàries i als donatius desinteressats. Molta feina, i 

molts diners per aconseguir un espai on tots podem cabre, 

un punt d’encontre amb Jesús i el seu estil de vida.

La veritat és que els diferents grups parroquials estan 

treballant de valent per a l’adequació dels locals parroquials 

així doncs, els júniors de Generació Oberta estan pintant-

se i adequant-se els seus quartos per a poder fer allí les 

reunions i activitats. Com dèiem aquest mateix diumenge 

s’obriran les portes de Càritas i el passat 29 de gener es va 

inaugurar la primera planta amb els xiquets i xiquetes de 

catequesis d’infància. Va ser una acte molt bonic i senzill 

ja que els xiquets van poder entrar a l’oratori, un quarto 

d’oració on es troba present la Mare de Déu (una escultura 

de fusta d’Agulló de Cocentaina signada a l’any 1984) i un 

Crist que l’artista contestana Inma Ribelles ha pintat per a 

l’ocasió sobre una talla de nogal feta per son pare mateix. 

Es tracta d’una Crist que te moltes coses a dir: el somriure 

al seus llavis per la satisfacció d’haver entregat la seua 

vida per nosaltres, les mans en posició d’oració i les cinc 

ferides.... Junt a la Paraula i la llum, els xiquets i xiquetes 

de catequesis van eixir en processó direcció al nou oratori i 

allí van cantar quedant inaugurat així aquest primer planta 

dels nous locals parroquials de Santa Maria.



ACTUALITAT14 Revista El Comtat febrer 2017

Samuel Botella serà el pregoner de la Setmana Santa 
contestana, mentre que Pepa Vañó realitzarà el cartell

I 
seguim amb més noms protagonistes o noms propis 

perquè ja s’ha donat a conèixer l’encarregat de pregonar 

la celebració de la Setmana Santa a Cocentaina així 

com la persona encarregada de realitzar el cartell.  En 

aquest any 2017, serà la confraria del Crist de la Columna 

l’encarregada d’organitzar els actes previs a la Setmana 

Santa, comptant això si, amb el recolzament de la junta 

central de confraries on estan implicades totes les confraries 

contestanes. Així doncs, el dissabte 25 de març tindrà lloc 

la presentació del cartell que anuncie la setmana Santa 

contestana, obra de la dissenyadora contestana Pepa Vañó 

i el mateix dia, les paraules del teòleg contestà Samuel 

Botella serviran per a que ens preparem per viure els dies 

de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús. Aquest acte es 

durà a terme a l’Església de Santa Maria. Amb tot, recordar 

que el dimecres 1 de març començarà la Quaresma i que 

a partir d’eixe primer divendres de Quaresma es duran a 

terme les oracions que preparen les confraries: Jesús de 

l’Hort al Convent, Jesús Natzarè al Monestir de les Clarisses, 

Dolorosa al Salvador i Crist dels Llauradors a Santa Maria. 

Són oracions obertes a tothom i que pretenen crear uns 

moments de pau, serenitat, pietat, misericòrdia...pegar una 

mirada cap a Jesús, comprendre eixe gran sacrifici i pregar 

per les necessitats.

Però la Setmana Santa Contestana ens du més coses 

perquè un any més el Patronat ens interpretarà la Passió pels 

carrers de Cocentaina (dissabte 8 d’abril) i ja a l’endemà, 

tots junts, celebrarem el Diumenge de Rams.

Recordem que la Setmana Contestana es viu de manera 

intensa i te unes peculiaritats que altres pobles no tenen, 

així com podem admirar les diferents talles que composen 

els passos  de la nostra processó com ara sant Cristòfol, 

(encarregat d’obrir la comitiva i conduir la processó), el Jesús 

de l’Hort (que ix des del Convent dels Pares Franciscans); 

Confraria del Crist de la Columna, Confraria de l’Ecce Homo 

(ambdues de la parròquia de Santa Maria), Confraria de 

Jesús Natzarè ( del Monestir de la Mare de Déu), confraria 

de la Verge dels Dolors (parròquia de el Salvador), confraria 

del Crist dels Llauradors (la talla més antiga que conservem 

datada a l’any 1596) i l’arxiconfraria del Santíssim Sagrament  

(també aquestes dos es troben a l’església de Santa Maria).

Mor el sacerdot contestà Francisco Llopis Blasco

E
l sacerdot contestà Francisco Llopis Blasco, titular de 

la parròquia valenciana de Sant Lazaro i, anteriorment, 

durant 35 anys rector de la localitat alacantina de 

Teulada-Moraira, va morir aquest dimecres 25 de gener als 

78 anys d'edat.

La missa exequial pel seu etern descans va tindre lloc el 

dijous 26 a les 10h a la parròquia de San Lazaro de Valencia. 

I va rebre sepultura a la 1 del mig dia en el panteó sacerdotal 

del nostre cementeri municipal. Natural de Cocentaina, 

Francisco Llopis va rebre l'ordenació sacerdotal a València el 

1961. Els seus primers destins pastorals van ser la parròquia 

de Sant Bartomeu Apòstol, en Camp de Mirra, i la rectoria 

parroquial a Sant Joan Baptista, de Beneixama.

Posteriorment va ser rector durant 6 anys a Benitatxell i 

durant 35 -des de 1973 fins a 2008- a la parròquia de la 

Mare de Déu dels Desemparats, a Teulada-Moraira.

Igualment, va ser arxipreste a l'arxiprestat Sant Vicent 

de la Font Santa de 1987 a 1990, així com membre de la 

comissió diocesana de Turisme i Temps Lliure i de la de 

Relacions Interconfessionals, a la Vicaria d'Evangelització, 

fins a 2011. Des de 2008 era titular de la parròquia San 

Lazaro, a la capital valenciana.D.E.P
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L
a Diputació Provincial d'Alacant i la Unió Nacional 

d'Entitats Festeres (UNDEF) van aprofitar el marc 

de FITUR per presentar la guia festera en la qual es 

recull tota la informació actualitzada de les festes de moros 

i cristians. A la cita van acudir la presidenta de la UNDEF, 

Pepa Prats, el Diputat de Turisme, Eduardo Dolón, i altres 

autoritats festeres i polítiques.

A la guia, en què ha col·laborat una vegada més el Patronat 

de Turisme Costa Blanca, trobem les dades actualitzades 

i la informació relativa a les diferents festes de moros i 

cristians que se celebren fonamentalment, a la Comunitat 

Valenciana, però també a la Regió de Múrcia, Castella-la 

Manxa i Catalunya.

El Diputat de Turisme, Eduardo Dolón, va ressenyar que 

a la província d'Alacant són 75 les poblacions que acullen 

celebracions d'aquestes característiques al mateix temps 

que va exalçar el treball que any rere any duen a terme els 

festers i les associacions perquè la programació de cada 

municipi siga un èxit de participació i per atraure nous 

visitants.

Cocentaina present en Fitur gràcies a la Undef

Cocentaina va estar present en aquesta presentació 

de Fitur i no sols, perquè la presidenta de la Undef és 

contestana sinó per una gran una imatge dels gentils de 

Cocentaina que va apareixer durant la presentació d’aquesta 

guia festera.

I ja que nomenem les nostres festes, dir-los que a hores 

d’ara ja s’han fet públics els capitans i abanderats de les 

festes de 2017. Així doncs trobem que pel bàndol cristià, 

el fester gentil Sergio Moncho serà el capità (la filà ha 

creat un logo especial per a aquest any de la capitania) i 

Sergio Navarro serà l’abanderat cristià de la filà Cavalleria 

Ministerial; pel bàndol moro trobem que Jaime Pérez serà 

el capità de la filà Guardia Jalifiana, Sahorins i Chistian 

Molines l’abanderat moro de la filà Llana. Un any on a més, 

celebrarem junts el 75 aniversari de la fundació de dues 

filaes mores: els Mudèjars i els Bequeteros.

A hores d’ara, la Federació Junta de Festes presidida per 

Hipòlit Borrás, ha presentat ja el calendari fester i està a 

l’espera de veure les aportacions que les filaes contestanes 

fagen al voltant de l’acte de la retreta perquè són els festers 

els qui han de decidir quina retreta volen i com la volen.

D’altra banda, recordar que el segon diumenge de cada 

mes, a les 19:30 i a l’Església de Santa Maria continua 

celebrant-se l’Eucaristia de Sant Hipòlit a intenció dels 

fidels festers i que el dimecres 1 de març serà l’últim dia 

per poder cobrar la loteria de la Junta de Festes (la que va 

tocar en Nadal).
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Respectem-nos

E
n aquest mes de Febrer, segon 

mes de l'any, un any en que 

Respectem-nos hem començat 

amb la mateixa ilusió, o encara més 

si cap, amb la que acabarem 2016. 

som un grup menut, però unit, amb 

les idees molt clares de com volem 

que siga la nostra protectora, amb 

idees que tots compartim i per les que 

lliutem tots a una.

Serà difícil, ho sabem. Hi ha moltes 

coses a fer, moltes per canviar y 

massa obstàculs que superar.

Però en poc temps molta gent 

s'ha  interesat en conèixer'ns, ens 

segueixen per reds socials, ens 

apoyen, ens ajuden y compartixen la 

nostra forma de fer les coses. Tots i 

cadascún són imprescindibless per a 

poder seguir endavant amb la tasca de donar veu als que 

no la tenen. Estem molts agraits per això.

Hem començat l'any amb el nostre calendari solidari (que 

encara podeu adquirir en alguns punts de venda) i altres 

activitats que anirem avançant.

El pròxim projecte es una gala 

benèfica que tendrà lloc al Centre 

Cultural el Teular de Cocentaina el 

próxim 11 de Març de 2017 a les 

19:00 hores.

Contarem amb els ballarins de 

l'escola Dance Alcoi dirigits per 

Rosa Enríquez i la veu de la cantant 

contestana Berta Iníguez. Tot lo 

recaudat anirà destinat a la protectora 

per a poder seguir ajudant als animals 

que tant ho necessiten.

Volem que siga una gala bonica, 

amb sentiment, entre amics, ón 

p a s s e m  u n  r a t e t  a g r a d a b l e 

uni ts per una mateixa causa.

Ens encantaria veure-vos a tots allí. 

Vingueu a conèixer'ns. ¡Vos esperem!

Ah! i vos adelantem una coseta 

més.... el proper dumenge 9 d'Abril tenim previst realitzar el 

II Marchacan solidari de Cocentaina. L'any passat va ser tot 

un èxit i vam poder gaudir de l'entorn i les nostres mascotes 

amb una caminada i altres activitats. Esperem que aquest 

any encara siga millor!

Associació Respectem-nos

Es presenta Emprendeavetur@ 2017

L
a Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i el Comtat, 

CEEI Alcoi i JOVEMPA Alcoià-Comtat llancen la iniciativa 

Emprendeaventur@ 2017. Es tracta d'un programa 

d'entrenament amb el qual et capacitarem en el procés 

d'engegada del teu projecte i/o en la millora de les tècniques de 

gestió empresarial si eres una empresa de recent constitució.

Emprendeaventur@ 2017 s'organitza a través de sessions 

dinàmiques i de treball en equip que es desenvolupen en horari 

de 10 a 14 hores, en les quals els emprenedors disposareu 

d'una plataforma col·laborativa i eines on-line per a compartir 

coneixements, inquietuds i enriquir el vostre projecte.

El programa de tallers és el que s'estableix a continuació:

-15 de febrer: Defineix el teu model de negoci d'èxit

-17 de febrer: Màrqueting d'èxit: En què és competitiva 

la meua empresa

- 22 de febrer: Com construir un equip d'èxit i realitzar 

presentacions d'impacte

- 24 de febrer: Com faig el meu pla econòmic i financer

- 1 de març: Tutoria de l'emprenedor

- 7 de març: Presentació de projectes

Les quatre primeres sessions de treball són principalment 

formatives i de capacitació i s'estableix una cinquena 

sessió de treball en la qual es realitza una tutoria conjunta 

o individualitzada per a atendre les consultes i dubtes dels 

projectes participants.

Una vegada realitzat el procés de capacitació, té lloc la fase 

de concurs de projectes empresarials de la mancomunitat. 

Per a poder optar als premis és necessari que definisques 

el teu model de negoci i ho presentes i defenses en públic. 

Els emprenedors participants sereu avaluats per un jurat 

constituït amb aquesta finalitat sobre la base d'una sèrie 

de criteris com són la viabilitat, innovació, capacitat de 

generació d'ocupació, etc. La dotació dels premis és un 

conjunt de serveis amb els quals recolzar el llançament i 

la consolidació.

En síntesi, amb Emprendeaventur@ 2017 podràs:

- Descobrir oportunitats de negoci a través de les 

tendències de mercat.

- Construir el teu model de negoci amb una metodologia 

innovadora.

- Desenvolupar les estratègies clau per a fer arribar el teu 

producte o servei al client.

- Disposar de tots els recursos clau per a aconseguir l'èxit.

- Aprendre les estratègies clau per a gestionar les finances 

de la teua empresa.

- Posar en pràctica tot el treballat presentant el teu projecte.

La inscripció al programa és gratuïta i té places limitades.

Termini presentació: fins al dilluns 13 de febrer a les 13h.

NP Mancomunitat de municipis
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Cocentaina cap a la sostenibilitat

P
ensar en global, actuar en local. La frase, impossible 

d’atribuir a algú en concret, ha sigut utilitzada 

extensament en diversos àmbits i durant molts anys, 

però guanya especial rellevància a l’hora de parlar de canvi 

climàtic. Contra els discursos que neguen aquesta realitat, 

o bé que la minimitzen perquè creuen que la ciència farà 

possible que la humanitat s’hi adapte sense fer soroll, hi ha 

mesures concretes, del dia a dia, que tothom pot posar en 

pràctica per reduir-ne l’empremta ecològica.

Continuem un any més amb la Campanya 12 mesos 12 

gestos, iniciativa que al llarg de l'any anterior ha posat de 

manifest la necessitat de prendre consciència i actuar en 

el nostre municipi realitzant i incorporant petits gestos en 

la nostra vida diària.

Des de l'Ajuntament de Cocentaina, es contínua treballant 

i adquirint el compromís de realitzar accions que ajuden i 

promoguen gestos que canvien i contribuïsquen a frenar 

aquest canvi climàtic que afecta en el nostre dia a dia.

Volem animar-te a participar i aconseguir uns bons hàbits 

per a tu i per al planeta.

"12 mesos 12 gestos" no és més que 12 senzilles raons 

per a posar en pràctica cadascun de nosaltres durant 2017. 

Des de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de 

Cocentaina s'anima a treballar en cada mes amb un gest 

concret, on es tracta de sensibilitzar i motivar la participació 

de tots vosaltres per a ajudar a frenar el Canvi Climàtic.

S'han organitzat una sèrie d'activitats, xarrades, 

exposicions, jornades i tot tipus d'informació, que de manera 

divertida i participativa tots puguem aplicar els menuts 

gestos i canvis d’actituds.

Volem animar-te a participar i aconseguir uns bons hàbits 

per a tu i per al planeta.

¿Qué fem?

S'inicia l'any amb el gest de plantar arbres, que a 

diferència de l'any anterior, podem estar més satisfets, doncs 

les pluges i la neu ha afavorit a l'apilament d'aigua, omplert 

de manatials i aflorament de fonts, donant un paisatge més 

verd, així mateix se celebra la plantació d'arbres en el Mas 

de Llopis, a principis de febrer.

El mes de febrer, ens serveix per a prendre consciència 

sobre la necessitat d'extermar precaucions a l'hora de 

mantenir el nostre entorn forestal, tant de les urbanitzacions 

com des dels habitatges aïllats, incorporant una sèrie 

d'accions i aplicant la normativa. Així com el manteniment 

periòdic de barbacoes, ximeneres, dipòsits de combustible, 

portes i finestres.

És necessari prendre precaucions a l'hora de realitzar 

cremes agricolas i anar deixant les zones conreades netes 

de restes.

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

Isabel Sancho. ADL- Regidora de Medi Ambient
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Paco Insa, director de Teló Teatre

E
ncetem en aquest revista de Cocentaina. El Comtat 

l’apartat de cultura parlant de teatre, perquè al mes 

de febrer, Cocentaina es converteix en la capital del 

teatre, els millors grups amateurs del moment xafaran 

l’escenari contestà en el que és la Mostra de Teatre Amateur 

vila de Cocentaina que organitza el grup Teló Teatre, entitat 

encarregada de concloure la Mostra i a més enguany celebra 

el 50 aniversari de la seua fundació.

Teló Teatre enguany ens captivarà en un clàssic, una 

obra poètica del gran Federico García Lorca, un obra coral 

dramàtica, plena de sentiments...Teló Teatre presenta en 

aquesta Mostra “Bodas de sangre”, una obra mestra de la 

literatura espanyola, un representació a l’atura dels teatres 

de les grans capitals i que Teló Teatre ofereix en una única 

sessió per al públic fidel que ha fet que la Mostra arribe als 

18 anys d’existència i que aquest grup amateur celebre ni 

més ni menys que 50 anys sobre l’escenari.

“Bodas de sangre” estarà dirigida per Paco Insa, compta 

amb més de 20 personatge sobre l’escenari i un gran 

desplegament entre bambolines. Aquesta revista ha parlat 

en Paco Insa, una entrevista que compartim amb vostès i 

en la que esperem, poder transmetre’ls la il·lusió i ganes 

del seu director a l’hora de preparar aquest gran muntatge.

-Paco, perquè en aquesta Mostra t’has embarcat en el 

muntatge de “Bodas de sangre”?

-Hi ha molts factors que m’han dut a presentar aquesta 

obra. Teló Teatre celebra el seu 50 aniversari i aleshores 

tenia clar que havia de posar en escena una obra de gran 

envergadura i amb un bon text com és aquesta, per celebrar 

dit aniversari. Enguany en aquest aniversari no podíem fer 

qualsevol obra i havíem de demostrar al públic tot el que Teló 

Teatre ha aconseguit fer en aquestos 50 anys i el que som 

capaços de realitzar. Per altra banda, era una assignatura 

que a nivell personal tenia pendent amb el grup i amb mi 

mateix des de 1970. En eixe any vaig començar a preparar-

la per a representar-la, però per motius de feina me’n vaig 

haver d’anar a Barcelona i aleshores l’obra no es va dur a 

terme, estava ahi, en el calaix, esperant el moment oportú 

per eixir i ha sigut aquest 2017.

-Oportú pel 50 aniversari?

-Pel 50 aniversari i per la predisposició i condició del grup 

en l’actualitat. A dia d’avui, Teló Teatre compta amb un gran 

planter d’actors, des dels més veterans, passant pels joves 

que ja son veterans i una gran cantera de joves promeses. 

Aquesta obra te un total de 28 personatges i Teló Teatre te 

gent més que suficient per poder afrontar un muntatge de tal 

magnitud. En aquesta representació trobarem quasi quatre 

generacions damunt de l’escenari

-Amb tants actrius i actors, com organitzes l’obra?

-L’obra te 3 actes dividits en 12 escenes i aleshores és prou 

fàcil d’assajar perquè treballes en poca gent en cada escena. 

-Quan comença a preparar-se una obra com aquesta?

-Doncs, al mes de setembre ja vaig repartir els llibrets, tenia 

clar el paper de cadascú, per a d’això necessites conèixer 

i molt al grup perquè cada actor i actriu te unes qualitats 

diferents i especials. Al mes d’octubre vam començar les 

lectures i a muntar escenes i ja al mes de novembre ens vam 

centrar en l’acte primer, en desembre l’acte segon i en gener 

l’acte tercer. Ara en febrer ja l’assagem tota coordinada i en 

l’escenari en el que actuarem perquè abans, en la nostra seu 

i en l’escenari que allí tenim és impossible assajar tots junts, 

no cabem, és impossible fer tots els moviments d’aquesta 

gran obra coral i és per això que fins ara en febrer, no estem 

junts a l’escenari.

-T’ha costat molt adaptar l’obra  de Lorca per al grup Teló Teatre?

-La veritat és que no, com et deia era un obra que ja l’havia 

començat a treballar anys enrere. És un gran text de Lorca 

i a més, comptarem amb la col·laboració del ballet flamenc 

d’Alicia Montava  que estic segur que li restarà dramatisme 

al públic perquè aquesta és una obra plena de sentiment, 

de tragèdia, de poesia....

-Perquè decideixes incloure el ballet?

-Com et deia per llevar-li dramatisme cara al públic i per 

altra ahi trobaras la meua adaptació al grup, jo volia incloure 

les cançons populars de Lorca en els silencis i mutis de 

l’obra, però vaig sentir una cançó del grup Pata negra titulada 

“Bodas de sangre” i vaig veure que necessitava omplir la 

boda de convidats i que millor que el ballet d’Alicia que sap 

transmetre eixe sentir d’una boda que acabarà en drama. 

Alicia ha preparat un gran treball amb el seu cos de ball i 

ens oferirà el “zorongo gitano” de Lorca, “les buleries de la 

novia” (música molt andalusí) o “Noche borracha de sangre” 

del Turronero. Se que el ballet li aportarà molt a l’obra i el 

públic no quedarà decebut

-Paco, un any més agafes un gran repte amb un gran nombre 

de personatges...

-Ja saps que soc home amant del teatre amb molt de text, 

d’obres complexes però plenes de sentiment. M’agrada molt 

el teatre clàssic-contemporani tant d’autors nacionals com 

estrangers...amb tot, t’he de dir que aquesta és la primera 

vegada que dirigisc una obra poètica, perquè com et deia 

abans, aquest text de Lorca barreja la prosa i la poesia

-Però no és la primera vegada que Teló Teatre interpreta 

una obra de Lorca

-No, per això, com a grup estable i seriós que som, la nostra 

història havia de tindre la trilogia lorquiana completa i amb 

aquesta representació ho aconseguirem i açò és un fet que 

pocs grups amateurs poden presumir de tindre. En la primera 

Mostra de Teló Teatre a l’any 2000 vam posar en escena “La 

casa de Bernarda Alba”, en 2008 vam representar “Yerma” 

i ara, en “Bodas de sangre” conclourem les tres grans obres 

teatrals de Lorca, completant així eixa trilogia

-Aquesta obra precisa d’un vestuari especial?

-En aquest cas, és un vestuari molt flamenc del segle XIX 
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i en l’atrezzo del grup hi havia molta matèria, amb tot si 

que estrenarem nou vestuari dissenyat per Saúl Santonja 

sobretot en els papers principals

-I parlem ara dels personatges, vora 30....com es 

distribueixen els papers?

-Costa molt la veritat, però també t’he de dir que encara 

que l’estrenem enguany, fa 2 anys que estic treballant en 

ella, adaptant els personatges, estudiant els caràcters dels 

protagonistes per fer el repartiment entre el planter de Teló 

Teatre. Clar està també la predisposició del grup i el saber 

en qui pots contar i aleshores, els papers principals els tenia 

clars: el paper de la Madre l’havia de fer Milagro Sellés; la 

novia havia de ser Mariola Reig, el novio Antonio Flores i 

Leonardo, Luis Reche. Sobre ells gira tota l’obra, ells son 

els grans puntals. Després havia de donar els papers no 

tan principals, son secundaris però tenen un gran valor i 

molta força en el conjunt de l’obra, aquestos són: el pare 

que estarà interpretat per Gil Jordá, la sogra que serà Loli 

Cortés, la dona de Leonardo interpretada per Lara Calafat, 

la mendiga que representa a la mort amb Dolo Martí, Reme 

Lucía Montava, en el paper d’una veïna, les criades amb 

Marga Reche i Meli Soler i la lluna que serà Saúl Santonja. 

I ja després he tirat ma de la jove cantera de Teló Teatre 

per al paper de mozas, lenyadors, mozos....

-Està clar que Teló Teatre te molta sàvia fresca, aquesta 

gent com arriba al grup?

-Ahi te molt a veure la llavor que Teló Teatre ha fet i està 

fent als col·legis, el teatre a les escoles serveix per a que 

en un futur, Teló teatre es nodrissa de molta gent jove, de 

fet en aquesta obra Rocío Briet i Marta Agulló debutaran 

en Teló Teatre com també ho faran Paula Segura i Bruno 

Cortés.  Com veus, Teló teatre no deixa de regenerar-se 

amb noves incorporacions i tot eixe planter de sàvia fresca 

li dona continuïtat al grup, almenys 50 anys més

-Paco, em crida l’atenció que la lluna siga interpretada  

per un home

-Si, no eres la única que es sorprèn, però crec en la idea 

de que la lluna te dos cares i Teló teatre tenia un actor que 

podia fer molt bé eixe paper, per la manera de moure’s en 

l’escenari podia oferir eixa versalitat de la lluna. 

-Mirant l’estaf de la fitxa tècnica, trobem que tens un 

ajudant de direcció

-Si, Antonio Flores un any més estarà al meu costat en 

la direcció. Pense que és un jove amb moltes inquietuds i 

que si segueix en aquesta mateixa tònica pot traure-li molt 

de partit al teatre

-Si actors hi ha molts, la fitxa tècnica no es queda curta...

-Ja veus, sembla que l’obra la fan uns quants, els que 

ixen a l’escenari...però per dur a terme un obra coral com 

aquesta es necessita molta més gent darrere del teló, allà on 

ningú els veu, però que son necessaris per al resultat final 

de l’obra.  Ahi trobes la grandesa de Teló teatre, en tota eixa 

gent que darrere d’un escenari ajuda als actors que donen 

la cara. Un director no podria fer res sense el cos tècnic 

ni el planter d’actors, per tant jo soc un privilegiat i sols he 

de donar gràcies a Teló teatre per ajudar-me i permetre’m 

realitzar aquesta obra.

-Paco, tal volta eres un dels més veterans del grup

-Si això no ho dubtes i també el més major (rises), però 

em senc molt agraït al grup perquè en aquestos 50 anys, 

he passat molts bons moments, he sigut actor, director...

però sobretot m’he sentit com a casa i no m’ha sabut mal 

dedicar-li hores i hores a aquest hobbie, un passió que 

m’ompli i en la que duc 50 anys...jo vaig començar i en 

tenia 25...així que conteu...tota una vida en el teatre i amb la 

representació de Bodas de sangre espere culminar un poc 

la meua història dintre del teatre i em quede satisfet d’haver 

pogut representar les tres obres de la trilogia lorquiana, 

que com et deia abans, era una espineta que tenia clavada

-Com a director d’aquesta obra que tancarà la Mostra que 

organitza Teló teatre que li diries al públic?

-Doncs els diria que no deixen perdre l’oportunitat 

d’anar a veure aquesta obra de Teló teatre i tot el conjunt 

de la Mostra. Simplement tinc paraules d’agraïment per 

al públic fidel que durant tots aquestos anys ha estat ahi, 

acompanyant-nos, aplaudint-nos, per ells, mereix agafar 

grans reptes. Se que disfrutaran d’aquesta obra coral que a 

més compta amb el ballet d’Alicia Montava, sobre un gran 

text prosa-poètic de Lorca, amb una gran interpretació per 

part dels actors de Teló teatre. Els dic que tenen al seu 

abast, tot un espectacle damunt de l’escenari del Teular i 

simplement els demane, que sapien valorar el treball de 

molts mesos de tot un grup que de manera incansable i 

il·lusionada els presenta estes “Bodas de sangre”.



CULTURA20 Revista El Comtat febrer 2017

Mariola Reig Insa, una jove veterana actriu de Teló Teatre

U
n any més, aprofundim en el planter d’actors i actrius 

de Teló Teatre, per conèixer-los millor i saber de la 

seua estima per aquest grup i el món del teatre. En 

aquest 2017, coneixerem més de prop a Mariola Reig Insa, 

una jove veterana del grup que amb tan sols 8 anys ja va 

xafar l’escenari.

Els qui la coneixen bé (teatralment parlant,) diuen d’ella 

que és una actriu segura i redona (que igual li se dona la 

comèdia que el drama), una actriu molt versàtil i segura, 

molt expressiva, costant i disciplinada…qualificatius que 

descriuen a la perfecció el que el teatre significa per a 

Mariola, la xiqueta que ha crescut però segueix amb el 

mateix somriure.

Com els dèiem, i de la ma del tio (així es refereix al seu 

oncle Paco Insa), va xafar per primera vegada un escenari, 

era l’any 1992 i tenia un xicotet paper d’elefanta en la Mostra 

de Teatre a les escoles. I així va néixer una relació que la 

duria a estimar el teatre, tot i que Mariola era coneixedora 

d’aquest mon perquè l’ha tingut en casa en el tio. A l’any 

1994 va participar en “La dama del Alba” en 1995 i 1999  

participaria en el dia mundial del teatre en dues obres 

dirigides per Paco Insa.  En aquestes edats de xiqueta, 

a Mariola li agrada eixir al teatre “per a després anar a 

fer-se copes”, una frase que els més majors encara avui li 

recorden, però va ser a l’any 2002 i en el muntatge poètic 

de “La copla feta poesia” quan de deveres es desperta en 

ella la passió pel teatre, “vaig començar a sentir algo més, 

que aquest art m’entusiasmava i que tenia feedback en el 

públic” , a partir d’ací començaria una època ascendent 

on pràcticament tots els anys ha eixit a l’escenari tant en 

papers principals com en papers secundaris, bé fent-nos 

riure o bé fent-nos plorar, perquè Mariola és pura passió, 

pur sentiment sobre l’escenari.

Tot i que no ho parega, Mariola es defineix com una xica 

molt tímida, sensible i aleshores el teatre  “m’ha ajudat a 

refer-me, a obrir-me, a ser més empàtica en la gent, a valorar 

les coses positives i el treball i sobretot, el teatre m’ha ajudat 

a tindre una autocrítica constructiva. Cada paper t’aporta 

coses noves i et fas més sensible a la vida i al temps més 

forta front les adversitats”.  Tal volta per això, a Mariola li 

atrau més el drama que la comèdia, “em senc bé en les 

dos vessants, però interioritze millor el drama, el senc més i 

pense que transmet millor el drama...amb tot en la comèdia 

també m’ho passe bé, però si haguera de triar un gènere, 

sens dubte tire cap a lo dramàtic”.

Mariola ha interpretat molts papers, però el seu primer 

paper com a protagonista va ser a l’any 2007 en “La 

barca sin pescador” dirigida per Paco Insa.  Per a ella ser 

protagonista és un gran repte, però a  l’hora d’estudiar-se 

el paper, igual te ser protagonista que ser secundaria “tots 

som importants per al conjunt de l’obra”.  Mariola és d’eixes 

actrius que no es conforma en memoritzar el paper, sinó 

que es documenta al voltant del personatge a interpretar, 

de l’autor, de l’època...per comprendre millor eixe paper i 

quan ja el te estructurat, analitzat i ha aprofundit en ell, el 

fa seu, se l’adapta a ella, el sent, el viu...i  això sens dubte 

queda reflectit en l’escenari.

Si li preguntem per un personatge que, teatralment l’haja 

marcada, Mariola somriu pensant en quin de tots perquè 

cada paper l’ha interioritzat de tal manera, que sembla 

viure la vida d’eixe personatge. Per a ella el personatge 

de Juana (en l’obra de “Juana del amor Hermoso”) va ser 

molt profund, es va identificar en ella amb molts aspectes 

“Juana tenia eixa sensibilitat de lluitar per un món just, fet 

que no és gens fàcil ni casi possible, va ser una obra en la 

que vaig disfrutar molt i em pensava que després de Juana, 

no hi hauria un paper tan rellevant en la meua carrera de 

teatre amateur i mira per a on, el teatre segueix sorprenent-

me gratament perquè enguany, en el paper de la novia de 

Bodas de sangre que representarem en aquesta Mostra, 

estic disfrutant moltíssim, estic sentint moltes coses, és 

un paper molt dur, molt dramàtic i a més, poètic...no vull 

desvetllar res més perquè vull que la gent vinga a veure-la, 

però la veritat, és que és un patiment per amor i te frases 

que et marquen tant com “ que no me importa la gente ni 

el veneno que no echan”, és un amor tan pur, tan impulsiu, 

tan vertader...crec que la gent disfrutara molt”.  Sens dubte 

una gran obra, com totes les que Teló Teatre realitza i que du 

un període molt llarg de preparació, moltes hores d’assaig, 

molta feina per a representar-la tan sols una vegada, “això 

és el que menys m’agrada de tot. Teló Teatre ha agafat uns 

“La fundación está entre tinieblas”. 2014

Cançons i poemes per a després d’una guerra”. 2003
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grans reptes, obres de molta envergadura, que duen molts 

mesos de preparació i que en a penes dues hores, s’ha 

acabat, ni els actor professionals fan açò!!!! Normalment 

prepares un obra i la rodes per molts escenaris, nosaltres 

no, nosaltres muntem un obra i la representem sols una 

vegada....és una llàstima però també és un repte personal, 

el teatre en nosaltres és tot a una sola cara, no tenim una 

segona oportunitat...per això, tal volta, els directors son tant 

exigents amb nosaltres, perquè no podem tallar, no tornem 

a repetir, el que ix, ahi queda”.

La carrera de Mariola, com veuen és molt llarga, i dintre 

d’este camí, hem de recordar que va recitar la súplica de la 

Mare de Déu a l’any 2005 i que és la presentadora oficial 

de la Societat Ateneu Musical de Cocentaina i de molts 

actes que es duen a terme a Cocentaina “ a mi m’agrada 

molt el directe, sentir-me prop de la gent i sentir el calor 

del públic”, però Mariola també està entre bambolines, ella 

és perruquera i aleshores “en casi totes les obres pentine 

junt a Celes i maquilles junt a Ana, l’estilisme és la meua 

professió i si puc ajudar al grup ho faig, és lo que te de bo 

Teló Teatre, som una gran família, tots aportem algo. Som un 

grup que demostra molta complicitat damunt de l’escenari, 

sens dubte això és possible gràcies als anys que duem, a 

les hores que passem junts...” Tan de bo, Mariola és una 

persona que accepta les crítiques tot i que de vegades li fan 

mal “no perquè em diguen que ho fet millor o pitjor, que 

això és necessari que t’ho diguen, sinó perquè de vegades 

no es valora el treball que hem fet, el que costa muntar un 

obra....els meus millors crítics son el tio i Dolo, ells em diuen 

lo roïn, però també lo bo, m’ajuden a fomentar lo positiu i 

a millorar lo negatiu...a nivell personal accepte molt bé la 

crítica, però ja et dic, a nivell general em molesta que no es 

valore el treball d’un conjunt de persones que sacrifiquem 

moltes hores per dur endavant un obra de teatre”.

Mariola ens parla d’hores d’assaig, d’hores de no estar 

en casa, de sacrificar el seu temps lliure i per a d’això, és 

importantíssim i necessari el recolzament de casa, “els meus 

pares estan encantats i orgullosos de veure’m actuar i Álex, 

la meua parella també. Ell sap que a mi m’agrada molt el 

teatre i aleshores em potencia, m’acompanya i em recolza...i 

això és molt important per a mi, sense el recolzament dels 

de casa no podria assumir els grans reptes de Teló Teatre”.

El que més aterra a Mariola damunt l’escenari és que li se 

seque la boca, “son manies i és per això que abans d’eixir 

bec molta aigua i sempre tinc botelletes d’aigua a la vista, 

durant l’obra no bec, però se que estan ahi per si de cas. 

També tinc una costum, abans d’eixir a l’escenari em senye 

“Les xiques de la Belle epoque”

tres vegades, és algo que li veia fer a m’auela quan volia que 

algo li eixirà bé i jo també ho faig”.

Durant tots aquestos anys, Mariola te el seu historial farcit 

de bons moments, de bons records, d’obres en les que 

han fet riure i molt al públic i on ells també s’han divertit, 

“recorde a Rita en “Ganas de reñir”, a Ninet, un monòleg 

còmic en el dia mundial del teatre....hi han tantes i tantes 

obres que en pràcticament totes elles hi ha anècdotes que 

contar, amb tot també hi ha moments en els que et cau tot 

damunt, jo sols m’he quedat en blanc una vegada, va ser 

en Beniarrés i dúiem “las chicas dela Belle epoque”, vaig 

mirar al públic, vaig veure al meu cosí José i em vaig quedar 

bloquejà, no sabia que fer, paralitzada...aleshores la gent 

va aplaudir, vaig eixir de l’escenari vaig respirar i vaig tornar 

a entrar i ja la vaig seguir...van ser uns moments que  me 

se van fer llarguíssims i els meus companys em deien que 

havia sigut un no res...a partir d’eixe dia, i en el pas dels 

anys, l’experiència m’ha ensenyat a saber improvisar i seguir 

endavant amb l’obra, no és fàcil reconduir un obra quan 

t’has perdut, però ahi també compta molt, la complicitat dels 

actors, que com et deia abans, és primordial i et fa sentir 

segura damunt de l’escenari”. 

El fet d’estar dirigida pel tio, pot ser un avantatge o un 

inconvenient “gràcies al tio estic jo en el món del teatre i 

és difícil veure’l com un director, és el tio i és molt exigent 

en mi i aleshores de vegades li conteste, cosa que en els 

altres directors no faig...però li agraisc moltíssim que siga 

exigent perquè sap traure el millor de mi...pense que és un 

privilegi tindre al tio de director...Teló Teatre te molta sort 

perquè tant Ángel, José Miguel com el tio saben traure-li el 

màxim partit a Teló Teatre”.

Així és Mariola Reig, una actriu jove però veterana, que du 

tota una vida damunt de l’escenari, un torbellí de sentiment 

i una explosió d’art.  

“El café de chinitas”. 2007

“La barca sin pescador” 2007
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Maruja Giner, presidenta de Teló Teatre

T
anquem aquestes pàgines dedicades a la Mostra de 

Teatre amb les paraules de Maruja Giner, presidenta de 

Teló Teatre i no sols per parlar de la Mostra sinó també 

d’eixe 50 aniversari que celebra el grup local, les noces d’or 

d’un grup amateur que ens han vet gaudir de l’art de Thalia 

als escenaris contestans.

Com ens deia la pròpia Maruja,  “50 anys diuen molt de 

nosaltres. Han passat moltes generacions per aquest grup. 

Nosaltres vam nàixer del Patronat i durant estos 50 anys hem 

crescut, hem tingut les nostres coses, com tots els grups 

però ens hem mantes i hem aconseguit reunir diferents 

generacions que encara avui continuen i no és fàcil treballar 

i consolidar un grup que te edats tant diverses i dispar. Teló 

Teatre és un grup atípic, ens hem proposat grans reptes sobre 

l’escenari per representar-los tan sols una vegada. Nosaltres 

no som professionals, cadascú tenim la nostra feina i és per 

això, que encara te més valor el nostre treball, un treball 

que pense està molt reconegut pel públic que ens segueix 

i tant ens aplaudeix”. Amb motiu d’aquesta efemèride,  Teló 

Teatre  ha programat una sèrie d’activitats entre les que es 

troba un programa de radio cada darrer dissabte dels 12 

mesos de l’any, el primer programa es va poder escoltar a 

Ràdio Cocentaina el passat dissabte dia 28, amb el nom 

de Nova Generació, la pròxima entrega serà el dissabte 

25 de febrer. Tanmateix, el grup s’identificarà aquest 2017 

amb un logo dissenyat per a l’ocasió  per l’artista contestà 

Moisés Gil Igual, membre durant molts anys de grup, “dit 

logo ens acompanyarà 

en tot el que fem”. Però, 

a més a més aquest mes 

de febrer es posa en 

marxa la XVIII Mostra de 

Teatre Amateur ”Vila de 

Cocentaina” de 2017. 

Cal destacar que per 

arribar a la selecció 

de les dos obres que 

acompanyaran al grup 

amfi t r ió  en aquesta 

mostra s’ha fet un gran 

treball de selecció de 

les més de 21 obres 

presentades d’arreu del 

País Valencià, un treball 

coordinat per Paco Insa, 

on es mostra el millor que 

hi ha avui en dia en teatre amateur.

Maruja també ens deia que” acompanyant a aquesta 

divuitena Mostra de teatre , durant les 4 setmanades que 

durarà la mateixa, al hall del Centre Cultural El Teular, 

hi haurà una exposició amb els cartells i fotografies de 

totes les obres que s’han dut a terme durant aquestos 50 

anys del grup, a més d’una pel·lícula amb fotos, és difícil 

plasmar tot el que Teló Teatre ha fet en aquestos 50 anys, 

però intentarem posar el més representatiu del grup. 

Tanmateix volem fer cursos de teatre, xerrades amb actors 

professionals...tot relacionat en el món del teatre, sense 

oblidar la nostra programació anual, on a banda de l’obra 

de la Mostra, també estem preparant el Dia Mundial del 

Teatre, el teatre de les escoles i l’obra que en estiu fem al 

Pati d’Armes”. Una agenda per a no parar!!!!

Tornant a aquesta Mostra de Teatre, enguany es 

compleixen els 18 anys de la Mostra, “la veritat és que és 

un luxe veure com aquesta Mostra s’ha consolidat, com 

la mantenim tot i el que ens costa...però gràcies al públic 

i a la passió que sentim nosaltres pel teatre tot es pot dur 

endavant i més en temps com aquestos on manquen les 

subvencions...això si, hem d’agrair el recolzament que 

tenim per part de l’Ajuntament de Cocentaina i de la seu 

universitària. I ja que estem en l’apartat dels agraïments, 

també vull agrair a Moisés Gil el seu logo, a gràfiques 

Agulló i a Ràdio Cocentaina pel seu suport. Teló Teatre és 

un gran grup, amb gent veterana, gent jove molt preparada 

i grans directors com Paco Insa, José Miguel López i Àngel 

Fernàndez que fan possible que cada obra siga il·lusió, com 

et deia, no és fàcil mantindré una Mostra con la que es fa 

ací a Cocentaina, però amb gent com la de Teló Teatre, les 

coses semblen menys difícil i és per això que tenim molta 

cura per mantindré aquesta Mostra i intentem dur el millor 

i triar sempre pensant en el públic per a que vegen obres 

de qualitat”

 Les obres que han estat escollides per a enguany són: - 5 

febrer Pla i Revés d’Altea amb l’obra “Ferran: tanto monta, 

monta tanto”, creació col·lectiva. - 11 febrer la Manta al Coll 

de València amb l’obra “La balada de los tres inocentes” 

de Pedro Mario Herrero. -19 febrer Disparatario amb l’obra 

“El lladre de paraules” de Lorena Comin, obra patrocinada 

per la Universitat d’Alacant a través de la Seu Universitària 

de Cocentaina, obra infantil. L’entrada és gratuïta. - 25 

febrer Telo Teatre tancarà la mostra amb l’obra “Bodas de 

sangre” de Federico Garcia Lorca, dirigida per Paco Insa i 

que contarà amb la col·laboració del ballet d’Alicia Montava 

Belda. El preu de les entrades no ha variat en els últims anys: 

preu de l’entrada: 8 €, preu del bono: 21 €, Maruja Giner 

convida a tot el públic a que “gaudisca d’aquesta Mostra, se 

que no s’ho passaran mal i agraisc eixe aplaudiment, eixa 

crítica del públic que son els que de deveres ens fan créixer 

i sentir-nos actors damunt de l’escenari”.
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José Miguel Fayos Jordán nou director de l’Ateneu Musical 
de Cocentaina

A 
través del Facebook ens hem assabentat que l’Ateneu 

Musical de Cocentaina canvia de director, David Payá 

Gea, qui ha estat dos anys al capdavant de la banda 

contestana serà substituït per José Miguel Fayos Jordán.

Nascut a Chella, José Miguel Fayos  realitza els seus 

estudis de Composició en el Conservatori Superior de 

Música J. Rodrigo de València culminant la seua carrera 

amb el Premi extraordinari. Entre alguns dels seus mestres 

destaquen: R. Ramos, G. Jiménez, I. Sanz-Burguete, C. 

Cano, I. Calandín i F. Tamarit.

Ha guanyat diversos premis de composició entre ells; 

1º Premi en l'II Concurs Internacional de composició 

“Ciudad de Torrevella”, Premi d'Edició del concurs de Joves 

compositors “Hui, hui música%2 (2006) i estrena d'obres 

en el mateix (2004, 2006 i 2008), 1º Premi en l'I Concurs 

Iberoamericà de composició “Villa d'Ortigueira”, Premi de 

l'III Seminari Permanent de Composició organitzat per l'IVM, 

Premi de l'European Creation Musical Workshop 2013 i 2º 

Premi “Carmelo Alonso Bernaola” en el XXIV premi de Joves 

compositors Fundació Autor/Sgae-CNDM.

Les seues obres han sigut interpretades i estrenades en 

Festivals i Auditoris com ENSEMS, Hui hui música, Festival 

Internacional de Música de La Manxa, Palau de la Música 

de València, Sala SGAE-València, Auditori Nacional de 

Música de Madrid, Casa dóna Musica (Porto), Palau dels 

Arts, Auditori 400 MNCARS i per formacions com Ensemble 

Art’s XXI, Grup Instrumental de València, Banda Simfònica 

Portuguesa, Prémer Ensemble, Orchestre dŽHarmonie 

(Conservatoire Strasbourg) i Espai Sonor.

Ha rebut encàrrecs d'institucions com a Institut Valencià 

de la Música, Festival Internacional de Música de La Manxa 

i Grup Instrumental de Valéncia.

Ha assistit a cursos, trobades i classes magistrals amb 

J.M López, J.Mª Sánchez-Verdú, R. Bischof, L. Balada, J. 

Rueda, M. Sotelo, P. Billone, J.L Torà, R. Lazkano i R. Cendo. 

Becat per l'IVM per a realitzar els seminaris de composició 

(2009-2011) i per l'EMCW, destaca especialment per a la 

seua formació la figura de A. Posades.

Realitza també estudis de direcció amb José R. Pascual-

Vilaplana i cursos de perfeccionament amb Jan Cober, 

dirigint diverses formacions de la geografia espanyola i 

especialment de la C. Valenciana.

Ha sigut professor d'Harmonia, Anàlisi, Història de la música 

i Fonaments de Composició en diversos Conservatoris de la 

C. Valenciana, actualment en el Conservatori Professional de 

Música de Xàbia (Alacant) i en l'Escola de Música Comarcal 

de la Vall d’Albaida (València). I a partir d’ara prendrà 

la batuta de la Societat Ateneu Musical de Cocentaina.

La pel·lícula “El Destierro” protagonitzada per Quike 
Francés va arribar als cines Altet

E
l dijous 12 de gener es va estrenar als Cines Altet 

la pel·lícula “El Destierro”, on l’actor socarrat Quike 

Francés (conegut amb el nom artístic d’Eric Francés) 

interpreta un dels papers principals del film. El llargmetratge 

ha estat escrit i dirigit per Arturo Serrano Ruiz. Quike, dóna 

vida a un dels personatges principals del film, Silverio.

La historia de la pel·lícula és la següent: durant la Guerra 

Civil Espanyola, Teo està destinat a un fort menut de vigilància 

, que es troba en un fred i inhòspit lloc a les muntanyes. 

Allà coneix a Silverio, el seu nou company, amb el qual 

haurà de conviure durant sis llargs mesos. Les diferents 

personalitats d’aquests dos homes provocaran moltes 

tensions, accentuades per l’espai limitat. La coexistència 

fràgil es trenca amb l’arribada de Zoska, una jove estrangera 

a qui Silverio troba moribunda prop del refugi. La seua 

presència en aquell abrupte paratge sembrarà la llavor d’un 

conflicte encara més devastador que la pròpia guerra, capaç 

de posar en perill la seua supervivència per una cosa tan 

humana com és el sexe i l’amistat. 

La pel·lícula va comptar amb la presència del propi Quike 

en totes les sessions aclarint dubte i explicant els entrebancs 

i curiositats del rodatge i del propi film. Un luxe poder veure 

una pel·lícula i tindre al costat al protagonista principal.
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El compositor Antoni de la Asunción rebrà el coneixement 
Passet a Passet en el festival de colles

L
a Colla de dolçaines i tabals Mal Passet de Cocentaina 

reunida en assemblea ordinaria a data 20 de gener de 

2017 i tractant el punt de l'ordre del dia: "XIII Festival 

de Colles 2017 i Reconeixement Passet a Passet" Pren 

la següent decisió amb total unanimitat per part de tots 

els assistents a l'assemblea: Atorgar el Reconeixement 

Passet a Passet en la edició 2017 al gran músic i amic 

ANTONI DE LA ASUNCIÓN I ANDRÉS, el qual des de fa 

molts anys ha realitzat un gran treball i esforç en defensa, 

difusió i dignificació dels nostres instruments (el tabal i 

la dolçaina), amb multitud de composicions d'estils molt 

variats, arranjaments, així com molts espectacles de creació 

pròpia. També ha estat director a múltiples colles on ha 

mostrat la seua mestria.

També es decideix convidar a participar al XIIIé Festival 

de Colles a "EL CUDOL" Agrupació Cultural de dolçainers 

i tabaleters de València, la qual està dirigida per Antoni de 

la Asunción.

Aquesta colla també està molt reconeguda per la qualitat 

que mostren tots els seus membres així com també per 

l'originalitat dels seus espectacles. Esperem que ens facen 

gaudir en escoltar-los. https://elcudol.blogspot.com.es/

El XIIIé Festival de Colles on li es farà entrega del 

Reconeixement Passet a Passet tindrà lloc el proper 

diumenge 5 de març de 2017 a les 12h. al Centre Cultural 

"El Teular" de Cocentaina.

ACMMIC celebra su asamblea en Ontinyent

L
a Asociación de Compositores de Música de Moros y 

Cristianos ACMMIC, ha celebrado su Asamblea General 

Ordinaria. Fue el pasado domingo 22 de enero en la 

sede la Societat Unión Artística Musical de Ontinyent. La 

Asamblea estuvo precedida de un almuerzo en la sede de 

la Comparsa Moros Marinos y en ella se trataron diversos 

asuntos como la implementación en la página Web de 

ACMMIC de una completa base de datos de Compositores y 

Composiciones de Música Festera, que sirva de herramienta 

divulgadora y de consulta del extenso patrimonio musical. 

También se trató el recurrente asunto de los derechos de 

autor de los compositores y de la posibilidad de celebrar el V 

Encuentro de Compositores en el año 2018 en Cocentaina, 

coincidiendo con el veinte aniversario del fallecimiento del 

maestro José Pérez Vilaplana. La Asamblea finalizó con las 

felicitaciones a Enrique Alborch por haber sido nombrado 

director de la marcha mora “Chimo” el próximo 22 de Agosto 

en Ontinyent, así como por sus premios Euterpe otorgados 

por la marcha cristiana “Júlia” y por su disco monográfico 

“Amadarás”
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Crida del Consell de Cultura a participar en la Festa dels Nanos

E
n la passada sessió del mes de novembre del Consell 

de Cultura, Educació i Tradicions, un òrgan consultiu en 

el qual estan representades les diferents associacions 

de Cocentaina, i a petició d’aquestes, es va crear un grup 

de treball anomenat “Taller de Nanos” amb la finalitat de 

participar activament en la Festa dels Nanos i aportar idees 

per a fomentar-la amb suficient antelació, ja que enguany 

es celebrarà el dimecres 22 de març. Es va considerar 

fonamentalment que aquesta festa té una arrel popular i 

unes característiques específiques pròpies, per això es van 

adherir al projecte immediatament 25 participants.

Com que l’objectiu és animar a més persones i entitats a 

participar, el Taller de Nanos ha convocat una reunió oberta 

el pròxim dimarts 7 de febrer a les 20:00 h a la Casa de 

la Joventut. És per això que, amb aquesta nota, animem a 

assistir a totes aquelles associacions, tant culturals, com 

esportives, festeres, etc., que tinguen interés de col·laborar 

encara, com també a qualsevol persona que particularment 

estiga interessada.

Així mateix, i previ a la Festa dels Nanos, cal recordar que 

el diumenge 12 de març es farà per tercer any consecutiu 

la Dansà dels Nanos a les 10 del matí al Raval: us esperem 

igualment allí a tots i a totes, perquè durem a terme un 

taller en el qual podrem aprendre a fer-ne i a vestir-los, 

com també a idear i a redactar les crítiques. A aquest taller 

pot acudir qualsevol persona amb ganes de passar un matí 

divertit i profitós fent Nanos: es pot portar material, però en 

tot cas allí n’hi haurà, com també hi haurà gent que en sap 

fer i que ens ensenyarà. Fins i tot es pot acudir tan sols per 

curiositat i mirar com es fan.

En resum, us esperem el dia 12 de març al Raval per a 

participar en el taller de Nanos i, si us ve de gust, en el taller 

de ball i en la Dansà que farem entre tots i totes. Animeu-

vos i acudiu!
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Cocentaina: un poble, una història
Ceip Real Blanc

E
l passat mes de desembre vam tindre l'enorme plaer 

de comptar amb la presència de Santa i de Roberto, 

pare i oncle respectivament, d´una alumna de 6é de 

primària del nostre centre. Aprofitant que estem treballant 

a les classes de 6è, un projecte de treball anomenat 

“Cocentaina: un poble, una història”, que es duu a terme 

gràcies a la col·laboració de familiars, asssociacions i entitats 

del poble, els vam convidar a participar en l'apartat d´aquest 

treball que fa referència al folklore valencià.

Així, molt amablement van acceptar, i ens prepararen 

Oberta la inscripció en el Curs de Valencià en línia 2017
Agència de Promoció del Valencià, AVIVA Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, a través de la seua Agència 

de Promoció del Valencià, AVIVA, organitza la tercera 

edició del curs Valencià en línia amb l'objectiu de 

preparar i superar les proves de la Junta Qualificadora de 

Coneixements de Valencià en els seus diferents nivells: 

elemental, mitjà o superior. Per tant, la durada del curs 

serà fins al moment d'aquestes proves, és a dir, fins al mes 

de juny.

La inscripció estarà oberta durant tot el mes de febrer i el 

curs començarà en març. Cal dir que les places són limitades 

i el registre serà per ordre de sol·licitud, per tant, aquelles 

persones que primer s'inscriguen són les que podran fer el 

curs. Les sol·licituds i els formularis per a la matrícula estan 

disponibles en la pàgina web municipal: www.cocentaina.es

Valencià en línia es pot seguir completament des de 

casa amb l'ordinador, tot i que és recomanable assistir a 

la sessió presencial que s'impartirà cada setmana a l'aula 

d'informàtica de la Casa de la Joventut. L'horari i els dies 

en què s'impartirà depenen del grup o grups que es formen 

una vegada que s'haja tancat la inscripció.

un dossier amb les cançonetes populars que anavem a 

cantar, i a la vegada, aprofitaren per contar-nos anècdotes 

i curisositats sobre com era Cocentaina antigament.

Algunes de les cançons que vam cantar i que més ens 

van agradar van ser: “ Aixina s´agarra el pato”, “Alça l´aleta 

polleta”, ”Ja ve Cento de ca la nóvia”, “Al meu poble”, 

“Aranyeta,aranyeta”,.. entre d´altres.

Va resultar un experiència molt gratificant per als alumnes 

i mestres presents, que va enriquir sense cap dubte el nostre 

projecte i el nostre coneixement sobre aquest aspecte en 

concret. Esperem i confiem, que aquest repertori de cançons 

populars, forme part de la cultura de cadascú dels nostres 

alumnes i que facen ús i difusió d´elles per a que no caiguen 

en l'oblit.
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CARNETS PER A JOVES
Des d’aquest mes de febrer ja pots obtenir la totalitat de carnets per a joves a la Casa de la Joventut. 

Als d’alberguista i internacionals, sumem ara l’expedició del Carnet Jove que et permetrà obtenir 
interessants avantatges. A continuació trobareu informació sobre els diferents carnets que es poden 
obtenir a la Casa de la Joventut.

CARNET JOVE

Per a joves de 14 a 30 anys. Permet obtenir avantatges i 
descomptes a nombrosos comerços i serveis. A Cocentaina, 
a més permetrà descomptes al poliesportiu (cursos estiu, 
carnet pistes i piscina) i a les activitats organitzades des de 
la Casa de la Joventut. El preu del carnet és de 8,40 € i té 
una validesa de dos anys. Podeu consultar els avantatges 
a la web de l’IVAJ www.gvajove.es. Per a la seua expedició 
sols cal presentar a la Casa de la Joventut el DNI i justificant 
de l’ingrés de la taxa.

CARNETS INTERNACIONALS

Els carnets internacionals d'Estudiant (ISIC), de Professor 
(ITIC) i Jove (IYTC) permeten obtindre descomptes en museus, esdeveniments culturals i altres serveis 
arreu del món. Aquestes credencials van ser creades per associacions internacionals que vetlen per 
la promoció del turisme juvenil internacional, com ara la ISTC (Confederació Internacional de Viatges 
per a Estudiants), nascuda en 1949, o la FIYTO (Federació Internacional d'Organitzacions de Turisme 
Juvenil). Són organitzacions sense afany de lucre i tenen el recolzament d'entitats com la UNESCO 
(des de 1968) o l'Organització Mundial de Turisme.

Aquests són les diferents modalitats, requisits i preus:

Per a la seua expedició cal aportar DNI, fotografia i justificant de matrícula (estudiants) o alta de 
professor (nómina o certificat). Es poden consultar els avantatges del d’estudiant a la web www.isic.
es. Aquests carnets es paguen amb tarjeta bancaria a la Casa de la Joventut.

CARNETS ALBERGUISTA

Els carnets d'alberguista en diferents modalitats (adult, juvenil, familiar i grups) permeten allotjar-se 
en tots els albergs de la Federació Internacional d'Albergs Juvenils (IYHF), més de 4.200 albergs situats 
a 60 països de tot el món. La Xarxa Espanyola d'Albergs Juvenils (REAJ) i la Xarxa d'Instal·lacions 
Juvenils de la Generalitat Valenciana pertanyen a aquesta Federació.

Aquests són les diferents modalitats, requisits i preus:

Per a la seua expedició sols cal presentar el DNI original. Aquests carnets es paguen amb tarjeta 
bancaria a la Casa de la Joventut.

Es pot obtenir informació dels albergs a la web www.reaj.com
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Sol·licitud d’iniciació d’expedient sobre reclamació 
de responsabilitat patrimonial per a la devolució  del
copagament i les prestacions dins l’entorn familiar 

L
es  pe rsones  en  s i tuac ió  de 

dependència que tenien aprovat el 

seu Programa Individual d'Atenció 

(PIA) i que posteriorment,  la Conselleria 

de Justícia i Benestar Social el modificava 

a l'Ordre 21/2012, de 25 d'octubre i en 

el decret 113/2013, de 2 d'agost del 

Consell, establint una minoració en les 

prestacions als cuidadors o el copagament 

del servei de Centre de Dia, Ocupacional o 

Residencial, poden reclamar la devolució 

de les quantitats retallades iniciant 

expedient de responsabilitat patrimonial 

davant l’administració d’acord amb els 

següents antecedents:

de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala contenciosa 

administrativa, Secció Cinquena, dicta la sentència Núm. 

237/2.016 presentada per l’advocada Sandra Casas, 

declarant nuls els articles 17.7, 19, 20, Capítol VIII i 

disposició addicional primera, de l'Ordre 21/2012.

va recórrer el CERMI, va ser declarat nul pel Tribunal 

Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala 

contenciós administratiu, Secció Tercera en Sentència Núm. 

3429/2014, d'1 d'octubre de 2014.

Les persones en situació de dependència van tenir 

confiança en l'Administració, creient que era la seua 

obligació participar en el cost del servei en el cas del 

copagament en centres i desconeixien el motiu pel qual es 

va produir la dràstica reducció en la quantia de la prestació 

econòmica als cuidadors no professionals, ja que no es va 

dictar cap resolució que comunicara aquesta minoració. 

Les persones dependents no disposaven de mitjans i 

coneixements per a oposar-se a tal acte administratiu però 

la nul·litat d'aquests preceptes fa desaparéixer el fonament 

del deure jurídic de suportar el dany patrimonial que va 

suposar abonar unes quanties que no els corresponien o 

la minoració en les prestacions i fa sorgir la responsabilitat 

patrimonial de l'Administració.

Resulta evident el perjudici econòmic produït a les 

persones dependents per la qual cosa recomanem a totes 

les persones afectades que, abans del 15 de març de 2017  

reclamen les quantitats injustament sostretes d’acord amb els 

models adjunts elaborats per l’advocada Paloma Cascales, 

membre de les Plataformes en defensa de les persones en 

situació de dependència d’Alacant. 

Cal especificar que no totes les persones en situació de 

dependència de la Comunitat Valenciana estan afectades 

per estes retallades en les prestacions o pel copagament 

en centres. En juliol del 2012 hi va haver un decret de 

retallades per part del govern central que també va retallar 

els serveis de dependència, però no és aquest el que es 

pot reclamar ara en via administrativa sino les  retallades 

que es van produir per part del govern autonòmic durant el 

període novembre del 2012 a desembre 

del 2015. A més, cal aclarir que ja va 

haver una gran part de persones en 

situació de dependència afectades per 

estes retallades i copagament que hi 

van interposar el corresponent recurs o 

reclamació i que, per tant, no han de fer-

ho de nou. En cas de dubte, recomanem 

acudir als tècnics dels ajuntaments 

(Treballadors/es Socials) a informar-se.

La presentació de les sol·licituds 

s’haurà de realitzar per Registre Oficial 

(finestreta única als ajuntaments, PROP, 

Conselleria, Correus o per registre 

electrònic amb signatura digital). 

És molt important que la sol·licitud estiga signada per la 

persona en situació de dependència. En cas de ser menor 

d'edat, signaria el seu pare/mare o tutor legal. Si és major 

d’edat i té una sentència d'incapacitat judicial, signaria el 

seu pare/mare (per a pròrrogues de pàtria potestat) o el seu 

representant legal (tutor/a).

A l’emplenar la sol·licitud, no és necessari especificar les 

quanties, ja que són de sobres conegudes per l'administració 

pública responsable de cada expedient. Les quanties 

reclamades són les del període comprés entre novembre 

del 2012 i desembre del 2015, ja que a partir de l’1 de 

gener del 2016 la Generalitat Valenciana va restablir d’ofici 

les prestacions que hi havia abans de les retallades i va 

eliminar el copagament en centres de dia i ocupacionals. 

Les Plataformes en defensa de la Llei de Dependència de 

la Comunitat Valenciana DEMANEM a la Conselleria d’Igualtat 

i Polítiques Inclusives que, malgrat no tenir l’obligació legal 

d’efectuar la devolució a totes les persones afectades, ACTUE 

D’OFICI restablint el perjudici econòmic, però també moral 

i personal ocasionat per aquestes retallades. A més, volem 

recordar que gràcies a la lluita incansable de les Plataformes 

i a la valentia de moltes persones en situació de dependència 

i els seus familiars que van poder anar a reclamar els seus 

Drets davant els tribunals, ara els demés tenim una via per 

reivindicar el que per justícia és nostre.

Volem recordar una vegada més que la situació de 

dependència no es tria, ve sobrevinguda d'un dia a un 

altre, i que tots podem ser dependents. Volem exigir que 

es complisca la Llei i que es reconeguen els drets dels 

dependents que som persones i famílies que tenim noms i 

cognoms, que existim realment i que no som sols nombres. 

Que viure a la Comunitat Valenciana no siga una altra 

càrrega més a les nostres vides ja de per si mateix dures i 

que cap persona en situació de dependència haja de seguir 

fent reclamacions davant l’administració i als tribunals per 

recuperar i defensar els seus DRETS. 

JUSTÍCIA SOCIAL, DIGNITAT I RESPECTE

Plataformes en defensa de les persones en situació de 

dependència del País Valencià
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Informació sobre recursos i tramitacions
Departament Benestar Social

P
er a la tramitació d'aquestes ajudes o subvencions, 

cal demanar cita amb les treballadores Socials del 

Departament de Benestar Social de l'Ajuntament, 

acudint al Centre Social Real Blanc en horari de 8 del matí 

a 9 de la vesprada. Allí mateix els facilitaran els impresos i 

la documentació que fa falta.

1.Convocatòria de subvencions per al programa Bo Respir per 

a persones dependents que es troben ateses al seu domicili 

i necessiten l’atenció temporal en un centre especialitzat 

i no poden ser atesos per la persona cuidadora habitual.

Les modalitats de Bo Respir són:

- Bo verd o respir mensual.

- Bo blau o respir dies.

- Bo blanc o respir caps de setmana.

El termini de presentació és del dia 24 de febrer de 2017.

2. Convocatòria de subvencions i prestacions econòmiques 

individualitzades per a persones majors.

Beneficiaris:

Persones majors de 60 anys, amb deficiències de caràcter 

motor o sensorial, que els impedisquen o dificulten la 

mobilitat a través de mitjans normals.

Tipologia de les ajudes: les ajudes van destinades a 

l'elimiació de barreres arquitectòniques existents a la vivenda 

pròpia o a l'edifici de la persona major que obstaculitzen la 

seua mobilitat.

Documentació que cal aportar:
- Informe metge (model ABUCASIS) o CERTIFICAT DE 

MINUSVALIDESA.

- Pressupost de les adaptacions a realitzar a la vivenda.

- Justificació de la propietat de l'habitage o l'autorizació 

del propietari per a realitzar les reformes.

- Permisos municipals, si és el cas.

- Fotocòpia de les dades bancàries de la persona 

interessada (primer full de la cartilla de la caixa o banc).

Termini de presentació de sol·licituds.
- Cal presentar la sol·licitud abans del 31-10-2017

3.-Convocatòria d’ajudes personals per a la promoció de 

l’autonomia personal i l’atenció especialitzada residencial 

de persones amb diversitat funcional.

Beneficiaris i requisits: aquesta convocatòria tracta 

d’ajudes per a poder demanar aquelles persones que 

tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o 

diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.

Requisits:
-Ser menor de 65 anys.

-Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior 

al triple de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples 

(IPREM) per a l’exercici anterior al de la convocatòria.

-Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial 

en el sol·licitant que signifiquen una pèrdua d’autonomia, li 

impedisquen o dificulten la mobilitat o comunicació a través 

de mitjans normals.

-En el cas d’ajudes de transport, a més, cal tindre 

reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb 

mobilitat reduïda, no estar comprés en el camp d’aplicació 

del sistema de la Seguretat Social pel fet de no desenvolupar 

cap activitat laboral i no tindre reconegut el subsidi de 

mobilitat i compensació per despeses de transport.

Els beneficiaris d’ajudes per a l’atenció especialitzada 

residencial de persones amb diversitat funcional han de 

reunir els requisits següents:

estar afectat per una discapacitat que en dificulte la inclusió 

social, no tindre domicili o tindre una situació familiar greu 

que impedisca l’atenció de l’individu que, per les seues 

característiques personals, no puga desenvolupar-se en el 

medi familiar.

suficients, que li impedisquen fer front al preu d’un servei 

d’atenció residencial especialitzada.

En tot cas, les persones beneficiàries de les ajudes han 

de reunir els requisits que s’estableixen amb anterioritat a 

la data de presentació de la sol·licitud.

Així mateix, és necessària la idoneïtat de l’actuació o 

ajuda sol·licitada per a cobrir les necessitats que planteja 

el sol·licitant, que ha de ser avaluada per l’òrgan instructor, 

d’acord amb les condicions per a la concessió.

Documentació que cal aportar:

judicialment, s’ha d’adjuntar, en tot cas, fotocòpia de la 

resolució judicial de designació de tutor o curador.

sol·licitud d’alta de domiciliació bancària.

Termini de presentació: fins el 15 de febrer 2017

4. Desde el Servei Social especialitzat d'Atenció a la 

Dependència del Departament de Benestar Social de 

l'Ajuntament de Cocentaina, s'informa que està assessorant-

se la tramitació  de la Iniciació d'Expedient sobre reclamació 

de Responsabilitat Patrimonial.

El termini per a presentar aquestes reclamacions és fins 

al 15 de març
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Els Reis Mags visiten el Centre Respir

E
l passat 5 de gener, a les 12 hores, van visitar el Centre Respir els Reis Mags d'Orient carregats de regals per a tots 

els assistents. Aquesta activitat va ser per iniciativa dels veïns de Fraga, i des d'ací els mostrem el nostre agraïment.

Aquest tipus d'activitats afavoreixen el contacte amb la comunitat, l'estimulació i contribueixen principalment al fet 

que els usuaris no perden la il·lusió per les tradicions

Amico

H
em rebut una carta dels voluntaris que van portar un 

grup aquest Nadal que voldríem compartir amb tot el 

poble de Cocentaina ja que estan molt contents amb 

la seva visita i en tots els sentits

Els Nadals son unes dades per a estar en família, però 

n’hi ha persones que decideixen passar-les amb una 

família diferent, esta és la idea des d’on  partim a l’equip de 

voluntaris del IVAS (Institut Valencià d’Acció Social), gaudir 

esta temporada tan assenyalada ajudant a crear una família 

per a persones que viuen tot l’any institucionalitzades i en 

moltes ocasions sense nucli familiar.

Este Nadal l’hem passat a Cocentaina, un poble amb 

encant que ens ha obert les seues portes i cors. S’allotjarem 

a l’Hotel Odón, que posà a la nostra disposició tots els seus 

recursos, personals i materials; cuidant-nos com si fora 

casa nostra, en este punt ens veiem  obligats a esmentar 

amb especial afecte i nostàlgia a la maître Belén, que ens 

acompanyà, més que com una treballadora, com a part del 

nostre equip, i a Eva, responsable de l’Hotel, que s’encarregà 

de que la nostra estància fora el més agradable possible. 

Quedarem rotundament sorpresos amb la amabilitat dels 

seus veïns, que ens oferiren altruistament des d’obrir-nos 

les portes del seus tallers, com va fer la Ropería Ximo, on 

gaudirem dels espectaculars trajes de la mà del propi artesà, 

fins a visites guiades pel seus monuments i carrers, a càrrec 

de Pere Ferrer. Res del cual haguera sigut possible sense la 

inestimable ajuda del president de l’associació local AMICO 

Vicent Pérez, que ens va tractar amb una hospitalitat i afecte 

immesurable. 

Recordarem sempre a Mari Carmen Vicedo i el seu  marit 

Santiago Pérez, que no dubtaren  en obrir-nos les portes 

de la seua pròpia llar brindant-nos l’oportunitat d’un dinar 

nadalenc en família, tractant-nos amb la calidesa i estima 

d’una mare.

Les persones que treballem amb diversitat funcional en 

ocasions ens enfrontem a mirades malintencionades i portes 

tancades, i no podem sino agrair enormement el tracte rebut 

durant la nostra estància a Cocentaina, ens hem sentit a casa 

i encara que parega un gest senzill ha desbordat les nostres 

expectatives fent-nos el treball molt més fàcil i agradable; 

este ha sigut el nostre regal de nadals.

Amparo Garrido i Rus Martínez

Centre Social “Real Blanc”

Avda. Real Blanc, 1. -  03820- Cocentaina (Alicante)

Tel: 652833389

amico2002@hotmail.com

facebook: amico asociacio de discapacitats
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Afama reb la recaptació de l’espectacle infantil de l’estudi 
de dansa Alicia Montava

E
l passat 22 de desembre, vespres dels Nadals, va 

tenir lloc al Centre Cultural “El Teular” l’espectacle de 

dansa infantil “Ballem al Jesuset” a càrrec de l’Estudi 

de Dansa Alicia Montava. 

L’Associació de Familiars i Amics de Mallats d’Alzheimer 

de Cocentaina i Comarca, va rebre una molt bona notícia 

quan mesos abans, Alicia Montava, els va comunicar que la 

recaptació de la taquilla d’aquest espectacle aniria a benefici 

de l’Associació local, ja que té molt present totes les activitats 

que AFAMA fa i l’esforç que realitza en poder oferir una 

cartera de serveis especialitzats i de qualitat a les persones 

afectades per l’Alzheimer i a les seves famílies i cuidadors. 

La junta directiva d’AFAMA Cocentaina, com a representació 

de l’entat, vol donar les gràcies públicament a Alicia Montava 

Belda, per haver pensat, una vegada més, en AFAMA per 

entregar aquest valuós donatiu, ja que aquesta entitat local, 

que treballa per les persones amb algun tipus de demència  

i les seves famílies, realitza una gran activitat que necessita 

de molts recursos econòmics per continuar endavant. 

Moltes gràcies!

Tirorí, Tirorí a Afama Cocentaina

E
l passat 4 de gener, va tenir lloc la visita dels Reis Mags 

d’Orient als usuaris dels tallers d’estimulació d’AFAMA 

Cocentaina.

Aquest any, acompanyants pels amics de la Rondalla i 

Coral “L’amistat” de l’Associació de jubilats i pensionistes 

de Cocentaina, els tres Reis Mags d’Orient; Melcior, Gaspar i 

Baltassar, van portar un detallet a tots i cada un dels usuaris 

d’AFAMA Cocentaina. Una vesprada que usuaris, familiars, 

treballadors, junta  directiva i col·laboradors i amics d’AFAM 

esperen amb molta impaciència per celebrar tots junts 

l’il·lusió dels reis mags.

Concert d’any nou a càrrec de la rondalla i coral l’Amistat

L
es festes de Nadal, són festes per compartir, per ajuntar-

se, reunir-se, encontrar-se... I l’Associació de Jubilats i 

Pensionistes de Cocentaina mai oblida els majors que 

assisteixen al Centre de Respir i als tallers d’estimulació de 

l’Associació AFAMA Cocentaina. Com ja ve sent tradició, per 

a final d’any o per a principi la Rondalla i Coral “l’Amistat” 

programa un recital de nadales per fer festa amb aquestes 

persones tant especials.

Aquest any va tenir lloc el dimarts 3 de gener. A les 12.00 

hores, al saló d’actes del Centre Social “Real Blanc” no hi 

cabia ni una agulla, tots junts; usuaris del Centre de Respir, 

usuaris del taller de matí d’AFAMA, familiars, treballadors 

dels dos centres, voluntaris, col·laboradors, junta directiva 

d’AFAMA, i més, van poder gaudir d’un extraordinari concert 

de nadales. Una de les més conegudes ”Campana sobre 

campana” va ser de les últimes, en la que tot el públic 

present va participar. 

Per acabar la festa amb germanor i bon gust de boca 

van compartir una “picaeta” perquè en aquestes festes de 

nadal, a més de cantar, compartir i riure el que més hem 

fet ha sigut menjar. 



BENESTAR social32 Revista El Comtat febrer 2017

Il·lusiona´t  per al suport de persones amb diversitat funcional                          

H
em realitzat una Escola de Nadal durant la setmana 

del 26 al 30 de desembre en el centre Social "Real 

Blanc" a Cocentaina en l'aula de taller i en el gimnàs, 

impartit per la mestra i psicòloga Noemi Jover. Aquesta 

escola s'ha planificat per a millorar les seues necessitats i 

les seues habilitats , sense deixar a un costat els deures del 

col·legi, destacant el llenguatge i l'escriptura amb diferents 

pràctiques i la lectura amb la seua millor pronunciació i 

vocalització, també repassant els diferents conceptes del 

càlcul , tant ensumes, restes, multiplicacions i divisions amb 

els seus raonaments. I fer notar el millor control de l'hora 

i el millor concepte dels diners, amb eixides per l'exterior, 

entre altres en el mercat per al repàs del maneig dels diners 

i posar-ho en pràctica, comprant coses i valorant els diners 

que es paga i la devolució que ens donen. 
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Setzena edició de la gala de l’esport contestà
Fotos: Pàgina 66

E
l passat divendres 27 de gener es va celebrar la 16ª Gala de l’Esport Contestà al centre Cultural el Teular. Un any més, 

la gala va estar presentada per Gabriel Pascual (Cope Alcoy) i Mari Nieves Pascual (Ràdio Cocentaina) i va comptar 

amb a gran col·laboració dels monitors i coordinador del poliesportiu. Cal destacar la gran feina realitzada per Raúl 

Romero i Ivan González en l’elaboració dels vídeos, uns muntatges audiovisuals que ens van mostrar el perquè els premiats 

rebien aquest guardó, un reconeixement del món esportiu local.

MILLOR ESCOLA ESPORTIVA:  CLUB ESPORTIU ITF TKD PO 

EUN COCENTAINA

L’Escola d’Iniciació del Club de Taekwondo Po Eun Cocentaina 

imparteix classes d’iniciació i formació des del seu naixement, 

fa ja 6 anys. En aquell moment i amb tant sols 5 membres, 

s’inicia un projecte amb molta il·lusió i ganes de créixer.

Durant els seus primers dos anys de vida i gràcies al bon 

fer de la seua directiva i sobre tot de Yolanda Ramos, el club 

s’interessa per formar part del consell local d’esports i del 

poliesportiu de Cocentaina, podent així donar cabuda als 

seus ja 30 alumnes, i dotant de més qualitat les seues classes 

i podent gaudir d’unes instal·lacions a l’altura de l’entitat.  

Es en aquest moment, junt al canvi de federació que 

efectua el club, quan inicien una millora considerable a la 

seua escola, aquest canvi els permet participar en diferents 

torneigs regionals i autonòmics. Tots els anys realitzen cursos 

de reciclatge dels instructors del club a nivell nacional, 

participen en Copa Benidorm i Copa La Nucia, al igual que 

en Campionats d’Espanya.

A més, realitzen cursos especials d’aprenentatge 

del desenvolupament de xiquets i cursos especials de 

competició. Gràcies a aquesta dedicació i millora de qualitat, 

s’ha preparat millor als alumnes de l’escola podent participar 

així en més proves.

També cal destacar que el Club ha organitzat aquest 

2016 a Cocentaina la primera Copa de la Lliga Autonòmica, 

disputant al poliesportiu aquesta jornada amb totes les 

categories de base, sent al voltant de 70 participants.

A dia de hui el club compta amb 19 alumnes i amb 

dos instructores que doten de molt més nivell la pedrera 

de l’entitat i continuen treballant per realitzar molts més 

esdeveniments en nom de Cocentaina.

MILLOR COL·lABORADOR ESPORTIU: JUAN SANTACREU 

CASTELLÓ

Juan Santacreu és conegut per tots com una persona 

alegre, entregada i gran apassionat “culer”, que sempre 

dona el seu suport sense esperar reconeixement algun. És 

un gran aficionat a tot tipus d’esports, però en especial és 

un fanàtic del futbol i el futbol sala. Mai a dubtat en anar 

on fera falta per estar al costat dels seus amics esportistes i 
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poder gaudir així dels bons moments esportius que ens ha 

donat l’esport contestà. 

    Amb quasi 34 anys, la seva discapacitat física, no ha 

estat impediment mai per a que Juan haja estat lligat a 

l’esport, és un assidu del poliesportiu, de ben menut ja va 

començar relacionat amb el CD Contestano, però ha sigut 

amb el seu club que tant s’estima, el Ye Faky futbol sala 

amb el que Juan ha recorregut i continua recorrent totes les 

parts de la geografia valenciana, acompanyant al seu equip 

on vullga que s’haja desplaçat. 

 Si parem a pensar, ja des dels seus inicis del club pels 

anys 97-98, Juan iniciava la seua trajectòria junt al Ye Faky, 

i ja en porta més de mitja vida amb ells com a delegat. Molts 

son els moments i moltes les anècdotes que s’han viscut 

des d’aquells inicis, jugant en lligues regionals, nacionals, 

3ª divisió... infinitat son els campionats disputats, multituds 

de 13 i 24 hores esportives de tants i tants pobles veïns... 

incomptables son les pistes per on ha passat i als equips 

que s’han enfrontat. 

Juan sempre ha sigut part fonamental d’aquest projecte 

que es va iniciar amb un grup d’amics fa ja molts anys, i el 

temps ha demostrat que la tasca i l’ajuda desinteressada de 

les persones que estimen i donen suport a l’esport, dona de 

ben segur el seu fruit.  El nostre protagonista pot estar ben 

orgullós de ser part important de l’èxit del seu club. 

MILLOR ESPORTISTA VETERÀ: JOSE ANTONIO AGULLÓ RUBIO

El nostre següent protagonista va començar la seua historia 

amb el ciclisme a l’edat de 15 anys i des d’aquell moment 

va saber que el seu esport era sobre les dos rodes. 

Jose Antonio Agulló ha sigut des de menut un amant de 

l’esport, els seus inicis varen estar lligats al futbol amb el 

C.D. Contestano fins a la categoria de juvenils. Va ser ja 

per aquesta època i amb una bicicleta de muntanya quan 

s’inicia al món del ciclisme, no dubtant en canviar el baló 

per les dos rodes.   

Va ser de la mà del club ciclista contestà i de Vicent Belda, 

que Jose es va tramitar la seua primera llicencia federativa 

i va debutar amb diferents curses de BTT.

Tant ell com els seus pares, no tardarien a quedar 

enamorats d’aquest esport, i prompte li varen comprar una 

bicicleta de carretera amb la que va poder fitxar per un equip 

ciclista de Xàbia en categoria juvenil. Els 3 anys següents, 

el nostre guardonat va córrer en categoria amateur amb 

l’idea de poder dedicar-se algun dia al ciclisme professional.    

Son molts els bons records que d’aquesta etapa guarda 

el nostre protagonista, havent pogut disputar voltes a nivell 

internacional com la Volta a Veneçuela, i d’altres a nivell 

nacional com la Volta a Palencia, Volta a Avila, Lerida, 

Galicia, Leon...  

Des de que va complir 25 anys, Jose està corrent en 

categoria de cicloesportista i realitza alguna que altra marxa 

cicloturista de llarga distancia. Ha sigut a partir dels 30 anys 

i amb l’equip màster del club ciclista contestà, BioRacer-Fira 

de Tots Sants, quan Agulló ha aconseguit els seus millors 

resultats esportius.

A les seues cames, Jose te grans victories i grans resultats 

en proves d’un grandíssim prestigi dins del món de les dos 

rodes, ha guanyat diferents marxes com “la Cicloturista del 

Tour del Juguete d’Ibi”, la “cicloturista 4 Picos de Serra”, la 

“7 Picos de Requena”, i la de “Sierra de Gudar en Teruel”. 

A part, ha aconseguit el 4t lloc al “Trofeu de la Mare de Deu 

del Miracle a Cocentaina”, i el 4t lloc a la “Marxa de la Ruta 

de los Castillos en Ayora”. 

Sense oblidar-se dels podis d’honor aconseguits a la 2ª 

etapa de la volta a la Safor en Bellreguard, i sobre tot, el podi 

que va aconseguir a la reconeguda marxa de les marxes, 

La Quebrantahuesos en Sabiñanigo, on participen més de 

9000 ciclistes de multitud de nacionalitats i recorren 200 

kilòmetres per territori de Pirineus. 

MILLOR CLUB ESPORTIU: G.R.E. ATLETISME SOCARUN 

COCENTAINA

El Soca-run Cocentaina, naix al 2012 de la mà de Raül Solbes, 

el qual, després d'organitzar l’anomenada cursa “Pujada al 

Castell Cocentaina”, va iniciar que aquest grup d'amics als 

quals els agradava córrer, s’agruparen sota un mateix nom. 

En un primer moment van ser uns 15 i poc a poc van 

anar sumant-se fins arribar a quasi 30 membres. La 

primera reunió del club va tindre lloc el 4 de maig de 

2012 al poliesportiu municipal, acordant-se per unanimitat 

anomenar-se SOCA-RUN.

Després de consolidar-se com a club, van triar equipatge, 

van crear un bloc i una pàgina en Facebook, però el més 

important varen ser els dimarts de cada setmana, on 

s’ajuntaven els seus membres a fer l’entrenament del club. 

Va seguir la continuïtat de la cursa de la Pujada al Castell 

arribant fins a 4 edicions, organitzant-la ja des del mateix 

club. Cada vegada eren més les curses on estaven presents 

els membres del club, i des d'aleshores, el número de socis 

i l'activitat del club ha anat en augment.

Moltes i de gran varietat, són les curses en les que els 

membres del SOCA-RUN han participat, des de curses de 7 

km com alguna de dins del Circuit de la Vall d'Albaida, fins als 

que se'n van a la muntanya i son finalistes de curses de 300 

kilòmetres de nivell mundial com es “El Tor dels Gegants”. 
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Aquest grup de runners ha estat present en infinitat de 

curses: les del circuit del Xitxarra, les del circuit de la Vall 

d'Albaida, les curses de Desafio Lurbel en Aitana, Mont 

Blanc, Trail Solidari, Aneto, la marató dels Cims a Andorra, 

Mitja Marató de Santa Pola, Marató de València, Serra 

d'Espadan, l’Ultra de Sierra Nevada, ... 

I per a tots els gustos i modalitats, asfalt, muntanya, curses 

curtes, llargues, ràpides, de resistència, per equips... I no 

sols això, al SOCA-RUN no hi ha límit d'edat, ací caben tots, 

i pràcticament hi ha representació a totes les categories 

possibles des de sènior fins als veterans.

I encara que com be diu el refrany, "el més important és 

participar" al SOCA-RUN també poden estar ben orgullosos 

de recollir molts pòdiums, signe d'esforç i sacrifici. Cal 

destacar el pòdium de Salvador, primer absolut en la seua 

categoria al circuit de la Vall d'Albaida, o Nuria, tercera en 

la seua categoria en el Circuit Xitxarra, o el Grup de Xiques 

Soca-Run, segones absolutes en el Trail Solidari d'Acoi i 

segones classificades en la Granadella. 

Però en aquest club, també es valora l’esforç de les curses 

llargues que sols uns pocs podem finalitzar-les. Estem 

parlant de Virgilio Agulló, Javier Diaz, Kike Alcaraz i Ximo 

Font, al Gran Trail Aneto-Posets de 108km, a la UltraTrail del 

Montblanc de 101km, al Desafio Lurbel Aitana de 120km, 

o El Tour Des Geants de 330km, on a més, Ximo va quedar 

el 15º classificat de la seua categoria i 5º espanyol.

El Socarun, no sols és anar a diferents curses, també 

te moltes activitats durant l’any. La més important d’elles 

és la cursa que organitza, el “Trail Fira de Tots Sants”, 

una mitja marató que recorre les nostres serres, on més 

de 400 corredors formen part d’aquesta prova. A més, 

també organitzen “EL Cross de les 24 hores esportives”, 

l’entrenament nadalenc, i l’entrenament a la San Silvestre.

L’objectiu del Socarun és seguir creixent com fins ara, ja 

que son més de 50 membres a dia de hui, i poder crear una 

escola d’atletisme per fomentar aquest esport des dels més 

menuts per poder tindre una bona pedrera. 

MILLOR ESPORTISTA PROMESA: OSCAR GINER GOSALBEZ

Podem dir que el nostre següent protagonista porta una 

trajectòria meteòrica al món de la gimnàstica. En novembre 

de 2014 amb tant sols 7 anys, Oscar comença a practicar 

gimnàstica artística, al poc temps forma ja part de l’equip 

de competició del Club Gimnàstic l’Esport-Alcoi i assisteix a 

totes les competicions oficials on pot participar.

Prompte deixaria veure les seues grans qualitats, i en 

aquest primer any ja va quedar subcampió provincial i 

quart a l’autonòmic en Valencia, on a més, en el seu primer 

campionat d’Espanya en Valladolid va aconseguir quedar 

al lloc 13.  

Durant 2015 i amb tant sols 8 anys comencen a arribar les 

primeres victòries al currículum esportiu de Oscar. Queda 

campió del provincial amb sis aparells diferents i campió 

de l’autonòmic amb també cinc aparells diferents. Sent 

açò sols un impuls per a aconseguir els primers triomfs a 

nivell nacional, on queda primer en dos aparells a Caceres, 

quedant campió d’Espanya absolut en nivell 1.    

No hi ha especialitat que se li resisteix a Oscar, anelles, 

salt, sòl, paral·leles, barra i potro amb arcs, i per això durant 

aquesta temporada 2015 assisteix a varies concentracions 

a Valencia, dirigides per l’exseleccionador nacional Alvaro 

Montesinos, d’aquesta forma Oscar entra a formar part de 

l’equip de pre-tecnificació de la Comunitat Valenciana.

En aquest 2016 el nostre guardonat s’ha consolidat tornant 

a ser campió provincial i autonòmic, però cal destacar la 

seua gran victòria fins el moment, guanyant la medalla d’or 

en la classificació general via olímpica nivell 5 en categoria 

benjamí, al campionat d’Espanya en l’aparell de paral·leles.  

Tots aquestos mèrits esportius en tant poc de temps, no 

estan passant desapercebuts i s’està fent un seguiment i 

treball amb ell que el temps dirà on podrà arribar aquest gran 

talent. De moment en aquest any, Oscar ha estat entrenant 

en el Centre d’Alt Rendiment de San Cugat, i ben rebé 

podem dir, que el jove esportista ha iniciat la seua carrera 

esportiva d’una forma espectacular, tenint una molt bona 

trajectòria i un futur replet d’objectius.

MILLOR ESPORTISTA:  MONTSE BROTONS PASCUAL 
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Montse va ser millor esportista promesa fa uns pocs anys, 

i de nou, el seu poble vol reconèixer la seua gran trajectòria 

i els seus èxits aconseguits.

Des de que Montse prova sort al món del bàsquet, la seua 

projecció ha sigut digna d’un bon guió de l’èxit esportiu. 

Iniciant-se amb el Convent i el Club Bàsquet Iris Contestà, 

prompte passaria a l’equip d’Alcoi CAB i realitzaria els seus 

primers campus amb la federació Valenciana de Bàsquet.

En poc temps, ja estava jugant en la selecció valenciana, 

passant les seues primeres concentracions de moltes que 

vindrien després. Els equips ja sabien qui era Montse i en 

agost de 2012 la varen fitxar d’un equip d’Alacant, el Club 

Bàsquet Femení Cabomar.  

Durant el 2013 arriben grans noticies per a Montse. Ella 

és una de les 20 xiquetes de tota Espanya pre-seleccionades 

per a la selecció espanyola U-15. Després vindrien noves 

convocatòries tant amb la selecció valenciana com amb la 

selecció Espanyola U-16, tenint diferent concentracions i 

disputant tornejos nacionals i internacionals. 

A part, la nostra protagonista rep dos espectaculars noticies 

més, una, la beca al Centre d’Esportistes d’Alt Rendiment 

Joaquim Blume al Club Segle XXI, a Barcelona. I l’altra, la 

convocatòria de la selecció Espanyola per jugar el torneig de 

l’Amistat a Grècia, on varen jugar contra Itàlia, Grècia i França.

A la seua etapa amb el “Segle XXI” juga el seu primer any 

a la lliga autonòmica catalana. El seu segon i tercer any, juga 

a Lliga Femenina 2, on s’hi juga a nivell estatal. El tercer any 

però, no arriba a disputar cap partit a causa d’una fractura 

d’estrés a un os del peu esquerre. 

Durant el seu tercer i últim any al “Segle XXI”, la universitat 

nord-americana  Oral Roberts University, situada a Tulsa 

(Oklahoma), es posa en contacte amb ella. Al igual que dues 

universitats més. Finalment, decideix prendre la decisió i 

firmar per Oral Roberts University. ORU juga a la Divisió I de 

la NCAA en la conferència “The Summit League”.

La Oral Roberts University és una universitat que acull 

actualment aproximadament uns 4000 estudiants. Entre 

ells, esportistes participants en modalitats d’atletisme, 

beisbol, voleibol, bàsquet i golf.

Montse marxà en agost del 2016 cap a Estats Units, 

per jugar a bàsquet amb ORU Golden Eagles. En aquest 

període de temps han disputat un total de 12 partits de no-

conferència, aconseguint un rècord de 9 victòries i 3 derrotes. 

Entre aquestes victòries s’hi troba la victòria de les Golden 

Eagles contra les num. 12 del país, -Oklahoma University-.

Durant aquest període de temps, alhora que juga al 

bàsquet, també està cursant la carrera universitària de 

Relacions Internacionals i Marketing. I a més, participa en 

la banda de musica d’ORU, la ORU Wind Ensemble.

El passat 28 de desembre disputaren el primer partit de 

conferència. On de moment les Golden Eagles mantenen 

un rècord de 2 victòries i 1 derrota.

A la conferència disputaran un total de 16 partits. D’ací, 

passaran al torneig de conferència, amb el qual, a base 

d’eliminatòries, es disputaran jugar el torneig de la NCAA.

MENCIONS D’HONOR

A més, hi va haver tres mencions d’honor: A la Fira de 

Tots Sants de Cocentaina, per la seua implicació i ajuda a 

l’esport local. Creient i donant suport des de fa molts anys, 

sempre present als esports més minoritaris i autòctons, 

sense oblidar l’essència i la tradició. La Fira i l’Esport van de 

la mà, i ja son en algunes de les modalitats esportives quasi 

40 edicions presents en Fira;  A la Federació de Bàsquet de 

la Comunitat Valenciana, pel seu ben fer al últims anys, al 

foment i la millora continua del bàsquet, comptant amb el 

poble de Cocentaina per a la organització, desenvolupament 

i difusió d’aquest esport. Realitzant de la mà de la federació, 

finals de la lliga valenciana, sent seu del programa de 

tecnificació, organitzant diferents jornades de formació...  

i  al Club Ciclista Contestano, per l’excel·lent organització 

del Campionat d’Espanya de Ciclisme 2016. Tenint tot 

l’agraïment d’aquest poble de Cocentaina que valora i agraeix 

aquest esforç i treball que ha fet que el nom de Cocentaina 

siga nucli del ciclisme nacional

Va ser una gala molt emotiva on es van recordar a 

aquells que ens han deixat durant aquest any i on a més, 

el Contestano va nomenar soci d’honor a Juan Richart. Els 

familiars es van mostrar emocionats i agraist al Contestano 

per aquest nomenament.

Amb els parlaments del regidor d’esport Saúl Botella i 

l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa i la la foto final de 

tots els protagonistes de la nit va finalitzar aquesta setzena 

gala de l’esport contestà. Ara ja està en marxa la gala de 

2018, on es premiarà la trejctoria dels clubs i esportistes 

locals d’aquesta temporada en la que ens trobem. 
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Centre Excursionista Contestà

H
em acabant el 2016 i arranquem el nou any amb molta 

il·lusió i moltes activitats com podreu comprovar en 

el nou “Calendari  d´activitats 2017”, i que teniu a la 

vostra disposició a la nostra seu del carrer Pare Balaguer nº 3.

A les excursions dominicals del passat any vam patejar 

un bon grapat de muntanyes: L´Aitana, Serrella, Benicadell, 

Aspres de Famorca, Penya del Cuartel, Plans de Castalla, 

La Bèrnia, Penya Sant Diego, Puig Campana, Penyal de 

Roc, Mallà del Llop, Serra del Cid, Montcabrer i vam acudir 

al Castell de Bolulla, a més de realitzar deu excursions per 

la nostra Mariola. A les excursions amb BUS vam realitzar 

la Travessia BENIMANTELL – FINESTRAT per Setmana 

Santa, vam visitar el MONTE CENIZAS a Cartagena, els 

8, 9 i 10 de juliol vam estar a BUJARUELO, al PIRINEU 

ARAGONÈS, els 5 i 6 de novembre vam estar a la 

TINENÇA DE BENIFASSÀ i pel mes de setembre vam fer 

la tradicional excursió a la platja. A més de tot açò, vam 

col·laborar amb la TRAIL FIRA DE TOTS SANTS, vam 

col·laborar amb NOVAIRE fent una excursió solidaria per 

la nostre Mariola, també vam realitzar una excursió a la 

CAVA D´AGRES amb els nostres majors i vam anar amb el 

TREN per a realitzar la ruta ALBOI – BENIGANIM. Entre 

totes aquestes voltetes, també vam intercalar vuit activitats 

de la FEMECV, destacant el CAMPAMENT TERRITORIAL 

D´ALACANT que es va realitzar a COCENTAINA i que vam 

tindre l´orgull i la responsabilitat d´organitzar. Vam acudir 

a totes les MARXES INTERCOMARCALS, vam realitzar 

set EXCURSIONS INFANTILS i la MARXA ESCOLAR, on a 

més dels més menuts, també participa tota la família. Com 

podreu comprovar, l'any passat no vam parar en torreta, 

però a més, també vam participar a la 38 edició de les 

XXIV HORES ESPORTIVES DE COCENTAINA. Hem fet un 

bon grapat d´esmorzarets i hem confeccionat el calendari 

d'activitats del 2017 amb més il·lusió si cap que l'anterior.

També, com bé sabeu, a banda de les eixides a la 

muntanya, periòdicament fem altres activitats a la nostre 

seu, com va ser l´Audiovisual de la Travessia Bujaruelo- 

Gavarnie- Ordesa a carrec de José Luís Monter, l´Audiovisual 

“Renaixer” a càrrec de Camilo Tomás, l´Audiovisual 

“Ascensió al Mont Blanc” a càrrec de José Luís Monter i 

Rafael Enguix, l´exposició fotogràfica “Tardor en Ordesa” a 

càrrec de Camilo Tomás i l´Audiovisual “Bujaruelo”, basada 

en el viatge als Pirineus i realitzada per Marc Pascual. 

Un any molt complidet el passat 2016,  i esperem que 

l´any que hem encetat ens done tantes bones experiències  

o millors, que segur que és així, com  podreu comprovar a 

la imatge que ens ha cedit Marc Pascual de la primera ruta 

del 2017 a la Foradada. Feliç 2017 a totes i tots !!!  Salut i 

Bona senda.

 Centre Excursionista Contestà.

Estem també al Facebook.

El club pilota Cocentaina, campió de lliga

E
l club pilota Cocentaina s’ha proclamat campió de lliga en la final de la Vall d’Albaida. Es van enfrontar al Benigànim. 

Va ser un partit on el públic va poder disfrutar d’una gran nivell de pilota i d’unes grans partides amb un final feliç 

per al club contestà. Xavi Pascual i Arnau Torró junt a Rafa d’Ontinyent donat ordres varen aconseguir alçar-se amb 

el títol. Un meresut triomf per a un club que des de la senzillesa va creixent i mantenint aquest esport autòcton com és la 

pilota valenciana.
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Moto club Cocentaina

E
l pasado mes de diciembre se disputaban las pruebas 

que clausuraban los distintos campeonatos de 

motociclismo de la Comunidad Valenciana, en los 

que los pilotos del moto club Cocentaina han cosechado 

los que probablemente sean los mejores resultados en la 

historia del mismo.

En la especialidad de trial, Pau Vilaplana cuajaba una gran 

temporada, en la que mantuvo la segunda plaza durante 

buena parte del campeonato. Finalmente, una lesión le 

impedía participar en las dos últimas pruebas, terminando 

tercero de su categoría. Excelente resultado en cualquier 

caso.

Por lo que respecta al enduro, Alejandro Martí y Manuel 

Brotons finalizaban sexto y décimosegundo en sénior, pese 

a no acudir a todas las pruebas, lo que aupaba al MCC a la 

cuarta posición en la clasificación por clubs. Por su parte, 

javier Belda terminaba sexto en la categoría sénior C y cuarto 

en el campeonato de resistencia.

Pero lo más destacable de esta temporada ha sido la 

participación en los Seis Días Internacionales de Enduro 

de un equipo del club, formado por los locales Alejandro 

Martí y Manuel Brotons y por el campeón del mundo de 

ciclismo en ruta Igor Astarloa, siendo uno de los dos clubs 

que representaron a la Comunidad Valenciana en la prueba. 

Esta edición 2016 se disputaba en España, concretamente 

en el circuito de Navarra, y allí, pese a que la lluvia complicó 

tremendamente la prueba a partir del segundo día, los tres 

pilotos consegían llevar al equipo hasta la 66ª posición final, 

de un total de 123 equipos participantes, llegados de todo 

el mundo.

Club de rugby alcoià-Comtat

E
l club de rugby Alcoià Comtat disputó el campeonato 

de la comunidad Valenciana quedando clasificados 

para la final.

El torneo empezó con una derrota ante Bufals de Paiporta 

donde el equipo le costó meterse en el partido y cuando 

quiso reaccionar ya era  tarde. BUFALS -CRAC ALCOIÀ 

COMTAT 20-10.

EL siguiente partido fue contra Olimpik de Alaquàs donde 

siendo el rival más fuerte supimos dominar el partido y 

terminar con victoria y así poder jugar la repesca. CRAC 

ALCOIÀ COMTAT - OLIMPIK 28-20.

En la repesca nos tocó enfrentarnos contra los compañeros 

de Ontinyent donde tuvimos el control del partido desde el 

minuto 1 terminando el partido con victoria y clasificados 

para la próxima final. CR ALCOIÀ COMTAT -CR ONTINYENT 

24-0.

El equipo pese a  la derrotó ante Bufals las sensaciones 

son buenas y esperamos ir a por todas en la final ya que 

si quedamos primer o segundos pasaríamos a la copa de 

España de nine's en Peñarroya (Córdoba ).

La final sera triangular en la que participaremos tigres de 

Torrent Olimpik de Alaquàs y el CRAC ALCOIÀ COMTAT.

Así mismo os invitamos al ojear nuestra página de 

Facebook CRAC CLUB DE RUGBY ALCOIÀ COMTAT.

Club tir en arc

E
l pasado domingo día 22 de enero se celebró, en 

el polideportivo de Nazaret en Valencia, el XXII 

CAMPEONATO COMUNIDAD VALENCIANA DE TIRO 

CON ARCO con una participación de 96 arqueros de todas 

las modalidades y edades.

Del Club Deportivo Santa Lucia de Alcoy acudieron 7 

integrantes varios de los cuales consiguieron hacer podio:

ARCO RAECURVO–JUNIOR HOMBRE: Daniel Bodí 

Montava -  2º clasificado

ARCO RECURBO–INFANTIL HOMBRE: Adrián Candela 

Julián i  Abel Sanjuan Ribes – ambos compartieron la 3ª 

clasificación

ARCO TRADICIONAL–LONGBOW– MUJER: Susa Gilabert 

Jordá – 1ª clasificada

Los otros integrantes del equipo: David Fuster Boluda, 

Pedro Serrano Reche i Adán Sanjuán Ribes 

Tota l’actualitat esportiva de Cocentaina la trobaras al 
107.9 FM, dintre dels serveis informatius i els dimarts 

a les 12h del migdia en el protagonista del dia
Estem amb l’esport contestà
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EXPRESAR  EL  ENFADO

E
l enfado es un estado emocional que varía en 
intensidad desde una irritación leve hasta la ira 
intensa. Es una emoción totalmente normal y, por 

lo general, saludable. No obstante, cuando perdemos 
el control de esta emoción y se vuelve destructiva, 
puede ocasionar muchos problemas en el trabajo, en 
las relaciones personales y en la calidad de vida en 
general. 

Puede conducir a expresiones de ira patológica, 
como por ejemplo, desquitarse con las personas 
indirectamente, sin decirles el motivo, en lugar 
de hacerlo de frente; o una actitud cínica y hostil 
permanente, menospreciar constantemente a los 
demás, criticando todo y haciendo comentarios cínicos, 
etc.  No es extraño, por lo tanto, que estas personas 
tengan pocas probabilidades de establecer relaciones 
con éxito.

De acuerdo al Dr. Deffenbacher, psicólogo especialista 
en el manejo del enfado, algunas personas realmente 
se exaltan más que otras, enfadándose con mayor 
facilidad y más intensamente que la media. También, 
hay quienes no demuestran su ira gritando o de forma 
espectacular, pero están crónicamente irritables y 
malhumorados, a veces se retraen socialmente o se 
amargan y enferman.

Otras personas, por evitar una discusión, por ser 
prudentes, por no incomodar o por pensar que son 
tolerantes y autocontrolados, dejan pasar las cosas que 
les molestan, acumulando de esta forma en su interior 
un gran cúmulo que poco a poco tiende a desbordarse 
en el momento más inoportuno.

Cuando nos guardarnos las palabras, las reacciones 
o los enfados, se hace inevitable una explosión 
cuando sobrepasamos nuestros límites. Esto siempre 
tiene efectos muy perjudiciales para las relaciones 
porque por lo general, es una respuesta impulsiva la 
que exteriorizamos y ante la explosión es muy difícil 
seleccionar las palabras adecuadas, en un tono que 
no incite a la violencia o que genere una reacción 
en cadena y muchas veces resulta imposible dar un 
mensaje que no represente toda la carga que venimos 
acumulando. 

Cuando tomamos como un hábito exteriorizar nuestra 
molestia cuando sentimos su presencia, resulta más 
sencillo hacerlo de forma tranquila, sin impulsividad, 
podemos tomarnos unos minutos para pensar en 
nuestro discurso y de la forma más favorable para 
las relaciones expresar lo que sentimos, dando a la 
otra persona la posibilidad de rectificar para no volver 
a generarnos esa molestia y dándonos a nosotros 
mismos la posibilidad de no llenar nuestro equipaje 
de palabras contenidas de ira y de resentimiento por 
lo que hemos callado.

Decir las cosas que nos molestan a tiempo fomenta 
la confianza en la relación, ayuda a conocerse y es 
una muestra de madurez y respeto por nosotros 
mismos y por quienes nos tratan. Todos somos 
diferentes y puede que a una personas le parezca 
normal una palabra, un gesto, una acción y para otra 
ser motivo de incomodidad y conflicto y como en toda 
relación la comunicación es clave, pues es necesario 
plantear las cosas de la mejor manera mientras se van 
desarrollando los acontecimientos.

Sé honesto, respétate y utiliza las mejores vías de 
comunicación para exteriorizar aquello que sientes 
que te afecta y ayuda a la otra persona a entenderte 
mientras la relación crece y se fortalece, recuerda que 
no tienes que quedar bien con todo el mundo, pero 
siempre debes intentar quedar bien contigo.

Las personas enfadadas necesitan también aprender 
a ser asertivos, en vez de agresivos, es decir, expresar 
lo que sienten en el momento que ocurre y de manera 
adecuada. En casos más problemáticos, la ayuda 
psicológica puede enseñar al paciente a gestionar 
este tipo de reacciones emocionales mediante 
control del pensamiento, reestructuración cognitiva, 
relajación, analizar las causas reales de la ira, cambiar 
la mentalidad de ganador/perdedor y autocontrol 
emocional.

Aristóteles, en su tiempo, ya dijo al respecto que 
“cualquiera puede enfadarse, es muy sencillo. Pero 
enfadarse con la persona adecuada, en el grado 
exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo 
y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan 
sencillo”.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, com també es relaten 
receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però cal tindre clar que el 
diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

CUA DE CAVALL (Equisetum Arvense)
(Cua de cavall, Equiseto major, Cola de cavall)

Aquesta planta es recol·lecta a principis de 
l'estiu , i es cria a la vora dels canals, séquies 
i barrancs on hi ha una mica d'humitat. 
Una vegada arreplegada al llarg dels mesos 
estiuencs, es trosseja i s'asseca a l'ombra 
per a guardar.

Entre les moltes virtuts d'aquesta planta, 
és remineralitzant per tenir molts minerals, 
sobretot Sílice i Potassi, i a més purifica la 
sang, neteja l'estómac, el fetge i les vies 
urinàries, deté les hemorràgies i guareix les 
ferides recents i les úlceres malignes, per 
tant és Diürètica i Hemostàtica. Aquesta 
herba medicinal és de les més eficaces en 
la medicina natural. REMEI CASOLÀ:

La meua sogra Carmen “la Coloma”, es bevia 
totes les setmanes entre el dilluns i el dimarts, 
un pitxer de mig litre d'infusió de Cua de cavall 
a tot beure, i sempre ha tingut una pell molt 
tersa sense arrugues, i a més en les analítiques 
sempre li apareixien les quantitats correctes de 
minerals.

En el saber popular se li denomina “Limpiaplata”, 
perquè per on passa  neteja les impureses, tant 
dels intestins com les vies urinàries.

Me'n recorde que l'oncle de la meua dona, 
Roberto Oltra, germà de la meua sogra, utilitzava 
aquesta planta bullida i picada en una compresa 
per a tancar ferides, i per a una emergència, en 
ebullició el líquid xopat amb una gasa de cotó és 
molt bona per a detenir les hemorràgies nasals 
(Epistaxis) o qualsevol tipus de ferides amb sang.
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¿Cuánto azúcar tomas?

E
l pasado mes de enero en consulta el tema de 

conversación fue el azúcar. De la mano de jóvenes 

diestros en las redes sociales me preguntaban, "¿Has 

visto que se está publicando sobre el azúcar?", "¿el tomate 

frito contiene azúcar?", exclamaban asombrados, y "¿ahora 

qué hacemos?". Al final, "¿tendremos que hacérnoslo todo?".

Un hombre dedicado profesionalmente a la fotografía que 

se preocupa por su salud quiso eliminar el azúcar de su 

dieta. Cosa aparentemente fácil, ¿verdad?.

Al querer eliminar todos los productos que consumía que 

contenían azúcar refinado se dio cuenta de la cantidad extra 

de azúcar que aportaba a su organismo sin saberlo.

Decidió enseñar lo que él había experimentado de la mejor 

manera que sabía hacerlo. Empezó a realizar fotografías 

de los productos que encontramos habitualmente en 

el supermercado con el 

equivalente de azúcar que 

contienen estos productos 

en terrones de azúcar. 

De esta manera con un 

simple vistazo poder valorar 

la cantidad de azúcar 

que ingerimos al comer 

productos procesados.

Uno de los productos 

a mi parecer que mayor 

repercusión ha producido es el tomate frito envasado. Los 

productos de por sí dulces ya sabemos que contienen azúcar 

añadido pero los productos salados como puede ser una 

pizza, pan de molde, la salsa mayonesa o el tomate frito nos 

parece extraño que contengan azúcar.

La verdad es que esta campaña que ha creado este 

fotógrafo bajo el nombre de sinazúcar.org me ha hecho 

analizar la otra cara de la moneda y, de verdad, de verdad, 

estoy asombrada por varios motivos:

-La poca transparencia que existe en los productos 

procesados que comercializa la industria alimentaria. 

Encontramos productos bajo el distintivo bien señalado 

de 0% para hacernos creer que no contienen ni grasa, 

ni azúcar, ni calorías... ¿Habéis pensado el verdadero 

significado del 0%?.

-La falta de preocupación que tiene la población, nosotros, 

por comprar productos ya elaborados.

-El exceso de confianza que depositamos en la industria 

alimentaria. ¿Te has parado a pensar alguna vez que pones 

tu salud en manos de las grandes empresas alimentarias?.

-Por añadir productos alimentarios a nuestra cesta de 

la compra que no son necesarios y que muchos de ellos 

podemos elaborar fácilmente en casa.

-Por la falta de preocupación que tenemos por saber qué 

significa cuidar nuestra salud, y

-Por el exceso de comodidad.

Sí, COMODIDAD. ¿Cuánto tiempo tardamos en elaborar un 

tomate frito en casa?, en cuestión de unos veinte minutos 

puedes tener un tomate frito casero elaborado con tomate, 

aceite de oliva y sal. Ahhhh, sí, otra cosa, estoy segura 

que tu madre y tu abuela le han añadido una pizca de 

azúcar al tomate frito para reducir el contenido de acidez 

del tomate. Entonces, el tomate frito casero ¿lleva azúcar? 

según la preferencia del cociner@, eso sí, no 3 terrones sino 

simplemente media cucharadita (lo que equivale a medio 

terrón de azúcar). Si no quieres añadir azúcar, te doy otra 

opción: tritura una zanahoria junto al tomate y su azúcar 

natural hará el mismo efecto que el azúcar refinado.

En los procesos de reeducación nutricional verdaderamente 

conscientes que puedo ver en mi trabajo, al final del proceso 

muchas de las personas llegan a la conclusión, para cuidar 

mi alimentación, ¿tengo que elaborar la gran parte de las 

cosas que como? y ellos mismos se responden un rotundo, SÍ.

Si no quieres almacenar en tu organismo grandes 

cantidades de azúcar refinado, de grasas insanas, aditivos 

insanos, exceso de sal refinada,... y tampoco quieres 

experimentar los efectos que pueden producir en él, ya 

lo sabes, empieza a cuidar lo que añades a tu cesta de la 

compra y a generar conversaciones con los "cocinier@s" de 

tu familia que te aportarán gran valor y calidad a tu cocina. 

Rescata recetas simples, fáciles y saludables. Además de 

compartir momentos con tu familia mantendrás la sabiduría 

culinaria familiar.

Si no tienes tiempo, escusa perfecta, no continúes 

leyendo. Ahora, si te preocupa tu salud, busca el tiempo 

para mejorar tu alimentación, aprende a cocinar con olla a 

presión y podrás elaborar de forma rápida guisos, lentejas, 

potajes, hervidos....; cocina más raciones y cubre varios 

días de las semanas siguientes; lee el etiquetado de lo 

que compres y escoge la opción más saludable y compra 

alimentos que estén compuestos de un sólo producto y no 

tendrás aditivos añadidos sino únicamente los que presente 

de forma natural. 

CONSEJO: No Apuestes por la Comodidad a Costa de tu SALUD
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Introducción a la inteligencia emocional

L
a inteligencia emocional es un concepto 
definido por Mayer, citado de un estudio 
de Martínez, como "una habilidad para 

percibir, asimilar, comprender y regular 
las propias emociones y las de los demás, 
promoviendo un crecimiento emocional e 
intelectual.

Son procesos organizadores a los que es 
necesario prestar atención. Ayudan a conducir 
nuestra vida. Si no las atendemos, nos falta 
orientación.

Funciones de las emociones:

¿Por qué pueden producir tanta desorganización 
y dolor?

Exigen nuestra atención, proponen 
problemas para que sean resueltos por el 
pensamiento, y a menudo sugieren un curso 
de acción en la búsqueda de reequilibrarse. 
Es probable que muchas veces no nos guste 
conectar con algunas de ellas, podemos 
sentirnos vulnerables, rechazados…Pero 
tratar de controlarlas, no es la mejor respuesta. 
Hemos tratado de controlarlas, para evitar 
precisamente, sentirlas, y es transitarlas, el 
único modo de aprovecharlas.

Un primer paso, es ser conscientes de ellas. 
Acceder a nuestros sentimientos y aceptarlos, 
aunque lo vivamos con dolor.

No puedes irte de un lugar, si todavía no 
has llegado

Greenberg

Resumiré algunas de las fases del proceso 
emocional básico descrito por Greenberg, ya 
que, al leer su bibliografía, he ido sintiendo 
integrado, en mi propia vivencia, todo aquello 
que describe:

1.Ser consciente de tus emociones: La 
conciencia emocional ayuda a comprender 
lo que estás sintiendo y a resolver problemas. 
Impl ica prestar atención a nuestras 
sensaciones. No es una conciencia intelectual, 
sino una conciencia de los sentimientos 
internos corporalmente sentida.

2.Dar la bienvenida a tu experiencia 
emocional: No trates de evitarlas. Las 
emociones siguen el curso natural de surgir 
y desaparecer, crecer, y desvanecerse. Solo 
así, podrás preguntarte que necesitas y que 
puedes hacer al respecto, darle un sentido a tu 
vivencia y decidir cuándo y cómo expresarla, 
y cuando no.

3.Describir tus emociones con palabras: 
Es el primer paso para la regulación de tus 
emociones. Así puedes hablar de tu emoción, 
en lugar de actuar desde ella. Es darnos la 
oportunidad de reprocesarla, para ampliar la 
comprensión de nosotros mismos.

Frecuentemente, el resultado de bloquear 
este proceso emocional, a lo largo de nuestro 
ciclo vital y que veo muy a menudo, es la 
ansiedad. Acumulamos tensión en el intento 
de controlar de diferentes formas nuestras 
emociones, que se convierte en malestar físico 
y psíquico, acompañado de una sensación de 
pérdida de uno mismo, de no saber que me 
está pasando ni por qué.
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

Calendari de vacunacions

L
a Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha 

modificat el calendari de vacunació sistemàtica infantil 

de la Comunitat Valenciana a través de la Resolució 

de l'1 de gener de 2017, publicada en el 'Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana'. 

Es tracta del calendari vacunal que el Consell Interterritorial 

de Sanitat va aprovar fa sis mesos per a 2017 i que 

començarà a aplicar-se a la Comunitat Valenciana als xiquets 

i les xiquetes nascuts a partir de l'1 de gener de 2017. 

El calendari inclou una sèrie de canvis en els esquemes 

de vacunació, principalment en menors d'un any. En 

primer lloc, es redueix el nombre de dosis de la vacuna 

combinada de diftèria-tètan-tos ferina (DTPa), poliomielitis 

i 'Haemophilus influenzae' tipus B (Hib), en concret, la dosi 

administrada quan tenen 18 mesos. 

Així, els xiquets i les xiquetes nascuts a partir de l'1 de 

gener de 2017 rebran una dosi de vacuna combinada de 

diftèria-tètas-tos ferina (DTPa), poliomielitis injectable (VPI), 

'Haemophilus influenzae' tipus B (Hib) i hepatitis B (HB) 

quan tinguen 2, 4 i 11 mesos d'edat. 

Un altre dels canvis més rellevants és la nova pauta de 

vacunació de l'hepatitis B, amb tres dosis administrades als 

2, 4 i 11 mesos d'edat com a vacuna combinada i deixa 

d'administrar-se la vacuna al naixement. 

Els xiquets i les xiquetes que comencen amb aquesta 

pauta rebran una altra dosi de record contra la diftèria, el 

tètan, la tos ferina (DTPa) i la poliomielitis, en lloc de quan 

tinguen 18 mesos, quan tinguen sis anys d'edat. 

El calendari es completa amb l'administració als 12 mesos 

i als 3 - 4 anys de sengles dosis de vacuna triple vírica 

(contra la pallola, la rubèola i les galteres), així com amb 

l'administració de les mateixes dosis que fins ara contra 

la meningitis C als 4 mesos, als 12 mesos i als 12 anys, i 

la vacunació de les xiquetes contra el virus del papil·loma 

humà als 12 anys. 

Els avantatges del nou calendari són, d'una banda, que 

es redueix el nombre d'administracions de dosis en menors 

de dos anys, que assegura el mateix nivell de protecció 

contra totes les malalties incloses en el calendari. I, d'una 

altra banda, es minimitza l'impacte de problemes en el 

subministrament d'algunes vacunes, com el que afecta el 

component de la tos ferina des de 2015. 

El calendari de vacunació és una ferramenta de 

salut pública que protegeix la població que es vacuna. 

Les modificacions en el calendari responen a canvis 

epidemiològics en la malaltia vacunable, el desenvolupament 

de vacunes més efectives i eficients o les variacions en el 

coneixement sobre les millors pautes i estratègies per a la 

vacunació. 

Vacuna de la varicel·la 

La Comunitat Valenciana ja va introduir els canvis 

relacionats amb l'administració de la vacuna de la varicel·la 

per mitjà d'una instrucció l'any 2016, que recomanava 

la vacunació contra aquesta malaltia per mitjà de 

l'administració de dues dosis de vacuna, la primera als 15 

mesos i la segona als 3-4 anys. Aquest canvi es consolida 

amb el nou calendari de vacunació.
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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 20:00 i fins les 24:00 h

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

El servei d’arreplegada domiciliària d’utensilis vells es realitzarà els dies 

15 de cada mes. Cal avisar abans cridant al telèfon: 96 533 52 04.

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

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

Dimarts: de 16 a 19 hores.

JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 15

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: 3- 9- 11- 12- 15- 21- 27 

Dies:  2- 8- 14- 18- 19- 20- 24 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina FEBRER

mes. C

ecres

HORARI D’AUTOBUSOS

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17 - 9:17 -15:17 - 

19:37  

Dissabtes: 8:52 - 15:15 

Diumenges: 8:52 - 12:07 - 15:15 - 19:37 

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

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

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 4- 5- 6- 10- 16- 22- 28

Dies: 1- 7- 13- 17- 23- 25- 26

ALCOI-COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,7:15.. servei cada  hora 

fins les 21:150 h. Dissabtes, 8:15,10:15, 

12:15,14:15,17:15,19:15,21:15

Diumenges i Festius: 8:15,10:15, 12:15,13:15, 

14:15,16:15,18:15,20:15, 21:15

 MURO-COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, 7:45... servei  cada hora fins les 

21:45 h. Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 

18:15, 20:15, 21:45

Diumenges i Festius: 9:15, 11:15, 12:145, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15,20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 5:55, 8:25, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h  

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables: 6:20, 10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

COCENTAINA-GANDIA
Laborables: 9:40 i 16:30 h

COCENTAINA-L’ORXA
Laborables: 9:40, 13:55 i 16:30 

COCENTAINA-QUATRETONDETA
De dilluns a divendres: 15:00 h. (des d’Alcoi).

COCENTAINA-FAMORCA
Dilluns a divendres: 16:55h. 

ALCÚDIA-ALQUERIA-MURO-AGRES- 
ALFAFARA- BOCAIRENT
Laborables Des de Alcúdia: 8:34

ALCOI-ALACANT
Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00, 

19:00, 21:00

Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 15:00, 

18:00, 21:00

Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

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

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol






