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2 Revista El Comtat gener 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!

Millora de la xarxa d’aigua potable en l’encreuament entre 

Avinguda de les Moreres i País Valencià
Finalitzats els 112 nínxols nous al cementiri municipal

Millora de l’asfaltat de les redones de l’avinguda País Valencià de la Fira, Benilloba i Fraga

Neteja i senyalització provisional dels ponts i badens pels efectes nefastos de la pluja
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Em preocupa

E
l passat 6 de Desembre fou el dia de la Constitució 

Espanyola en commemoració del dia que es ratificà, 

el 6 de desembre de l’any 1978. Fou aprovada pel 

87,78% dels votants que representaven el 58,97% del cens 

electoral i amb una abstenció del 32,89%. 

La nostra Constitució que encara no ha aplegat a quaranta 

anys, es va fer després de quaranta anys d’una dictadura 

feixista i en una Transició que se'ns va dir que era modèlica 

però el que es va fer va ser una simple reforma per a què 

els poders polítics.econòmics, religiosos i social  quedaren 

quasi intactes en aquesta democràcia,

El que a mi em preocupa és que es parle d’una Constitució 

que la majoria desconeix, siga per ser molt joves i no 

visqueren aquella època i els més majors perquè mentre les 

Corts aprovaren la Constitució, el poble espanyol la ratificà 

sols passat un mes amb molt poc temps per a conéixer-la 

Quan et poses a llegir-la t’adones del poc que s’està 

cumplint, ja que sols s’està posant en pràctica el que el 

bipartidisme (PSOE, PP) volgueren desenvolupar .

Els pose alguns articles per a què s’adonen del que s’ha 

fet i s’està fent i els convide que els que no la coneixen o 

no se’n recorden es peguen una llegida.

En el preàmbul proclama la voluntat de:

Garantir la convivència democràtica dins la Constitució i 

les lleis de conformitat amb un ordre econòmic i social just. 

Consolidar un Estat de Dret que assegure l’imperi de la 

llei com a expressió de la voluntat popular.

Protegir tots els espanyols i els pobles d’Espanya en 

l’exercici dels drets humans, les seues cultures i tradicions, 

llengües i institucions.

Promoure el progrés de la cultura i de l’economia per tal 

d’assegurar a tothom una qualitat de vida digna.

Establir una societat democràtica avançada. Col·laborar 

a l’enfortiment d’unes relacions pacífiques i de cooperació 

eficaç entre tots els pobles de la Terra. 

Article 10.1. La dignitat de la persona, els drets inviolables 

que li són inherents, el lliure desenvolupament de la 

personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres són 

fonament de l’ordre polític i de la pau social.

Article 35.1. Tots els espanyols tenen el deure de treballar 

i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la 

promoció a través del treball i a una remuneració suficient 

per tal de satisfer les seues necessitats i les de la seua 

família sense que en cap cas es puga fer discriminació per 

raó de sexe.

I així podríem seguir llegint i llegint els articles de la nostra 

constitució i s’adonarem de quin és el seu acompliment i 

del poc cas que fan a aquesta “Carta Magna” que regula la 

nostra vida i la de tots els ciutadans.

Paco Fuster
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Cocentaina l’estrella del Nadal
Redacció. Fotos: Paco Sempere; Ull de peix fotografia; particulars del Facebook

J
a hem encetat el 2017, comencem amb els propòsits i 

reptes per complir...per davant 12 mesos per dur-los a 

terme i esperem, des de Ràdio Cocentaina i la revista 

Cocentaina, el Comtat, seguir caminant junt a vosaltres, 

lectors i oients, bé des de dalt, al carrer Sant Vicent o bé 

des d’una altra ubicació més pròxima a la gent.... aquesta 

és la carta que els vostres amics hem escrit a ses Magestats 

els Reis d’Orient, eixe és el nostre desig i eixa és la nostra 

esperança i tenim confiança perquè Cocentaina ha sigut 

l’estrella del Nadal.

Si bé la grossa de la loteria de Nadal i el sorteig del Niño 

no ens ha deixat res (alguna pedrea i devolució), si que hem 

tingut unes bones festes de Nadal. Hem sabut mantindré 

les tradicions i així, la nit de Nadal, pel carrer sonava la 

cançoneta típica de l’aguinaldo i els xiquest amb panderetes 

i borses cantaven de porta en porta. Pel Passeig del Comtat 

tant els joves músics de l’Ateneu com la colla de dolçaines 

i tabals Mal Passet i els seus educans, ambientaren el lloc 

amb nadales i música.

No hem d’obviar els concerts de Nadal que hem tingut de 

la ma dels cors contestans (Discantus i Just Sansalvador) 

així com l’aplec de Nadaletes que organitzen els júniors 

Generació Oberta de la parròquia de Santa Maria, tampoc 

oblidem la campanya de Nadal promoguda per l’associació 

de comerç de Cocentaina (més endavant en parlarem d’ella) 

i tampoc deixem de banda l’home de les orelles que el 31 

de desembre s’allotja des de fa moltíssims anys a l’Hostalet 

(també més endavant en parlarem d’ell).

Però sens dubte, és en l’arribada del nou any, quan 

comença el compte enrere per a que vinga la nit més màgica 

de l’any, la nit dels somriures, de les llàgrimes, de la por i la 

il·lusió...la nit dels Reis Mags d’Orient.

Així doncs, l’1 de gener de 2017 es va tornar a repetir la 

tradició. I així ho esperaven centenars de xiquetes i xiquets 

acompanyats per pares, mares, iaios i iaies que, abans de 

les 7 de la vesprada, ja omplien de gom a gom el Passeig del 

Comtat per tal de rebre a l’Emissari Reial per poder dipositar 

les cartes a les bústies que duien els burrets . Aquest any 

van ser els Juniors Sol Sortit de la parròquia del Salvador els 

encarregats d’organitzar la vinguda de l’Emissari Reial i dels 

Reis, en un any molt important per a ells ja que celebren el 

50 aniversari de la seua fundació. 

La Comitiva estava encapçalada per júniors de tota una 

època cantant Nadales, desprès d’ells, els torxeros i les 

burretes per arreplegar les cartes i j al capdarrere,  en una 

carrossa, l’Emissari i el Paje que anava llegint un bàndol 

que els propis júniors han preparat i on hi va haver alguna 

referència del que son i com actuen els júniors.

L’Emissari va arreplegar totes les cartes per dur-les a ses 

Majestats que tenien una llarga nit per davant, ja que van 

contestar totes les cartes rebudes, de manera manuscrita i 

moltes d’elles personalitzades. La missió estava complida, 

els Reis Mags d’Orient havien rebut les cartes dels xiquets 

i xiquetes de Cocentaina, ara restava preparar-ho tot per a 

la seua arribada el dijous 5 de gener.
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Tal volta, eixos primers cinc dies de l’any, són els dies que 

millor es porten els xiquets i xiquetes de Cocentaina, també són 

els dies que més nerviosos estan. Són dies d’anades i vingudes, 

de buscar amagatalls, de fer-los veure coses, de sentir sorolls 

per les teulades i terrats....dies plens d’il·lusió i màgia.

Passarem les hores, els dies i la nit i per fi arribà l’esperat 5 

de gener on tot el poble, sense distinció de rasa ni causa es va 

bolcar amb els Reis Mags i va eixir al carrer a rebre’ls després 

d’un llarg viatge que els va portar des del llunyà Orient.

El Patge Reial va ser el primer a visitar la població a les 

tres de la vesprada després sonar amb força les campanes 

de l’Església de Santa Maria. Pujat a cavall i acompanyat pel 

so de la dolçaina i el tabal de la colla Mal Passet, l’emissari 

pegà la volteta fins arribar al Palau i tornar a baixar cap a 

la plaça de l’església i a les portes del temple, l’Emissari va 

rebre als més menuts mentre els seus ajudants s’afanyaven 

a omplir de dolços i llepolies les “bandejes” preparades a 

cada balcó. A la mateixa hora els tres Reis es van deixar 

veure també al Raval i un emissari també asomava pel barri 

dels Llauradors. 
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I ja per la vesprada, els Reis arribaven a Cocentaina. 

Primer feien una visita a l’Església de Santa Maria per 

adorar al Jesuset, allí, després de donar-los la benvinguda 

diferents xiquets de la parròquia els van entregar les claus, 

simbolitzant així, les claus de cada casa del poble per a que 

portaren regals per a tot. Les trompetes anunciaren l’entrada 

al temple parroquial de ses Majestats d’Orient mentre les 

campanes revoltejaren amb força.

Tot seguit, custodiats per la Policia Local i en cotxes antics, 

snfilaren el camí cap al Convent dels Pares Franciscans on 

també feren allí una parada i adorar al Jesús nat.

Com hem dit abans, van ser els júniors Sol Sortit de 

la parròquia de el Salvador amb motiu de celebrar el 

seu cinquanta aniversari, els encarregats d'organitzar la 

Cavalcada que va arrencar a les set de la vesprada des de 

la part alta del Passeig del Comtat i que va incloure diverses 

escenes com la Sagrada Família camí de Betlem, pastors 

amb seus ramats, llavadores, castanyeres, el Rei Herodes 

en una quadriga o La 'Gaspachà'. Un vertader betlem vivent 

que va comptar amb la participació de júniors de totes les 

èpoques així com feligresos de la pròpia parròquia.
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I per fi arribaren, els més esperats, les més desitjats: 

Melcior, Gaspar i Baltasar. Els tres monarques van desfilar 

a peu, rodejats dels seus pajes i acompanyats d'un cavall 

(Melcior), un camell (Gaspar) i un elefant (Baltasar), els tres 

Reis Mags, saludaren a tots els xiquets i xiquetes i fins i tot 

es feien fotos amb ells fins arribar a la plaça del Pla. 
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Una vegada en el Pla, es va realitzar l'Adoració al Jesús 

nat al portal mentre sonava l' 'Al·leluia' de Händel. Aquest 

moment va estar acompanyat també d'un breu parlament 

en el qual es va recordar el Naixement de Jesús i en el qual 

es va fer un gest de complicitat als Juniors del Raval que 

en els últims mesos, han preparat amb il·lusió la vinguda 

de Ses Majestats a Cocentaina. 

Tot seguit els Reis se’n van anar a repartir els regals i 

contentar al públic infantil en el dia on la il·lusió i la màgia 

es converteixen en realitat.

Ja a l’endemà, Melcior, Gaspar i Baltasar abans de partir 

cap a Orient, van presidir una Missa de campanya en el 

Cementeri Municipal  que va tindre un especial record per 

a tots aquells que van formar part en el seu dia dels Juniors 

‘Sol Sortit’. Nombrosos fidels van assistir a aquest acte íntim 

i emotiu que va posar el punt i final a totes les activitats 

organitzades amb motiu de l’arribada dels Reis Mags a 

Cocentaina en aquest 2017

La més sincera enhorabona als júniors sol Sortit i la 

recolzament de la regidora de Tradicions per dur al nostre 

poble a Melcior, Gaspar i Baltasar, els esperarem fins l’any 

que ve.....que tornaran si ens portem bé.
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Cocentaina fomenta amb èxit la tradició de l’home de les orelles
Np Aviva Cocentaina

C
ocentaina va celebrar amb gran èxit de públic i de 

participació la festa de l'Home de les Orelles, una 

tradició pròpia de la capital del Comtat en la qual 

els xiquets i les xiquetes tenen per costum acostar-se a 

l'Hostalet el 31 de desembre per a buscar un personatge 

imaginari, l'home de les orelles, que segons la creença 

té més orelles que dies l'any. Enguany, la Regidoria de 

Promoció del Valencià, l'Agència AVIVA i la Coordinadora 

pel Valencià han unit esforços per impulsar aquest acte 

que en els darrers anys estava caient en l'oblit. Amb un 

cartell anunciador, inspirat en una caricatura de l'il·lustrador 

Riccardo Ricartes, i una campanya en Ràdio Cocentaina, es 

va aconseguir reunir vora 400 persones, la majoria públic 

infantil que des de les deu i mitja del matí esperava amb 

impaciència el començament de l'activitat al Pla de la Font al 

so de la música del disc recopilatori de nadales tradicionals 

valencianes titulat "Ara ve nadal".

No obstant això, la festa va començar mitja hora abans 

amb una cercavila a càrrec de la Colla de Dolçaines i Tabals 

El Mal Passet que va arrancar des de la part alta del passeig 

del Comtat interpretant una peça escrita per a l'ocasió i que 

porta per títol "L'home de les orelles. Tocata de Cocentaina", 

obra del mestre Hipòlit Agulló. Durant el trajecte fins al Pla de 

la Font, un pregoner va anar anunciant la festa amb la lectura 

d'un poema creat a cosa feta per l'escriptor Víctor Labrado. 

En arribar al Pla de la Font, la regidora de Promoció del 

Valencià, Marcela Richart, després de donar la benvinguda 

a tots els assistents, va explicar en què consistiria l'activitat: 

una gimcana on centenars de xiquets i xiquetes, dividits en 

dos grups al capdavant dels quals hi havia dos monitors, 

havien de buscar l'home de les orelles per cases particulars i 

comerços de la vila, als quals cal agrair la seua col·laboració, 

ja que informaven als participants que l'havien vist, però que 

se n'havia acabat d'anar i, de fet, li havia caigut una orella 

que entregaven als monitors. El recorregut circular va acabar 

just al punt on, segons la tradició, cal anar a buscar l'home 

de les orelles: el Nou Hostalet. No obstant això, allí tampoc 

no van poder veure aquest misteriós home, però sí que 

van trobar la seua maleta que, com a sorpresa final, estava 

plena de llepolies que es van repartir a tots els participants. 

En definitiva, un matí de diversió amb música, animació i 

sorpreses, una activitat que es preveu repetir de nou l'últim 

dia de cada any.

Els col·legis públics contestans feliciten els Nadals a 
l’alcaldessa Mireia Estepa

U
n any més, els col·legis públics contestans (Real 

Blanc i Sant Joan Bosco) van anar a les portes de 

l’ajuntament a demanar l’aguinaldo i de pas, felicitar 

els Nadals a l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, que 

representa a tota la corporació Municipal.

Els xiquets, amb les seues panderetes van cantar ben 

fort les nadales més tradicionals, sense oblidar l’aguinaldo. 

Mireia Estepa, acompanyada per Susana Reig, regidora de 

Tradicions i per altres regidors, van rebre de bona gana les 

felicitacions cantades i els van donar llepolies agraint-los 

així aquesta visita i al temps, desitjant-los també Bones 

Festes de Nadal.
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Pedro Belda Vicedo, guanya el primer premi de la secció 
primera del XXXV Concurs de Betlems
Redacció

D
intre de les tradicions nadalenques, trobem sens 

dubte, la de muntar el Betlem. A Cocentaina també 

es manté aquesta tradició, a les nostres cases, al Pla 

teníem el naixement de vímet, a les parròquies i temples 

contestans, al Patronat, al cim del Montcabrer i enguany a 

més, a la biblioteca municipal amb el Betlem de Playmòbil 

de Miguel Ángel Pardo.  Però a més, al nostre poble, 

muntar el Betlem pot tindre premi perquè després de 35 

anys, continua duent-se a terme el Concurs de Betlems, 

organitzat per la parròquia del Salvador (amb les confraries 

de la Dolorosa i la Mare de Déu del Carme i els júniors Sol 

Sortit). La inscripció per poder participar va concloure abans 

de Nadal i el jurat va anar visitant tots els betlems que havien 

optat a concursar. Menció a part mereixen els betlems 

infantils, una categoria que sempre té molta participació i 

on, un any més, els xiquets han realitzat un gran esforç per 

poder presentar el seu betlem, en aquest cas, el jurat el 

formaven un grup de xiquets i xiquetes dels júniors del Raval.

Doncs bé, va ser el dimecres 4 de gener quan va tindre lloc 

l’entrega de premis.

En la secció primera el primer premi va recaure en Pedro 

Belda Vicedo, el segon en la Família Payà Valls i el tercer 

en la Família Ferrandiz Briva. 

En la secció segona, el primer premi va ser per a Naiara 

i Valeria Garcia Yeste, i tant el segon com el tercer premi 

havien quedat deserts. 

Pel que fa a la secció infantil, el guanyador fou Pablo 

Molina Barrachina i va haver una menció especial al betlem 

de Álvaro i Laura Leon.  Cal dir també que tots els participants 

infantils ens van endur un record d’aquesta 35 edició.

El comerç local apropa el Nadal a Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina i l’Associació de Comerç 

i Serveis El Comtat van posar en marxa la campanya 

Nadal Comercial. Una campanya que ja va arrancar 

el dimecres 7 de desembre  amb l’encesa de l’enllumenat 

especial de Nadal.  Però a més,  per a iniciar la campanya  

a partir de les 17’45h de la vesprada van convocar a tots els 

xiquets de les escoles  per a participar en un passacarrer 

que es va iniciar a la part alta del passeig junt a la Colla 

de Dolçaines i Tabals Mal Passet per baixar tots junts pel 

Passeig a ritme de típiques nadaletes anunciant que ja 

estem a les portes del Nadal.  Arribats al Pla, es va procedir 

a l’encesa de l'enllumenat del Naixement que presidia el 

Pla durant aquestes dates nadalenques i seguidament hi 

va haver una xocolatada, preparada per l'Associació de les 

"Mestresses de Casa".  El fred que feia eixe dia i la pluja 

dèbil i intermitent que queia, no van impedir que aquesta 

activitat fora un èxit de l’associació de comerç.

I ja de cara als clients i per a fomentar les compres de 

Nadal en la nostra Vila Comtal es van repartir unes bolletes 

en els establiments associats, per al sorteig de dos premis 

de 700 i 300 euros que havien de coincidir amb el primer i 

segon premi del Sorteig del Xiquet. Els guardonats podran 

gastar aquesta quantitat en tres establiment diferents durant 

els mesos de gener i febrer.

En paraules del president del President de l’Associació 

Jordi Vañó “estem contents i il·lusionats perquè aquesta 

campanya és una de les millors per al xicotet comerç i 

esperem que tinga bona acceptació, a l’igual que estem 

preparant les pròximes activitats que és duran a terme en 

2017 i que també esperem que el nostre comerç estiga 

cada vegada més viu”. 

Per la seua banda, la Regidora de Comerç Mariona 

Carbonell també expressava la seua il·lusió perquè el comerç 

xicotet de Cocentaina cada vegada siga més visible “ des de 

la regidoria saben que tenen el recolzament total i absolut i 

esperem que aquesta campanya i les pròximes per al 2017 

tinguen la màxima acceptació” també la regidora mostra 

la seua satisfacció perquè el Pla d’Acció Comercial està 

ja duent-se a terme “ lo qual és molt positiu per al nostre 

comerç”.

Hem passat Nadal i ara ja estem de rebaixes i en breu 

vindran altres campanyes com la dels enamorats…i que 

millor que fer les nostres compres als comerços associats 

de l’Associació de Comerç de Cocentaina…perquè realitzar 

les nostres compres en aquestos establiments, te premi.

Redacció
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Cocentaina enceta el 2017 amb un total de 31 persones 
contractades mitjançant diferents programes d'ocupació
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha contractat a un total 

de 31 persones durant l'última quinzena del 2016 

per a participar en diferents tallers d'ocupació. Des 

de la Regidoria de Promoció Econòmica s'ha treballat en 

l'elaboració de la documentació necessària que ha fet 

possible optar a un total de 5 programes diferents que 

permetran, durant els pròxims mesos (depenent de la 

durada de cada programa), donar treball a aquestes 31 

persones. De fet, dels 5 programes en total sol·licitats per 

l'Ajuntament, tots ells han sigut aprovats i ja estan en marxa. 

Per a portar avant aquests programes d'ocupació social el 

consistori rebrà un total de 312.382,59 euros provinents de 

les diferents administracions. A aquesta quantitat es sumarà 

una aportació municipal en alguns dels casos.

Primerament, el programa EMCORP (32.711,30 euros) ha 

donat treball a 1 oficial de jardineria i 6 peons de jardineria 

durant 3 mesos per a portar avant tasques de millora i 

conservació de zones verdes del poble. El programa ECORJV 

(37.654,23 euros) ha permés contractar a un tècnic de 

Gestió Administrativa, un llicenciat en Econòmiques i un 

llicenciat en Dret per a col·laborar en diferents àrees de la 

gestió municipal durant un termini de 6 mesos. Altre dels 

programes que es va posar en marxa el 19 de desembre va 

ser l'EMCOLD (33.724,19 euros), mitjançant la contractació 

de dos orientadors laborals destinats a assessorar els 

aturats de llarga durada de Cocentaina, durant un termini 

de 6 mesos. El quart programa aprovat ha estat l'EMCORD 

(22.829,27 euros), destinat a desenvolupar actuacions de 

pintura en edificis públics i zones comunes, contractant per 

a aquest fi a un oficial de pintura i 4 peons de pintura durant 

3 mesos. I, per últim, el Taller d'Ocupació 'Cocentaina Actua' 

(185.463,60 euros) ha seleccionat a un total de 10 alumnes 

amb 4 professors per a rebre formació teòrica i pràctica sobre 

atenció sociosanitària a persones en el domicili.

Com dèiem a l'inici, en total seran 31 persones les que 

es beneficiaran d'aquestes iniciatives socials de creació 

d'ocupació, seguint la mateixa línia que fins ara ha seguit 

l'Ajuntament de Cocentaina dins d'aquest àmbit d'actuació 

i de gestió.

Mariona Carbonell, regidora de Promoció Econòmica de 

l'Ajuntament de Cocentaina, ha avançat que des del mateix 

departament seguiran treballant per a, amb els recursos 

que l'Ajuntament té el seu abast, seguir optant a aquests 

programes d'ocupació i també de formació per als aturats. 

“Som conscients que aquesta línia de treball no és 

totalment competència nostra com a Ajuntament, sinó 

d'altres administracions superiors, i per això de vegades 

comptem amb informes desfavorables de la intervenció local. 

Però no podem donar l'esquena al poble i no podem sinó 

treballar de valent perquè aquestes actuacions seguisquen 

desenvolupant-se i així alleujar els problemes econòmics 

a aquells veïns i veïnes que els estiguen sofrint. Dir que 

no és competència nostra i quedar-nos de braços plegats 

ens semblaria una deslleialtat als contestans i contestanes 

i una irresponsabilitat per la nostra part. En aquest sentit i 

com ja hem advertit, seguirem treballant perquè en el futur 

pròxim puguem seguir anunciant mesures com aquestes 

que puguen donar treball a 31 persones o, si es pot, a més 

encara”, conclou la regidora contestana.
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Cocentaina rebrà del Consell 134.000 euros durant 2017 
per a fer inversions en el municipi
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina veurà incrementat en 

134.000 euros el seu pressupost disponible per al 

municipi l'any 2017. Aquesta injecció de recursos ha 

estat possible després de l'adhesió del municipi a l'anomenat 

Fons Autonòmic de Cooperació Municipal, una mesura 

llançada pel Govern de la Generalitat Valenciana.

Precisament aquest dimecres 30 de novembre l'alcaldessa 

de Cocentaina va participar, juntament amb altres batlles i 

batllesses de les localitats veïnes, d'una reunió informativa  a 

la qual van assistir el Director General d'Administració Local, 

Toni Such, i el Director Territorial de Presidència a Alacant, 

Esteban Vallejo. La província d'Alacant rebrà en total, gràcies 

a aquest fons, vora 400.000 euros en el pròxim exercici.

Val a dir que aquest Fons Autonòmic de Cooperació 

Municipal és una mesura que ve recollida al mateix Estatut 

d'Autonomia i que va ser posada en marxa l'any 2010.

L'adhesió de l'Ajuntament de Cocentaina a aquest pla 

va ser promoguda per una moció presentada pel grup 

socialista durant el Plenari Municipal celebrat el passat 17 

de novembre amb l’únic vot en contra del Partit Popular. A 

aquest respecte, l'alcaldessa de Cocentaina no ha ocultat la 

seua sorpresa davant  l'actitud dels populars: “Ens resulta 

molt decebedor que el Partit Popular de Cocentaina es 

negue a què el poble de Cocentaina, i per tant els seus 

veïns i veïnes, reben més diners per part de la Generalitat 

Valenciana per a fer inversions en el mateix municipi, a 

criteri del mateix Ajuntament (el qual, recordem, som totes 

i tots). No entenem com poden oposar-se frontalment a la 

millora i al progrés del nostre poble”. Segons el Govern de 

Cocentaina, aquest repte de dotar els consistoris de més 

recursos (nodrint-los, així, de més fons i més autonomia), 

“és una tasca de totes les institucions”, convidant a la 

reflexió tant al Partit Popular com a la Diputació d'Alacant, 

organisme que també s'ha oposat a formar part d'aquest 

Fons de Cooperació i negant, així, als pobles més ingressos.

Per la seua banda Estepa diu sentir-se molt satisfeta: “Ens 

alegrem profundament de la posada en marxa d'aquest Fons 

de Cooperació Municipal. Aquests 134.000 euros que rebrà 

Cocentaina els destinarem, des del consens, a millorar la 

vida dels nostres veïns i veïnes i a millorar les infraestructures 

del nostre poble. Es tracta, a la fi, de seguir gestionant 

des de la responsabilitat i la prudència però sense deixar 

d'avançar i millorar tant com es puga”, concloïa l'alcaldessa 

Mireia Estepa.

Cocentaina llança un nou taller d’ocupació per a 10 
persones durant 12 mesos

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

Promoció Econòmica, ha anunciat la creació i posada en 

marxa d'un nou Taller d'Ocupació 'Cocentaina Actua'. 

Es tracta d'un programa què combinarà la formació dels 

participants i la feina pràctica dins de l'àmbit de l'atenció 

sociosanitària a persones en el domicili.

Aquest taller d'ocupació donarà feina i formació a un total 

de 10 persones durant un termini de 12 mesos (un total de 

1.920 hores de formació i pràctica). Els participants, a banda 

de comptar amb una feina remunerada, rebran formació 

teòrica i també pràctica per a adquirir competències i 

experiència en l'atenció de persones i poder augmentar 

així les seues possibilitats de trobar feina després d'aquest 

programa. Segons el mateix documenta d'aprovació, els 

participants en 'Cocentaina Actua' atendran a persones amb 

“especials necessitats de salut física, psíquica i social en el 

terme municipal de Cocentaina”. Aquest taller d'ocupació 

compta amb una dotació pressupostària de 185.463 euros 

provinents de la Generalitat Valenciana presidia per Ximo 

Puig.

Mariona Carbonell, regidora de Promoció Econòmica, 

ha reiterat la intenció del Govern de Cocentaina de “seguir 

promovent aquest tipus de tallers d'ocupació com ho 

hem fet fins ara. És una bona fórmula per a garantir 

ingressos a persones que ara mateixa es troben en l'atur 

i, a més, donar-los les eines per a seguir ampliant els seus 

coneixements i la seua formació, també cal recordar que des 

del Departament de Promoció econòmica s'ha fet una gran 

llavor per a obtindre aquest Taller d'Ocupació, ja que sense 

l'homologació de les aules no podríem tindre aquest TE «

Des del consistori asseguren que continuaran amb l'esforç 

que fins ara han fet per mantindre tots els requisits que des 

de la Generalitat els marquen per fer front aquest tipus  de 

subvenció « recordar que els Tallers d'ocupació s'adjudiquen 

aquells ajuntaments que compleixen tots els requisits, 

sobretot econòmics, que els marquen des de València, i 

forma condició indispensable per a que Cocentaina siga 

receptora sempre d'aquestos Tallers. No som conformistes 

i aquest equip de govern continuarà treballant de valent 

per a que totes les persones que ho necessiten siguen 

beneficiaries, per a nosaltres lo primer son les persones» 

afirma Mariona Carbonell.

NP Ajuntament de Cocentaina
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Cocentaina queda exempta de pagaments al Consorci de 
les Comarques Centrals
NP Ajuntament de Cocentaina

E
ls integrants del Consorci de les Comarques Centrals 

acumulen un deute de 400.000 euros.

L'únic Ajuntament al dia amb els comptes és el 

de Cocentaina que per aquesta raó ha quedat exempt de 

pagaments enguany.

El pròxim pressupost en el qual treballa el Consorci de les 

Comarques Centrals té un valor aproximat de 50.000 euros, 

segons ha confirmat el seu president, Antonio Francés. Les 

aportacions dels nou ajuntaments integrants (Alcoi, Ibi, Oliva, 

Ontinyent, Dènia, Gandía, Tavernes, Xàtiva i Cocentaina) 

i de les tres mancomunitats associades (de L'Alcoià-

Comtat, de La Safor i de La Vall d'Albaida) serviran per al 

desenvolupament dels diferents projectes. L'ajuntament 

que major quota aportarà és el d'Alcoi, amb 22.000 euros. 

L'únic ajuntament que ha quedat exempt de pagament en el 

pròxim exercici, com hem dit abans, és el de Cocentaina, ja 

que es troba al dia de les quotes, a diferència de la resta de 

membres. Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, calcula 

que el deute acumulat és de 400.000 euros i considera 

fonamental les aportacions municipals per a la continuïtat 

del projecte. "Cocentaina és l'únic municipi que ha fet front 

a les aportacions anuals, per açò en l'última reunió es va 

acordar que no pagàrem fins que la resta de membres es 

posara al dia". No tots els ajuntaments compten amb la 

mateixa antiguitat en el Consorci de les Comarques Centrals 

Valencianes.

El Consorci de les Comarques Centrals va paralitzar la seua 

activitat en 2005 després de la inactivitat de l'entitat. Després 

de la seua refundació, sota la presidència de l'alcalde d'Alcoi, 

Antonio Francés, persegueix la reactivació econòmica d'una 

zona que alberga 500.000 habitants de 8 comarques.

Llum verda al pas de vianants de l’encreuament d’Alfons V
NP Guanyar Cocentaina

E
n els pressupostos de l'Ajuntament per a 2016, 

Guanyar Cocentaina va efectuar diferents propostes 

per a recolzar aquest pressupost, una de les quals va 

ser la realització d'un pas de vianants a l'encreuament del 

carrer d'Alfons V.

Aquesta obra serà efectuada amb recursos propis de 

l'Ajuntament on està pressupostat en la partida de Vies i 

zones públiques.

L'objectiu d'aquesta proposta era traslladar a la corporació 

municipal i als pressupostos del nostre Ajuntament una 

vella reivindicació de nombrosos col·lectius i veïns de la 

nostra localitat.

Des de Guanyar Cocentaina, ja anunciàrem que es 

realitzarien diferents projectes fruit del consens, com 

han sigut l'adequació de la passarel·la del barranc de 

Fontanelles, murals i grafits a Cocentaina, i ara el pas de 

vianants al carrer d'Alfons V.

Entenem que per a arribar als objectius marcats, les 

propostes han d'anar acompanyades de consens, en aquest 

cas de recursos propis de l'Ajuntament en el pressupost 

de 2016, i tot açò redundarà en els ciutadans, que som els 

que realment ens hem de beneficiar d'aquestes propostes
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La Policia Local i el personal d’Obres i Serveis van treballar 
de forma coordinada per solucionar les conseqüències de 
les fortes pluges a Cocentaina 
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a veritat és que el 18 i 19 de desembre de 2016, van 

fer història a Cocentaina i la comarca del Comtat per 

la intensa pluja registrada. Transcorregudes unes 

hores, l'Ajuntament de Cocentaina va fer una avaluació 

de totes les actuacions realitzades des d'última hora del 

diumenge18  i tot el dilluns a conseqüència de les fortes 

pluges que es van registrar al municipi. Durant aquests 

tres dies (diumenge, dilluns i també durant el dimarts) el 

personal depenent d'Obres i Serveis va treballar de forma 

totalment coordinada amb la Policia Local, així com amb el 

personal de manteniment i neteja de camins i carreteres.

El diumenge a la nit es van haver de realitzar les primeres 

eixides amb actuacions a diferents camins, i ja a primera 

hora de dilluns la coordinació entre els diferents equips era 

total per atendre totes les situacions que anaven generant-

se. Recordem que Cocentaina va estar durant moltes hores 

en alerta roja, així com el municipi veí de Muro.

Marcos Castelló, regidor d'Obres i Serveis, explica que 

“es van intentar prioritzar les actuacions atenent a temes 

de seguretat i salut”. Durant algunes hores es van haver 

de tallar camins rurals o fins i tot vies com ara la que uneix 

l'Alcúdia i l'Alqueria. Es va procedir a millorar la senyalització, 

es van localitzar solsides per tal que la maquinària poguera 

treballar i fins i tot es va col·laborar en l'evacuació d'un 

grup nombrós de ramat (xais) d'una granja pròxima al riu. 

Al mateix temps també es va atendre a alguna persona que 

havia de desplaçar-se necessàriament a l'Hospital o Centre 

de Salut per a rebre tractament.

Durant el migdia de dilluns es va decretar el tancament 

dels centres públics (escoles, biblioteca, oficina de 

turisme...) com a conseqüència d'aquesta alerta roja, 

recomanant a tots els veïns i veïnes que no isqueren de 

casa si no era estrictament necessari.

A última hora del dilluns la pluja ja era més dèbil i es va 

procedir a revisar l'estat de totes les actuacions realitzades 

mentre el nivell de l'aigua anava baixant.

En aquest moment tota l'atenció i els treballs es centraren 

en el pou de la Querola, on es van detectar unes filtracions 

naturals. És per aquest motiu que es va alertar des de 

primera hora de dimarts a tot el poble que no fera ús de 

l'aigua corrent per al consum humà. Els tècnics estaven 

treballant sobre el terreny, però fins passar algun dia 

almenys, el problema no va quedar solucionat, ja que s'havia 

de tornar als nivells normals d'aigua i aquest és un procés 

totalment natural.

Igualment, eixe dimarts es va realitzar altra actuació 

extraordinària per a rescatar a una personal que havia caigut 

i havia quedat aïllada a la zona de Secants, una zona sense 

accés per als equips d'emergència. Van haver d'acudir els 

Bombers i va ser rescatat amb un helicòpter.

Des de l'Ajuntament de Cocentaina van voler remarcar 

el comportament exemplar dels veïns i veïnes del poble, 

que han atés en tot moment les indicacions de seguretat 

llançades pels canals oficials.

La pluja va superar els 150 litres per mestres quadrats en 

bona part de la comarca del Comtat.
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L’Ajuntament de Cocentaina diu hola als pictogrames no 
discriminatoris i adéu al “minusvàlids “
NP Ajuntament de Cocentaina

L
es instal·lacions municipals han canviat els cartells 

on abans posava “Servei minusvàlids” per uns 

pictogrames amb les figures de la cadira de rodes, la 

dona i l’home per a indicar qui pot utilitzar el servei. La idea 

l’ha promoguda la regidora d’Autonomia Personal, Mireia 

Estepa, qui apunta “les paraules tenen el poder de produir 

canvis i el llenguatge que s’utilitzava per a assenyalar els 

banys adaptats resultava estigmatitzant per a les persones 

amb mobilitat reduïda”. Des d’aquesta regidoria es treballa 

per aconseguir una Cocentaina per a tots i per a totes, més 

enllà de les barreres físiques i mentals; segons Estepa “es 

tracta d’un canvi menut, alguns poden considerar que no té 

importància, però el cert és que una persona amb mobilitat 

reduïda no és minus-vàlida que altra i per això ja sobrava 

l’etiqueta”. Els elements escollits han estat els pictogrames 

perquè d’aquesta forma també es facilita que les persones 

amb problemes per a la interpretació de la llengua escrita 

puguen entendre-ho, l’objectiu que es persegueix és que 

l’Ajuntament de Cocentaina siga la casa de tots i de totes, 

independentment de les seues dificultats.

Finalitzen les obres d’adaptació del Parc del Ferrocarril

L
'Ajuntament de Cocentaina ha recepcionat les obres 

d'adaptació del Parc del Ferrocarril. Aquests treballs 

es van anunciar el passat mes d'agost i, partir 

d'aquest moment, aquest parc municipal compta amb 

una infraestructura i una zona de jocs adaptada per a les 

persones amb mobilitat reduïda. Les obres, un projecte 

conjunt de les regidores d'Autonomia Personal i Atenció a 

les Persones amb Dependència i la d'Obres i Serveis, han 

comptat amb una subvenció de 40.000 euros provinents 

de la Diputació d'Alacant.

Concretament, s'han adaptat dues cabines dels banys 

públics, s'han habilitat unes rampes així com el paviment 

de cautxú per tal de garantir l'accessibilitat i la seguretat al 

recinte i s’han instal·lat jocs adaptats.

L'alcaldessa de Cocentaina i regidora d'Autonomia 

Personal, Mireia Estepa, s'ha felicitat per poder completar 

aquesta actuació al Parc del Ferrocarril. “Aquest parc és el 

primer que tindrà Cocentaina amb jocs i espais adaptats, 

un concepte que aplicarem en altres parcs del poble perquè 

els xiquets amb mobilitat reduïda tenen dret a jugar i gaudir 

en igualtat de condicions. Com hem manifestat des de l'inici 

d'aquesta legislatura, un dels nostres objectius és anar 

reduint barreres i que Cocentaina siga un poble accessible, 

un poble per a totes les persones".

NP Ajuntament de Cocentaina
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Col·lectiu-Compromís es reuneix amb veïns i comerciants 
per proposar l’adequació del carrer Major i adjacents
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha mantingut un 

encontre amb veïns i comerciants del Carrer Major i 

dels carrers adjacents per conéixer de primerà mà la 

seua opinió al voltant de la proposta de la formació per als 

pressupostos municipals de 2017: l’adequació dels carrers 

de la Vila.

En l’encontre, van prendre la paraula la regidora Paula 

Figuerola, el regidor Jordi Pla i el coordinador de la coalició, 

Paco Payà. Paula Figuerola va donar la benvinguda als 

assistents. El regidor Jordi Pla va explicar que “el centre de 

Cocentaina és una peça clau del nostre projecte de poble. I 

per a d’això, estos carrers que són el pulmó de Cocentaina 

han de recuperar el dinamisme econòmic i social sent 

accessible a totes les persones”.

El coordinador de la coalició, Paco Payà, va explicar 

els diferents pressupostos per elaborar l’obra i els detalls 

que des del Col·lectiu-Compromís han demanat a tècnics 

independents.

Per al portaveu de la formació a l’Ajuntament, Xavi Anduix, 

“l’adequació del Carrer Major i dels carrers adjacents serà 

una de les nostres exigències per aprovar el pressupost 

municipal de 2017. És hora de fer realitat una demanda 

dels ciutadans i comerciants de la zona”. Anduix recorda 

que aquest ha sigut una de les propostes del Col·lectiu-

Compromís als pressupostos dels últims anys “i l’equip de 

govern no ha volgut acceptar-la mai. I per això, no hem votat 

favorablement els seus pressupostos”.

Col·lectiu-Compromís es congratula per la posada en 
marxa de la base de dades de licitadors

E
n el passat ple del dia 28 d’abril de 2016 es va aprovar 

per unanimitat la moció per una major informació i 

transparència dels contractes menors a partir de 6000€ 

presentada pel Col·lectiu-Compromís.

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

dades d’empreses i proveïdors interessats com a oferents 

dels seus serveis a l’administració municipal coordinada 

per l’Agència de Desenvolupament Local (ADL). Des del 

Col·lectiu-Compromís informen que ja està a disposició el 

formulari que han d’emplenar aquelles empreses o autònoms 

que volen oferir el seu servei a l’Ajuntament. Aquesta fitxa 

es troba a la Web o seu electrònica de l’Ajuntament o en el 

SIC on ha de ser registrada.

La regidora Paula Figuerola anima a totes les empreses 

i autònoms locals a què es registren en aquesta base de 

dades. Així com també afirmar que “ des del primer moment 

que nosaltres vam presentar aquesta moció dels contractes 

menors, volíem recalcar i apostar per una gestió transparent 

i igualitària dels diners públics, obrint portes i finestres de 

l’Ajuntament i buscant la màxima transparència possible 

en els recursos públics dels veïns i veïnes de Cocentaina”.

NP Col·lectiu- Compromís

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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Jordi Pla: “Cocentaina tindrà 134.000€ menys pel NO de 
la Diputació del PP al Fons de Cooperació”
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu-Compromís ha mostrat el seu malestar 

perquè la Diputació Provincial d’Alacant presidida pel 

Partit Popular no donarà suport al Fons de Cooperació 

Local impulsat per la Generalitat Valenciana.

Per al regidor de la formació, Jordi Pla, “la negativa del 

Partit Popular a la Diputació fa que Cocentaina no compte 

amb 134.486€ per al pròxim any”. 

En paraules de Pla, “no donar suport al Fons de 

Cooperació Local és diferenciar entre valencians de primera 

i valencians de segona. I malauradament, el PP ha triat que 

els contestans siguem valencians de segona”.

“En definitiva, una mala notícia per a Cocentaina i tot perquè 

el PP a la Diputació d’Alacant vol exercir de contrapoder del 

govern de la Generalitat. És innacceptable que la Diputació 

d’Alacant no s’adherisca al Fons de Cooperació Local. I això 

afectarà negativament a la ciutadania perquè no es podran 

millorar infraestructures i serveis”, ha conclós Pla.

El regidor Jordi Pla és elegit per redactar el Codi Ètic del BLOC
NP Col·lectiu- Compromís

E
l regidor a l’Ajuntament de Cocentaina, Jordi Pla, ha 

estat escollit per a redactar el Codi Ètic del BLOC en 

el Consell Nacional que ha tingut lloc el 7 de gener a 

la ciutat de Sagunt.

Pla formarà part de la comissió redactora del Codi Ètic de 

l’organització valencianista que haurà de lliurar un primer 

esborrany per al debat al màxim órgan entre congressos de 

la formació en el termini màxim de 3 mesos.

El regidor de Cocentaina explica estar “satisfet i apassionat 

de tindre l’oportunitat de redactar el Codi Ètic del BLOC. 

Estic content pel suport que he rebut del Consell Nacional 

i això situa a Cocentaina i la comarca com a referents per 

a Compromís. Mentre en altres partits s’han d’amagar 

perquè els esclata cada dia un cas de corrupció, al BLOC-

Compromís som capdavanters en regeneració democràtica”

Per últim, Pla afirma que “s’ha de treballar en un Codi Ètic 

seriós, realista i que no siga paper mullat ni un document 

demagògic. Governant la Generalitat Valenciana i multitud 

d’ajuntaments construïm un país net, des de la vocació de servei 

públic i la neteja més absoluta al servei del poble valencià”.

D’aquesta forma Jordi Pla consolida el seu lideratge intern 

al BLOC i Compromís. Cal recordar que el regidor contestà 

va formar part de l’equip redactor de la Ponència Política 

per al VIIé Congrés Nacional i va estar escollit com la setena 

persona més votada per accedir al Consell Nacional.
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Juan José Tortajada Alfonso, nuevo Presidente de la 
Abogacía Valenciana

E
l 12 de diciembre de 2016 el Pleno del Consejo 

Valenciano de Colegios de Abogados, corporación que 

engloba a casi 20.000 colegiados en la Comunidad 

Valenciana y representa a la Abogacía en esta Comunidad, 

ha elegido por unanimidad a Juan José Tortajada Alfonso, 

nuevo Presidente de dicha corporación.

Juan José Tortajada, Abogado con más de treinta años 

de ejercicio y actualmente Decano del Ilustre Colegio de 

Abogados de Alcoy, ha agradecido la confianza a todos los 

miembros del Consejo y ha prometido trabajar en la mejora 

de la Justicia y de la Abogacía, siempre en beneficio de los 

ciudadanos, durante su próximo año de mandato. En este 

sentido, ha recalcado tanto la importancia de los servicios de 

asistencia jurídica gratuita que se están prestando a los más 

desfavorecidos, como la necesaria cercanía de los órganos 

judiciales al ciudadano y el papel primordial que la Abogacía 

debe tener en la Administración de Justicia.

El Pleno del Consejo ha agradecido a Mariano Durán 

Lalaguna, presidente de la corporación en los últimos dos 

años, el gran trabajo realizado durante su mandado.

L’associació Respectem-nos compleix un any

E
ns trobem en dates especials, són èpoques de mirar 

enrere, fer balanç, mirar endavant i marcar-se nous 

propòsits Doncs bé, nosaltres no podíem ser menys, i 

volem fer-ho amb la mera intenció de mostrar-ho al poble.

Hem complit un any com a associació. No obstant això, feia 

molt més temps que vam començar a treballar com un grup 

de voluntaris, annexe a la Protectora d'Ibi.

Hem dut a terme multitud d'activitats, amb les que només 

preteníem ajudar aquells que no poden demanar-ho, entre 

elles mercadets, recollides d'aliments, manifestacions, la Fira 

de Tots Sants, la Setmana de la Joventut, obres de teatre 

benèfiques... El I Marxaran va ser tot un èxit i volem agrair 

la resposta per part del poble. Vam demostrar que es pot 

gaudir amb el teu amic de quatre potes i que podem conviure 

si ens respectem. Som cases d'acollida, per a poder treure 

avant camades de cadellets tirats a contenidors i recuperar 

animals malalts.

Pensem que la educació es la base de tota societat i 

per això realitzem xarrades als col·legis e instituts, per 

a conscienciar des de menuts perquè ells son el nostre 

present i el futur.

Als primers pressupostos participatius vam presentar el 

programa CES (captura, esterilització i solta) dels gats del 

carrer, i gràcies als vostres vots, hem pogut dur-lo a terme. 

Hem realitzat la castració de més de 100 gats del carrer, i 

esperem que açò controle el nombre d'animals i ajude a la 

convivència veïnal. Esperem que l'ajuntament destine una 

partida per a poder continuar aquest projecte.

No tot ha sigut positiu. Ens hem trobat front a situacions 

duríssimes. Hem rescatat alguns animals de forma 

autònoma (el nostre Beni), que encara tenim en acollida i 

estan recuperant-se. Volem agrair públicament a la Guàrdia 

Civil de Cocentaina la seua ajuda en alguns dels casos més 

durs que podrem trobar-nos: la nostra Vicky, rescatada 

d'un maltracte físic continu, i el dramàtic cas dels 12 

gossos retirats a un propietari per un greu maltractament, 

mantenint-los amb pèssimes condicions i destinats a una 

mort per inanició.

En aquesta pàgina ens resulta impossible plasmar tots 

els fets i els sentiments, però voldríem concloure dient 

que: ha sigut molt dur, hem dedicat el nostre temps, forces 

e il·lusions amb aquest projecte que només acaba de 

començar. Ens sentim vençuts moltes vegades, però no 

ens podem deixar vèncer, els animalets ens necessiten, 

ells no tenen veu, som les persones les úniques capaces 

de defendre'ls. Ens queda molt per fer, molt. Açò només 

acaba de començar, i necessitem més cors que ens ajuden 

en aquest camí.

Respectem-nos Associació Protectora d’animls i medi ambient de Cocentaina
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“II Mostra d’Art Compromès 2016” a benefici d’AFAMA

E
l divendres  16 de desembre 

va tindre lloc la inauguració 

de la " I I  Mostra d'Art 

Compromès 2016" a la Sala 

d'Armes del Palau Comtal Espai 

d'Art. Una mostra que va poder 

ser visitada fins al 15 gener 2017.

El que podíem veure era una 

exposició col·lectiva dels artistes 

locals i els beneficis de la venda 

van anar a parar per a l'Associació 

A.F.A.M.A. de Cocentaina.

Aquest és el segon any que 

des de l'associació "Col·lectiu d'Art Local Cocentaina" i 

amb el suport institucional del la Regidoria de Cultura de 

l'Ajuntament de Cocentaina s'organitza aquesta atractiva 

mostra col·lectiva i interdisciplinari on podem trobar des de 

ceràmica, gravat o dibuix passant per l'escultura, pintura, 

joieria i altres disciplines artístiques. En la present edició 

participaren un total de 65 artistes amb més de 100 obres, 

artistes generosos i compromesos amb una causa honorable 

i justa, com estar al costat dels que pateixen aquesta malaltia 

que a tantes persones afecta. Aquestos artistes vinguts des 

del nostre entorn, passant per molts i diversos punts del 

nostre país i arribats des d'Holanda, Itàlia o Argentina, es 

van solidaritzar en aquesta segona edició d'Art Compromès 

2016 aportant tot el seu saber, destresa i investigació reflectit 

en les seves particulars obres d'art.

Moisès Gil, president del Col·lectiu d’Art Local assenyalava 

que  “en  unes  da tes  t an 

assenyalades com són els Nadals 

ens trobem amb unes persones 

sensibles i solidàries que ofereixen 

les seves creacions i les posen a 

la venda amb uns preus més que 

assequibles intentant oferir una 

alternativa més personal per fer 

els nostres regals, beneficiant 

així a persones necessitades i 

desfavorides com són els malalts 

i malaltes d'Alzheimer, per als 

que es destina la recaptació”. 

Tanmateix, ens descrivia aquesta mostra com “una exposició 

interdisciplinar on conviuen diferents plantejaments tant 

tècnics com conceptuals i estètics, on podrem trobar des 

expressionisme, minimalisme passant pel classicisme o la 

instal·lació, propostes totes elles enriquidores que parteixen 

des del més íntim de l'artista per compartir amb el públic 

i oferint a preu de cost de producció (materials) aquests 

bocins de sentiments, que poden ser trobats i recíprocs 

amb el possible comprador que vagi a plantejar-se un 

regal diferent en aquestes dates tan proclius a la despesa 

indiscriminat i que a casa nostra tenim tants i tants objectes 

, volem així potenciar l'intercanvi d'Art, pensar en un regal 

diferent, potenciant així el col·leccionisme artístic alhora que 

s'ajuda a combatre aquesta malaltia i aportar el nostre gra 

de sorra per a un millor estat del benestar als afectats per 

aquesta trista malaltia”. 

Nova junta directiva al Cor de Cambra Discantus

E
l passat 10 de desembre es va celebrar a la seu del Cor 

de Cambra Discantus l’assemblea ordinària, on després 

d’un fructífer període de quatre anys amb el President 

de l’Associació Roberto Juan Anduix i el seu equip, va ser 

elegida Presidenta Pepa Alba Rojano.

Cal destacar que qui ostenta la Presidència del Cor de 

Cambra Discantus ho és per defecte del Certamen Coral Fira de 

Tots Sants de Cocentaina, per tant la nova presidenta d'aquest 

prestigiós certamen de cors que es realitza el segon cap de 

setmana del mes de novembre, és també Pepa Alba Rojano.

Durant aquests quatre anys de presidència de Roberto 

Juan Anduix el Cor de Cambra Discantus ha realitzat sota la 

direcció de Josep Robert Sellés i Camps una gran activitat de 

concerts destacant la participació a l'Auditori de la Diputació 

d'Alacant (ADDA) amb el Messies de Handel, la gira a les 

localitats d’Alacant, Benidorm, Ontinyent, Alcoi, Cocentaina i 

Agres amb l'espectacle “Concert per la Pau”. També durant 

aquest període el cor va presentar el seu segon treball 

discogràfic “EKLEKTIKANT ...’s temps de Discantus” i va 

celebrar l’aniversari dels 40 anys de l’inici del darrer moviment 

coral que va conduir a la creació del Cor Joves Cantors i 

25 anys de la seua reestructuració i canvi de nom a Cor de 

Cambra Discantus. L’últim acte presidit per Roberto Juan 

Anduix va ser el IV PREMI FIRACOR edició extraordinària 

del Certamen Coral Fira de Tots Sants que va comptar amb 

la presencia del President de la Generalitat Ximo Puig.

La nova junta  queda composta de la següent 

manera:Presidenta: Pepa Alba Rojano; Vicepresident: Raúl 

Belda Jover; Secretaria: Angi Ferrer Calatayud; Tresorera: Isa 

García Segovia; Vocal: Luís Vercet Tormo; Vocal: Boel Scott; 

Director musical: Josep Robert Sellés i Camps

Així mateix Pepa Alba continuarà comptant per a la 

comissió organitzadora del Certamen Coral amb Josep 

Robert Sellés i Raúl Belda, director artístic i coordinador 

respectivament, entre uns altres.
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La Unión Musical Contestana celebra los actos en honor 
a Santa Cecilia
José Luis Muñoz Huércano. Vicepresidente U.M.C.

L
a Unión Musical Contestana inició la semana de actos 

en Honor a Santa Cecilia el sábado diez de diciembre 

en las instalaciones del Polideportivo de Cocentaina con 

el “I Trofeo de Futbito Nadal Cortes Orts” que enfrentó a dos 

combinados de la caña y el metal, seguido del Almuerzo de 

Hermandad en la Bocatería el Passatemps. Por la tarde se 

celebró la eucaristía en honor a Santa Cecilia en la Iglesia de 

Santa María, precedido de un pasacalle a cargo de la banda. 

El jueves día quince y el viernes día dieci-séis en el 

Auditorio José Pérez Vilaplana, tuvieron lugar sendas 

audiciones a cargo de grupos de clarinetes, oboes, 

saxofones, trompetas y metal. 

Los actos más importantes se reservaron para el sábado 

diecisiete de diciembre con el Gran Con-cierto a cargo de la 

Banda Jove y de la Banda de la Unión Musical Contestana 

en el Centro Cultural El Teular de Cocentaina. La primera 

parte del Concierto estuvo a cargo de la Banda Juvenil bajo 

la dirección de su director Ferràn Sanchis Gandía. Antes 

de iniciar la interpretación de las piezas que componían el 

programa se presentaron al público los nuevos músicos de 

la Banda Juvenil. Joan Aracil Ferrer, Martí Moll Seguí, Rafa 

Micó Aracil, Mireia Brotóns Masanet y Marc Martínez Pérez 

al saxo alto; Gemma Albero Miró y Andrea Gisbert Grau a la 

flauta; Lourdes Sánchez Priego al clarinete; Joan Oltra Tomás 

al trombón y David Muñoz Torró a la trompeta.

Tras la presentación de los nuevos músicos y como inicio 

del programa, la Banda Juvenil interpretó en primer lugar 

Homenaje, pasodoble de José Pérez Vilaplana, continuando 

con Excelsior, de James Curnow, finalizando con The 

Tempest, de Robert W. Smith.

Tras un breve receso se inició la segunda parte del 

Concierto que estuvo a cargo de la Banda principal de 

la Unión Musical Contestana. Antes de que la Banda 

comenzara la interpretación de la primera pieza del 

programa, tuvo lugar la presentación del nuevo músico de 

la Banda, Carlos Moltó Galera, al fliscorno.

Bajo la dirección de su director titular Jaume Fornet 

Ausina, la Banda de la Unión Musical Contestana inició su 

intervención con la inter-pretación de Carmesina, de Manuel 

Morales Martínez, compositor valenciano nacido en Chiva. A 

continuación la banda interpretó Ode for Trumpet, de Alfred 

Reed, compositor estadounidense nacido en Nueva York 

en 1921 y fallecido en 2005, autor de una prolífica obra 

para orquesta, banda, coro y orquesta de cámara. En la 

interpretación de esta obra actuó como solista Manuel Rosa 

Tellez que cuajó una magnífica actuación. De esta forma el 

músico contribuyó de forma especial al concierto de Santa 

Cecilia en el año en que se cumple el 25 aniversario de su 

ingreso en la Banda.

El concierto continuó con la interpretación de Symphony I 

the Lord of the Rings, de Johann de Meij, compositor holandés 

nacido en 1953. Se trata de la primera sinfonía para banda 

sinfónica de Johan de Meij, escrita entre marzo de 1984 y 

diciembre de 1987 y estrenada el 15 de marzo de 1988 en 

Bruselas. La sinfonía está basada en temas de la novela El 

Señor de los Anillos, escrita por J. R. R. Tolkien. Comprende 

cinco movimientos diferentes, que ilustran distintos 

personajes o episodios importantes del libro. La banda de 

la Unión Musical Contestana interpretó tres d los cinco 

movimientos: I Gandalf, IV a journey in the dark y el V Hobbits.

Finalizado el programa del concierto la pre-sentadora 

Mari Nieves Pascual cedió la palabra a la presidenta de la 

Unión Musical Contestana Neli Jover Sellés que dirigió unas 

palabras de agradecimiento al público asistente, haciendo 

mención especial a los nuevos músicos de la Banda Jove 

y la Banda principal, así como a los músicos que cumplían 

más de veinticinco años en la Banda, Lidia Moyano Navarro 

y Manuel Rosa Tellez

Tras el Concierto los músicos y amigos de la Unión Musical 

Contestana pudieron disfrutar de la Cena de Hermandad 

en el restaurante l´Escaleta de Cocentaina, donde se rindió 

homenaje a los músicos Lidia Moyano Navarro y Manuel 

Rosa Tellez, con ocasión de sus veinticinco años como 

músicos de la banda y en el que también se homenajeó a 

Antonio Moltó Sanchís, por sus más de sesenta años como 

músico y más de cuarenta como delegado de Banda, cargo 

que abandona ya este año. 

Los actos de la Unión Musical Contestana en honor a Santa 

Cecilia finalizaron el día veintidós de diciembre con la Audición 

de Nadal a cargo de los educandos de la Escuela de Música.



CULTURA 21Revista El Comtat gener 2017

Concert de “La Paloma” i el cor del col·legi públic Real Blanc

E
l passat 11 de desembre, l’Orquestra de 

Pols i Plectre “La Paloma”, en companyia 

del Cor del Col·legi Públic “Real Blanc”, va 

realitzar un extraordinari concert al Centre Cultural 

el Teular, en honor a Santa Cecília.

És un concert especial que cada any “La 

Paloma” dedica a la Patrona dels músics, però 

enguany encara va ser molt més especial, ja que 

el concert per las dates tan properes al Nadal, 

també interpretaren música i cançons típiques 

d’aquestes festes nadalenques. Per la qual cosa, 

van comptar amb l’estimable participació com 

hem dit abans del Cor del “Real Blanc”, el qual 

gustosament va voler col·laborar en aquesta festa musical 

i nadalenca.

El concert va constar de tres parts: en la primera va actuar 

“La Paloma” i va interpretar en primer lloc l’obertura de 

l’òpera còmica d’Amadeus Mozart. A continuació, de Jean 

Baptiste Arban, interpretaren “Fantasia Brillante”, amb una 

transcripció per a trompeta i orquestra de plectre de Javier 

Giner Albors, component de l’entitat des de ben menut, i on va 

actuar com a trompeta solista el seu fill, Xavier Giner Estarelles.

Xavi és músic des de sempre, perquè ell ja va nàixer 

escoltant música, ja que és fill i net de músics; el seu iaio, 

a més de ser un virtuós de la trompeta, va ser director de 

“La Paloma” en 1953 i 1954. Xavi comença els seus estudis 

musicals als 7 anys a l’escola de la banda “Ben Bons” de 

Bèlgida, de la qual continua formant part. Va d’estudiar el 

grau professional de música en l’especialitat de trompeta al 

Conservatori de música d’Ontinyent; en l’actualitat, estudia el 

quart curs del Grau Superior al Conservatori Salvador Seguí 

de Castelló de la Plana; també forma part de l’Orquestra 

Jove de la província d’Alacant.

Tot el públic que omplia la sala del Teular ens va quedar 

bocabadat en escoltar la interpretació d’aquest jove virtuós 

de la trompeta molt ben acompanyat per l’Orquestra de Pols 

i Plectre “La Paloma” i va premiar la seua actuació amb 

calorosos aplaudiments.

Van tancar aquesta primera part ficant-nos dins de la 

música nadalenca amb la interpretació de la banda sonora 

de la pel·lícula de dibuixos animats “The Polar Express”, 

basada íntegrament en aquestes festes nadalenques.

En la segona part, actuaren les veus blanques del Cor 

del col·legi “Real Blanc”, sota la direcció de Jesús Maria 

Úbeda, endinsant-nos dins de les nostres comarques per 

escoltar la música popular del Nadal, acompanyats amb la 

flauta per Jon i Altea.

En la tercera part, actuaren conjuntament “La Paloma” 

i el Cor, interpretant la nadala andalusa “Campana sobre 

Campana”; continuant amb una nadala molt tradicional 

en els concerts de Nadal: “Santa Nit”. De terres catalanes 

interpretaren “A vint-i-cinc de desembre”, finalitzant la 

programació amb “Adeste Fideles”, acompanyats a la 

trompeta per Xavi Giner i al piano per Enric Peidro.

Van acomiadar el concert interpretant de nou “Campana 

sobre Campana”, convidant a tot el públic a participar 

d’aquesta festa, desitjant-los unes bones festes nadalenques.

Des d’aquestes pàgines del Comtat, donar-los l’enhorabona 

a les dues entitats musicals pel magnífic concert que ens van 

oferir i esperant que no siga l’última volta que col·laboren juntes.

Joan Jover i Domínguez
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L’escultor contestà Moisès Gil inaugura  exposició en Castelló
NP

L
a Diputació de Castelló, en l'espai Cultural “Las Aulas” 

de Castelló, presenta l'exposició “Reflexions al voltant 

de l’ésser i l’espai” del prestigiós escultor valencià i 

professor d l Departament d'Escultura de l'O.P.V., Moisès 

Gil (Cocentaina-1963), que reuneix una àmplia selecció 

d'obres de gran format de l'última sèrie, l'ésser humà 

en els teixits socials contemporanis, situacions, actituds, 

posicionaments, etc. 

L'exposició critica la implantació en la societat actual del 

concepte de condicionament social que repercuteix en 

l'ésser humà, que aliè a les decisions d'uns altres es veu 

abocat i imbricat, així com condicionat per la situació polític 

- econòmica i sumit en la crisi econòmica i de valors actual.

Es pregunta sobre la existencialitat del ser indistintament 

a qualsevol aspecte i condició de la nostra aportació social 

a solucionar els problemes que acuiten la societat que 

nosaltres mateixos hem creat i a la qual ens devem. Ens 

trobem davant una proposta escultòrica plena de missatges 

destinats als espectadors on es pretén que siga un punt 

d'inflexió per a la reflexió i aportació de noves propostes, per 

part de l'espectador amb la finalitat de poder solucionar, o 

almenys aportar el nostre gra d'arena per a la solució dels 

problemes que hem d'afrontar i com. 

En “Reflexions al voltant de L’ésser i l’espai”, Moisès Gil 

desconfia del paper que la societat atribueix als seus individus, 

obligant-los a ser submisos i condicionats per les decisions 

d'uns quants i no de la majoria “fins els límits de l'ésser”, i 

com a resultat la “negativitat de l'ésser” el que pot convertir-

se en un activisme social en pro dels drets fonamentals 

del ser i deixant de costat el procés social d'involució.

Com a contraposició al que es puga deduir de l'obra, és 

un treball positivista que conté una càrrega conceptual per 

a la reflexió de l'espectador, l'artista reivindica la continuada 

lluita social, la noblesa de l'esforç, la dedicació, el gaudi, la 

cura o l'amor pel proïsme, com els valors que sostenen la 

vida de l'individu i que donen sentit al concepte de viure, 

per sobre d'aspectes purament econòmics o productius, 

imperants en la societat actual.

L'exposició “Reflexions al voltant de L’ésser i l’espai”, que 

es va inaugurar el dimarts dia 3 de gener, romandrà oberta 

al públic fins al 28 de gener de 2017, s'organitza en quatre 

seccions, que expliquen aquest concepte transversal a 

través de diferents escenaris de la societat actual.

L'extensa labor de Moisès Gil com a artista inclou una 

notòria aportació en totes les dimensions del camp artístic: 

elaboració, interpretació, transmissió, comissariat i gestió. 

La seua obra s'ha desenvolupat especialment en el camp de 

l'escultura, concebuda com un camp obert de possibilitats 

capaces d'integrar pintures, objectes, instal·lacions o creació 

audiovisual en diferents formats, tècniques i contextos.

La seua trajectòria l’ha col·locat en un lloc indiscutible 

dins del panorama de l'art contemporani espanyol, sent un 

dels artistes més destacats i influents de la seua generació. 

Moisès Gil ha realitzat més de setanta exposicions individuals 

i col·lectives en els últims 36 anys en ciutats com Madrid, 

Barcelona, València, París, Miami, Florència, Roma, Mèrida 

de Yucatán, Düsseldorf, Colònia, Shanghai, Seül, Innsbruck, 

i la seua obra forma part de nombroses col·leccions 

públiques i privades a tot el món.
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Telò Teatre prepara el seu 50 aniversari
Teló Teatre

E
n aquest any de 2017, el grup estable Teló Teatre 

celebra els seus 50 anys fent teatre per al seu poble, 

teatre del bo, teatre dels millors autors tant d’Espanya 

com de l’estranger, i que per a l’edició d’enguany de la 

Mostra de Teatre Amateur “Vila de Cocentaina” (segons 

ens ha notificat el seu director Paco Insa) ha escollit la 

tercera obra de la trilogia lorquiana, que és la que li  faltava 

per representar a este grup local que va nàixer amb una 

gran vocació de que el seu poble (sobretot el públic que  li 

agrada el teatre) puga veure les obres de Garcia Lorca) per 

la qual cosa, representaran “Bodas de sangre”, afegint-la 

així al seu currículum, ja que ell  va estrenar en la Mostra 

en l’any 2000, recent inaugurat el Centre Cultural El Teular, 

“La Casa de Bernarda Alba”, mentre que en l’any  2008 

varen representar “Yerma”, completant doncs, la trilogia 

amb aquesta d’enguany que ja estan costera amunt amb 

els assajos de “Bodas de sangre”, que a més a més, serà tot 

un muntatge amb banda sonora, de les cançons lorquianes 

amb  la interpretació de la guitarra del malgrat Paco de Lucía.

Per a aquest muntatge teatral i musical, comptaran amb 

la extraordinària col·laboració del Ballet flamenc d’Alicia 

Montava Belda, que assumirà il·lusionadament, a l’igual que 

tot l’equip de Teló Teatre, representar aquest drama rural 

complementat amb la selecció musical que el seu director 

a rebuscat com seran els temes  ballables de “Bodas de 

sangre” per Pata Negra, “Zorongo gitano” de Lorca, “La 

Novia de Macama Jonda”, “Mi chiquita piconera” i Paco de 

Lucia, a més de “Noche borracha de sangre” del cantaor 

flamenc el Turronero.

Per a l’elenc artístic, Paco Insa ha comptat  amb un bon 

planter d’actors del grup, tant veterans com de la gent 

jove, així com amb noves incorporacions d’eixa cantera 

que Teló Teatre aconsegueix fer amb els cursets de Teatre 

en valencià a les  Escoles. En total hi hauran més de vint-

i-cinc personatges lorquians com la Mare, la Novia, la 

Mujer, la Vecina, la Suegra, la Amiga, la Criada i la Mendiga 

que estaran interpretats per Milagro Sellés, Mariola Reig, 

Lara Calafat, Reme Lucia Montava, Lolita Cortés, Yolanda 

López, Marga Reche i  Dolo Martí respectivament. Els 

altres personatges femenins com Las tres mozas seran 

personificats per: Andrea Juan, Aida Payá i Maria Terol, així 

com Las dos muchachas que seran Gemma Llopis i  Paula 

Segura, mentre que la criada 2ª serà Meli Soler i la Vecina 

2ª l’interpretarà Julia Bonet, altres dos mozas correran 

a càrrec de Marta Agulló i Rocío Briet.  Els personatges 

masculins principals com Leonardo, el Novio, el Padre, i  la 

Luna, estaran interpretats per Luis Reche, Antonio Flores, Gil 

Jordá i Saúl Santonja, mentre que els “mozos i  leñadores” 

els interpretaran Aitor Pascual, Bruno Cortés, Dani Martínez 

i Ángel Pérez.

Aquest serà el repartiment de l’obra corresponent a la 

Mostra d’aquest any d’Aniversari, en el mes de febrer que 

serà la segona activitat, ja que el darrer dissabte de gener 

de tot l’any 2017  Paco Insa i Milagro Sellés, presentaran 

un programa celebrant el 50 aniversari, contant la història 

de Teló Teatre des de 1967 (Nova Generació) passant 

per (Catarsis) en 1981, i des de 1991, fins a este 2017 

com a Teló Tetare i  amb els quals ja s’anirà anunciant les 

altres activitats, com una Exposició de carteleria/fotografia, 

audicions de “La Copla en pel·lícula”, xarrades sobre teatre 

i curset també de Teatre…

La comissió  de triament dels grups convidats per a 

aquesta edició està ja ultimant l’elecció de les dos obres, 

de les vint-i-tres rebudes, i aquest any d’Aniversari, Teló 

Teatre ha tornat a les  quatre obres, ja que una d’elles estarà 

dedicada al teatre infantil i familiar.

La Mostra ja està ahi i els assajos, per tant, estan ja en la 

recta final cap a la XVIII Mostra de Teatre Amateur, per a la 

qual la reserva per els abonaments i les entrades es faran 

trucant als telèfons 686909662- 965592385- 965996263.
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El Nadal va arribar al Ceip Real Blanc

U
n desembre més l’escola es vist de Nadal. Com tots 

els anys, les famílies,  amb un bon grapat d'il·lusió i 

creativitat, fan arribar amb els seus fills els adornaments 

de reciclatge que omplin tots els passadissos de l'escola.

Cantem, demanem l'asguinaldo, muntem el Betlem, escrivim 

la carta al Reis, decorem …i tantes i tantes coses que han 

format part de la vida de l'escola al llarg del mes de desembre.

Com és tradició al nostre poble, el betlem es podia vore 

a partir del dia 8. De nou, un betlem de playmobil, cedit 

pel col·leccionista i veí de Cocentaina, Miguel Angel Pardo, 

estava exposat a l'entrada del centre. Anava omplint-se de 

figuretes que els xiquets portaven de sa casa.

El cor del col·legi amb la rondalla de la Paloma i en el 

seu 7é concert nadalenc, ens va deleitar amb un recull de 

nadales tradicionals.

Ja en la recta final, va arribar el dia 22. De la mà de l'AMPA 

i dels mestres li vam donar la benvinguda al patge Mustafà 

Ben-Vingut. Aquest any amb un missatge reial urgent, 

va demanar la col·laboració dels alumnes de percussió 

que tenim a l'escola i els presentadors de 6é van fer un 

recorreguts per les costums i tradicions del nostre poble 

que va refrescar la memòria a tots els presents.

I cantant, dansant, i amb la representació de "la cançó de 

bressol de Nadal" dels alumnes d'infantil vam acomiadar 

aquest trimestre.

Desitgem a tot el poble de Cocentaina un bon any i molta felicitat!
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Nadal al Convent

U
n any més el Nadal ha omplit el nostre col·legi d´un 

gran número d´activitats, tant a Infantil, Primària com 

Secundària, fent d´aquesta època una de les més 

especials al llarg de tot el curs.

Els alumnes d´Infantil van representar el naixement de 

Jesús al tradicional betlem, on ells, com sempre, són els 

millors actors i actrius. Al mateix temps, van participar en el 

concert de felicitació a les clarisses, junt amb els alumnes 

de 1r, 2n i 3r de Primària.

Els més majors de primària i els alumnes d´ESO van cantar 

al cor del col·legi al tradicional Concert de Nadal, en la seua 

edició número 28. En aquesta ocasió el concert va estar 

dedicat a les obres de misericòrdia.

I per anar preparant l´arribada dels Reis Mags, els patges 

de Ses Magestats ens van visitar, deixant regals per a les 

aules en forma de material escolar. Quina emoció!

Com a cloenda del trimestre, al llarg de tres dies les famílies 

van poder gaudir de l´exposició de vora 80 betlems realizats 

amb la finalitat de col·laborar amb l´ONG franciscana HESED 

Perú. Des del col·legi volem donar les gràcies a tots els 

qui han fet els meravellosos betlems a casa i han decidit 

adquirir-ne un, així com desitjar-vos un feliç i venturós 2017.

Podeu seguir-nos a:

www.revistalacarabassa.blogspot.com.es
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Fem ràdio
1. Presentació de projecte

Els alumnes de 4t d' ESO del col·legi Sant Francesc 

d'Assís estem treballant per projectes en Valencià: llengua 

i literatura. L'últim projecte ha sigut Fem ràdio on ens hem 

organitzat en set equips, i cadascú era responsable d'una 

secció del programa. El producte final el vam escoltar el 

diumenge 11 de desembre, a les 12 del migdia. Per a tots 

aquells que s'ho van perdre, ho podran trobar als podcasts 

de Ràdio Cocentaina.

Gabriel, Merche, Xavier

2. Buscar informació

Cada grup va escollir un tema per a la seua secció, i durant 

algunes sessions de classe vam estar a l'aula d'informàtica 

buscant informació per després escriure el guió.

Dins de cada secció hi havia uns subapartats i cada 

membre del grup escollia un per treballar-lo individualment. 

Segons el tema aquesta feina es feia fàcil o costosa.

Gorka, Elena, Paula, Carla

3. Redacció del guió

El coordinador de cada grup era l'encarregat d'aquesta 

tasca. Buscàvem la informació en internet, i la que ens 

pareixia important l'escrivìem en un word. Amb aquesta 

informació montàvem el guió, que després hauria de ser 

adaptat a l'escaleta.

Raúl, Luis, Borja, Esteban

4. L'escaleta radiofònica

Després d'escriure el guió, el vam passar a l'escaleta per 

posar les indicacions de so, és a dir, si la música estava com 

a pla principal o de fons, mitjançant les seues corresponents 

indicacions. També haguérem de posar el temps emprat 

a l'hora de parlar, per poder calcular el temps total que 

ocuparíem el día de gravació.

Esther, Carmen, Pau, Mario

5. Gravació del programa de ràdio

El dia 7 de desembre vam anar a gravar. Ens va agradar 

molt l'experiència, ja que vam aprendre els signes que cal 

utilitzar per comunicar-se amb el tècnic. També ens va 

resultar curiós el fet de sentir-nos a nosatres mateixa. Gràcies 

a Ràdio Cocentaina vam poder conéixer de primera mà el 

món de la ràdio.

María Pascual, Ana, Anna

6. Opinió personal

Aquest projecte ens ha paregut diverit, entretingut i una 

nova forma d'aprendre valencià. Al començament del 

projecte estàvem nerviosos, ja que no sabíem com fer un 

programa de ràdio, però a mesura que avançàvem ens 

sentíem més segurs del que féiem. Tots els alumnes han 

gaudit del projecte, però el fet que alguns grups necessitaren 

més temps que altres va ocasionar un petit descontent, no 

obstant això tots vam passar una bona estona. 

Jordi, María Pérez, Juan

7. Propostes de millora

Doncs la primera proposta és gravar en dos vesprades, 

perquè en una sola vesprada no dóna temps. Una altra 

proposta de millora és assajar: anar abans i practicar parlar 

davant d'un micròfon. Una altra proposta és fer més exercicis 

de vocalització. La quarta proposta és preparar l'escaleta 

millor per a l'hora de gravar fer-ho bé.

Natxo, Carles, Carlos, Jorge



Ens pots trobar en:

28 Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut

Revista El Comtat gener 2017

NADAL JOVE 2016

C
omencem un any nou i ho fem amb un repàs amb imatges d’algunes de les activitats del passat Nadal Jove i un 

xicotet avanç dels objectius del 2017 que ara encetem.

Enguany no deixarem de banda la formació amb l’Aula Mentor i noves propostes formatives per a monitors juvenils. 

Augmentem els nostres serveis amb l’expedició del Carnet Jove i la resta de carnets internacionals i d’alberguista a la 

Casa de la Joventut, així com la inscripció al moment al sistema de Garantia Juvenil. Estem ja preparant la Setmana de la 

Joventut que tindrà lloc al mes d’abril i que enguany arriba a la seua 13 edició. I com no, continuem informant-vos de tot 

allò que vos interessa a les nostres pàgines de les diferents xarxes socials.

Els xiquets i xiquetes de l’Escola de Nadal ho passaren molt 

bé amb nombroses activitats

Xiquets i xiquetes gaudiren dels tallers de Nadal amb Hama 

Beads i les xapes personalitzades

Una estona divertida amb “Un Nadal a Ritme de Rock” va 

iniciar les propostes nadalenques
Al taller de rapel es conegueren els principis d’aquest esport 

de muntanya

De la ma de Ximo Font vam conéixer l’aventura i l’esforç 

que suposa la prova Ultra Trail “Tor des Geants”

Els participants programaren el seu propi joc “Pokemon Go”
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Activitats intergeneracionals al Centre de Respir: un pilar 
important

E
l Centre Respir Municipal és un servei gratuït amb 

un horari de 9 a 14 hores per a atendre persones 

dependents. El centre ofereix els seus serveis des 

de l'any 2000 i des de llavors sempre s'ha tingut una gran 

voluntat d'oferir un servei de qualitat.

Moltes són les activitats que es duen a terme dia a 

dia: tallers diversos d'estimulació cognitiva, tallers de 

psicomotricitat, musicoteràpia, tallers d'orientació en l'espai 

i en el temps…, però sens dubte una de les línies més 

importants de treball són les activitats intergeneracionals.

Aquest tipus d'activitats promouen les relacions entre 

persones de diferents edats, amb la voluntat d'incrementar 

els seus vincles i el coneixement mutu, a més de fomentar 

el respecte i la tolerància.

Al Centre de Respir disposem d'una programació anual 

en la qual tots els centres educatius de la localitat es 

fan partícips. Des d'ací, aprofitem per a agrair la seua 

col·laboració amb el centre.

Recentment s'han realitzem tres activitats molt especials. 

En primer lloc, es va realitzar el dia 2 de desembre el 

tradicional “taller de Corrioles” aquest taller es du a terme 

gràcies a la col·laboració de persones voluntàries. En aquest 

dia, també van acudir les dues classes de 5è del col·legi 

Real Blanc amb la finalitat de conèixer de primera mà com 

s'elabora la Corriola. A més, es van realitzar diversos jocs i 

dinàmiques per a conèixer amb més profunditat aspectes 

relacionats amb aquesta tradició. I per a finalitzar la trobada, 

tots els presents van elaborar la seua Corriola.

En dies posteriors, en concret el dia 12, van vindre de nou 

els alumnes del col·legi Real Blanc, però aquesta vegada van 

ser les dues classes de 6è. En aquesta ocasió, la temàtica 

de la trobada va ser “El Poble de Cocentaina”. A través de 

diversos jocs, entrevistes i dinàmiques l'alumnat, sempre 

amb l'ajuda de les persones majors del centre, van descobrir 

moltes curiositats, anècdotes i tradicions de Cocentaina.

Finalment, el dia 14 de desembre va acudir al Respir 

l'alumnat de 6é del col·legi Sant Francesc d'Assís, que van 

realitzar un concert nadalenc i van recitar diverses poesies 

que posteriorment van dedicar i van regalar als usuaris i 

a les persones voluntàries. La trobada va finalitzar amb 

diversos jocs grupals.

En definitiva, les activitats intergeneracionals beneficien a 

tots els participants, permeten transmetre valors, respecte, 

convivència, però sobretot incrementen la qualitat de vida 

de les persones majors majors, com també la capacitat 

d'ajudar, compartir i ser responsables. 
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Afama reb la recaptació del 
36 Certamen Coral Fira de 
Tots Sants - IV Premi Firacor

E
l passat 2 de desembre l’Associació de Familiars 

i Amics de Mallats d’Alzheimer de Cocentaina i 

Comarca, va rebre una molt especial visita. El president 

i màxim representant de “Associació Certamen Coral Fira 

de Tots Sants de Cocentaina”; Roberto Juan Anduix va fer 

entrega a l’entitat local de la recaptació de la taquilla del 

36 CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SANTS - IV PREMI 

FIRACOR, el qual va tenir lloc el dissabte 19 de novembre.  

La junta directiva d’AFAMA Cocentaina, com a representació 

de l’entat, vol donar les gràcies públicament a l’Associació 

Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina per haver 

pensat 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. A més a més, AFAMA vol recalcar 

la gran llavor de difusió que indirectament el Centrament 

Coral ha fet, ja que explicant qui és AFAMA Cocentaina 

al seu magnífic 36 edició del Certamen va fer més visible 

l’Alzheimer; una malaltia més propera del que creiem: una 

de cada dues persones té una relació directa o indirecta 

amb ella. 

Moltes gràcies!

Celebrem els Nadals a Afama

A
rriba el mes de desembre i amb ell tot un seguit 

d’activitats que organitza l’entat AFAMA Cocentaina 

per celebrar aquestes festes tant especials; Els Nadals.

Tot comença amb l’elaboració de més de 500 targetes de 

felicitació que els usuaris i l’equip d’atenció directa d’AFAMA 

realitza per a tots i cada un dels socis, persones i entitats 

col·laboradores que són amigues d’AFAMA.  

El dimarts 20 de desembre va tenir lloc el ja tradicional 

dinar de nadal que el taller de matí  celebra on s’encontren i 

comparteixen menjar, com tantes vegades al llarg d’aquestes 

festes, usuaris, familiars, treballadors i junta directiva.  Per 

la vesprada, al Saló d’Actes del Centre Social “Real Blanc”, 

junt als usuaris del taller de vesprada es va dur a terme el 

concert de nadaletes que cada any la entitat prepara a través 

del taller de musicoteràpia que durant tot l’any es realitza 

els divendres a cada un dels tallers d’AFAMA.

Les activitats, festetes internes i esmorzars i berenars 

especials continuen a cada un dels tallers fins que arribe 

el 3 de gener, quan de la mà de la rondalla i coral l’Amistat 

de l’Associació de jubilats i pensionistes de Cocentaina 

celebrem l’arribada de l’any nou amb el concert d’any nou.

Per últim, i mai no podria faltar, aquest any serà el dijous 

4 de gener quan els patges reials s’avançaran i primer que 

a ningú, visitaran els usuaris d’AFAMA pers fent-los entrega 

a cada un d’ells d’un xicotet detallet. 

AFAMA aprofita aquestes línies per desitjar unes 

molt bones festes i feliç any nou 2017 a tot el poble de 

Cocentaina. Salut!
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Il·lusiona´t per al suport de persones amb diversitat funcional

E
l passat 17 de desembre vam realitzar un espectacle 

en el Hogar de San Jose d'Alcoi, agraïm al suport 

prestat a tots els participants: Mercé amb els xics de 

Il·lusiona´t, el ballet de Gabriel Amador, Marlene, Sevillanes 

Olé, i a Noa, Jose i Judit per haver pogut fer aquestacte als 

ancians de la residència.

Tot seguit presentem el cartell de la gala benèfica que 

organitzarem en el centre cultural El Teular de Cocentaina 

el 28 de gener de 2017 a les 19:00h per al suport de 

persones amb diversitat funcional. Us convidem a que 

vingau a veure una representació de música, cançons,ball, 

màgia i sentiments (Hall -Exposició Africa) per tan sols un 

donatiu de 5€.
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10è aniversari de l’aprovació de la Llei de la Dependència: 
“Recuperant drets, recuperant dignitat”

L
es Plataformes en defensa de la Llei de Dependència 

de la Comunitat Valenciana ens vam concentrar el 

diumenge 11 de desembre, a les 12 hores, a la ciutat 

de València, davant les Corts Valencianes, per celebrar l'acte 

central commemoratiu del 10è aniversari de l'aprovació de la 

Llei 39/2006 de Defensa de l'Autonomia Personal i Atenció 

a les Persones en Situació de Dependència. A l'acte ha 

assistit Mercè Martínez i Llopis, Directora General de Serveis 

Socials i Persones en Situació de Dependència, així com un 

bon nombre de representants de les diferents formacions 

polítiques i dels grups parlamentaris. 

En aquesta ocasió la lectura del manifest, "Per què seguim 

lluitant?", Ha estat a càrrec del cantautor Andreu Valor, autor 

de la cançó "Tornarem a Caure" dedicada a les persones en 

situació de dependència i discapacitat. Andreu no només 

ha demostrat que és un gran artista i una gran persona, 

sinó que a més ens ha delectat amb unes paraules plenes 

de gran humanitat i solidaritat: "No hi ha llibertat en la vida 

sense una justícia social i solidària (...) Dedicar la vida a 

l'observació per regalar la melodia adequada m'ha portat 

a vosaltres (...) Vull ser una persona feliç i seria molt difícil 

aconseguir-ho veient que les persones que m'envolten 

sofreixen d'alguna manera (...) És tan fàcil com gestionar 

per a les persones (...) la lluita és un model de vida que ens 

aporta coherència, reclama veritats i millora la realitat de les 

coses, per això estem Lluitant (...) Avançarem amb l'actitud 

que considerem justa i llarga i serà la lluita que dure mentre 

dure aquesta desigualtat". Les Plataformes en defensa de 

la Llei de Dependència de la Comunitat Valenciana volem 

agrair la seva disponibilitat per estar avui amb nosaltres i 

que durant tots aquests anys ens haja donat suport sempre 

a través de les seves lletres, les seves notes musicals i les 

seves paraules. 

A l'acte també han intervingut tres familiars de persones 

en situació de dependència, que amb les seves emotives 

paraules han fet que tots els presents s'adonen què suposa 

una vida amb dependència. Teo, d'Alacant, pare de César, 

un xiquet que va nàixer amb insuficiència renal crònica, ens 

ha narrat com canvia la vida d'una família quan es té un 

fill dependent i ha insistit en el paper de la dona, que per 

regla general és la cuidadora 24 hores al dia de la persona 

dependent, un treball que mai es reconeix i que la Llei va 

venir a posar en valor, però que ha quedat de nou totalment 

anul·lat amb les retallades en les prestacions i l'eliminació de 

la cotització a la seguretat social que va imposar el govern de 

Rajoy amb el Decret de juliol de 2012. Aurora, de Castelló, 

mare d'un fill amb TEA (trastorn de l'espectre autista), 

ens ha mostrat la seva preocupació per la insuficiència de 

recursos per a ells, la necessitat de seguir reivindicant ajudes 

i centres i ha fet una crida perquè el col·lectiu de persones 

amb autisme estigui contemplat en major mesura del que 

ho està ara. Amparo, de València, és mare d'Hugo, que va 

nàixer amb PCI (paràlisi cerebral infantil) ara fa just deu 

anys, els mateixos que compleix la Llei. Ella ens ha explicat el 

difícil que és afrontar el naixement d'un fill gran dependent, 

les elevades despeses que això comporta, tot això agreujat 

perquè es va veure obligada a deixar de treballar per poder 

atendre el seu fill. Ells tres només són una petita mostra 

dels milers de dependents de la nostra comunitat que han 

vist vulnerat el dret subjectiu que els reconeix la Llei. Les 

Plataformes demanem no només l'aplicació efectiva de la 

Llei, sinó que es blindin els drets de les persones en situació 

de dependència perquè cap govern de cap color polític puga 

incomplir allò que està reconegut en la Llei. 

Les Plataformes hem presentat una exposició de fotos que 

pretén ser un resum representatiu de la nostra lluita i el nostre 

treball en aquests deu anys. Aquesta exposició l'anirem 

deixant, de forma itinerant, en tots els pobles i ciutats que 

la sol·liciten de la Comunitat Valenciana, a fi de visibilitzar 

la lluita incansable de les Plataformes i sensibilitzar a tota la 

ciutadania de la necessitat d'un compromís general de tots 

i totes perquè, d'una vegada per totes, es complisquen els 

drets de les persones amb diversitat funcional. 

Hem finalitzat l'acte amb un moment festiu, explotant 

un bon nombre de globus de color taronja, amb la finalitat 

de fer saber a qui ens governen que no pararem fins a la 

recuperació definitiva dels drets de les persones dependents, 

ja que només recuperant aquests podrem recuperar la 

dignitat. 

A punt de complir-se deu anys de l'aprovació de la Llei de 

Dependència, les Plataformes de la Comunitat Valenciana 

fem una valoració positiva de l'acte d'aniversari celebrat a 

València en el dia d'avui i manifestem el nostre compromís 

amb les persones en situació de dependència per seguir 

lluitant i construir per a ells un futur més digne, amb més 

respecte i amb més justícia social.
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E
l proper divendres 27 de gener de 2017 es celebrarà 

la 16ª Gala de l’Esport Contestà. L’esdeveniment 

tindrà lloc a les 20:15 al centre Cultural el Teular. Els 

guardonats han estat els següents:

Millor Escola Esportiva 

CLUB ESPORTIU TKD ITF PO EUN COCENTAINA, per la seua 

llavor formativa, l’increment de la seua base i els èxits de 

la pedrera.

Millor Col·laborador Esportiu

JUAN SANTACREU CASTELLÓ, per la seua dedicació, tasca 

realitzada i suport amb el seu club Ye Faky Futbol Sala.

Millor Esportista Veterà

JOSE ANTONIO AGULLÓ RUBIO, per la seua trajectòria esportiva 

dins del ciclisme, on aquest any ha sigut tant campió com 

fent podi, a diferents proves d’alt nivell tant autonòmic com 

d’àmbit nacional.   

Millor Club Esportiu

G.R.E. ATLETISME SOCARRUN COCENTAINA, pel seu bon fer 

durant aquest any i per l’èxit en l’organització de la Pujada 

al Castell de Cocentaina i el Trail de la Fira de Tots Sants. 

Millor Esportista Promesa

OSCAR GINER GOSALBEZ, per la seua trajectòria i esplèndida 

temporada amb la gimnàstica artística, aconseguint 

nombroses victòries a diferents campionats provincials, 

autonòmics i nacionals, fent-se amb un or al campionat 

d’Espanya. 

Gala de l’esport 2016
Millor Esportista

MONTSE BROTONS PASCUAL, per la seua gran trajectòria al 

món del bàsquet, on ha pogut aconseguir fitxar per la millor 

lliga de bàsquet femení del món, viatjant fins EEUU per poder 

progressar amb la seua vida esportiva. Montse pertany al 

Club Oral Roberts University en la lliga NCAA d’Estats Units.  

A més, hi haurà tres mencions d’honor:

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.   

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...

Club Ciclista Contestano, per l’excel·lent organització 

del Campionat d’Espanya de Ciclisme 2016. Tenint tot 

l’agraiment 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.     
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Centre Excursionista Contestà

A
quest mes li volem donar un especial 

protagonisme a les excursions infantils i 

familiars que estem realitzant mensualment 

i amb el suport dels més menuts i tots els seus 

acompanyants. Hem acabat un any i continuarem 

realitzant esta gran passió que ens encanta i 

que vam gaudir un muntó l´any passat. A les 

excursions mensuals del 2016 vam patejar per 

tot arreu: 

Vam començar l´any fent la Ruta dels Molins 

a Banyeres de la Mariola, excursio amb una 

centenar de participants, entre adults i xiquets, i 

que es va desenvolupar al voltant del Riu Vinalopò 

i els seus emblematics molins. Al mes de febrer 

vam tindre la segona excursió infantil, amb 39 participants 

que vam poder visitar la población de Carrícola, on vam 

poder realitzar una ruta amb dos trams, la senda del Castell 

i la senda “Camins d'aigua”, senda sense dificultat, tan 

sols la pujada al Castell. Ja pel mes d´abril vam celebrar 

la 46 edició de la Marxa Escolar, on grans i menuts vam 

gaudir d´un matí explèndid amb un recorregut per la nostra 

Mariola. Al mes de maig vam realitzar la tercera excursió, 

amb el protagonisme del nostre company Pep Nebot, que 

en el transcurs de la ruta ens va fer una xerrada al voltant 

dels usos, costums i llegendes de les plantes de la Serra 

Aitana. La quarta excursió es va desenvolupar a Bocairent, 

vam visitar els seus carrers amb encant, les Covetes dels 

Moros, la Cava de Sant Blai, i encara que no estava previst, 

vam anar a la seua famosa Plaça de Bous. Ja pel mes de 

setembre, desprès de les vacances estivals, vam obrir el 

curs anant cap a la Vall d´Albaida, a la Font Freda, que per 

a començar el curs va tindre molt bona concurrència. Al 

mes d´Octubre vam realitzar la sisena excursió, que es va 

desenvolupar per la Vall d`Alcalà, i concretament vam visitar 

Beniaia i el seu Paratge Natural del Condoig, d´on pertany la 

imatge. Tot i que va ser una volteta curteta, vam poder gaudir 

dels encants d´aquest menut poble, la seua font i llavador, 

el despoblat morisc de la Queirola, el Barranc del Condoig 

i fins i tot, una amable veïna ens va mostrar l´Esglèsia de 

la Puríssima de Beniaia. I ja al mes de novembre vam fer 

la setena i úlima excursió de l´any,  ens vam desplaçar a la 

veina localitat d´Alcoi per a visitar la Fonta Roja, vam gaudir 

dels canvits que fa la flora per aquesta estació de l´any, i que 

en aquest Parc Natural ens deleita per eixes dates. 

Com podeu comprobar, des del Centre Excursionista 

sempre hem volgut donarli protagonisme als més menuts, 

potenciant aquest tipus d´excursions, realitzat activitats i 

rutes per diferents llocs de la zona, sense afany de competir 

i reforzant els millors valors. Aquesta relació facilitarà que els 

nostres xiquets potencient l'estima al nostre entorn i siguen 

els futurs senderistes de Cocentina.

Un any més, estem orgullosos dels nostres menuts, i 

aprofitem per a comunicar-vos i convidar- vos a que en 

aquest any que encetem no deixeu de participar. Vos 

esperem a l´excursió de gener, que será Font de Mariola - Alt 

de Codolla. Salut i Bona senda !!!

Centre Excursionista Contestà. 

Estem també al Facebook

CPA de Cocentaina

E
l dissabte 3 de desembre es va celebrar el tradicional 

Trofeu Federació al poliesportiu municipal de Alginet 

amb el que finalitza la temporada 2016.

A aquest trofeu acudeixen els patinadors amb millors 

resultats durant la temporada. Del CPA Cocentaina van estar 

convocades Malena Solbes Martínez en Juvenil y Lucia Silva 

Pascual en la categoria Infantil.

Lucia Silva va realitzar un bon programa curt aconseguint 

la 8ª posició en una classificació molt ajustada. Malena 

Solbes va aconseguir una magnifica 3ª posició.

La Federació Valenciana va fer un reconeixement als 

patinadors y entrenadors que han participat a campionats 

nacionals e internacionals, Malena Solbes va rebre el 

reconeixement per la seva participació al campionat de 

España en la categoria Juvenil.
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INCERTIDUMBRE

N
os llevamos muy mal con la incertidumbre. 
Preferimos conocer cuanto antes una mala 
noticia que vivir con la posible duda de si será 

buena o no. Supongo que todos lo hemos vivido 
en algún momento y una vez más, la medicina y la 
psicología se han unido para confirmarnos que esto 
es así.

Se tiende a pensar que las casualidades y accidentes 
son poco frecuentes, cuando de hecho son parte 
fundamental de la realidad. No solo América fue 
descubierta por Colón por casualidad. Muchas de las 
cosas importantes que suceden aparecen sin que se 
hayan buscado. Bienvenidos al reino de lo inesperado.

Vivimos en el mar del cambio y la incertidumbre, pero 
eso no tiene por qué ser malo. En su libro La ley del 
quizás, la consultora Allison Carmen toma como punto 
de partida una célebre fábula oriental que le contó su 
profesor de chi kung, para explicar su teoría sobre lo 
incierto. La historia se resume así:

Un día, el caballo de un campesino se escapó. 
Su vecino le dijo: “¡Qué mala suerte has tenido!”. 
El granjero le respondió: “Quizás”. Al día siguiente, 
el animal regresó acompañado de cinco yeguas. El 
hombre volvió y le felicitó: “¡Qué buena suerte has 
tenido!”. El dueño replicó: “Quizás”. Poco después, el 
hijo del campesino, que solía montar a caballo, se cayó 
y se rompió una pierna. El amigo le comentó: “¡Qué 
mala suerte has tenido!”. Este contestó: “Quizás”. Al 
día siguiente llegaron unos oficiales del Ejército para 
reclutar al muchacho y luchar en la guerra, pero 
no pudieron llevárselo porque tenía la pierna rota. 
Entonces el vecino exclamó: “¡Qué buena suerte has 
tenido!”. El padre repitió: “Quizás”.

El mensaje de este tradicional relato es claro: no se 
puede saber el alcance de lo que sucede a nuestro 
alrededor en todo momento. Las cosas acostumbran 
a pasar por algo, según dicen algunos maestros, 
pero tal vez tardemos un tiempo en desvelar en qué 
consiste ese algo. Era lo que Steve Jobs, fundador de 
Apple, definió en su teoría de “conectar los puntos” y 

que explicó en el célebre discurso que dio en 2005 a 
los recién graduados de la Universidad de Stanford. 
Muchos acontecimientos inesperados que suceden 
en la vida de cualquiera adquieren todo su sentido 
cuando se contemplan en perspectiva.

El ser humano se aferra de forma natural al 
mundo conocido, a lo previsible. A medida que nos 
convertimos en adultos, solemos hacer las mismas 
cosas y esperamos resultados similares. Esto nos 
produce una sensación de control que aporta calma, 
aunque ya haga tiempo que estemos aburridos con 
nuestra vida. Desconocer lo que sucederá equivale a 
salir de nuestra zona de confort  para adentrarnos en 
un mundo incierto sin saber qué nos deparará.

En su influyente ensayo El cisne negro, el investigador 
y financiero estadounidense Nassim Nicholas Taleb 
exploraba aquellas cosas que suceden contra cualquier 
pronóstico o previsión, lo cual tiene lugar con mucha 
más frecuencia de lo que se pueda creer. Lo que 
este autor denomina “cisne negro” es un evento que 
presenta estos tres atributos:

- Es inesperado. Nada de lo sucedido en el pasado 
apuntaba a esa probabilidad.

- Tiene gran impacto. Tal vez porque es ¬inesperado, 
nos toma con la guardia baja y captura toda nuestra 
atención.

- Genera explicaciones ‘a posteriori’. Por el temor 
que produce lo incierto, se buscan toda clase de 
argumentos que justifiquen por qué ha sucedido.

La enseñanza, también para nuestra vida cotidiana, 
sería esta: 

Hay cosas que no tienen una explicación racional, 
así que, en lugar de tratar de controlarlo todo, es 
mejor estar dispuestos a esperar lo inesperado. En 
vez de sucumbir al miedo, si aceptamos que la vida es 
cambio y una sorpresa constante, sabremos navegar 
en el torrente de nuevas posibilidades que nos lleva 
al futuro, como este año que ahora comienza y que 
está por descubrir.

¡Feliz y próspero Año nuevo!
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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.

EUCALIPTUS (Eucalyptus globulus)
(Eucalipto)

Floració entre novembre i març
La recol·lecció es realitza entre els mesos de 

juny i octubre.
Les seues principals virtuts són: expectorant, 

desinfectant, cicatritzant i vulnerari.

Principalment, s'utilitza en forma de bafs, i en 
aquesta modalitat és molt efectiva per a la tos, 
bronquitis, catarros, faringitis, angines o úlceres 
bucals, en general s'utilitza per a tot tipus de 
problemes pulmonars.

Per als refredats de pit el meu pare Manolo 
“Beltrà”, em deia: "Nando, posa la cassola al 
foc amb aigua i afig eucaliptus, romaní, sàlvia, 
menta, timó, saüc i espígol, i el pare es farà un 
baf que tinc el pit carregat", a mes una tassa  de 
gordolobo i en dos o tres dies se sentia molt millor.

El meu avi Vicentet “Beltrá”, quan hi havia 
algú refredat, posava una olla d'aigua al foc amb 
Eucaliptus, i una vegada havia bullit, passejava 
el vapor per tota la casa per a ambientar-la i 
desinfectar-la.

REMEI CASOLÀ:

El meu amic i company Rafael Moltó “el 
Sisso”, em va relatar una fórmula per a 
realitzar un ungüent, per a fer fregues al pit i a 
l'esquena en casos de refredats dels bronquis.

Cal posar un recipient al foc amb mig got 
d'oli d'oliva, un tros de cera verge, 5 fulles 
d'eucaliptus a trossos, unes quantes flors 
d'espígol, i d'altres de menta, quan comence 
a bullir i s'haja desfet la cera, apagar el foc, i 
deixar reposar tota la nit fins que es refrede i 
es qualle. Cal repetir aquesta operació durant 
tres vegades i en l'última operació, colar-ho 
en pots oberts abans que es qualle, tapar una 
vegada gelat i guardar en lloc fresc i fosc.
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¿Qué nuevo propósito vas a emprender?

A
l empezar el año nos comportamos como si 
tratáramos de salir de un nuevo cascarón 
queriendo dar la mejor versión de nosotros 

mismos tanto física como mentalmente.
Nos planteamos objetivos, empezamos acciones 

que nos hacer sentir bien, empezamos nuevos retos, 
proyectos pero al trascurso de los meses o incluso 
algunas personas en semanas o días abandonan esos 
nuevos propósitos desvaneciéndose la motivación por 
continuar.

¿Qué ocurre?, ¿Por qué nos desvinculamos tan 
rápidamente de nuestros propósitos?

Una de las razones por el que dejamos de lado 
esas acciones que empezamos con tanta ilusión es 
el ponernos propósitos demasiado "ostentosos". Nos 
ponemos el listón demasiado alto, sin considerar que 
tenemos que compaginarlo con nuestra vida laboral, 
familiar y social.

Plantéate que es lo que quieres realizar, ¿Qué quieres 
conseguir?, y traza un plan de acción que puedas llevar 
a cabo junto a tus otros roles personales. No te engañes 
a ti mism@. Si quieres, por ejemplo, cuidar tu condición 
física, no empieces de no hacer nada a querer correr 
media hora. Empieza por lo que tu condición física 
actual te permita. Prueba a caminar media hora o una 
hora al día y con las semanas incrementa la intensidad 
al caminar y poco a poco podrás alternar caminar-
correr hasta que llegue el día que puedas mantener 
un buen ritmo atlético en el tiempo.

Esta acción tendrá que unirse a una alimentación 
adecuada, si en este momento no estás dispuesto 
a ponerte a dieta, si es que existe sobrepeso, ves 
incluyendo a tu rutina diaria hábitos más saludables 
para mejorar tu peso corporal, introduce más hortalizas, 
fruta y legumbres a tu alimentación semanal, disminuye 
el consumo de productos procesados, azúcar refinado 
y grasas saturadas, reduce el tamaño de tu plato... 
Acciones que en una semana no vas a ver resultado 
pero con los meses te sentirás muy satisfecho de los 
resultados que irás obteniendo.

No es cuestión de tener que sufrir por conseguir tus 
objetivos ni de realizar un sobreesfuerzo para ser el 
mejor, esto te llevará al agotamiento y desmotivación, 

es cuestión de que seas constante y consciente de que 
acciones estás realizando para obtener los resultados 
planteados inicialmente.

Para ayudarte a conseguir los propósitos de nuevo 
año y que no se queden en el intento, te propongo:

-¿Qué quieres conseguir?. Especifica que quieres 
conseguir verdaderamente. Si quieres ponerte a dieta, 
¿para qué quieres ponerte a dieta?, para perder peso, 
ya lo sé... pero, si quieres cuidar tu alimentación será 
para algo más que bajar de peso ¿no crees?

-Cuando sepas cuál es tu propósito, haz una lista de 
acciones que necesitas realizar para llegar a conseguir 
ese propósito.

-Elabora una tabla mensual de las acciones que 
debes realizar y los días del mes para que indiques 
la acción que has realizado cada día. Con esta tabla 
podrás analizar mensualmente que estás haciendo 
correctamente y en que acciones debes mejorar. Con 
este ejercicio también podrás ser más consciente de 
que sí que estás haciendo cosas para conseguir y 
mantener tu motivación.

-Baja el listón e intenta ser congruente con el tiempo 
que dispones, eso sí, no te acomodes porque los 
seres humanos tenemos una rapidez innata de poner 
escusas que se convierte en el enemigo número uno, 
las escusas hacen decaer los nuevos propósitos. 
Toda nueva acción conlleva de un sobreesfuerzo, el 
modificar la rutina te va a producir una sensación 
de pereza, incomodidad incluso puede llevarte a 
experimentar una sensación de miedo. Afróntalo. El 
salir de la rutina te va a permitir experimentar una 
sensación de bienestar emocional que te ayudará a 
estar motivad@ para continuar mañana.

Si has empezado el año rumiando nuevos propósitos 
para este nuevo año, realízalos, que no se queden en 
tu mente, piensa que el conseguir aquellas cosas que 
nos proponemos en la vida te llevarán a sentirte bien 
contigo mismo.

Confía en ti, sabes que puedes conseguir todo lo 
que te propongas, eso sí, nadie te dijo que fuera fácil. 
Ánimo!!!
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BELÉN COMPANY Psicologa i Terapeuta Gestalt: Infantil, adolescents i adults

ELEGIR PARA SER

L
a educación de los hijos, también implica ayudarlos 
a ser autónomos, a tener criterios propios, a pensar 
por sí mismos y a tomar decisiones, porque si desde 

pequeños aprenden a tomar sus propias decisiones 
y son capaces de aceptar sus consecuencias, se 
convertirán en adultos independientes, responsables y 
seguros de sí mismos.

Decidir también es equivocarse. Es importante dar 
permiso a los niños para que se equivoquen, para que 
acepten sus errores. Ya que, como afirma el buen refrán:

De los errores se aprende.
Es imposible que cualquier persona que sea 

mínimamente libre, no se equivoque. Equivocarse es 
el riesgo que corremos cuando nos atrevemos a vivir. Y 
después de cada error, somos más sabios. 

Para evitar que nuestros niños se equivoquen, 
habría que privarlos de libertad. Y de la experiencia de 
experimentarse, y ser ellos mismos. Podemos orientarles 
y acompañarles, pero no ocupar su lugar. El que no 
decide, tampoco resuelve, no avanza y su vida queda 
estancada, o acaba siendo esclavo de las elecciones 
de los demás.

En ocasiones vemos niños que en el cole, fácilmente 
hacen aquello que otro niño les dice, que no proponen, 
o que se dejan llevar por las elecciones de sus 
compañeros. 

No quiero decir que estos niños actúen de esta forma 
solamente porque no están acostumbrados a hacer 
elecciones. Pero es verdad que si los apoyamos en 
aprender a hacerlo, estarán más fuertes, y con el tiempo, 
podrán negarse, cambiar de juego, amigos, y decidir 
a su favor. Sentirse libres, y saber que el entorno les 
brinda más oportunidades. Y tener esta conciencia, es 
realmente liberador.

Elegir, es uno de los actos, que conforman nuestra 
personalidad, nuestro ser, nuestro yo. 

En parte de lo que somos, está la esencia de nuestras 
elecciones.

De pequeños, no tenemos que tomar grandes 
decisiones, o al menos, no al parecer de los adultos, pero 
no menos esenciales. Pues son las primeras semillas de 
nuestra autonomía.

¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños a que 
aprendan a elegir?

I.Hacemos muchísimas elecciones a lo largo de un 
día. Tienes muchas oportunidades de brindarle este 
aprendizaje a tu hijo. Ofrécele solamente dos opciones, 
aunque por supuesto que él/ella puede proponer una 
tercera y una cuarta. Aprovecha aquellas pequeñas 
cosas del día a día:

¿Quieres manzana, o plátano? ¿Chándal azul, o 
chándal rojo? ¿Ducharte por la mañana o por la noche?

II.Permítele decir que no. Decir no, también es 
una decisión. Y además es muy importante. En la 
adolescencia, podrá decir no a las drogas de forma 
segura, si ha aprendido que tiene esta opción. Lo que 
no es congruente es tratar de que nuestro hijo sepa 
decir no en la calle, pero que en casa tenga que decir a 
todo que sí. Porque donde nuestro niños aprenden, sus 
experiencias de referencia, empiezan en la familia. ¿Pero 
y si me toma el pelo? ¿Pero y si quiere mandar de mi?

Darle la opción de decir no, es validarlo como persona, 
respetarlo. No está reñido con la disciplina ni con los 
límites. Los límites son necesarios.

Para orientarnos en que momentos aceptar los no 
de nuestros hijos, podemos plantearnos, si aquello a 
lo que se está negando, realmente es tan necesario. 
es tan importante para su educación. Valorar también 
el momento y el lugar. Y valorar los riesgos. Si no hay 
riesgo, y no es determinante, quizás, pueda negarse. Y 
nosotros aprender. 

En una ocasión, una mamá estaba discutiendo con 
su hijo, porque éste quería ponerse un disfraz de 
spiderman. Era viernes,  así que al día siguiente no había 
cole. La madre le decía que se pusiera el pijama, pero 
el niño insistía en ponerse el disfraz. Negarse a hacer 
algo, también es decir no..

La madre acabó gritando. Y yo me pregunto: ¿En esta 
ocasión, podríamos haber dejado al niño decir no a 
ponerse el pijama? 

¿Se podría haber negociado? Está bien, te pones el 
disfraz, mientras preparo la cena, pero a cenar ya con 
pijama...por ejemplo.

III.Enséñale que equivocarse es una oportunidad para 
aprender. Si cada vez que se arriesga y se equivoca, el 
niño siente rechazo, lo que hará será no decidir para 
así no equivocarse nunca y no tener que asumir las 
consecuencias negativas.
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

J
a fa un any que la revista El Comtat ens va donar 
l'oportunitat de publicar un article mensual 
sobre la salut. Durant aquest 2016, hem tingut 

una finestra oberta amb el poble de Cocentaina 
que ens ha permès arribar a tots vostès. Des del 
Centre de Salut, esperem haver complit amb 
el nostre objectiu, que era donar una sèrie de 
recomanacions sobre estils de vida saludables, 
aconsellar sobre factors relacionats amb les 
malalties cròniques i millorar la responsabilitat del 
ciutadà en l'atenció de la seua pròpia salut.

Pel proper any, continuarem posant l'èmfasi en 
aquestes qüestions amb el compromís de millorar 
i expandir la informació que us proporcionem. Per 
poder aconseguir-ho, això sí, necessitarem de la 
seua col·laboració. Als professionals del Centre 
de Salut ens agradaria saber la seua opinió sobre 
els articles que hem publicat durant el darrer any 

i també rebre propostes sobre quines qüestions 
interessen més al ciutadà per poder escriure sobre 
elles. És per això que, a partir del mes de febrer, 
tindran a la seua disposició al tauler d'admissió 
del Centre unes enquestes que podran emplenar 
per fer-nos arribar la seua opinió i els seues 
suggeriments i que podran dipositar a la bústia 
del Centre.

 
Com bé saben, cuidar de la salut no només és 

responsabilitat dels professionals sanitaris, sinó 
que tots hem de tenir la informació adient per 
poder prendre decisions que ens permeten gaudir 
d'una vida plenament saludable. Aquesta és la 
finalitat última de tots els articles que hem publicat 
i que publicarem a l'any que acabem d'encetar. 
Des de l'equip de professionals del Centre de Salut 
us desitgem un FELIÇ I SALUDABLE 2017.

 Per als professionals sanitaris del centre 
de Salut de Cocentaina, la teua salut és 

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

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

Nucli urbà: a partir de les 18:00 i fins les 24:00 h

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

El servei d’arreplegada domiciliària d’utensilis vells es realitzarà els dies 

15 de cada mes. Cal avisar abans cridant al telèfon: 96 533 52 04.

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

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

Dimarts: de 16 a 19 hores.

JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 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: 2- 6- 12- 14- 15- 18- 24- 30 

Dies:  5- 11- 17- 21- 22- 23- 27 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina GENER 

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: 3-7- 8- 9- 13- 19- 25- 31

Dies: 1- 4- 10- 16- 20- 26- 28- 29

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






