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2 Revista El Comtat juliol 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 il·luminació en pas de vianants en l’avinguda Xàtiva Nova construcció d’un reten caní a l’Ecoparc

Eliminació dels pins al col·legi Sant Joan Bosco II per temes 

de seguretat
Canvi de il·luminaries a tecnologia led en els carrers de la 

zona del Raval

Desbrossament de diferents parcel·les per evitar risc 

d’incendis i donar seguretat
Poda especialitzada i manteniment anual de totes les 

palmeres del poble
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FOTOdenúncia

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

revistaelcomtat@cocentaina.orgAnima’t, aporta la teua col·laboració!

Si els aseos del Parc del Ferrocarril están quasi sempre tancats, per a que aprofiten?

Per fi s’ha fet la rampa d’accés. Ara falta una baraneta per evitar accidents
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Em preocupa

L
'Associació de Veïns de Cocentaina celebrà el passat 

25 de maig l'Assemblea General Anual a la seua seu 

del carrer Convent. Han passat onze anys d'ençà que 

un grup de veïns i veïnes de Cocentaina es reuniren per a 

intentar buscar una solució als problemes socials i veïnals 

que tenien a la seua barriada al Raval. Aquesta era la primera 

pedra d'aquesta associació que a poc a poc i sense parar 

intenta participar i ajudar a resoldre els problemes del veïnat 

contestà.

Em preocupa la poca participació activa dels contestans. 

Estem en una democràcia i els ciutadans tenim el dret i 

el deure de preocupar-se de les activitats municipals que 

realitzen els polítics que elegim cada quatre anys. Perquè 

entenguen aquest raonament els pose el següent exemple: 

el nostre Ajuntament és com una empresa en la qual tots 

els contestans i contestanes són els seus accionistes, ja 

que gràcies als nostres impostos, el nostre ajuntament pot 

tenir un pressupost anual de més de nou milions d'euros. 

L'Ajuntament no té diners propis, són nostres que els és 

donem per a mantenir i resoldre els problemes de la nostra 

Vila. Com accionistes d'aquesta empresa, la més gran de 

Cocentaina, hem de saber que els fan dels nostres diners, 

en què se'ls gasten, quines són les seues prioritats i també 

les nostres, perquè se'ls gasten de la manera que beneficien 

a més gent, escoltant els nostres suggeriments i les nostres 

necessitats. Vosté deixaria en mans de 17 regidors que 

facen el que vulguen amb eixos més de nou milions d'euros 

que tenen pressupostats anualment? Vosté com accionista 

no faria un seguiment de tot el que s'aconsegueix dels 

seus propis diners? Per això és important participar en els 

assumptes municipals i socials del nostre poble. Caldrà 

exigir-los que de tant en tant ens donen compte dels resultats 

de les despeses realitzades amb els nostres diners.

D'aquesta manera tan simple els he volgut fer-los veure 

la necessitat de preocupar-nos del que passa al nostre 

voltant, en aquest cas de les activitats municipals. Tots i 

totes formem aquest municipi i no podem deixar en tan 

poques mans tanta responsabilitat sense compartir-la amb 

els seus conciutadans.

Ara tenim un exemple molt concret. El romanent del 

pressupost municipal de l'any passat és de quasi tres milions 

d'euros. El romanent vol dir els diners que els han sobrat 

dels pressupostos de l'any passat. Que van a fer amb eixos 

diners? Quins projectes van a dur-se  a terme? Amb qui han 

consultat per a conéixer les necessitats del nostre veïnat?

Per això em preocupa que nos els interesse el que 

decideixen els nostres polítics. Com diu molta gent: la 

política per als polítics. Tothom som polítics i no podem 

permetre que facen el que els vinga de gust sense nosaltres 

assabentar-nos de res.

Paco Fuster

Sí a la comunitat educativa

E
l Consell del PP va construir més de 700 col·legis. El 

Consell del PSOE i Compromís tanquen aules; els que 

no anaven a fer cap tipus de retallada, els que han 

guanyat les eleccions dient que la màxima prioritat eren “les 

persones” i els que han instrumentalitzat a tota la comunitat 

educativa per a accedir al poder.

No val el victimisme amb l'infrafinançament. Vivim baix 

una Generalitat disposada a gastar més de 55.000.000 

d'euros en la re-apertura de A-Punt, una espècie de televisió 

pública que naix amb un director que per 19 dies de treball 

cobra 11.603,47 euros. Sols els càrregs a disposició directa 

d'Oltra (que a esgotat el cupo màxim de 12 assessors) costen 

350.000 euros a l'any. O disposat a gastar-se 310.000 

euros en 16 concerts del cantant Raimon per procediment 

negociat sense publicitat.

Mentre tant la comunitat educativa valenciana viu baix la 

pitjor crisi de la seua història amb un conseller com Marzà 

que porta més de 7 mesos sense atendre a Cocentaina i que 

arrastra una suspensió del seu decret del plurilingüisme pel 

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. 

Un Real Blanc que veu com, amb demanda, tanca aules 

i un govern local obstinat en mostrar a l'oposició local del 

PP com l'enemic quan la decisió la pren el govern de Ximo 

Puig i Mónica Oltra.

No podem construir una societat amb gent que ha fet de 

la confrontació permanent la regla general en política. Ara 

més que mai hem de remar junts per reclamar el paper d'un 

centre històric que ara ens necessita; el CEIP Real Blanc.

Partit Popular Cocentaina
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Un poc de coneixement

H
e escoltat les declaracions a Ràdio Cocentaina del 

portantveu del PP a l’Ajuntament de Cocentaina, el 

senyor Montava, referents a la decisió de la Conselleria 

d’Educació de suprimir una aula al CEIP “Real Blanc” i m’he 

fet creus en sentir unes paraules expressades amb tan poc 

coneixement i indignes d’una autoritat municipal. 

L’educació és un dret universal reconegut per la Constitució 

i les autoritats han de vetlar pel seu compliment en les millors 

condicions i, per tant, suprimir una unitat educativa és una 

mala decisió de la Conselleria i hem de manifestar-nos en 

contra i exigir el manteniment d’aquesta unitat. Però les 

declaracions del senyor Montava se n’ixen de mare (un 

poc allò d’un elefante en cacharrería) i ve a dir que en lloc 

de suprimir l’aula al Real Blanc hauria de fer-se al Bosco 

(quítate tú pa ponerme yo) perquè, entre altres raons, és 

una escola més vella i sempre estan donant quefer perquè 

no està unificada (!?) Molt inspirat! Es mereix el càrrec... Al 

nostre regidor, si el deixaren, seria capaç de clausurar les 

universitats d’Alcalá i Salamanca (perquè aquestes sí que 

són velles) i l’home es quedaria tan satisfet... 

Durant molts anys he sigut mestre al Real Blanc i al Bosco 

i sé dels esforços del mestres d’ambdues escoles per oferir 

a les famílies de Cocentaina una educació de qualitat, plural 

i integradora, respectuosa amb els principis individuals i 

col·lectius i preocupada per compensar les desigualtats 

i donar la millor formació a tot el nostre alumnat, que és 

la Cocentaina d’ara i del futur. I aquest treball, tan bonic 

i encoratjador, no sempre és fàcil, es troben dificultats i 

cal lluitar per superar-les, moltes voltes ens hem trobat 

entrebancs, com ara el present, i ens hem hagut de 

manifestar i mobilitzar-nos front a lleis i males decisions 

polítiques. 

I, com ara, cal reclamar: el Real Blanc, i tota l’escola 

pública, ha de garantir el dret de tots els xiquets i xiquetes 

a l’accés a una educació de qualitat, oberta i plural, i no pot 

ser subsidiària i dependre de les decisions o incompetències 

dels polítics de torn. I el senyor Montava, si de veritat vol 

ajudar, que s’ho pense bé, que per a dir les incongruències 

que li vam sentir, millor que s’ho calle o se’n vaja a casa.

Joan Jordà i Sanchis

PP de Cocentaina: “lògicament s’hauria de suprimir el 
Bosco” (Rafael Montava dixit)

D
avant les irresponsables declaracions del portaveu del 

PP a l’Ajuntament de Cocentaina, Rafael Montava, en 

les quals la solució que aporta per a la supressió, el 

pròxim curs escolar, d’una aula d’Infantil de 3 anys al CEIP 

Real Blanc  és que, en compte de fer-ho a aquest col·legi 

es tanque una aula al CEIP San Juan Bosco, no podem sinó 

mostrar la nostra perplexitat i indignació.

El PP de Cocentaina utilitza un argument ben sòlid, 

científic i didàctic com que “un és més vell que l’altre”, a 

més, el Sr. Montava, en les seues declaracions, parla que 

“cau el castellet de la unificació del Bosco”. Quin castellet? 

Un castellet que fa 28 anys que està demanant-se? No 

entenem la relació de la unificació d’una escola partida en 

dos amb el tancament d’una aula en altre centre. JA ESTÀ 

BÉ! No mesclen temes amb tanta mala intenció, estan fent 

molt de mal al nostre poble! No juguen a dividir a Cocentaina! 

No és ètic utilitzar les preocupacions de les famílies per 

donar una educació de qualitat als seus fills i filles, per a 

fer política barata i carronyera. No tot val. Senyor Montava: 

aquest és el projecte educatiu del PP per a Cocentaina?  

I després encara els sobra vergonya per a dir que el PSOE 

ha suscitat aquesta polèmica, quin tipus de polítics té el PP 

de Cocentaina incapaços de reconéixer l’error capital de 

Montava en les seues declaracions? En volta de demanar 

perdó, tiren la culpa als que de veritat estem menejant cel i 

terra per les escoles de Cocentaina. Ni rastre d’honradesa i 

molta malícia a la vista, menys mal que les declaracions de 

Montava estan gravades i lo dicho, dicho está.

En el PSOE ens preocupa tant el tema de la unificació 

del Bosco, com el tancament d’una aula en QUALSEVOL 

CENTRE EDUCATIU DE COCENTAINA. I patim perquè 

entenem que quan tenim un col·legi dividit en dos edificis 

o quan es tanca una aula, qui realment resulta perjudicat 

no és el centre educatiu a qui li se suprimeixen l’aula, sinó 

que és Cocentaina qui té el problema, perquè disminueix els 

recursos públics educatius: ÉS UN PROBLEMA DEL POBLE.

Per això des del PSOE, estem al costat de la comunitat 

educativa del Real Blanc i del Bosco, per a recolzar les seues 

reivindicacions que van, sens dubte, destinades a millorar 

la qualitat educativa de Cocentaina.

I, Sr. Montava, si d’aquest tema (com bé ha demostrat) no sap 

res... val més que no opine i que deixe a la resta buscar solucions.

Poden extraure les seues pròpies conclusions escoltant les 

declaracions de Rafael Montava: http://www.radiococentaina.

com/informatiu-8-juny-2017/ (del minut 2:08 al 5:11)

PSOE de Cocentaina
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El col·legi públic Real Blanc es mobilitza per demanar 
que no suprimisquen un aula de tres anys

E
l col·legi públic Real Blanc de Cocentaina patirà el 

pròxim curs el tancament d'una aula d'Infantil.

Davant aquest fet, l'alcaldessa Mireia Estepa ha cridat 

al director general de Política Educativa, Jaume Fullana, per 

a transmetre-li personalment les al·legacions aprovades pel 

Consell Escolar Municipal amb la intenció de fer-li veure la 

importància de mantindre obertes les dos aules de 3 anys 

del Real Blanc i que no se’n tanque una.

Dins del seu objectiu per a defendre els drets dels xiquets 

i xiquetes que han sol·licitat matricular-se en el Real Blanc, 

seguidament Estepa ha cridat al secretari autonòmic 

d’Educació, Miquel Soler, per a què entenguera la situació 

que Planificació Educativa estava forçant a Cocentaina.

 El Secretari Autonòmic s'ha compromès a transmetre-li-

ho al conseller d’Educació, Vicent Marzà, per què pogueren 

prendre una decisió en el sentit que la regidora demanava, 

“que no anara en contra del benefici educatiu dels xiquets 

i xiquetes del poble i dels drets dels pares i mares d’escollir 

centre”, ha explicat Estepa.

 Finalment,  Soler ha avisat a l’alcaldessa que la posició 

de Conselleria era mantindre la supressió de l’aula. Així les 

coses, Mireia Estepa s’ha reunit amb l’equip directiu del Real 

Blanc i amb l’AMPA per donar-los la notícia i ha cridat de 

nou a Fullana des de l’escola per a sol·licitar-li una reunió 

a la qual assistiran el Real Blanc i els portaveus polítics, 

a petició d’Estepa, i l’equip directiu, per poder-li explicar 

personalment la necessitat que reclama l’escola.

 Així el 14 de juny l’alcaldessa, una representació del 

Real Blanc i els portaveus que estiguen interessats, haurien 

d’haver anat a València "a lluitar pels drets de l’escola 

contestana", amb tot la reunió va ser suspesa pel propi 

departament de Conselleria. 

El 6 de juny,  el propi centre Real Blanc amb l’Ampa, 

l’equip directiu i docent del centre, els apres, mares i 

xiquest i recolzatspel Consistori local amb l’alcaldessa al 

capdavant realitzaren una concentració de protesta a les 

seues instal·lacions on es va llegir un manifest per tal de  

defensar la no supressió d’una aula per al curs 2017-2018. 

Des del Real Blanc explicaven que tenen un total de 35 

sol·licituds, per la qual cosa podrien oferir dos aules de 3 

anys, però la conselleria d’educació preveu tan sols una. 

A més a més expliquen que com la ràtio ha baixat a 23 

alumnes per classe, podrien tindre dos classes d’infantil 

de 17-18 alumnes.

Arran de la convocatòria de la concentració i la negativa de 

la Conselleria per rebre a la comitiva contestana, les notes de 

premsa i les declaracions no es van fer esperar, tan sols això 

si, per part del grup municipal socialiste de Cocentaina i pel 

partit popular contestà als diferents mitjans de comunicació 

i també a les xarxes socials.

El portaveu del Partit Popular a l’Ajuntament de Cocentaina 

Rafael Montava ha proposat que, en lloc de la supressió 

d’una aula al CEIP Real Blanc de Cocentaina com va 

anunciar la Conselleria, seria més convenient tancar una 

classe al Sant Joan Bosco.

El popular s’ha manifestat d’aquesta manera en unes 

declaracions recents fetes a Ràdio Cocentaina (minut 4:10). 

Per al portaveu del PP té més sentit mantenir l’aula del Real 

Blanc perquè el centre és “més nou” que el Bosco. Apunta 

que és evident que el principal problema en tota aquesta 

qüestió és el problema de la davallada en la natalitat, tot 

afirmant que “si per necessitat s’ha de suprimir alguna aula, 

hauria de ser al Bosco”.

Igualment, Rafael Montava veu un “rerefons polític” 

darrere d’aquesta situació, ja que -segons ell- una supressió 

al Sant Joan Bosco suposaria fer caure “el castellet” de la 

unificació perquè ja no seria necessària, una reivindicació 

històrica del Govern socialista contestà i de tota la comunitat 

educativa.

En articles d’opinió, ja han pogut llegir vostés el que 

pensen d’aquestes malhaurades declaracions i també en el 

plenari li se va explicar al portaveu popular la importància 

de la unificiació.

Lamentablement, el que es fa amb aquestes actuacions 

es desviar el tema i no centrar-se en allò que importa i pel 

que està treballant-se (de fet el 4 de juliol hi ha prevista 

una reunió de nou en Tudi Torró), que no es tanquen un 

aula del Real Blanc perquè han sigut les famílies les que 

han decidit que els seus fills tinguen la educació al centre 

del Real Blanc. No és hora de barallar-se ni de quedar-se 

callats, és hora de lluitar i defensar l’escola que els pares 

han triat per a l’educació dels seus fills. Com deia la propia 

alcaldessa a Ràdio Cocentaina “no anem a parar i ens queda 

el dret de patalejar”.

Redacció



ACTUALITAT 7Revista El Comtat juliol 2017

Cocentaina rebrà més d’1 mil·lió d’euros per als polígons
Np Ajuntament de Cocentaina

"E
ns congratulem perquè un govern de progrés –el 

de la Generalitat- ha apostat per unes ajudes 

reals i adequades a les necessitats del nostre 

municipi després de 20 anys d'abandó de la 

indústria per part del PP "

L'Alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa Olcina, 

valora molt positivament la concessió d'un milió trenta-

nou mil euros atorgats per la Generalitat, a través de la 

Conselleria d’Economia, la qual cosa suposa un 80  % de 

les ajudes sol·licitades per aquest Ajuntament,  per a la 

millora i qualificació dels polígons industrials de la localitat, 

concretament el de Sant Cristòfol, les Jovades i els Algars.

En primer lloc, la primera edil contestana es felicita perquè 

un govern de progrés –el de la Generalitat- ha estat capaç de 

posar en marxa "unes subvencions que realment s'invertiran 

en allò que el poble de Cocentaina necessita; unes ajudes 

concretes amb una finalitat molt treballada i demandada per 

l'empresariat i l'Ajuntament”, aquestes ajudes demostren el 

gran potencial industrial que té Cocentaina, i ens alegrem 

més encara per què ha sigut una subvenció molt treballada 

per part del Govern socialista a Cocentaina.

Mireia vol agrair –també- la tasca impecable dels tècnics 

municipals que, sota la supervisió de la regidora delegada 

d’urbanisme i indústria, Mariona Carbonell, han demanat 

les ajudes complint de manera exhaustiva amb els criteris 

que demandava l'ajuda de l'IVACE, "sent una de les localitats  

millor valorades,  amb més i millor dotació . Això no és 

casual, hem fet les coses bé".

L'Alcaldessa destaca que Cocentaina, després de 20 

anys d'absolut abandó per part de les inexistents polítiques 

industrials del Partit Popular, tenim amb aquestes ajudes 

una nova oportunitat per potenciar més  la nostra indústria, 

vertader motor econòmic i social de Cocentaina i  d'aquestes 

comarques. "Les ajudes serviran per a posar a punt i 

modernitzar les nostres infraestructures industrials per a les 

empreses ja existens i al mateix temps d’estar preparats  per 

a la implantació de noves empreses, modernes i emergents”.
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Cocentaina no tindrà servei de tren durant 6 setmanes 
per obres en les vies
Np Ajuntament de Cocentaina

E
l 12 de juny van començar les obres de millora i 

manteniment de la línia de tren que uneix les ciutats 

d'Alcoi i Xàtiva amb pas per Cocentaina. Aquests 

treballs que portarà avant ADIF s'allargaran durant 6 

setmanes, i el transport per ferrocarril serà substituït per 

línies addicionals d'autobús aquest temps.

L'inici imminent d'aquests treballs ha agafat totalment per 

sorpresa a l'Ajuntament de Cocentaina. De fet, l'alcaldessa 

Mireia Estepa ha mostrat públicament la seua sorpresa 

en haver-se assabentat d'aquesta actuació mitjançant els 

mitjans de comunicació, sense haver rebut abans cap avís 

ni comunicació oficial per part del Ministeri de Foment, de 

Delegació del Govern o del Subdelegat a la província.

“Ens alegra saber que per fi s'actuarà sobre la línia Alcoi-

Xàtiva i esperem que els treballs i millores no es queden ací i 

seguisca invertint-se en la modernització d'aquesta. Amb tot, 

no compartim la forma de procedir de les autoritats estatals 

competents, que ni informen ni ens transmeten directament 

tots els detalls per tal de mantenir informats als nostres veïns 

i veïnes. Tal vegada per a ells no és important, però des de 

l'Ajuntament de Cocentaina considerem que és fonamental 

mantenir una transparència total amb la ciutadania i que 

tot el món sàpia en tot moment quines mesures i accions 

estan portant-se avant. Encara que tard, esperem que en 

algun moment arribe l'anunci oficial, si potser abans que 

comencen les obres”, apuntava Mireia Estepa.

Cocentaina destina 70.000 euros per a rehabilitar façanes 
i cobertes en el 2017
Np Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, mitjanant la regidoria 

d'Hisenda, ha llançat una nova convocatòria d'ajudes 

per a la rehabilitació de façanes i tancaments. L'import 

total de les ajudes ascendeix a 30.000 euros, i es poden 

sol·licitar fins al pròxim 30 de juny (inclòs). Aquesta 

convocatòria de façanes es sumarà d'ací a poc temps a 

altre paquet d'ajudes valorat el 40.000 euros per a la millora 

de les cobertes. En total, i quan acabe el present exercici, 

l'Ajuntament de Cocentaina haurà destinat un total de 

70.000 euros en la millora i manteniment dels habitatges i 

infraestructures del centre històric del municipi i els barris 

de conservació.

Aquesta línia d'ajudes es va encetar ara fa alguns anys i 

des de llavors ha estat una constant en les diferents accions 

del Govern socialista. De fet, la inversió en matèria de 

subvencions per a les façanes i cobertes estarà al voltant 

dels 600.000 quan acabe el present any. Per una banda 

els veïns i veïnes reben una important ajuda per a millorar 

l'estat dels seus habitatges (en ocasions es subvenciona el 

95% del cost total), però per altra es contribueix a millorar 

en conjunt l'estat de conservació del centre històric contestà. 

Sense oblidar la importància d'aquestes actuacions per al 

sector de la construcció local, que veu així una forma més 

de dinamitzar la seua activitat.

Les bases per a accedir a les ajudes a les façanes estan 

penjades a la web de l'Ajuntament de Cocentaina (http://

va.cocentaina.es/bd/archivos/archivo5985.pdf), i com ja 

s'ha apuntat en poc temps es publicaran les indicacions 

per optar a les ajudes per a les cobertes.

“Seguir apostant per aquesta línia de treball i de 

subvencions és fonamental, és una clara aposta del Govern 

socialista per la conservació i posada en valor del nostre 

nucli antic. Juntament amb les subvencions per a façanes i 

cobertes, també estem treballant intensament en els canvis 

d'il·luminació (reduint la contaminació i el consum/despesa 

elèctrica) i apostant per la sostenibilitat. Altra mesura que 

també contribueix per a millorar les infraestructures i que 

a la fi també repercutixen en el benestar dels ciutadans 

contestans”, apuntava Marcos Castelló, edil d'Hisenda.
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Les obres del Camp de la Via encaren la recta final en la 
seua primera fase
NP Ajuntament de Cocentaina

C
om a màxim en dues setmanes està previst que 

finalitzen els treballs de reforma integral de l'anomenat 

Camp de la Via al Poliesportiu Municipal de Cocentaina 

en la seua primera fase. Així li ho han transmés els 

responsables de les obres a l'alcaldessa Mireia Estepa i al 

regidor d'Esports Saül Botella, qui van visitar les instal·lacions 

aquest passat dilluns per conéixer de primera mà l'estat de 

les actuacions. Les autoritats locals van estar acompanyades 

durant aquesta visita pel director de l'obra, l'arquitecte i un 

representant de l'empresa.

Aquesta primera fase comprén els treballs de contenció 

de terres i talussos, així com la conversió del camp de terra 

a gespa artificial i la instal·lació d'una graderia coberta. Un 

projecte valorat amb més de 600.000 euros, i que ha sigut 

possible la seua realització gràcies al romanent positiu de 

la Tresoreria Municipal.

“Estem impacients per poder obrir les portes d’aquestes 

renovades instal·lacions”, apunta Mireia Estepa, “l’equip 

de govern socialista va defensar molt la necessitat d'aquest 

projecte i ha treballat molt durant més de sis anys per tal 

de fer-ho possible. Ara  tenim moltes ganes de què puguen 

gaudir-les els i les nostres esportistes, qui seran els principals 

beneficiaris i protagonistes d'aquesta millora substancial en 

els serveis del Poliesportiu Municipal. Ja falta poc i prompte 

notarem com la descongestió del Camp de la Morera 

reverteix directament en la qualitat de la pràctica esportiva 

al poble de Cocentaina”

La regidora d’Educació anuncia inversions en els centres 
educatius de Cocentaina

M
ireia Estepa ha demanat als centres educatius, el 

manteniment dels quals depèn de l’Ajuntament, 

que presenten un llistat de propostes de millora o 

inversions que seran finançades amb el romanent del 2016. 

L’edil d’Educació va traslladar al Consell Escolar Municipal 

la seua voluntat de destinar part del superàvit econòmic de 

l’any passat amb la següent idea: “els centres educatius són 

els llocs on eduquem a la ciutadania del futur i mereixen 

tindre les instal·lacions i materials que siguen necessaris 

per a aquesta important feina”. L’Alcaldessa espera 

NP Ajuntament de Cocentaina
comptar amb el suport unànime dels partits de l’oposició 

per poder executar la major part possible de les propostes 

que traslladen els centres dependents de l’Ajuntament: els 

col·legis Real Blanc i Bosco i la EPA Benisassent. Segons 

Estepa “la intenció de l’equip de govern és atendre els 

projectes que les escoles ens presenten, volem conéixer les 

seues necessitats per a donar-los la millor de les solucions”. 

A finals d’aquesta setmana els centres hauran de passar el 

llistat de peticions que, posteriorment, seran estudiades pels 

tècnics municipals per a veure quines s’ajusten al restrictiu 

sistema de despesa del romanent fixat per Montoro.
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Pressupostos participatius
Redacció

E
l 14 de juny el Centre Social va acollir la 2ª Assemblea 

Ciutadana de Pressupostos Participatius d'aquest 2017 

en la que, una vegada estudiats pels tècnics municipals 

tots els projectes presentats, s'explicaven amb deteniment 

tots aquells que es podien votar per part de la població de 

forma online a partir del 26 de juny i de forma presencial 

el dia 4 de juliol.

Amb la presencia de prous assistents per part de la pròpia 

alcaldessa de forma general i pels propis interessant de 

manera més concreta, es van presentar tots i cadascun dels 

8 projectes que aquest any han passat, com dèiem, la tria 

realitzada pels tècnics municipals. 

També en aquesta segona assemblea es va presentar la 

nova plataforma web a través de la que es podrà votar on 

line, una demanda molt important realitzada a l'Ajuntament 

especialment pels votants mes joves. 

Cal destacar que esta plataforma web, amb la direcció 

www.cocentainaparticipa.com va estar operativa des de 

mitjans de la setmana anterior a la votació i en la que, a 

banda de poder votar, els visitants podien trobar l’explicació 

en detall de cadascun dels projectes.  Per altra banda també 

hi va haver una urna en el Centre Social el dia 4 de juliol per 

a facilitar el vot presencial.

A dia de tancament de la revista encara no sabem els 

resultats de la votació, amb tot en el proper número de 

la revista Cocentaina. El Comtat els donarem complida 

informació. El que sí que volem, és presentar-los quins han 

sigut aquestos projectes que es van votar:

-Activa el teu cap de setmana per a persones amb diversitat 

funcional: El projecte que proposem des de l’associació 

Il·lusiona´t,  és un temps de respir en cap de setmana per 

a les famílies amb xavals amb discapacitat funcional. Es 

treballarien les àrees d’estimulació cognitiva el dissabte al 

matí i les d’oci i temps lliure a la vesprada. Aquest projecte 

tracta d’estimular als xiquets no sols a nivell d’oci i temps 

lliure sinó a nivell cognitiu per a poder ser mes autònoms i 

independents i així integrar-se molt millor en aquesta societat.

-Museu de la Paraula: Cocentaina té oficis que ja 

han desaparegut i altres estan a punt de desaparèixer. 

Necessitem que els nostres xiquets i xiquetes els coneguen.

Volem entrevistar la gent major de Cocentaina, perquè 

ens parlen dels seus oficis No volem que es perden estes 

històries de vida exemplars de la gent major de Cocentaina.

En el Museu de la paraula podrem consultar i veure estes 

entrevistes en format audiovisual. I ho podrem fer des de 

casa, accedint a una pàgina web.

-Campanya d’esterilització per a animals de particulars: Des 

de Respectem-nos proposem una campanya d’esterilització 

per a gats i gossos. Cada any s’abandonen a Espanya més 

de 130.000 animals. Son diferents els motius d’aquest 

abandonament I alguns podríem evitar-los amb campanyes 

com aquesta. Un 15% del animals abandonats provenen 

d’embarassos I cries no desitjades i la majoria d’ells acabaran 

tirats al carrer I condemnats a una mort segura. Per això 

es tan important l’esterilització. A més a més esterilitzar a 

la teua mascota té beneficis per a la salut, com la reducció 

de càncer  I algunes conductes. Sabem que esterilitzar a la 

teua mascota suposa un alt cost per això proposem aquesta 

campanya amb un preu reduït.

-Caniparc: Des de Respectem-nos presentem als 

pressupostos participatius el caniparc. Es tracta d’una zona 

d’esparciment caní on poder anar amb els teus gossets 

i gaudir  del temps lliure, on podrà córrer amb llibertat I 

jugar amb els seus amics. Aquests parcs canins tenen molt 

avantatges I suposen una opció segura per a soltar el teu 

gosset. Esperem reunir-nos prompte al caniparc.

-Aposta per la Creació Artística Contemporània: Es proposa 

la creació d’una Beca i/o convocatòria pública per a artistes 

de caràcter nacional i internacional, amb motiu de crear i/o 

produir una intervenció artística en els voltants de Cocentaina 

. Ja de caràcter expositiu i/o instal·latiu, els/les artistes 

participants hauran d’acostar el món de l’art contemporani 

als nostres/as ciutadans, creant una convivència entre les 

obres d’art, la cultura i la tradició del poble. D’aquesta 

manera, es planteja una proposta on l’art cobre vida més 

enllà de la sala d’exposicions, on la convivència amb el poble 

siga real. Transformant l’espai publique en espai de reflexió 

i diàleg entorn de les propostes artístiques dutes a terme, 

proposant una nova manera de veure i entendre la cultura.

-Parc de calistènia o street workout: La calistènia és una 

pràctica esportiva duta a terme en parcs i centres preparats. 

Nascuda del món de la gimnàstica i l’entrene funcional, 

cerca de la pràctica d’exercici i entrenament del cos a l’aire 

lliure. El treball principal d’aquesta modalitat es basa en 

l’entrenament amb el teu propi cos. Per a açò es proposa la 

creació d’un parc equipat on practicar aquest esport. Per a 

açò es necessitaria una estructura on poder fer dominades, 

paral·leles etc.. Entre la gent jove la calistènia està prenent 

molt auge, per açò, és necessària la creació d’aquest parc, 

perquè els/les esportistes i/o principiants puguen tenir un 

parc d’entrenament, no solament on exercitar-se, sinó on 

sociabilitzar i ajudar-se mútuament.

-Integració de l’entorn del Palau (conjunt històric): Proposta 

per als pressupostos participatius de l’Associació de Veïns de 

Cocentaina. El Palau és un dels monuments més importants 

del nostre poble. Està declarat Bé d’Interès Cultural, per la 

qual cosa hem de cuidar el seu entorn igual que el cuidem 

a ell. T’ho expliquem en 5 passos, quines són les nostre 

propostes: 1. Soterrament de tot el cablejat que arriba a 

l’edifici. 2. Canvi de l’enllumenament, proposem un arran 

del terra. 3. Cobrir visualment els contenidors de brossa. 

Existeixen cobertes que estèticament són més agradables 

a l’ull. 4. Millorar la zona enjardinada, ja que ara sembla 

que està apedaçada. 5. Millorar la zona de fusta i acoblar 

uns pilons que estèticament siguen més adequats al Palau.

-Rehabilitació de la Casa dels Nanos: La Garbera Cultural 

El Guaret proposa condicionar una casa al carrer de la 

Santíssima Trinitat, propietat de l’Ajuntament, per a convertir-

la en la Casa dels Nanos, un espai físic en ple cor del Raval 

on poder crear i emmagatzemar els principals protagonistes 

de la festa: els Nanos. La Casa dels Nanos és un projecte 

necessari i imprescindible per a salvaguardar els Nanos com 

a festa, una manifestació cultural nascuda del poble que 

volem conservar per al poble i per a les futures generacions: 

la festa dels Nanos ens identifica i ens distingeix i no volem 

que s’acabe perdent.
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Cocentaina inverteix 170.000 euros amb el canvi de vora 
300 lluminàries al Raval i a Gormaig
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la Regidoria 

d'Obres i Serveis, s'està acollint a diverses convocatòries 

per tal de seguir substituint lluminàries antigues (vapor 

de mercuri) per punts de llum de baix consum (led). En total, 

entre les diferents actuacions, està prevista la substitució 

de més de 300 punts de l'enllumenat públic entre les 

ubicades al Raval (centre històric) i Gormaig. “Amb aquestes 

actuacions es persegueixen objectius complementaris”, 

apunta el regidor de l'àrea Marcos Castelló, “com ara 

reduir el consum energètic i l'impacte al medi ambient, 

reduir el cost econòmic en la despesa elèctrica municipal i 

aconseguir una major visibilitat tant per a vianants com per 

a conductors de vehicles; i també seguir millorant l'estat de 

conservació i les instal·lacions del centre històric. A banda 

de les convocatòries que vagen sorgint de forma puntual, 

l'Ajuntament de Cocentaina segueix treballant durant 

l'any amb recursos públics en aquesta mateixa línia de 

sostenibilitat amb l'entorn i d'estalvi”.

La primera de les convocatòries – en execució actualment- 

s'ha portat avant mitjançant Fons Europeus (Diputació 

d'Alacant) dins dels anomenats Plans d'Acció per l'Energia 

Sostenible o Pacte d'Alcaldes per la Sostenibilitat (PAES) 

i recursos del propi de l'Ajuntament de Cocentaina. 

Aquesta actuació ha afectat al barri del Raval (quasi 

executat per complet) i ara a finals de juny-principi 

de juliol començarà la substitució d'enllumenat a la 

urbanització de Gormaig. “La dotació econòmica per a 

la instal·lació de led's a aquestes zones ascendeix als 

més de 170.000 euros. Amb aquesta actuació donaríem 

per finalitzat el canvi de lluminàries en tot el centre 

històric i a la urbanització de Gormaig”, concloïa Castelló.

Per altra banda, l'Ajuntament socialista de Cocentaina 

segueix treballant amb nous projectes i en aquest sentit 

ja s'ha acollit recentment a altra convocatòria autonòmica 

(IVACE- l'Institut Valencià per la Competitivitat Empresarial) 

per completar la substitució de lluminàries públiques al 

barri de Fraga i a la pedania de l'Alcúdia. Aquesta actuació, 

i en cas d'aprovar-se, serà finançada al 50% per les dues 

administracions (local i autonòmica) i tindrà un cost de vora 

35.000 euros. En aquest cas es substituiran al voltant de 

60 lluminàries més.

La firma de cotxes Seat busca 
un nom per al seu futur vehicle

S
eat Toledo, Seat Córdoba, Seat León, Seat Ibiza... des 

de fa anys la coneguda marca de vehicles d’orige 

espanyol, ha acompanyat el seu conegut nom amb 

el de algun lloc d’Espanya que, gràcies a aquest fet, ha 

vist la seua promoció turística elevada a nivell nacional i 

internacional. De ahí que, davant de la proposta de la casa 

Seat de demanar als usuaris que siguen els que proposen 

i voten el nou nom que acompanyarà a l’ultim model 

creat, des de l’Associació Mariola s’ha llençat una intensa 

campanya a les xarxes socials per a aconseguir que el nou 

nom del vehicle siga “Seat Mariola”. El regidor de Turisme de 

Cocentaina, Antonio Hernández anima a tots a participar en 

dita campanya  i aposta com no, per un futur seat Mariola.

L
’equip de govern de l’Ajuntament de Cocentaina ha 

aconseguit els permisos necessaris de la Conselleria 

d’Educació per a la instal·lació temporal d’un alberg 

d’animals als terrenys al voltant de l’ecoparc i institut de la 

nostra localitat.

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, el Regidor 

de Sanitat, Antonio Hernandez i el Diputat a les Corts 

Valencianes Rafael Briet, han estat realitzant les gestions

necessàries amb la Conselleria perquè aquest projecte 

puga fer-se realitat.

Les obres necessàries estan previstes que comencen 

en breu per tal que Cocentaina puga disposar al més aviat 

possible d’aquestes importants instal·lacions per al benestar 

dels animals recollits. 

Cocentaina disposarà d’un 
alberg per animals
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PSOE: 2 anys de govern, 2 anys de servei a la ciutadania

E
l 13 de juny de 2015 un nou equip socialista aconseguia 

el govern de Cocentaina, dos anys durant els quals el 

treball i l’atenció a les necessitats dels contestans i 

contestanes ha sigut la seua màxima.

L’equip del PSOE considera que és la seua obligació 

rendir comptes davant la ciutadania de tot el treball fet fins 

a l’equador de la legislatura, un temps en què l’alcaldessa 

assenyala que “seguim amb el projecte de fer poble en tots 

els sentits, un projecte sòlid per a Cocentaina, la finalitat del 

qual és garantir el benestar de totes les persones”.

El govern socialista es presentava a les eleccions amb un 

programa de 86 propostes i després de 2 anys de govern ja 

han complit amb el 75% del que van prometre als contestans 

i contestanes, tota una demostració de l’esforç i dedicació 

que els 7 regidors i regidores del PSOE fan al seu poble.

Mireia Estepa recorda que quan els regidors socialistes 

van accedir al govern de l’Ajuntament ho van fer amb un 

doble objectiu: “Atendre les necessitats dels veïns i veïnes de 

Cocentaina i complir amb el programa del PSOE. A hores d’ara 

estic molt contenta amb el treball fet, on l’esforç, el sacrifici 

i la constància són la tònica habitual de l’equip de govern”.

A l’equador del govern que acabarà en 2019, el PSOE 

arriba amb importants projectes posats en marxa, dels 

quals assenyalem:

- Obres d’ampliació del Centre de Salut.

- Contractació de persones aturades mitjançant els tallers 

NP PSOE Cocentaina

d’ocupació i els cursos de formació.

- Subvencions per a revitalitzar el comerç i fer-lo accessible: 

ajudes C’Crea i Comerços Accessibles.

- Ampliació de l’espai d’exposició de la Fira de Tots Sants.

- Visites guiades i teatralitzades per al foment del turisme.

- Pressupostos Participatius i web per a votar online.

- Reforma del Camp  de futbol de la Via.

- Construcció de la coberta de la pista exterior de patinatge.

- Col·locació de l’elevador a la FPA.

Aquestes són algunes de les promeses complides pel govern 

socialista, en estudi i pendents d’executar tenen moltes més 

en les quals s’està treballant, com ara la passarel·la de la 

N-340, la conversió de 3 parcs en zones de joc accessibles, 

el projecte de retirada de voreres del carrer Major o la 

reparació i millora d’alguns danys causats per les pluges.

L’alcaldessa fa una valoració més personal i reconeix que 

“és difícil estar al capdavant de l’Ajuntament pensant en el 

benestar de tota la població quan a l’oposició hi ha alguns 

partits que sols es miren el seu melic i viuen en una contínua 

campanya electoral oblidant-se de les persones que ens 

van encomanar la gestió del seu poble”. No obstant això, es 

mostra contenta i explica que està “molt agraïda al poble que 

m’has vist nàixer perquè no hi ha feina més gratificant que 

treballar per Cocentaina, el poble em fa aprendre cada dia. 

Poder ajudar als nostres veïns i veïnes a resoldre les seues 

preocupacions, és el millor premi que oferix esta feina”.
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El president Ximo Puig es reuneix a Cocentaina amb la 
militància socialista de la comarca
Np Pspv-PSOE Cocentaina

E
l president de la Generalitat Valenciana i candidat 

a repetir al capdavant de la secretaria general del 

PSPV-PSOE, Ximo Puig, va mantenir el passat 24 de 

juny una reunió oberta a la seu de l'agrupació socialista de 

Cocentaina (Alacant), on s'ha compromès a apostar per 

"més participació i més democràcia" animant als militants 

a "treballar per a no frustrar el projecte de canvi que iniciem 

fa dos anys amb el Govern de la Generalitat i les alcaldies 

en el 80% dels municipis de la Comunitat".

Puig va atendre les preguntes dels assistents i va estar 

acompanyat en l'acte per l'alcaldessa de la localitat, Mireia 

Estepa i pel diputat autonòmic Rafa Briet, amb els qui 

va compartir "la il·lusió i el compromís de continuar amb 

aquest projecte que aspira a treballar cada dia per i per als 

valencians", segons informava la seua candidatura en un 

comunicat. "En l'anterior Congrés ens marcàrem el repte 

de tornar a presidir la Generalitat després de 20 anys de 

Governs del PP, ara hem de fer un pas més i aconseguir 

consolidar els resultats electorals per a seguir amb la 

senda de les polítiques d'esquerra i de recuperació de 

drets", reivindicava el líder dels socialistes valencians. Per 

açò, davant els militants de la comarca de l'Alcoià-Comtat 

que es van congregar en la seu de Cocentaina, Puig va 

reconèixer la necessitat d'impulsar en aquesta nova etapa 

"grans canvis", però "sense perdre de vista el reconeixement 

de totes aquelles iniciatives amb les quals hem aconseguit 

millorar la qualitat de vida dels valencians, i amb tit aço, 

Cocentaina es una localitat on el socialisme ha interpretat 

la millor partitura possible, un poble honrat i treballador on 

el partit socialista ha estat capaç de fer grans avanços "ha 

conclòs Ximo Puig.

L'acte va comptar amb un moment especialment emotiu, 

que arribava de la mà d'un històric socialista contestà. Es 

tracta d'Enrique Lozano, qui després de molts anys d'una 

militància de cor va lliurar al mateix President Ximo Puig 

el full oficial d'afiliació al Partit Socialista. Enrique Lozano 

té 89 anys i és el major d'una família de tres generacions 

socialistes.
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Col·lectiu-Compromís presenta 10 propostes al romanent 
per a millorar Cocentaina
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha registrat i ha fet 

públiques les seues 10 propostes de cara al romanent 

de tresoreria de l’Ajuntament de Cocentaina. Segons 

explica el portaveu de la formació, Xavi Anduix, “el 

romanent és molt elevat per la Llei Montoro que estrangula 

als ajuntaments i per això, tal com vam proposar als 

pressupostos, caldria baixar els impostos municipals”.

Les propostes fetes pel Col·lectiu-Compromís superen els 

500.000 € i Anduix recalca que “aquestes propostes no van 

entrar en els pressupostos municipals de 2017 i algunes les 

vam consensuar amb l’equip de govern perquè entraren 

en el romanent tal d’aprovar-los els pressupostos. Per això, 

esperem que siguen una sense cap problema”.

Les propostes del Col·lectiu-Compromís per al romanent 

abarquen diferents temàtiques, però cal destacar la seua 

gran reivindicació: l’adequació del carrer Major i adjacents 

per millorar la seua accessibilitat i dinamisme socioeconòmic.

A més a més, des de la coalició contestana han proposat 

la consolidació i posada en valor del torrejó del Castell; la 

reparació i millorar dels pontets de Penella i Benideu; la 

instal·lació de la conxa acústica per al Centre Cultural El 

Teular; la construcció del búlder per a l’escalada; l’adquisició 

de vehicles elèctrics per a treballs municipals; dotar de 

sanitaris públics els parcs del Paquito Chocolatero i la zona 

4:4; l’adequació dels refugis de guerra; el condicionament 

de la via de servei entre Cocentaina i Muro i un parc caní. 

En definitiva, Anduix ha conclós que “aquestes aportacions 

són serioses i realistes per millorar Cocentaina i apostem per 

fer-les realitat amb el suport de la resta de partits polítics”.

Col·lectiu-Compromís conversa sobre justícia i abusos 
bancaris amb el secretari autonòmic de Justícia
NP Col·lectiu-Compromís

E
l passat dimarts 20 de juny, a les 19.30 hores, va tindre 

lloc al Centre Social Real Blanc de Cocentaina un acte 

públic sota el nom “Justícia i clàusules bancàries 

abusives” a càrrec del secretari autonòmic de Justícia, 

Ferran Puchades, organtizat pel Col·lectiu-Compromís.

Segons el portaveu de la coalició a l’Ajuntament, Xavi 

Anduix, “ha sigut un acte interessant per la seua temàtica i 

pels temps que córren. Està damunt de la taula el sistema 

judicial i les clàusules bancàries abusives que han patit 

moltíssims ciutadans. A més a més, sempre és una bona 

notícia que un alt càrrec de la Generalitat Valenciana estiga 

a Cocentaina; i en este cas Ferran Puchades com a secretari 

autonòmic de Justícia.”

El secretari autonòmic de Justícia de la Generalitat 

Valenciana, Ferran Puchades, ha explicat el que suposa 

l’existència de les clàusules abusives en els préstecs 

hipotecaris. A més a més, ha explicat els recursos que 

des de la Generalitat Valenciana s’han posat al servei de 

la ciutadania. Puchades ha destacat el conveni entre la 

Generalitat i els col·legis d’advocats valencians per prestar 

serveis gratuïts d’orientació jurídica i els mecanismes per 

prestar una reclamació a l’entitat bancària o una reclamació 

judicial.

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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El projecte «T’avalem. Descobrint l’entorn» va començar 
a funcionar el passat 1 de juny

I
gual que a la resta de l’Estat espanyol, la reducció de 

l'activitat econòmica ha provocat un dràstic descens de 

la capacitat empresarial i social per a generar llocs de 

treball. La desocupació és ara el principal problema social de 

Cocentaina. Un problema que afecta la ciutadania i davant 

el qual l'Ajuntament no pot quedar al marge. És aquest 

un projecte promogut per l'Ajuntament de Cocentaina, a 

través de la Regidoria de Promoció Econòmica que té com 

a objectiu incrementar l'ocupació de les persones aturades 

menors de 30 anys, amb la finalitat de facilitar-ne la inserció 

laboral tot combinant la formació amb l'ocupació.

Tots els projectes «T’avalem» es desenvolupen a partir del 

programa mixt d'Ocupació i Formació de Garantia Juvenil, 

combinen formació amb treball i tenen una durada de 12 

mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança 

amb el treball o la pràctica professional, que també estarà 

dirigida a l'aprenentatge, la qualificació i l’adquisició 

d'experiència professional.

A Cocentaina, en el projecte participen 10 alumnes, 

treballadors i treballadores, una directora, una docent de 

Turisme i una docent d'Anglés.

Els objectius són potenciar i procurar la inserció sociolaboral 

de l'alumnat i contribuir al seu desenvolupament, tant en 

el vessant formatiu com en el personal, de manera que 

es potencie un coneixement més gran de si mateixos i 

s’afavorisca una millor utilització de les seues capacitats i 

recursos propis.

Durant el projecte s'impartirà el certificat de professionalitat 

denominat Promoció turística local i informació al visitant 

de la família professional d'Hostaleria i Turisme de nivell de 

qualificació professional 3, açò els habilitarà per a ocupacions 

o llocs de treballs com ara Agent de desenvolupament turístic 

local, Tècnic d'informació turística, Informador turístic, Cap 

de l'oficina d'Informació Turística, Promotor turístic, Tècnic 

d'empresa de consultoria turística o Coordinador de qualitat 

en empreses i entitats de serveis turístics.

Les pràctiques corresponents a l'especialitat s'enfocaran a 

la gestió i la promoció del turisme local, per a açò s'utilitzarà 

el servei de Tourist Info de Cocentaina. La ruta circular del 

Castell pel paisatge natural de la Serra de Mariola i la ruta 

Fraga-Alqueria-Fraga per la conca del riu Serpis.

El projecte compta amb una subvenció global màxima 

del SERVEF de 194.529,60 euros per als costos salarials 

del personal directiu i docent, per als costos de formació i 

manteniment i per als salaris de l'alumnat. També compta 

amb una aportació municipal de 3.000 euros destinats a 

l'elaboració de rutes turístiques.

La seu està situada a les instal·lacions del Centre 

Cultural El Teular, centre que compta amb les instal·lacions 

homologades i tot l'equipament i els mitjans necessaris per a 

poder impartir la formació teòrica i pràctica de l'especialitat 

de Promoció turística local i informació al visitant.

El PP presenta les propostes per al romanent pressupostàri 
de Cocentaina
NP Partit Popular de Cocentaina

E
l grup popular de Cocentaina ha presentat les seues 

propostes per al romanent pressupostari d’aquest any. 

Es tracten de mesures sol·licitades per la ciutadania i 

moltes d’elles contemplades ja al programa electoral de la 

formació al 2015.

Els populars al·leguen que algunes d’elles ja s’hagueren 

pogut fer si l’equip de govern del PSPV-PSOE les haguera 

acceptat. Es tracten de la reurbanització de l’avinguda de 

Benilloba, la via de servici que toca la N340 front al parc de 

bombers, l'adequació com a punt d’informació permanent 

de la caseta “Peons Camioners”, la instal·lació d’alguns 

Caniparcs per la localitat, d’una sala búlder per a l’escalada 

i apostar pels punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

En paraules del portaveu Rafa Montava: “aquestes 

actuacions són necessàries per al desenvolupament de 

Cocentaina” no obstant, aclareix que “no creiem que siga el 

més adequat improvisar a aquestes altures de l’any mesures 

per a gastar el romanent, que per altra part existeix perquè 

s’han cobrat impostos de més”.

Rosana Valor, regidora de la formació, aclareix que “es 

tracta de propostes properes al ciutadà que el propi poble 

ens ha fet arribar i que nosaltres intentarem defendre a 

l’Ajuntament”.
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Presentada la Revista-programa i el Cartell anunciador 
de les festes de la Verge del Carme a Cocentaina
Redacció. Foto: Esteban Puerto

E
l  d ivendres 9 de juny, 

l’Església del Salvador va 

acollir la presentació del 

cartell i programa revista de les 

festes de la Mare de Déu del 

Carmen.

Aquest acte és el preàmbul als 

dies gran de la festivitat mariana 

sota l’advocació del Carme que 

en el seu dia varen propagar 

els beats contestans Carbonell. 

Enguany MªLuisa Juan i Rafa 

Bravo s’estrenen com a presidents 

de la confraria, durant tres anys 

estaran al capdavant de la mateixa 

amb la finalitat de seguir fomentat 

la veneració de la Verge del Carme 

i organitzar la seua festa que es 

celebra el 16 de juliol.

Doncs bé, en primer lloc es descobria el cartell que 

anunciarà les festes de la Mare de Déu de les ànimes de 

2017, obra de l’artista contestana Pepa Reig. Pepa Reig 

és llicenciada en Belles Arts en l’especialitat de disseny 

en punt infantil. A l’estiu de 2010 es llança al món de la 

pintura, destacant les seues obres pel colorit i vitalitat de 

les mateixes, utilitzant la tècnica d’acrílic. Pepa és membre 

actiu del col·lectiu d’art local de Cocentaina i ha realitzat 

exposicions tant col·lectives com individuals. Els presidents 

acompanyaren a Pepa Reig en el moment de desvetllar el 

secret millor guardat i el resultat ja es pot veure al carrer. 

És tracta d’una obra molt cridanera, donant-li vida i frescor 

a la festa, tenint com a imatge central a la Mare de Déu del 

Carmen i al fons l’Església de El Salvador. 

Tot seguit, es va presentar el programa revista de festes, 

un llibret que recull no sols els actes de la festa sinó que s’ha 

convertit en un vertader document testimonial de tot el que 

es fa a la parròquia. La revista compleix enguany 19 anys 

i és possible gràcies a la implicació de tota la parròquia de 

El Salvador, els comerços i sobretot gràcies a la comissió de 

la revista que fa 10 anys s’encarrega de la seua publicació. 

Dit document te diferents apartats: les col·laboracions, un 

espai dedicat a la nostra història, les efemèrides, el pregoner 

de l’any passat, el pregoner d’enguany, el cartell i el seu 

autor o el programa d’actes entre altres. La revista va estar 

presentada per Elies Sánchez

Com hem dit abans el dia de la festa és el 16 de juliol, 

dia en que la Mare de Déu del Carmen ix en processó 

pels carrers del Raval acompanyat pels devots, fidels i 

xiquets i xiquetes que han pres la primera comunió, amb 

tot, el dissabte 1 de juliol tindrà lloc el pregó a càrrec de 

Jordi Hidalgo i la imposició dels escapularis als majorals i 

majorales.

Furten a l’Església de El Salvador i profanen el Sagrari

L
a parròquia d'El Salvador de Cocentaina va ser objecte 

d'un robatori en el qual es van sostraure diversos 

objectes de culte i en el qual els lladres van obrir també 

el Sagrari escampant algunes formes pel piso de la capella 

de la Comunió.

La comunitat cristiana de Cocentaina va mostrar la seua 

solidaritat amb la parròquia d'El Salvador davant aquest 

robatori i per aquest motiu l'acte eucarístic que es va celebrar 

dissabte  17 a la nit, en la Vigília del Corpus, es va traslladar 

a la capella de la Comunió amb la finalitat de dur a terme 

“un acte de reparació a l'Eucaristia pels fets de profanació 

del Sagrari”. El robatori tenia lloc en la matinada del dissabte 

17 i ja a la següent setmana ens fèiem ressò d’una bona 

notícia i és que la Guàrdia Civil havia pogut  recuperar els 

objectes furtats en la parròquia El Salvador de Cocentaina. 

En concret es tracta de la relíquia de Sant Hipòlit i també 

un calze d'orfebreria, la copa que s'utilitza en missa per 

a consagrar el vi, i que es va trencar en el transcurs del 

robatori,  a més d'un rosari de plata i altres objectes, que ja 

han sigut retornats al temple.

Tot apunta que el lladre va accedir a la parròquia pel 

sostre i va furtar la relíquia del patró de Cocentaina, a més 

de diversos objectes i 350 euros en efectiu. Sembla que 

després es va dirigir a una vivenda abandonada a prop 

de l'Església, va accedir pel balcó i va deixar allí part dels 

objectes furtats. Els agents de la Guàrdia Civil van detectar 

aquest habitatge, i amb permís del propietari, hi van accedir, 

trobant allí damunt del sofà la relíquia i altres objectes.

Per la seua banda, el lladre va ser sorprès pels agents 

en Alcoi, precisament quan acabava de cometre un altre 

delicte. En eixe moment portava damunt el peu del calze 

de la parròquia, una peça que estava sencera abans del 

succés. La part superior, la copa del calze, l'ha trobada un 

alcoià que l'ha retornat als agents. 
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El Patronat celebra la festa del Cor de Jesús
Redacció. Fotos: Silvia Bot. Fotografia

E
l Patronat de Cocentaina va celebrar la tradicional festa 

del Sagrat Cor de Jesús. Durant tota la setmana un bon 

grapat d’actes han omplert d’activitat molt variada les 

vesprades-nits del patronat: hi ha hagut competició per als 

més menuts (futbolí, tennis taula, escacs, trompa, spinner...), 

concert amb el cor i rondalla l’Amistat, teatre, cinefòrum....

però el dia gran de la festa va ser el divendres 23 de juny.

La jornada va incloure la celebració d'una missa solemne 

en l’Església de Santa María i més tard, sobre les nou de 

la nit, es va iniciar la processó des de les instal·lacions del 

Patronat situades en la plaça Mossèn Eugenio Raduan. En la 

mateixa van participar nombrosos fidels al mateix temps que 

va destacar la presència dels xiquets i xiquetes que enguany 

han rebut la Primera Comunió. Tots ells, en diversos torns, 

es van encarregar de portar la imatge del Cor de Jesús pels 

carrers del casc històric de la Vila Comtal.

Càrites resultats

C
àrites interparroquial ha fet pública la seua Memòria 

anual en la qual ha informat que un total de 397 

persones, van ser beneficiàries de la seua acció en 

2016, un 7 per cent més respecte a l'exercici anterior.

Càrites Cocentaina ha mostrat la seua preocupació amb el fet 

que, a pesar que els indicadors macroeconòmics a la Comunitat 

mostren una lleu recuperació respecte a 2015, aquesta 

millorança no s'aprecia respecte a l'inici de la crisi, en 2008. 

Els responsables de Càrites s'han referit a la cronificació 

de les persones ateses per l'entitat, ja que la situació de les 

famílies i les persones acompanyades per Càrites no millora 

i queden atrapades en realitats d'exclusió de les quals cada 

vegada és més complicat eixir, per la qual cosa les mateixes 

famílies són ateses any rere any. En aquest sentit, han 

explicat que el 79 per cent de les persones beneficiàries 

de Càrites en 2016 són conegudes d'anys anteriors. Cal 

destacar que el 100 per cent dels recursos amb els quals 

conta l'entitat provenen de fons propis a través de donatius i 

col·lectes en una feinana realitzada per més de 40 persones 

de forma totalment desinteressada i, durant tot l'any passat 

han dut a terme  dins de la campanya amb el lema “Cridats 

a ser comunitat”. 

Els júniors Generació Oberta 
organitzen un concurs de 
paelles

A
mb la finalitat de recaptar diners per a les obres 

dels locals parroquials de Santa Maria, els júniors 

Generació oberta van organitzar el primer concurs de 

paelles. Va ser el dissabte 17 de juny i al Pla de la Font. La 

gran calor que feia no va impedir que vora 200 persones 

ens reuniren per confraries i grups d’amics i passaren un 

bona estona en pro dels locals parroquials

Sempere per la seua labor en pro del Patronat. Pepa molt 

emocionada i acompanyada pels seus fills recordava que ella 

sempre havia estat al Patronat i tota l’activitat que allí es feia.

Per altra banda també es retia un homenatge a Joaquín 

Font Pascual pels seus mèrits esportius. Ximo Font, ha 

superat gran reptes atlètics i s’ha convertit en un referent 

esportiu dintre del seu club el Soca Run.

Amb un sopar de germanor en el mateix mati del Patronat, 

es posava punt i final a aquesta festa del Sagrat Cor de Jesús.

La festa del Sagrat Cor de Jesús va finalitzar amb una ‘Dansà 

Infantil’ en el pati del Patronat i el lliurament dels trofeus 

de les diferents competicions esportives celebrades en els 

dies previs. També es va fer un reconeixement a Pepa Pérez 
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L’associació de comerç El Comtat de Cocentaina llança la 
campanya d’estiu
Redacció

H
em de parlar d’un nou èxit del quinto i tapa. Un 

esdeveniments on els establiments participants van 

superant-se any rere any i on cada vegada hi han més 

consumidors que ja dijous ixen per fer la ruta corresponent. 

El quinto i tapa s’ha convertit en un clàssic del mes de maig 

i ha estat un encert crear diferents rutes gastronòmiques. 

El quinto i tapa també ha tingut la seua recompensa entre 

els participants perquè s’ha repartit xecs per valor de 100 

euros en cada una de les rutes i a més hi van haver premi a 

les fotografies dels comensals. La llista dels guardonats és la 

següent: Ruta 1.: Fran García Vidal; Ruta 2.: Cristian Llopis 

Pascual; Ruta 3.: Milagro Rodríguez Gonzalez i Ruta 4.: 

Mario Argüelles Gonzalez. Pel que respecta als guanyadors 

de fotografia, el quadre queda conformat de la següent 

manera: Ambient.: Milagro Grau; Tapa.: Raquel Sepe; i la 

foto Simpàtica.: Isabel Sancho.

Una vegada finalitzada ja la campanya del quinto i tapa, 

l’associació ja es planta en l’estiu i en aquest 2017, comprar 

als nostres comerços ens pot dur una moto, sí, sí el que 

llegiu. L’associació de comerç local ha apostat for per la 

campanya estiuenca i és per això que per als usuaris que 

realitzen les seus compres als establiments associats des 

de l’1 de juliol fins el 9 d’agost, se’ls donarà unes paperetes 

participatives per poder concursar i endur-se una moto.

El sorteig es realitzarà de manera pública per a que tothom 

puga ser testimoni del mateix al llarg d’eixa mateixa vesprada 

9 d’agost, en els mitjans de comunicació locals i també a 

les xarxes socials ja informaran del lloc on es realitzarà dit 

sorteig. 

Tanmateix, l’associació de comerç El Comtat de Cocentaina 

està pendent d’altres activitats a realitzar durant la setmana 

festera i un any més, si res no falla, estaran present en el 

concurs radiofònic de “Música i festa”.

L’associació presidida per Jordi Vañó es conscient de 

la necessitat de menejar-se, d’eixir al carrer i fer activitats 

atractives per als usuaris (recordem el dia del llibre on les 

tres llibreries associades van traure els seus llibres i a més 

van oferir animacions per al públic infantil) i és per això que 

tenen previst realitzar campanyes i seguir organitzant moltes 

activitats aptes per a tots els públics, és una associació 

jove i dinàmica i que te moltes idees per tal de fer valdre el 

comerç local.

Que Cocentaina te comerç, està clar i que està més viu que 

mai també...ara sols resta que el client confie en ells, perquè 

son de casa, li donen vida a un poble...i a més, comprar en 

els nostres establiments ve sobre rodes!!!!
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Regidoria de Medi Ambient
Què hem fet?

- Horts urbans ecològics.

Durant el mes de juny, s'ha engegat la convocatòria per 

a sol·licitar una parcel·la en el programa d'horts urbans 

L’Alcavonet. S'han presentat 8 sol·licituds a aquest programa 

que tindrà una part d'assessorament i formació per a tots 

els participants, com també el cultiu de productes i llavors 

de temporada com de varietats locals.

- Ús racional de l'energia

En col·laboració amb la Diputació d'Alacant i dins del 

programa PAES, s'ha realitzat una xarrada a la Casa de la 

Joventut amb la finalitat d'acostar a la ciutadania consells de 

bones pràctiques sobre l'ús de l'energia en les nostres cases 

i llocs de treball. Adoptar xicotets gestos i hàbits que generen 

eficiència energètica en el nostre entorn i afavoreixen la 

reducció d'emissions a l'atmosfera i, així mateix, conèixer 

quin tipus d'electrodomèstics són més eficients a l'hora de 

comprar-los.

Consells per a l'estiu:

L'aigua és un recurs fonamental per a la vida tal com la 

coneixem: dues terceres parts de la Terra són aigua, i el 

70% del nostre cos és aigua. No obstant això, és el recurs 

més amenaçat en el món. Et presentem uns consells per a 

estalviar aigua en activitats diàries. Recorda que un xicotet 

canvi per a tu representa un gran benefici per al planeta.

Pots començar ara mateix. No importa si ho fas a casa, 

al treball o durant les vacances. Com?

1.No utilitzes llavadores ni rentavaixelles a mitja càrrega. Si 

estàs pensant de comprar algun d'aquests electrodomèstics, 

assegura't que tinguen l'etiqueta d'eficiència A, que és la 

que garanteix un 50% de l'estalvi d'aigua i electricitat.

2.Usa aixetes monocomandament. El degoteig de les 

aixetes és un dels enemics més habituals de l'estalvi d'aigua. 

Controla-ho amb aixetes monocomandament o amb aquells 

dissenyats especialment per a aquesta finalitat. Un problema 

de les aixetes monocomandament és que, si s'obrin a la 

meitat, entre la calenta i la freda, gasten aigua calenta, 

encara que no arribe a eixir calenta.

3.La dutxa abans que el bany. Si segueixes aquesta 

recomanació, al final de l'any pots estalviar fins a 30.000 

litres d'aigua. A més, en dutxar-te pots usar capçals de 

baix consum; altres persones són partidàries de posar una 

cassola per a arreplegar l'aigua mentre aquesta es calfa.

4.Si tens plantes, procura que siguen autòctones. Les 

plantes que ja estan habituades al mitjà no necessiten ser 

regades amb assiduïtat. A més, rega-les a primera hora del 

matí o a última de la vesprada.

5.No rentes el cotxe a casa: porta’l a un autorentat. Aquests 

llocs estan condicionats per a l'estalvi de l'aigua. En cas que 

no pugues, adapta les teues mànegues perquè dosifiquen 

la quantitat d'aigua.

6.Instal·la cisternes amb doble descàrrega. Es calcula 

que es poden estalviar almenys 6 litres d'aigua en cada 

descàrrega. Si no pots instal·lar-ne, introdueix una botella 

de plàstic en la cisterna; el volum que ocupa la botella serà 

la quantitat d'aigua que estalvies en cada descàrrega.

7.Compra només productes indispensables. Tingues en 

compte que en comprar més articles estàs impulsant-ne 

la fabricació de nous, una cosa que per a les empreses 

significa, entre altres coses, consum d'aigua i energia. En 

canvi, si optes per un consum responsable, contribuiràs a 

frenar la superproducció.

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

Isabel Sancho ADL/MEDI AMBIENT
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Publicació de Festes 2017
Redacció. Fotos: Silvia Bot.Fotografia

L
a Publicació va anunciar el passat dissabte 24 de juny 

l´arribada de les festes de moros i cristians de Cocentaina 

en honor a Sant Hipòlit Màrtir que se celebraran entre 

el 11 i el 14 d'agost. L’acte fester va donar inici a les 19:00h 

des de la Plaça de la Vila i abans de la desfilada l’alcaldessa 

de Cocentaina, Mireia Estepa li encomanava a Hipòlit 

Borrás, president de la Federació Junta de Festes, la missió 

d’organitzar les festes morocristianes.

A continuació es va interpretar l'Himne de Festes 

amb l’Ateneu musical que per a l’ocasió va interpretar 

“Atheneum” d’Enrique Alborch. Per la seva banda la Colla 

de Dolçaines i Tabals Mal Passet obria la comitiva amb el 

pasdoble “Cavalló” d’Iñaki Lecumberri

Els primers a desfilar van ser els publicadors del bàndol 

cristià amb Maria del Mar Albaladejo de la Filà Gentils com 

a formadora i a ells els van seguir els del bàndol moro sota 

les ordres del formador de la Filà Guàrdia Jalifiana Sahorins, 

Franjo Reig. Després va ser el torn dels Publicadores 

Infantils i en aquest cas les forces de la creu van tindre a 

Marc Domínguez de formador (Filà Gentils) mentre que a 

les forces mahometanes va assumir aquest paper Franjo 

Reig Seguí  (Filà Guàrdia Jalifiana).

En finalitzar l´arrancà els Publicadors adults van desfilar 

pels principals carrers del Raval i la Vila per recórrer el mateix 

trajecte de la Primera Diana i els menuts es van dirigir al 

monument de Sant Hipòlit ubicat a la Plaça Alcalde Reig 

per fer una ofrena floral . La jornada va finalitzar amb les 

primeres 'Voltetes' del calendari fester que van arrancar a 

les 11h de la nit.

Ja a partir de la 1 de la matinada hi va haver revetlla a la 

plaça del Mercat amb l’actuació del dj  Bertomeu.

D’aquesta manera, comença el compte enrere per a les 

festes de 2017. Mentre tancàvem aquesta revista tenia lloc 

la presentació de càrrecs festers, director del l’himne i cartell 

anunciador, una informació que els oferirem en la propera 

revista del mes d’agost.

I parlant de festes, si que els podem dir que la Federació 

Junta de Festes de moros i cristians Cocentaina ha aprovat 

per unanimitat que l´entrada de Moros i Cristians torne a 

començar a les 7 de la vesprada en compte de a les 8 tal 

i com s´havia fet en els últims tres anys.  La proposta fou 

recolzada per 15 dels 16 Caps de Filà ja que un no estava 

present en l´assemblea. Cal assenyalar que aquesta decisió 

s’ha pres perquè hi ha dues filaes que celebren el seu 

75 aniversari  (Mudèjars i Bequeteros) i per tant trauran 

esquadra especial el dia de l’entrada i es pretén que aquest 

acte no s’acabe tant tard.

Resposta molt positiva del món fester davant la 2ª Marató 
de Donació de Sang

P
er segon any consecutiu dirigida en principi a tot el 

món fester, però oberta a tota la població, el dissabte 

17 de juny el hall del Centre Cultural El Teular va acollir 

la 2ª Marató de Donació de Sang a Cocentaina. Una crida 

solidaria que forma part de la celebració del Dia mundial del 

Donant de Sang, i que va tindre lloc des de 9:30 del matí. 

Diversos comerços contestans també van col·laborar en 

aquest dia tan especial i solidari, i així es va poder entregar 

un xicotet detall amb cada donació, sense oblidar que una 

donació pot aplegar a salvar 3 vides.

A banda dels premis individuals, assenyalar que les dues 

filaes que més gent van aportar van ser els Gentils i els 

Maseros, ambdues filaes van ser guardonades amb un cuixot.
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Bàndol cristià
FORMADORA: Mª del Mar Albaladejo Sánchez
GENTILS: Sergio Moncho Moya
CAVALLERS DE LLÚRIA: Marcos Albors Moltó
CONTESTANOS: Leticia Sanjuan Climent
CONTRABANDISTES: Noelia Sellés Valor
CAVALLERIA MINISTERIAL: Manuel Moya Moltó
MASEROS: Mateo Monar Miralles
CREUATS: José Luis Reig Carbonell
ALMOGÀVERS: Quique Camallonga Martínez

Unió Musical Contestana: “Sara” pd José Rafael 
Pascual Vilaplana i “Al cel” pd Francisco Valor

Bàndol moro
FORMADOR: Franjo Reig Insa
GUARDIA JALIFIANA: Paula Reig Palacios
KABILENYOS: Estefania Sala Serrano
BEREBERES-BORTS: Rubén Colomina Arroyo
BEQUETEROS: Ana López Brtons
LLANA: Alicia Soler Moltó
MULADÍS: Federico Ruíz Micó
MANTA ROJA: Borja Molina Pérez
MUDÉJARS: Lidia Ribelles Damià

Societat Ateneu Musical de Cocentaina: “Franjo 
el sahorí” pd Josep Vicent Egea

Publicadors infantils
BANDOL CRISTIÀ
FORMADOR: Marc Domínguez Amat
GENTILS: Manel Cortés González
CAVALLERS DE LLÚRIA: Pòlit Torró Jordá
CONTESTANOS: Martina Juan Sanjuan
CONTRABANDISTES: Júlia Hernández  Sellés 
CAVALLERIA MINISTERIAL: Paula Santonja Moya 
MASEROS: Xavi Gisbert González
CREUATS: Fabiola Alijo Reig 
ALMOGÀVERS: Paula Gómez Camallonga 

BÀNDOL MORO
FORMADOR: Franjo Reig Seguí
GUARDIA JALIFIANA: Marta Amat Doménech
KABILENYOS: Erika Dris Sala 
BEREBERES-BORTS: Mauro Colomina López
BEQUETEROS: Aitana Sanchis López
LLANA: Cristina García Pérez
MULADÍS: Lia Calatayud Pascual
MANTA ROJA: Bruno Barrachia Giner
MUDÉJARS: Laia Hernández Ribelles 
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Gran participació dels jubilats de Cocentaina en la seua  
setmana cultural
Joan Jover i Domínguez

L
’Associació de Jubilats i Pensionistes de Cocentaina 

va celebrar la seua Setmana Cultural del 22 al 28 de 

maig. La nova Junta de l’Associació, encapçalada pel 

seu president Vicent Cortés, va organitzar una gran varietat 

d’actes, tant culturals com esportius i d’esbargiment. Tots 

els actes celebrats van comptar amb una gran participació 

per part de pensionistes i públic en general.

Just encetaren la setmana el dilluns dia 22 a les 10 hores 

a la sala d’actes del Centre Social, amb un “Matí de portes 

obertes”, realitzat pel grup de gimnàstica de manteniment, 

que ens feren una demostració de les activitats que 

desenvolupen en aquest taller durant tot l’any, sota la 

direcció de la seua professora Miracle Aguado.

El dimarts dia 23, a les 12 hores i al mateix centre, la 

Rondalla i Coral l’Amistat celebraren un emotiu concert 

dedicat tant a usuaris com a familiars, treballadors i 

voluntariat, tant del Centre de Respir com d’AFAMA, 

comptant, això sí, amb la seua col·laboració. Fou un Concert 

ple de sentiments i d’emotivitat davant d’un públic tan 

especial, on molts d’ells ja no saben qui són ni on són, però 

nosaltres sí que sabem qui són i el que han sigut.

El dimecres dia 24 varen tindre un dia ben complet 

d’activitats: a les 12 hores, al monestir de la Mare de Déu del 

Miracle, celebraren una missa en memòria dels companys 

que ja no són amb nosaltres, la qual va estar solemnitzada 

per la Rondalla i Coral l’Amistat, que va interpretar la missa 

escrita pel socarrat José Francisco Molina Pérez. L’eucaristia 

va estar presidida per mossèn Eduardo Rengel, que en 

l’homilia va ressaltar la important llavor de les persones 

majors en la transmissió de la fe i de les tradicions del 

nostre poble.

També el dimecres, al Centre Social, es va celebrar el 

dinar de germanor que, com cada any, convoca a un bon 

grapat de socis, el qual es va desenvolupar enmig d’un gran 

ambient d’alegria i d’harmonia. En aquest acte, la Junta 

directiva de la UDP ret un homenatge a un dels seus socis 

més majors i que merescudament aquest any va ser per a 

Amparo Albors Maíquez, la qual en tot moment es va sentir 

molt ben acompanyada per la seua família i companys. 

Amparo, força emocionada, va donar les gràcies a tots els 

presents, en particular a la Junta Directiva de l’Associació, 

per haver pensat en la seua persona, per la qual cosa es 

sentia plena de goig i d’alegria.

En la taula presidencial, acompanyant a l’homenatjada, 

estaven els presidents de la UDP provincial i local, Josep 

Ballart, i Vicente Cortés i el diputat autonòmic, Rafa Briet; 

tots ells van tindre paraules d’ànim i de suport cap a 

l’Associació. Igualment, van felicitar i donar l’enhorabona a 

Amparo Maíquez per aquest senzill, però sincer homenatge.

El següent acte de la vesprada va tindre lloc a la sala 

d’actes del mateix centre, amb una xarrada força interessant 

a càrrec del psicòleg i director d’AFAMA, José Manuel 

Ponsoda Tornal, amb el tema: “Envelliment Actiu”, mostrant-

nos un camí de com envellir positivament, tenint la nostra 

ment sempre activa, vivint i compartint el dia a dia sempre 

amb alegria.

Tot seguit, va actuar el grup de Gimnàstica de Manteniment 

sota la direcció de Miracle Aguado i el grup de ball de 

saló dirigit per Maite Blanquer, els quals ens feren una 

demostració de balls alegres i divertits plens de ritme i 

d’alegria, amb unes coreografies molt ben sincronitzades. 

La vesprada va finalitzar a la mateixa sala a bon ritme, amb 

ball per a tots.

Ja el dijous dia 25 a les 18 hores i al mateix centre, es va 

realitzar una apassionada partida múltiple d’escacs, entre 

la jove promesa Diego López Shchukina, contra 8 veterans, 

el que va ser tota una exhibició de joc per part d’aquest jove 

jugador. Aquesta competició d’escacs va ser entre joves 

promeses i entusiastes veterans.

Tot seguit, es va celebrar el lliurament de trofeus de les 

diferents modalitats esportives que amb anterioritat han 

estat celebrant-se, totes patrocinades per l’Ajuntament de 

Cocentaina i la UDP el Comtat, en les quals es van donar 

els següents resultats: en joves promeses d’escacs, campió 

Diego López; segon classificat Ivan Tortosa. Campió de 

veterans, Andrés Cano; i segon classificat Francisco Insa.

En Petanca: campions la parella formada per Isabel i 

Andrés; subcampions Baltasar i J. Juan. Cotos: Primer 

classificat la parella formada per Hipólito Pérez i Luis 

Calatayud; segons classificats Vicente Pérez i Tomás 

Bautista.
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Billar, modalitat lliure: campió Andrés Cano; i subcampió 

Juan Pozo; modalitat a tres bandes: Campió Andrés Cano; 

i subcampió Mario Llinares. Aquest acte va estar presidit 

per la nostra alcaldessa, Mireia Estepa, i la regidora de Fira, 

Mariona Carbonell, com també pel president de la UDP, 

Vicent Cortés. Des d’ací felicitar als guanyadors, i donar 

les gràcies a tots els participants en aquests jocs de taula.

El divendres dia 26, la festa es va celebrar al parc del 

Ferrocarril, lloc ideal per a passar un dia de pinyata; aquest 

acte té molt de ressò per part de tots els socis, al mateix temps 

que representa una satisfacció per a la Junta Directiva el fet 

de reunir al voltant de dues-centes persones, tots asseguts 

en una llarga taula que s’havia preparat per a l’ocasió. La 

Junta va treballar de valent amb la col·laboració d’alguns 

socis i sòcies preparant plats individuals per a l’aperitiu i les 

postres a base de les famoses cireres de Benimarfull. Tot 

seguit, degustàrem el tradicional plat de paella.

Ja el dissabte dia 27, a les 18:30 hores i al Centre Cultural 

el Teular, la Rondalla i Coral “l’Amistat”, sota la batuta del seu 

director, Rafael Cantó Almeria, va realitzar un extraordinari 

concert amb un gran repertori de peces musicals, algunes 

de les quals tenien certes dificultats interpretatives, però que 

amb la mestria del director van saber superar-les posant-

li ganes, treball i, sobretot, molta il·lusió. Així ho va saber 

apreciar tot el públic present, amb calorosos aplaudiments 

i corejant moltes de les populars cançons. 

Per a tancar una setmana farcida de tan variades activitats, 

ho feren amb un extraordinari concert líric, organitzat pel 

Certamen Coral Fira de Tots Sants, titulat «Ressonant 

en Amor». El recital va anar a càrrec de l’alumnat de les 

escoles de música de les comarques de l’Alcoià, el Comtat 

i la Vall d’Albaida, acompanyats al piano pel mestre Joanjo 

Albinyana, sota la direcció del professor de cant Raúl Belda 

Jover. A tots ells, les més expressives gràcies per la seua 

participació en la Setmana Gran de les persones majors.

Tots els actes i actuacions celebrats en aquesta Setmana 

Cultural han comptat amb el suport de les regidories de 

Cultura i de Benestar Social de l’Ajuntament de Cocentaina. 

Així mateix, també van comptar amb la col·laboració de 

Ràdio Cocentaina, la veu del Comtat.

Fins ací hem volgut deixar constància escrita de totes 

les activitats que han realitzat els membres de l’Associació 

de Jubilats i Pensionistes encapçalats per la seua Junta 

Directiva. Esperem que el pròxim any puguem continuar 

celebrant una altra setmana tan especial i poder estar de 

nou tots presents.
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Teló Teatre estrena la comèdia “Taxi” en l’obra d’estiu

C
ostera amunt estan ja els assajos de la comèdia 

anglosaxona de Ray Cooney titulada “Taxi”, estrenada en 

1983 i que ha estat traduïda a trenta i cinc idiomes, estant 

durant dotze anys amb gran èxit en el West End de Londres.

Comèdia, que el grup estable contestà Teló Teatre els 

oferirà i que estem segurs que serà un nou èxit per afegir al 

grup que any darrer any, ens abasteix d’unes bones vetlades 

teatrals per a que el públic  contestà gaudisca de l’art de Talía.           

Aquest muntatge en el Palau, col·laborant amb la Festa 

des de fa 35 anys, per aquestes dates la representem 

juntament amb la Junta de Festes de Moros i Cristians- i en 

aquest any, en que celebrem el nostre 50 Aniversari- hem 

triat aquest vodevil com és “Taxi”, amb una obra refrescant 

per a la nit del dia 30 de Juliol a les 22 hores, dirigida per 

Ángel Fernánez

 Estarà interpretada  per Luis Reche en el paper 

protagonista, com és el personatge de Frank un taxista 

que porta una doble vida. La resta de personatges estaran 

interpretats, per Lara Calafat i Yolanda López en el papers 

de Mary i Bárbara. El personatge de l’amic Joan, serà 

Antonio Flores, mentre que el veí Jordi, el personificarà Aitor 

Teló Teatre

Pascual; el sergent Teruel serà Dani Martínez i el sergent 

Porter Ángel Pérez.

Tot està ja  costera amunt en els darrers assajos d’aquest 

mes per a divertir al públic contestà, i us convidem per a 

que vingau a passar una nit refrescant, picant i divertida, 

esperant que una vegada més, el nostre grup estiga a l’altura 

que vostès -el nostre públic- és mereixedor.

Per a les  reserves d’entrades trucar als telèfons: 96-559-

23-85/620-727-289/686-909-662

Romu Simfònic triomfa en el Teular
Redacció

M
és de 2 anys de faena prèvia. Tres reconeguts 

mestres de nivell internacional adaptant per a gran 

format musical obres de Romu Agulló. Setanta 

músics professionals de primera línea de totes les nostres 

comarques amb els seus instruments a punt.... Tot idoni i 

a punt per a que el 10 de juny el públic gaudirà del concert 

“Romu Agulló Simfònic”.

I les expectatives, no van decebre perquè la nit del 10 de 

juny va ser una d'eixes vesprades al Teular que difícilment 

s'oblidaran. Ple fins la bandera i amb un públic expectant i 

totalment entregat al gran espectacle que se li oferia, tots els 

espectadors gaudiren de valent en la interpretació dels 70 

musics professionals que conformaven la “Diania Simfony 

Orquestra” que s'estrenava davant del i que va oferir 8 

peces d'aquest reconegut internacionalment compositor 

contestà adaptades a gran format junt a la peça que va obrir 

el concert, una peça simfònica que sonava per primera volta 

en directe obra del director de l'orquestra Ramon Garcia. 

Durant vora 2 hores, i tema a tema, les composicions 

de Romu Agulló, ja de per si melodioses i plenes de bona 

música, van lluir com mai i es van vestir de mil colors gràcies 

a tot el ventall de possibilitats que dona l’arranjament per 

a una orquestra simfònica completa. Tres arranjadors de 

primer nivell en l’àmbit nacional i internacional i un director 

de primera línia li van donar una nova vida a 8 conegudes 

peces de Romu Agulló, algunes ja premiades en els 

Hollywood Music Awards, i altres concursos als EEUU, en 

diferents medalles d'or, plata i bronze.

Romu Agulló, també va estar sobre l’escenari, en aquest 

cas acompanyant amb la seua guitarra en 5 dels 8 temes.

El concert presentat per la nostra companya Milagro Sellés 

va estar enregistrat i en breu es posarà a la venta per a que 

pugem recordar eixos instants en que Romu ens va fer vibrar.
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La Colla Mal Passet viatja a Silleda (Galícia) a l’encontre 
“Dia da Música, ecos do Mediterráneo”

E
l passat cap de setmana del 17 de juny la Colla Mal 

Passet ens vam desplaçar fins a la localitat gallega de 

Silleda, on vam participar en la desena edició de la 

jornada "Dia da Música" que organitza la Banda de Música 

Municipal de Silleda i que enguany estava dedicada a la 

música mediterrània i en especial a la música tradicional 

del País Valencià.

L'encontre va començar divendres amb una visita guiada 

per la zona i un sopar de germanor amb la Banda i els 

altres grups participants que foren els Dimonis Rafolins de 

l'Alqueria d'Asnar i el Grup de Danses la Falaguera de Muro.

Dissabte començarem el dia a les 11:00h amb un 

passacarrer pels carrers del poble junt als Dimonis Rafolins 

fins el lloc on férem el concert didàctic, una roureda 

meravellosa. En aquest concert mostrarem al públic el que 

son els nostres instruments tradicionals, la dolçaina i el 

tabal, interpretant marxes mores i cristianes, pasdobles i 

obres per a colla com "Herbero de Mariola" amb melodies 

tradicionals com El Tio Pep i Serra de Mariola.

Ja per la vesprada la Banda va oferir el seu concert on 

la Colla va col·laborar en la marxa cristiana "Xamarcai" i 

la marxa mora "Ben Al-Sahagui" de Francisco Valor, que 

va ser l'encarregat de dirigir-les. També vam interpretar 

"Muixerangues al Cel" obra per a dolçaina solista i banda 

de Juan Carlos Sempere Bomboí, dirigida pel director titular 

de la banda el contestà Rafa Agulló Albors. En aquest 

concert també van actuar el grup de danses La Falaguera 

interpretant obres com "La Granaïna del Tio Palero". El 

concert va acabar amb un arranjament de cançons populars 

valencianes on vam poder escoltar als xiquets de l'escola 

de música de Silleda cantar cançons en valencià com La 

Manta al Coll, El Tio Pep o Serra de Mariola.

Per acabar el dia ho vam fer de la manera més valenciana, 

amb paella i olor a pólvora. Vam sopar una paella gegant 

amb junt a més de 500 persones i per acabar la nit i posar 

el punt i final a aquest encontre els Dimonis Rafolins van 

oferir un tradicional correfoc amenitzat per la nostra Colla.

Va ser una experiència molt enriquidora junt a la Banda 

de Silleda i els altres grups participants, i des de la colla 

volem donar la més sincera enhorabona pel bon tracte i 

la magnífica organització i en especial al seu director Rafa 

Agulló donar-li les gràcies per confiar amb nosaltres per a 

aquesta edició, és molt gratificant veure com un socarrat 

és tant reconegut i porta el nom del seu poble amb orgull 

allà on va.

Mateo Barrachina presenta el llibre “Cançons de tota la vida”

E
l Centre Cultural El Teular va ajuntar música i lletres, 

amb l'esperada presentació que va tindre lloc el 

dimecres 14 de juny. Es va presentar el llibre “Cançons 

de tota la vida: el cant popular contestà a l'escola”, una gran 

recopilació realitzada pel contestà Mateo Barrachina. El 

llibre parteix del seu treball final de grau i ha aquest llibre ha 

estat publicat per l'Ajuntament, la Diputació i la Universitat 

d'Alacant. Ens trobem davant un llibre molt pràctic en el que 

el que es pretén es preservar en el temps eixes cançons de 

tota la vida. Va ser una presentació molt especial en la que 

a més, va estar molt ben acompanyat pels cors infantils del 

col·legi del Convent de Sant Francesc d’Assís i el cor del 

col·legi Real Blanc. Les seues veuetes dolces sota la direcció 

de Quino Palaci i Jesús Maria Úbeda, van aconseguir que 

el públic tornara a la infantesa amb eixes cançonetes de 

tota la vida. En el mateix acte, presentat per l’historiador 

contestà Pablo León, el propi autor, Mateo Barrachina va 

Redacció

Colla Mal Passet

acompanyar als músics amb el tabal.

El llibre es pot descarregar de manera on-line.
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Extraordinari i emotiu concert de «La Paloma» i «La 
Lira» a Muro

E
l  passat  27 de maig, 

l’Orquestra de Pols i Plectre 

“La Paloma” va realitzar 

un extraordinari concert al 

poble de Muro, a l’auditori Pepe 

Prats de “la Casa de Ferro” 

juntament amb la Rondalla de 

Pols i Plectre “La Lira” de Muro.

El concert va estar organitzat 

per la Rondalla “La Lira” de 

Muro amb motiu de retre-li un 

homenatge a un amic músic, Antonio Jordà Ivorra, més 

conegut com “Toni el de les llimonaes”, el qual recentment 

ens va deixar a causa d’una greu malaltia. Toni va ser durant 

molt de temps i fins al seu traspàs, membre actiu d’aquestes 

dues veteranes entitats musicals, en les quals era molt volgut 

i estimat pel seu bon fer i la seua bonhomia. 

Toni va ser per a tots els que el coneixíem tot un exemple 

de fortalesa davant de les adversitats que ens porta la vida. 

A més, era una persona que no sabia dir que no, quan li 

demanaven la seua col·laboració musical en diferents grups 

musicals, del nostre entorn.  

El concert va ser força emotiu per la càrrega de sentiment 

i emotivitat que comportava aquest homenatge, per part de 

“La Paloma” i de “La Lira”, entitats que, com hem dit abans, 

amb la seua música van voler retre un humil, però merescut 

homenatge a una persona senzilla i que durant un grapat 

d’anys va formar part d’aquestes dues famílies musicals.

En la primera part va actuar l’Orquestra de Pols i Plectre 

“La Paloma”, amb una programació molt acurada, però 

sobretot amb molt de sentiment. En primer lloc, interpretaren 

una dolça partitura japonesa «The Son Of Japonese Autum» 

Joan Jover i Domínguez

de Yasuo Kawahara. Continuant 

amb la fantasia de «La Fiesta 

del Grano», de Marius Maciotti. 

Seguida d’un clàssic pasdoble 

dianer «Suspiros del Serpis», 

de José Carbonell García. Ja 

fora de programa van interpretar 

la jota de la Dolores de Tomás 

Breton. Tot el públic que omplia 

la sala va esclatar amb calorosos 

aplaudiments i va premiar així la 

seua actuació.

En la segona part va ser el torn de la Rondalla de Pols 

i plectre “La Lira”, amb una programació força atractiva: 

van interpretar en primer lloc «Recuerdo Florido», dit 

també «El Vals de Rossi». Seguida d’un pasdoble dianer, 

«Emi», de José Alcaraz Ramis. Van continuar amb una 

barreja de bandes sonores de pel·lícules tan famoses com 

Doctor Zhivago, Lawence de Arabia, El Padrino, etc. Del 

compositor cordovès Eduardo Lucena interpretaren «Celebre 

Habanera»; i tancaren la programació amb la suite «Una 

Noche en Calatayud» de Pablo Luna.

En finalitzar aquest emotiu concert, els presidents de “La 

Ploma” i de “La Lira”, José Luis Agulló i Rafael Torregrosa, 

els quals, en nom de les dos entitats musicals, li lliuraren 

una placa commemorativa d’aquest concert homenatge a 

la filla de Toni, Maite Jordà Calbo, la qual força emocionada 

va donar les gràcies a tots els músics i els va agrair tot el 

temps que havien  compartit amb el seu pare. 

Quan un amic se’n va, un poc de nosaltres se’n va amb ell, 

però un poc d’ell també es queda amb nosaltres. Gràcies, 

Toni, per haver compartit una llarga i sincera amistat.

El guanyador d’un Óscar per la banda sonora de “El 
cartero” estarà en el Sent-me Cocentaina 2017

A 
hores d’ara ja està tot llest per a que arranque el Sent-

me Cocentaina 2017 (del 10 al 15 de juliol), ja saben 

la setmana de la música en majúscules sota la direcció 

del mestre contestà Ignacio García Vidal.

Enguany el concert central del Sent-me que es durà a 

terme el dimarts 11 de juliol a les 22:30h al Pati d’Armes del 

Palau Comtal comptarà amb la participació del reconegut 

bandoneonista uruguaià establert a Itàlia Héctor Ulisses 

Passarella qui actuarà com a solista en el concert que oferirà 

l'Orquestra Simfònica Nacional Juvenil d'Uruguai, dirigida 

pel mestre Ariel Britos, dins de la programació de Sent-me 

Cocentaina 2017. 

Héctor Ulisses Passarella és considerat un dels més 

brillants bandoneonistes del món, compositor i director de 

tango. En 1995 va guanyar l'Óscar per la seua interpretació 

de la banda sonora original de la pel·lícula "Il Postino" ("El 

cartero"). 

Les entrades per al concert es troben ja a la venda a 
un preu únic de 12 euros en la Casa de la Joventut de 

Cocentaina. Telèfon 965592795. L'aforament és limitat.
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La UA impartirà sis cursos d’estiu en la Seu Universitària 
de Cocentaina

L
'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, Eva Valero, 

directora del Secretariat de Seus Universitàries de la 

UA, i el coordinador acadèmic de la Seu, José Luis 

Todolí, han presentat aquest matí en Roda de Premsa 

el programa de Cursos d'estiu “Rafael Altamira” de la 

Universitat d'Alacant.

L'alcaldessa ha destacat la fructífera col·laboració entre 

ambdues institucions i l'elevat interès de les propostes dels 

cursos estiuencs en aquesta edició 2017. El programa de 

Cursos d'estiu de la UA inclou un total de 54 propostes 

estiuenques i sis d'aquests cursos s'impartiran en la Seu 

Universitària de Cocentaina. Eva Valero ha destacat en la 

seua intervenció que el programa de cursos a Cocentaina 

respon a una important aposta per la temàtica educativa, 

ja que la Seu d'aquesta localitat “sempre s'ha caracteritzat 

per la innovació educativa i per una forta implicació del 

col·lectiu docent”. En aquest sentit, Valero ha volgut posar 

l'accent en la sinergia existent entre la UA i l'Ajuntament en 

l'elaboració del programa de cursos, i ha agraït a l'alcaldessa 

la seua implicació, l'impuls i fins i tot la demanda de cursos 

específics. De la mateixa manera, Valero ha destacat la labor 

duta a terme pel coordinador acadèmic de la Seu, José Luis 

Todolí, qui ha declarat que “els cursos comptaran amb 

primers espases i s'impartiran en clau didàctica, perquè 

el contès siga accessible tant per a especialistes com para 

qualsevol persona interessada en el tema”.

La directora de seus universitàries ha afegit també les línies 

prioritàries que han guiat la confecció del programa general 

d'aquesta edició 2017: el caràcter professional i el contingut 

aplicat. Concretament, la tecnologia, la formació en educació, 

l'enfocament d'Igualtat, l'agroeconomía i l'aprenentatge del 

valencià seran els protagonistes d'enguany en la Seu de 

Cocentaina. D'acord amb aquesta línia estratègica prioritària 

d'oferir cursos de marcat caràcter professional i contingut 

aplicat, el programa per a Cocentaina inclou la “VI Trobada 

d'innovació educativa: Nous escenaris, noves mirades”, 

que donarà començament dilluns 3 de juliol. Aquest curs 

té com a objectiu conèixer i entendre l'educació des de 

diferents perspectives, com l'escola lliure, l'escola tradicional 

i l'escola innovadora. La segona proposta, també amb 

temàtica educacional, és el curs “El model educatiu del 

Projecte Roma: Teoria i pràctica. Construint comunitats de 

convivència i aprenentatge a través de projectes de recerca 

en les aules d'Infantil, Primària i Secundària” (del 5 al 7 de 

juliol), que donarà conèixer el model educatiu del Projecte 

Roma des de la pràctica en Infantil, Primària i Secundària 

en col·legis i instituts. Durant el desenvolupament del curs 

es treballaran els canvis en la construcció del coneixement 

en l'aula a través de projectes de recerca; com fer que 

l'aula siga una comunitat de convivència i aprenentatge; 

s'abordarà l'aprenentatge cooperatiu i pautes per a viure 

en democràcia, posant en valor les diferències humanes, 

no com a defecte o xacra social, per a construir una escola 

sense exclusions.

L'agroeconomía serà la protagonista de la tercera 

proposta estiuenca amb el curs “Oli, l'or líquid. Elaboració, 

agroeconomía i química de l'oli” (del 5 al 7 de juliol). Aquest 

curs proporcionarà una base de coneixement dels processos 

de la seua elaboració, els aspectes agroeconómicos de 

l'obtenció i cures de la matèria primera, de les propietats 

físic-químiques i el seu efecte en la classificació dels 

diferents tipus d'oli. Aquesta proposta inclou una visita a 

una almazara i un tast d'olis. “L’autoaprenentatge com a 

recurs per al professorat de valencià” (del 7 al 8 de juliol) se 

centrarà en la formació del professorat i mostrarà diversos 

recursos en línia amb els quals el docent de valencià podrà 

ajudar als seus alumnes a consolidar els coneixements 

que necessita un aprenent. “Eso en femení. Materials amb 

perspectiva de gènere per a treballar en Secundària” (del 17 

al 19 de juliol), tindrà com a objectiu donar visibilitat en els 

continguts de Secundària i Batxillerat a les dones i la seua 

aportació en diverses qüestions de coneixement des de la 

perspectiva d'igualtat, així com aportar eines pràctiques 

al professorat per a confeccionar referents femenins, en 

l'àmbit de les humanitats, amb les quals treballar en l'aula. 

I l'últim dels cursos, que s'impartirà del 17 al 21 de juliol, 

estarà dedicat a la comunicació en Internet, amb el títol 

“Redacció per a internet. La il·lusió de conversar” un curs 

que ajudarà a PIMES, autònoms i creatius a comunicar amb 

major efectivitat.

SEU UNIVERSITÀIRA DE COCENTAINA
Edif. Centre Cultural el Teular, planta baixa

Tel. i fax: 965590214
Horari: de 9h a 14h de dilluns a divendres

A/e: seu.cocentaina@ua.es
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Actuació del taller de teatre FPA Beniassent

E
l divendres 19 de Maig i en el Centre Cultural 

el Teular, el Taller de Teatre Fpa Beniassent, 

va posar en Escena un muntatge teatral 

El Micro Teatre son representacions curtetes, 

fetes per a grups reduïts o per a tallers de 

teatre, que van aprenent i introduint-se en este 

meravellós món de la escenificació.

Va ser una vetlada molt interesant, i entretinguda, 

on els alumnes van fer passar una estona molt 

agradable a tota la gent que va acudir .

És un taller que al llarg de quasi vint anys que 

es va posar en marxa, encara que ha passat per 

moments baixos, ha sabut esforçar-se i treballar 

per aconseguir que ara siga un referent i mostre 

al exterior, els treballs i les activitats que es fan 

a l’escola.

Tenim que pujar a la FPA Beniassent i quedaríem 

bocabadats al veure la quantitat i qualitat de les activitats 

que es desenvolupen en aquest centre.

I tornant a l’activitat que estàvem comentant, i tant i com 

deia el títol van ser quatres moments. On es van tractar 

temes d’actualitat, molt interesants, però en clau de humor.

Els alumnes i les alumnes es van esforçar i multiplicar , 

fins aconseguir una interpretació quasi perfecta.

Els quatre moments , van ser el següents: “TEORIA DEL TOT 

I TOT”. Son moments inesperats on moltes vegades, un mal 

entès o circumstàncies imprevistes condueixen a un final feliç.

Intèrprets: OLGA: Mensa Picher i VIOLETA: Mari Carmen Jover. 

El Segon Moment es titulava: “ DESARREGLOS”, i tractava 

d’un tema de molta actualitat, on els fills a vegades sense 

voler……abusen un poquet dels pares, deixant-los el 

“Cuidao” dels nets.

Interpretes: MERCEDES: Mari Angeles Giner; GLORIA: 

Milagro Valls i CAMBRERA: Merlyin Fermino Silva.

El tercer moment es titulava: “XARRA, XARRA, QUE JO 

FARÉ EL QUE EM DONE LA GANA”. On es va posar de 

manifest “la pressa” que moltes voltes els fills  tenen de 

portar als pares a les Residències de la Tercera Edat.

Interpretes: SALUS: Encarnita Cortés; NORA: Maria Luisa 

Carrión; FILL: Joan Aura i NOTARIA: Rosa Oltra.

El quart moment titulat, “SOLTA’T”, tracta el problema del 

suïcidi, però d’una manera tan original i novedosa que va 

resultar fins i tot graciosa al llarg de la representació.

Interpretes: AGRANADORA: Mari Luz Aura i EMPRESARI: 

Mustaphà Darouich.

Podem resumir que els actors i actrius del Taller de Teatre, 

cada vegada estan a més gran altura i van demostrar que 

l’esforç d’assajar i anar a classe totes les setmanes, va 

produint fruits, i molt bons.

La gent se’n va eixir molt contenta i fins i tot algú molt 

sorprès del resultat.

La posada en escena tanca el teatre a les escoles d’aquest curs

E
l divendres 2 de juny per la nit els joves actors 

contestans vivien la seua nit especial  ja que més de 

50 xiquetes i xiquets posaven en escena l'obra escrita 

per a l'ocasió per Mari Carmen Seguí i que portaven assajant 

des del passat mes de gener. Una nit de molts nervis però 

també de molta il·lusió per posar en escena el que havien 

assajat i aprés durant l’any en l’extraescolar del teatre a les 

escoles que imparteix el grup local Teló Teatre (Real Blanc, 

Sant Joan Bosco i convent).

Segons ens explicava la presidenta de Teló teatre, Maruja 

Giner,  tant l'autora de l'obra com la resta de l'equip de Teló 

Teatre estaven molts satisfets del resultat, així com de la 

resposta del públic. Ara resta descansar als col·legis i tornar 

amb força el proper curs.
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Jo de major vull ser... periodista
Ceip Real Blanc

E
l passat 30 de maig els alumnes de primer del CEIP 

Real Blanc realitzaren una visita a Ràdio Cocentaina. 

Una activitat inclosa dins del projecte dels oficis que 

hem treballat a l'àrea de Naturals i de l'entrevista en Llengua. 

Allí els alumnes es convertiren en periodistes durant un dia 

i feren preguntes als locutors, intercanviant així els papers. 

També visitaren i descobriren els seus espais: la redacció, 

la discoteca i la sala de gravació. Però el més interessant i 

esperat per tots van ser les preguntes que feren els alumnes, 

comprometedores i d'allò més espontànies, tot en un absolut 

directe. Una experiència que ha estat molt enriquidora i 

profitosa on els xiquets no sols s'han deixat sentir sinó que, a 

més a més, han après coses tant importants com el respectar 

el torn de paraula, fer preguntes, escoltar, conèixer un espai 

més del poble,... Hui les seues veus ja estan enregistrades 

i guardades en els arxius de Ràdio Cocentaina formant part 

del record des de l'experiència. 

Des d'aquestes línies, i en nom de l'escola, volem agrair 

a l'emissora la seua invitació i el haver-nos fet possible 

descobrir la ràdio.
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Excursió al cap i casal

P
er reforçar i complementar el temari de 2n d’ESO, 

els professors Enric Moltó, Alejandro Barber i Vicent 

Luna del Departament de Geografia i Història de l’IES 

Pare Arques, vàrem organitzar una excursió a la ciutat de 

València el passat dijous 1 de juny.

L’Edat Mitjana és el període històric que més es treballa 

en aquest curs, i el cap i casal ens ofereix un bon grapat de 

monuments i institucions d’aquesta època que tot valencià 

hauria de conèixer. Començàrem per la Llotja de la Seda, per 

copsar la puixança i riquesa de la ciutat de València al segle 

XV, el segle d’or valencià. Tot seguit una guia ens ensenyà 

el Palau de la Generalitat, seu de la Generalitat Valenciana i 

un dels pocs edificis d’origen medieval a Europa, d’estil gòtic 

civil, igual que la Llotja, i que es manté com a seu del govern 

i de la institució que el va construir, la Generalitat del Regne 

de València. A les dotze en punt,  i a la porta dels Apòstols 

de la catedral, vam poder assistir al mil·lenari Tribunal de 

les Aigües. Un  tribunal format per un representant de 

cadascuna de les comunitats de regants de les vuit sèquies 

que formen la Vega de València. Abans de la següent activitat 

programada, encara vam tindre temps per pujar a les Torres 

de Serrans, construcció també d’estil gòtic i que fou una 

de les entrades a la ciutat emmurallada. Des de dalt de tot 

les vistes són espectaculars. Per últim, i abans de dinar, 

vam fer una visita a les Corts Valencianes. Només entrar 

ens mostraren el conegut quadre de la Batalla d’Almansa, 

aquella desfeta que va suposar la pèrdua dels nostres furs 

i institucions per les imposades de Castella. Els valencians, 

malauradament, a hores d’ara encara podem constatar 

com aquella desfeta d’Almansa, encara avui “a tots ens 

alcalça”. La guia ens ensenyà una a una les dependències 

d’aquest Palau de Benicarló i ens portà a l’hemicicle on es 

reuneixen els nostres diputats i diputades, tot i explicat a 

l’alumnat el seu funcionament. Vam eixir amb la sensació 

que allí dintre els nostres representants, amb la nostra ajuda, 

estan construint el futur del País Valencià. A continuació 

vam agafar l’autobús per dirigir-nos a El Palmar. Després 

de dinar en un restaurant, encara hi teníem programat un 

itinerari en barqueta per l’Albufera: les canyes, la boga, la 

Mata de Fang, les llises, l’ànec cullerot...

De tornada a casa, mentre per a l’alumnat  aquella 

excursió significava pràcticament la fi del curs, per a un de 

nosaltres significava molt més, no sols acabava un curs, 

sinó pràcticament tota una etapa.

Vicent Luna i Sirera
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És el món dels ibers, encimbellats al capdamunt de pujols

J
a fa uns quants anys que amb l’alumnat de 1r d’ESO  

de l’IES Pare Arques anem a visitar el poblat iber de 

La Bastida de les Alcusses de Moixent. Enguany els 

professors del Departament de Geografia i Història, Alejandro 

Barber, Enric Moltó i Vicent Luna, vam  voler tornar a anar-hi, 

i a més a més sol·licitar que en la mateixa visita l’alumnat 

pogués participar en un taller de joieria.

La visita a aquest jaciment consta de tres parts. El taller 

de joieria abans esmentat, on una professora del Museu 

de Prehistòria de València els explica com els ibers feien 

aquelles joies, tot i facilitant-los materials perquè ells 

puguen practicar; una visita guiada a les restes d’habitatges 

i perímetre del poblat pròpiament dit; i, a més a més,  

l’entrada a l’interior d’una casa ibera reconstruïda. Tot un 

matí ben aprofitat per recordar i reforçar continguts del 

temari treballats a l’aula i aprofundir en el món dels ibers.

Allí dins d’aquella casa, i mentre Lupe els feia les 

explicacions pertinents, no vaig poder evitar imaginar qui 

hauria pogut viure-hi: Són els primers rajos de llum que 

entren per la petita finestra, el dia comença a clarejar i el 

guerrer s’ha llevat sol·lícit. No és un iber qualsevol, és el cap, 

el capitost del poblat. Al seu costat està l’amatent esposa 

ajudant-lo a vestir-se: les sandàlies, les gamberes, la túnica 

curta ajustada amb un ample cinyell de cuir ben treballat i un 

fermall de bronze, i al pit porta un dur pectoral, ben subjectat 

amb dues corretges. La nit anterior ha estat repassant la 

caetra, la llança, també el solliferreum, el casc de bronze 

amb el plomall vistós i no se n’ha oblidat d’esmolar molt bé 

la preuada falcata. Ella s’ha vestit molt ben abillada i com 

una dama ibera: amb unes llargues enagües i damunt una 

vistosa túnica ben ajustada a la cintura i un mantell subjectat 

amb fíbules. Un vel cobreix el cap, coronat amb una 

diadema i còfia. Als peus s’ha enfundat les seues babutxes 

i ara resten les joies. D’una arqueta ha tret el collar, les 

torques i dues arracades, les ínfules laterals, els anells, els 

braçalets i polseres. La claror ja deixa entreveure tot l’interior 

de la casa, és  la més gran de tot el  poblat, també la més 

ben situada. És d’una sola planta, té quatre estances i un 

petit corral,  els fonaments de pedra, parets de tova lluïdes 

amb fang, sostre de fusta amb branques de la vegetació del 

voltant. Ací i allà plats, gerros, kálathos, àmfores i també un 

teler, i en un racó un altar amb ex-vots i figures de terracota. 

Fora de casa se sent el moviment dels cavalls i genets que 

esperen nerviosos les ordres del seu general, del líder. Avui 

serà un dia que tot el poblat iber de la Bastida recordarà, 

alguns no tornaran però s’hi juguen el futur. És el món dels 

ibers encimbellats al capdamunt de pujols, de ciutats-estats 

que lluitaran pel control del seu territori, de l’aigua, les rutes 

comercials i les mines de metalls. És el món dels edetans, 

també dels contestans i ilercavons, dels poblats del Puntal 

dels Llops d’Olocau, Tos Pelat de Moncada, la capitolina 

Edeta i del Castellet de Bernabé a Llíria,  del Puig, de la 

Serreta d’Alcoi i la Lukentum d’Alacant, de Los Villares de 

Caudete i la Seña de Serrania, el Castellar de Meca d’Ayora, 

del Tossal de l’Alcúdia d’Elx i la Illeta  de Campello. El dia 

ja ha despuntat i la dama i el guerrer surten de casa. Ella 

somrient, ell persuasiu, ben preparat pel combat. No és un 

iber qualsevol, és el cap dels ibers de La Bastida de Moixent.

Vicent Luna i Sirera
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1R Premi Sambori de la Comunitat Valenciana, 1r Cicle 
de primària
Ceip Sant Joan Bosco

Q
uan vam començar a fer el Sambori, Tiguida ho tenia clar, volia que el seu conte fora la història de la seua vida.

Aquest conte ens ha costat més d’una llàgrima, perqué és una narració molt emotiva que ens transmet valors tan 

importants com l’amor i l’amistat.

Tots els companys i mestres del Bosco, volem felicitar-la per haver estat guardonada amb el 1r premi Sambori de la 

Comunitat Valenciana, però sobre tot felicitar-la per ser una personeta meravellosa.

Enhorabona Tiguida!!
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CEIP Sant Joan Bosco. Una comunitat orgullosa de l’escola 
publica

D
avant les declaracions que s'han anat fent durant 

aquest últim mes i en les quals sembla que no siga 

necessària la unificació del CEIP Sant Joan Bosco, 

ni la construcció d'unes noves instal·lacions educatives, la 

Comunitat Educativa del Bosco volem traslladar a l'opinió 

pública aquest escrit perquè servisca d'al·legat de defensa 

de l'educació pública de qualitat.

Per a poder oferir una educació pública de qualitat és 

necessària la implicació de la societat. Ens sembla una 

vergonya que, en un municipi xicotet, com és el nostre, 

s'entre en polèmiques per defensar un centre públic 

en detriment d'un altre, quan considerem que, tenint 

únicament dos col·legis públics, tots som necessaris per a 

formar a les futures generacions que seran els veïns i veïnes 

de Cocentaina.

També fa falta per a oferir una educació pública de qualitat 

la implicació de la Comunitat Educativa (professors, famílies 

i alumnes) que en el cas del Bosco és del 100%. A més, és 

necessari comptar amb unes instal·lacions i infraestructures 

que permeten dur a terme el procés educatiu en condicions 

adequades per a tots els implicats (professors, alumnes i 

famílies).

Davant l'evident falta d'informació sobre la situació del 

CEIP Sant Joan Bosco manifestada en les declaracions 

realitzades en diferents mitjans de comunicació locals, volem 

aportar dades que demostren perquè la unificació del Bosco 

segueix sent una necessitat bàsica per a aquest poble i la 

seua Comunitat Educativa.

Encara que tots dos edificis estan en bon estat, cadascun 

es troba en una part del poble, separats per 800 metres 

i travessats per la N-340. Amb 355 alumnes, les seues 

respectives famílies i 27 professors, l'organització del dia a 

dia, les despeses econòmiques derivades de la duplicitat, 

així com els problemes d'infraestructures i seguretat són un 

llast que el centre porta assumint des de fa quasi 30 anys.

Problemes organitzatius: els professors especialistes 

(anglès, música, informàtica, educació física), educador 

i fisioterapeuta han de traslladar-se d'un centre a un altre 

diverses vegades al dia. També és complicat organitzar 

reunions intercicle, de claustre i de comissions, ja que el 

professorat es troba dividit entre les dues ubicacions del 

Bosco. El mateix succeeix quan cal realitzar una activitat 

amb tot l'alumnat, una part s'ha de desplaçar bé siga al 

Bosco I o al Bosco II. A més, les famílies amb xiquets en 

els dos centres han de fer malabars a l'hora de deixar-los 

i arreplegar-los, recorrent en temps rècord el poble d'un 

centre a un altre.

Problemes econòmics: el CEIP Sant Joan Bosco té assignat 

el mateix pressupost que un col·legi a l'ús, que compte amb 

unes instal·lacions situades en un mateix lloc. No obstant 

açò, es veu obligat a duplicar partides de despesa: menjador, 

llum, aigua, calefacció, gimnàs, etc. 

Seguretat i manques en les instal·lacions: a l'espera 

de l'anhelada unificació, l'administració responsable no 

ha anat adaptant els edificis del centre a la normativa 

vigent. Cap de les dues construccions està adequada a la 

LOMCE, mancança d'aules ad hoc per a música, idiomes, 

informàtica, biblioteca, religió, gimnàs, aules de suport, 

així com dependències complementàries com a despatxos 

per a direcció, secretaria, equips docents o per a reunió 

de l'AMPA, que només estan disponibles en un dels dos 

edificis. Els serveis d'infantil no estan dins de la classe, el 

gimnàs del Bosco I està en un semisoterrani i els xiquets 

han de traslladar-se d'un centre a un altre per a realitzar 

les activitats extraescolars (caminant prop d'un quilòmetre 

que separa tots dos edificis, creuant la N-340, ploga, faça 

fred o calor).

Només hi ha una escala d'eixida en tots dos centres (no hi 

ha d'emergència). Les instal·lacions s'han anat adequant per 

iniciativa del propi col·legi i amb ajuda en diverses ocasions 

de l'equip de govern de l'Ajuntament: un magatzem que 

s'ha convertit en el despatx del psicopedagog, una sala de 

lectura compartida amb sala de reprografia, etc.

Barreres arquitectòniques: encara que a l'interior s'han 

anat suprimint les barreres arquitectòniques amb la 

instal·lació d'un ascensor i elevadors en les escales, l'accés 

a les pistes i el gimnàs del Bosco II encara ha de realitzar-se 

per unes escales o camp a través (rampa de terra).

Les reivindicacions de millora es remunten a gener de 1989, 

quan se sol·licita per escrit, a la Conselleria d'Educació, la 

necessitat d'unificar les instal·lacions del col·legi. Davant la 

no resposta d'Educació, el Consell Escolar del Bosco remet 

un escrit de reclamació en 1995 i que a partir de llavors 

reenvia cada any fins a 2006, data en la qual se afegeix 

a aquesta demanda el Ple de l'Ajuntament de Cocentaina. 

En 2008 s'anuncia l'inici de la redacció dels projectes 

necessaris que finalitzen 2011. En 2016 la Conselleria 

d'Educació publica una llista de prioritats per a centres 

educatius i en la qual la unificació del CEIP Sant Joan Bosco 

apareix prevista per al segon semestre del 2017. Al febrer de 

2017 es comunica que l'inici de les obres es retarda un any 

per a revisar els projectes ja que s'han detectat irregularitats 

en els documents redactats per CIEGSA. S'emplaça data 

d'inici de l'obra a setembre de 2018.

No obstant açò, i malgrat tots els problemes, travetes, 

mentides, retards, la comunitat educativa del Bosco 

treballa amb vocació per transmetre una educació pública 

de qualitat, basada en valors com el respecte, la inclusió, 

la col·laboració o la companyonia, convençuts que només 

així podem construir una societat justa i solidària per als 

nostres fills.

Sabem que la nostra necessitat és real i estem convençuts 

que al setembre de 2018 començaran les obres. Per a 

finalitzar, volem convidar al nostre col·legi a totes aquelles 

persones que vulguen conèixer-nos. Obrim les nostres portes 

per a rebre-us i explicar-vos tot allò que vulgueu.

La Comunitat Educativa CEIP Sant Joan Bosco.
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Servei Social especialitzat d’atenció a la dependència de 
l’Ajuntament de Cocentaina

E
xtracte de la carta enviada als ajuntaments per part 

de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat 

i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra Jarque, el 13 de 

juny de 2017.

Serveis Socials Generals

Tinc el plaer de comunicar-vos que hui s'ha publicat en 

el DOGV el Decret 62/2017, de 19 de maig, del Consell, 

pel qual s'estableix el procediment per reconéixer el grau 

de dependència a les persones i l'accés al sistema públic 

de serveis i prestacions econòmiques.

Entre altres coses, aquest nou decret unifica la normativa 

autonòmica en matèria de dependència, agilita els 

procediments i amplia la xarxa pública de valoracions. Així 

mateix, inclou mesures com ara permetre la compatibilitat 

entre serveis, a més d'afavorir la promoció de l'autonomia 

personal.

En relació amb els terminis, fixa procediments 

independents per a les resolucions de grau i del Programa 

Individual d'Atenció (PIA) que, fins ara, es dictaminaven en 

una mateixa resolució i provocava retards, ja que fins que 

no estiguera aprovada i notificada la proposta del PIA no es 

podia continuar amb el procés.

Ara, quan les preferències exposades per la persona 

interessada coincidisquen amb l'informe social d'entorn, 

s'emetrà automàticament la resolució aprovant el PIA, la 

qual cosa agilitzarà els procediments i reduirà terminis i 

tems d’espera.

A més, es regula per primera vegada el procediment 

de revisió del grau de dependència i els trasllats entre 

comunitats autònomes.

Volem destacar especialment el paper fonamental que 

tindreu els Serveis Socials Generals en els processos 

de valoració. Gràcies a la vostra col·laboració podrem 

millorar sensiblement el sistema d'atenció i valoració de la 

dependència, millorar la qualitat de vida de les persones 

en situació de dependència i aconseguir que, per fi, la Llei 

39/2006 es puga complir plenament.

Aquest nou decret també implica que hagen canviat els 

models normalitzats de sol·licitud i d’altres tràmits, que 

s'han d'utilitzar a partir de l'entrada en vigor d’aquest, és a 

dir, l'endemà de la publicació.

Agraint-vos per endavant la vostra implicació i cooperació, 

sense les quals aquest treball no seria possible, m'acomiade.

Rebeu una afectuosa salutació.

A MÉS A MÉS

EL PROGRAMA DE SERVEIS SOCIALS RESPIR MUNICIPAL I 

L'ASSOCIACIÓ AFAMA ASSISTEIXEN A L’ACTUACIÓ DEL COR I 

RONDALLA “L'AMISTAT”.

El passat 23 de maig i amb motiu de la celebració de la 

setmana cultural de l'Associació dels Jubilats i Pensionistes 

“UDP El Comtat”, el Cor i Rondalla «L'Amistat» va preparar 

una actuació per als usuaris i usuàries del centre Respir i 

Afama. Vam gaudir d'una jornada molt animada en la qual 

es van cantar cançons populars. Per a acabar, vam compartir 

una "picadeta". Des d'ací donar les gràcies a l'associació de 

jubilats i pensionistes i al cor i rondalla «L'Amistat», perquè 

sempre compta amb el Centre Respir per a compartir i 

gaudir.

ACTIVITATS INTERGENERACIONALS AL CENTRE DE RESPIR 

MUNICIPAL

En el programa Respir disposem d'un calendari d'activitats 

anuals en el qual els centres educatius de la localitat 

participen. Des d'ací aprofitem l'ocasió per a donar les 

gràcies als centres educatius per la seua aportació amb 

les activitats intergeneracionals i desitjar-los un bon estiu.

El passat 12 de juny vam rebre al centre de "Respir" 

l’alumnat de sisé de Primària del col·legi públic Sant 

Joan Bosco, amb qui es va realitzar un taller de pintura. 

Posteriorment, ens van delectar amb un concert amb 

diferents instruments musicals. Per a finalitzar, vam prepar 

un xicotet aperitiu entre rialles i balls.

Aquest tipus d'activitats promouen la relació entre 

persones de diferents edats, incrementa el vincle entre elles, 

a més de fomentar el respecte i la tolerància.

XERRADES INFORMATIVES

Al mes de juliol, les poblacions de Millena i Balones 

tindran una xerrada impartida per l’equip de professionals 

i voluntariat de SOLC. Aquestes activitats formen part de 

la campanya de conscienciació que l’entitat programa a la 

nostra comarca en coordinació directa amb el Departament 

de Benestar Social del nostre Ajuntament.
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Teatre Identitas
Afama Cocentaina

E
l passat 17 de Juny  vam poder gaudir d’una magnífica 

interpretació i posada en escena de l’obra de teatre 

anomenada “Identitas”. Va aconseguir remoure als 

espectadors  diverses emocions  degut als diferents traumes 

vitals que presenten els personatges, i fent-nos reflexionar 

sobre  l’identitat de l’ésser humà i la seua pèrdua, tal i 

com ocorre amb els malalts d’Alzheimer. Finalment, ens 

ha permès descobrir qui era realment el protagonista, el 

pacient nº56, qui aconsegueix captar la nostra atenció 

durant tota l’obra. 

Volem aprofitar aquestes línies per mostrar el nostre 

agraïment a Andrea Tárraga, la directora de l’obra i Laura 

Sempere, la productora. Així com als excel·lents actors i 

actrius i la resta de membres que conformen la companyia, 

per brindar-nos el seu art i la seva col·laboració. Vos 

desitgem molt d’èxit en els pròxims projectes!

Il·lusiona´t per al suport de persones amb diversitat funcional

E
l 3 de juny en les XXIV Hores Esportives de Cocentaina 

vam fer una Competició de Tennis Taula – Discapacitat 

Intel·lectual - Modalitats .-Habilitats en el Gimnàs FPA 

del Poliesportiu Municipal. Lliurament de Trofeus.- 1º Luis 

Prats - 2º Juan Sánchez .

I el passat 14 de juny vam anar a Rio Safari Elx, convidats 

per la Fundació Rio-Safari Elx (Projecte Tao) per a realitzar 

amb els nostres xics una Teràpia amb Lleons Marins. Aquesta 

Fundació és una entitat sense ànim de lucre que sorgeix per 

a oferir beneficis i millores a col·lectius necessitats i en risc 

d'exclusió social, en aquesta Teràpia Assistida es treballen 

quatre àrees : l'emocional, la psicomotriu, la social i la 

cognitiva. La particularitat dels lleons marins consisteix que 

són molt dòcils, aprenen fàcilment i mostren una conducta 

molt positiva amb les persones .El nostre agraïment a la 

Fundació , a la seua terapeuta Maria Galvañ i al seu equip

En el nostre mur de facebook teniu un video de la Teràpia 

que es va realitzar.



ESPORTS38 Revista El Comtat juliol 2017

El CD Contestano dona a conèixer les primeres renovacions 
i les noves incorporacions per a la temporada 2017-18

E
l CD Contestano comença a confeccionar el planter  

amb les primeres renovacions, aquestes vénen 

encapçalades pels tres jugadors locals de la zona d'atac.

Mateo Molto, Octavio Truja i Adrian Palací, són els tres 

primers a unir-se a l'equip que intentarà un altre any més 

salvar la categoria de la Regional Preferent. Fet que des que 

en 2010-11 amb ells al capdavant, aconseguiren l'anhelat 

ascens, i que ara segueixen amb la mateixa il·lusió que per 

aquell temps.

Des del club estan molt contents de poder comptar amb 

ells una temporada més, i esperen que no siguen els únics 

jugadors locals que s'unisquen al club. Fet molt important 

en la idea que té el club per a la nova temporada.

Després de les primeres renovacions anunciades, arriben 

al CD Contestano les dues primeres incorporacions per a la 

pròxima temporada.

El primer d'ells és un conegut per a l'afició local, Otón 

Merín Torró (07/06/1998) porter local que va jugar a 

Cocentaina fins a edat d'aleví, i ja en categoria infantil va 

ser fitxat al CD Alcoiano on s'ha format fins a la temporada 

passada i on formava part del juvenil de nacional.

D'altra banda i al costat d'Otón, arriba Alejandro Gabriel 

Furtado Crodara “Uru” (13/03/1998), jugador natural de 

Montevideo però resident a Castalla. Aquest jugador pot 

actuar en qualsevol de les posicions d'atac, aportant qualitat, 

polivalència i gol a l'atac rojillo.

Amb aquestes dues incorporacions el club dota de joventut 

i frescor a l'equip, on se segueix treballant per a anunciar 

més renovacions en els pròxims dies. També cal ressaltar 

que s'aconsegueix portar a un altre jugador local i ja van 4, 

fet que ens enorgulleix ja que saben que a Cocentaina hi ha 

molts jugadors en nivell per a estar en l'equip.

Quadre d’honor de les 24 hores esportives

U
n any més, els esportistes locals i comarcals de 

diverses modalitats van concentrat la seua activitat 

a la localitat contestana: el divendres 2 de juny i 

dissabte 3 de juny tenien lloc a Cocentaina la 39 edició de 

les 24 hores esportives.

Un cap de semana intens amb l’esport com a senyera. 

Abans de la final de futbet sala, l’Ajuntament de Cocentaina va 

voler homenatjar Montse Brotons, i va ser ella l’encarregada 

de fer la treta d’honor.

 Els campions d’aquesta XXXIX edició de la festa de l’esport 

contestà han sigut aquestos. 

-En Futbol Sala, 1r Bar El Pasaje, 2n AV Bar Insa.

-En Futbol 7, 1r Pizzería La Forqueta/Plásticos Maya, 2n 

Patronat. 

-En Bàsquet V Memorial Vicente Giner, 1r Iris A, 2n Iris B. 

-En Hoquei Patins,1r Sel. Comunitat Valenciana, 2n H.C. 

Cocentaina.

-En Futbol Senior, 1r Esides Caramanchel, 2n Cocentaina CF.

-En Calix, 1r Amigos del Calix, 2n Bar Avenida.

-En Caça i Tir, 1r Senior Miguel Cano, 1r Veterà Jose 

Estarlich, 1r Junior Jonathan Almendros, 1r Equips Francisco 

Gilabert, Enrique Agulló, Diego Galera, Juanmi Gómez.

-En la Cursa-Cross, (Soca run) 1r Masculí Jorge Tormo, 

1r Femení Elia Moya.

-En Tenis, 1r Individual Juan Mestre, 2n Individual Javi 

Ramírez, 1r Dobles Juan Mestre i Micki Vidal, 2n Doble 

Héctor Miñana i Samuel Fenollar.

-En Escacs, 1r Senior Diego López, 2n Yolanda Monllor, 1r 

Aleví Nicolás Colomina, 2n Iván Tortosa, 1r Benjamí Adrián 

Avramescu.

També hem de tindre present al Centre Excurssionista 

contestà que va fer la seua excurssió acabant la marxa en 

el mateix poliesportiu.

Enhorabona a tots!!!
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Rafa Valls disputarà la Volta que torna a tenir pas per 
la nostra comarca

E
l ciclista contestà Rafa Valls ha sabut que disputarà la 

Volta a Espanya, que comença el pròxim 19 d'agost en 

la localitat francesa de Nimes amb una contrarellotge 

per equips de 14 quilòmetres.

El ciclista del Lotto Soudal encara albergava alguna 

esperança de tornar al Tour de França després del seu 

excel·lent Dauphiné, però la dirección tècnica del conjunt 

belga ha preferit apostar per una esquadra que recolze a 

l'alemany André Greipel en els sprints i les possibles fugides 

del belga Thomas De Gendt. D'aquesta manera, el contestà 

serà la basa del Lotto Soudal per a la general d'una ronda 

espanyola que tornarà a tenir dos finals en la nostra província 

en els deu primers dies de la carrera.

La Volta arribarà a la comarca en la vuitena etapa, 

programada per al dissabte 26 d'agost, amb arribada en 

Xorret de Catí després d'eixir en la localitat murciana d'Hellín.

Hi haurà pas per Alcoi en el quilòmetre 129 de carrera 

després de l'ascensió dels ports de Biar i Onil, tots dos de 

tercera categoria, i després l'escamot seguirà en direcció 

a Ibi per a afrontar els últims trenta quilòmetres de l'etapa. 

L'endemà s'eixirà d'Oriola i l'etapa acabarà en el Cim del 

Sol de Benitaxell, de primera categoria. Seran dues etapes 

que Rafa Valls coneix a la perfecció i en les quals tractarà 

de brillar. El contestà té previst parar ara després del seu 

excel·lent bec de forma en la Dauphiné on va acabar dècim 

de la general i novè en l'etapa que va decidir la carrera 

considerada com un assaig general abans del Tour de França.

Valls es va colar entre Froome i Comptador, els dos grans 

favorits juntament amb Richie Port per a guanyar la pròxima 

ronda francesa. El ciclista del Lotto Soudal, va debutar 

aquesta temporada amb un setè lloc de la general a Austràlia 

en el Tour Down Under, després va ser catorzè en Abu Dabi.

Hoquei club Cocentaina

U
na vegada tancades les llistes definitives de la Selecció 

Valenciana Sub-16 masculina i Sub-18 femenina, el 

hoquei club Cocentaina es mostraba satisfet perquè 

en dites llistes van ser convocats tres membres del club: 

els  jugadors Iker Jover Fernández i Carlos Moltó Galera, en 

la masculina, i Yue Casanova Richart en la femenina. Tots 

tres van competir en les diferents competicions adquirint 

un nova experiencia. Enhorabona als tres!!
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Els germans Insa jugaran en la Superlliga de Malàisia

F
a un poc més de 4 anys, l'1 de juny de 2013, el Celta 

de Vigo aconseguia la salvació amb un gol de Natxo 

Insa a l'Espanyol, el seu gol li va donar la victòria 

per la mínima (1-0), que, unida a l'entropessada del 

Deportivo, va propiciar que els viguesos continuaren un 

any més en la màxima categoria. Des d'aquella vesprada, 

el centrecampista contestà està considerat com un heroi a 

Vigo, tot i això i l'injust que de vegades és el futbol, no se li 

va oferir la renovació, però l'èxit no significa véncer sempre, 

sinó no donar-se mai per vençut. El seu pas per Turquia, 

per Saragossa, Alcorcón i esta última temporada ha segut 

peça fonamental i campió de la Lliga 1|2|3 amb el Llevant i 

ja equip de la màxima categoria, una gran targeta de visita 

per a que Natxo decidira anar-se'n a jugar a la Superlliga de 

Malàisia, concretament al JDT FC, equip capdavanter al país 

asiàtic. En esta nova aventura participarà amb el seu germà 

Kiko, que milita en el Pahang FC, segon classificat i gran 

rival del Johor DT FC de Natxo en la lliga malaia. Sens dubte 

un grata notícia per a compartir amb tots vosaltres. (Imatge 

dels germans al “Mini Torneig Solidari” a Esteban Cascant 

del passat 4 de gener de 2015 a la Morera). Enhorabona, 

Molta Sort i Salut.

Rafa Grau

Montse Brotons ha estat convocada per a disputar el 
Mundial sub’19 de bàsquet

L
a jove jugadora contestana Montse Brotons ha estat 

convocada per a disputar amb la Selecció Espanyola 

el Mundial sub'19 femení de bàsquet.

El mundial, que es celebrarà a les localitats italianes 

d'Udine i Cividale del Friuli entre el 22 i el 30 de juliol, suposa 

una punt important en la carrera de la contestana. Montse 

ha jugat la passada campanya a la universitat americana de 

Oral Roberts University en la NCAA en l'estat d'Oklahoma i 

ha estat distingida com a millor esportista contestana.

En l'anterior mundial, Estats Units va acabar primer, 

Rússia segon, Austràlia tercer i Espanya, quart, caient en 

el partit pel bronze per 69-62. La primera edició d'aquest 

mundial va ser el 1985. Va començar realitzant cada quatre 

anys i des de 2005 és cada dos. Espanya ha arribat a ser 

segona en dues ocasions en els anys 2009 i 2011 i quarta 

en altres tres dels últims cinc campionats.

E
l cap de setmana del 10 i 11 de juny es va donar per 

conclosa la temporada en la competició de futbol 7 

de Cocentaina, amb la disputa de la segona fase i 

final de la Copa. 

Es va poder veure una gran final i amb una intensa calor, 

i va ser el Patronat qui aconseguia fer-se amb el trofeu. 

En acabar la final, es va fer el lliurament de trofeus de 

la temporada.

Trofeu Màxim Golejador: Mateo Soler Girónes 

Trofeu Zamora: Pizzeria La Forqueta-plàsticos Maya. 

Trofeu Esportivitat: La Clariana 

Trofeu Combativitat: Lalo Peluquers-Estetica Aida Cap. 

Esment d’honor: Diablos Rojos, per la seua bona conducta 

esportiva durant tot el torneig i per les seues ganes de fer 

que tot vaja com toca durant aquests anys. 

El Palmares de la temporada queda de la següent manera. 

CAMPIÓ DE LLIGA. Pizzeria La Forqueta-plàsticos Maya 

CAMPIÓ DE COPA. El Patronat 

CAMPIÓ 24h Dep. Pizzeria La Forqueta-plàsticos Maya 

CAMPIÓ CHAMPIONS COMARCAL. Pizzeria la Forqueta-

plàsticos Maya.

Lliga local de futbol 7
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Centre Excursionista Contestà

E
l passat mes de maig vam superar l'equador de les 

EXCURSIONS INFANTILS, activitat per a tota la familia. 

Va ser el 21 de maig, i on més de trenta participants 

vam acudir a la cita del CASTELL DE BENISSILI, aquesta 

fortalesa està situada a la Vall de Gallinera, al norest de la 

provincia d´Alacant i a la Comarca de la Marina Alta. El punt 

d´exida es trobava prop de la localitat de Benissili, a 527 m 

d´altitud, des d´ací vam tirar cap amunt fins al Castell, a 780 

m, allí vam pegar un mosset. Tot i que no va ser un desnivell 

molt elevat, hi havia alguna pendent prou pronunciada i bona 

part del recorregut vam estar envoltats de cirerers en plena 

collita i uns nuvols que ens van facilitar que tinguerem una 

bona temperatura pel trajecte. El company Marc Pascual va 

captar la imatge del grup assistent a aquest esdeveniment.

Al mes següent, és a dir, el 11 de juny vam despatxar 

l´última excursió infantil abans de les merescudes vacances 

estivals. Vam pegar una volteta per la MARIOLA de 

BOCAIRENT, aquesta vegada no vam comptar amb una 

numerosa concurrència, possiblement pel calurós més de 

juny que vam patir, o tal volta per ser dates de comunions.   

Cal recordar que vos emplaçem fins al 10 de setembre per 

a retornar en les activitats infantils, i per a tota la familia, a 

Alcoi, on visitarem la Font del Xorrador i la Font de Serelles. 

Vos esperem !!! A més, un any més, vam participar a la 39 

edició de les XXIV Hores Esportives de Cocentaina, vam 

realitzar la ruta linial PORT D´ALBAIDA - POLIESPORTIU 

MUNICIPAL, activitat matinal de dissabte 3 de juny.  

Desitgem que passeu unes magnifiques vacances d´estiu i 

vos comuniquem que tornem el diumenge 3 de setembre 

amb l´excursió per Mariola. Salut i Bona senda.
Centre Escursionista Contestà.

Estem també al Facebook

Penya Madridista “El Comtat”

E
l passat diumenge 21 de maig, al voltant de cinquanta 

companys, amics i simpatizants vam omplir la nostra 

seu per a viure l´últim partit de la Lliga front al Málaga, 

i on es va poder aconseguir l´ansiat trofeu. Però ahí no es va 

acabar tot ja que teniem pendent altra Final de Champions, 

va ser el 3 de juny a Cardiff i aquesta  vegada no va ser 

tan patida com les anteriors front a l´Atlètico, però això qui 

s´ho espereva ??? Aquesta vegada el rival va ser la Juve, un 

històric dins d´aquesta competició, i a la Penya vam acudir 

a la cita al voltant de cinquanta madridistes. A la finalització 

de l´encontre i trionf dels nostres, l'eufòria i l'alegria es 

palpava en l'ambient, tots els allí presents vam disposar 

a celebrar-ho pels voltants de la Penya, crits d'alegria, les 

pertinents traques i cançons al.lusives a la victòria van ser 

els protagonistes de la celebració. El numerós grup de 

companys, després de la celebració, vam retornar a la seu 

i vam continuar amb les celebracions, una nit prou llarga 

i festiva.

Enhorabona a tots els "merengues" del poble per aquestos 

titols del nostre equip. A més, ja sabeu que les portes de la 

Penya, a l'Hotel Odón, les teniu obertes per a gaudir i patir 

en qualsevol retransmissió del Madrid. 

Moltes gràcies i fins la "Duodécima" + 1.

Penya Madridista El Comtat.

Estem també al Facebook
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

FLEIX (Fraxinus Oxicarpa)
(Freix, Fleix, fresno)

Floració a la primavera. Es recol·lecta als mesos 
de maig i juny.

Les virtuts més importants d'aquesta planta són 
les antireumàtiques i les antiartrítiques. 

El meu company de marxes, Paquito Campaneta, 
em deia que quan estava a la serra amb el bestiar, 
doblegava les vares rectes de fleix per la punta i 
les lligava amb un pot per a fer-los la corba. Les 
deixava durant bastant temps perquè agafaren la 
forma del mànec del bastó, i després els tallava 
de llarg per a donar-li la forma definitiva.

També els llenyataires que anaven per la serra, 
per a arreplegar la llenya per al foc del forn, 
usaven vares de fleix per a conduir els animals 
de càrrega, perquè anaren més lleugers i no es 
retardaren pel camí.

Des d'ací els done el meu reconeixement sincer 
i una gran admiració a aquells llenyataires que 

REMEI CASOLÀ:

Es prenen infusions de les fulles per al mal de reuma i l’artritis.

sempre han estat lluitant en aquest treball difícil 
que ha sigut mantenir les serres netes i ajudar a 
la sostenibilitat del medi natural.
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EL EFECTO PIGMALIÓN

E
n los últimos años, la sociedad occidental se ha convertido, 

cada vez más, en una sociedad obsesionada con los 

alimentos y como consecuencia ha aparecido un nuevo 

trastorno psicológico conocido con el nombre de ortorexia 

nerviosa. No está reconocido oficialmente pero muchos 

profesionales de la salud insisten en que debería reconocerse 

como tal por las consecuencias que provoca en quien lo padece.

Es un trastorno de la alimentación que consiste en la obsesión 

por comer solamente alimentos considerados sanos, ansiedad 

y rechazo de la comida si no es totalmente sana, junto con 

sentimientos de culpa y autodesprecio cuando se toma algún 

ingrediente prohibido. El término se deriva del griego orto, que 

significa “derecho” o “correcto”, e intenta hacer un paralelismo 

con la anorexia nerviosa. 

Suele comenzar cuando una persona trata de comer más 

sano, pero poco a poco se va convirtiendo en una obsesión 

que hace que su vida esté totalmente centrada en llevar una 

alimentación “correcta”.

Conforme aumenta su obsesión, el número de alimentos 

prohibidos puede ir también en aumento, hasta llegar a una 

dieta muy restrictiva y poco saludable (que es precisamente lo 

contrario de lo que desea conseguir).

Las personas con ortorexia nerviosa evitan todo tipo de 

aditivos artificiales, como colorantes o conservantes, así 

como pesticidas, herbicidas, modificación genética, grasas 

no saludables, azúcar refinado, alimentos no integrales, sal, 

bollería industrial, precocinados, etc.

Puesto que tienen una concepción distorsionada de lo que es 

sano, pueden rechazar totalmente todo tipo de grasa, no solo las 

hidrogenadas (que son las únicas no saludables), sino también 

cualquier tipo de carne, o los alimentos cocinados (tomando 

solo los crudos), etc., de manera que su alimentación se vuelve 

muy restrictiva y pueden tener problemas de malnutrición.

La forma de preparar la comida debe ser también lo más 

sana posible. La lavan varias veces para asegurarse de que no 

contengan bacterias y la manipulan lo menos posible.

Nunca salen a comer fuera, ni comen ninguna comida que 

no hayan preparado ellos mismos y estén seguros de que los 

ingredientes son sanos, naturales y limpios, y los alimentos se 

han preparado “correctamente”.

Si cede a alguna tentación, se siente culpable y se autocritica 

por no haber tenido fuerza de voluntad.

Este comportamiento tan rígido les impide tomar parte 

en muchas actividades de la vida diaria y a menudo son 

intolerantes respecto a los puntos de vista de los demás respecto 

a la comida.

Los ortoréxicos pueden acabar aislados de los demás porque 

planean su vida alrededor de la comida, que se convierte en su 

principal preocupación, de manera que les queda poco tiempo 

para hacer otra cosa que no esté relacionada con la comida. 

Dejan de acudir a cualquier reunión social donde haya comida 

o bebida y acaban solos y obsesionados, con sentimientos de 

culpa, frustración e infelicidad.

Como la comida se convierte en una obsesión, los 

pensamientos sobre comida rondan la mente continuamente, 

impidiendo hacer una vida normal o tener una conversación 

normal. Investigaciones recientes indican una conexión entre 

las causas de la ortorexia y el trastorno obsesivo compulsivo. 

El Dr. Steven Bratman, quien acuñó el término “ortorexia” 

en 1997, ha ideado una serie de preguntas que pueden ser 

utilizadas para ayudar a diagnosticar la ortorexia: 

¿Se preocupa más por las características de lo que come que 

el placer de comerlo?

¿Pasa más de tres horas al día pensando en comida 

saludable?

¿Se siente superior respecto a otras personas que no comen 

como usted?

¿La calidad de su vida disminuye a medida de la calidad de 

su dieta ha aumentado?

¿Se siente culpable si se salta su régimen?

Entre las causas que se encuentran a la base de este novedoso 

trastorno, se encuentran los problemas de autoestima, el deseo 

de usar la comida para crear una identidad, o un modo de 

evitar otros problemas en sus vidas o huir de sus miedos, 

pues centran toda su atención en la comida y todo lo demás 

se vuelve secundario.

La autoestima de estas personas suele estar relacionada con 

su capacidad para comer del modo que consideran correcto, 

de manera que tener la fuerza de voluntad suficiente como 

para no ceder ante las tentaciones y comer solo los alimentos 

permitidos les hacer aumentar su autoestima y sentirse mejor 

consigo mismos.

Pero no debemos confundir la ortorexia nerviosa con 

aquellas personas que desean llevar un estilo de vida sano, la 

diferencia está en la rigidez, la preocupación excesiva, obsesión 

y problemas de aislamiento social. 

El ortorexico lleva su preocupación al extremo, siente culpa 

y se autocastiga si no sigue lo que considera correcto. 

La ortorexia no es un trastorno fácil de diagnosticar, porque 

la gente se esconde detrás del ideal de “comer bien”. Además, 

dado que la ortorexia no es un diagnóstico clínico, muchos 

médicos y psicólogos ni siquiera son conscientes del problema. 

Usted puede, sin embargo, buscar la ayuda de un terapeuta 

u otro profesional médico especializado en trastornos de 

alimentación, si considera que está traspasando la barrera de 

lo saludable.planean su vida alrededor de la comida, que se convierte en su lo saludable.
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BELÉN COMPANY Psicologa i Terapeuta Gestalt: Infantil, adolescents i adults

CUÉNTAME UN CUENTO

L
os cuentos llegan allí donde la razón no alcanza. 
Este es uno de los triunfos de los cuentos, 
adentrarse en el inconsciente, ayudando a hacer 

fácil lo que parecía complejo, sembrando en la tierra 
fértil que cada ser humano tiene, semillas para el 
cambio

Una de las ventajas de contar cuentos es que las 
personas reciben mensajes transformadores muy 
potentes sin sentirse intimidadas.

Los cuentos, en sus infinitas variedades: fantásticos, 
ingeniosos, humorísticos, de reiteraciones, sabios, 
metafóricos representan otro modo de acompañar el 
dolor, la tristeza, la inquietud, el miedo o las dudas 
de un niño.

Uno de sus efectos terapéuticos es conseguir 
que el niño se vea a sí mismo como protagonista y 
responsable de su historia. Una historia oportunamente 
elegida puede constituir el disparador de un cambio 
que conduzca a encontrarse cada vez mejor..

Cuando un adulto cuenta un cuento a un niño, 
comparte muchas cosas con él. Contar un cuento 
es una actividad incompatible con la mayoría de las 
actividades, es pues una actividad en que el adulto está 
ahí para el niño, además es relajada y generalmente 
atractiva para los niños. Normalmente los cuentos 
son contados por padres, abuelos o personas muy 
significativas. Por eso los cuentos adquieren tanto 
valor para el niño.

Bruno Bettelheim atribuye a los cuentos (especialmente 
a los de hadas) la cualidad de ser terapéuticos.

El niño encuentra soluciones, mediante la 
contemplación de lo que la historia parece aludir sobre 
él mismo y sus conflictos internos.

Normalmente, dice el autor, el contenido de la historia 
que le atrae al niño, no tiene nada que ver con su 
vida externa, pero sí con sus problemas internos. “Eso 
también me pasa a mí” es lo que siente el niño al 
escuchar los relatos.

El cuento es terapéutico porque el niño va encontrando 

sus propias soluciones mediante la contemplación 
de lo que la historia parece aludir sobre él mismo y 
sobre sus conflictos internos. Por eso, algunas veces, 
los niños piden que les leamos el mismo cuento, 
repetidamente, hasta que un día, cuando ya han 
resuelto lo que necesitan, eligen otro diferente.

 Los personajes de los cuentos son buenos o malos, la 
polarización dominante en la mente del niño, también 
está presente en los cuentos. Esta polarización ayuda 
al niño a comprender las diferencias. 

Los cuentos infantiles nos permiten abordar 
temáticas referidas al origen de la vida, la muerte, el 
destino, el amor, el miedo, los monstruos, la amistad, 
la solidaridad, el cuidado de la naturaleza y el medio 
ambiente... Estas temáticas encierran los conflictos 
típicos y universales de la infancia: la separación con 
los objetos de amor (el destete, el control de esfínteres, 
la marcha, el ingreso a la escolaridad), la distancia y 
ausencia de la madre...

“El niño pequeño necesita la oportunidad de 
comprenderse a sí mismo en este mundo complejo 
con el que tiene que aprender a enfrentarse… Necesita 
una educación moral que le transmita, sutilmente, 
las ventajas de una conducta moral, no a través de 
los conceptos éticos abstractos, sino mediante lo 
que parece correcto y (…) lleno de significado”. Este 
significado el niño lo puede encontrar en los cuentos”. 
(Betelheim, B.) 

Tiene múltiples beneficios que van más allá del 
entretenimiento. A través de ellos podemos llegar 
a conectar con emociones, necesidades o deseos 
paralizados en un momento de nuestra vida. Conectar 
con ellos es restaurarnos internamente, recuperar 
nuestra fortaleza y nuestra energía detenida para poder 
destinarla a nuestro bienestar.

Boris Cyrulnik, uno de los pioneros en emplear 
el término resiliencia en el campo de la psicología, 
considera que cualquier sufrimiento puede ser tolerado 
si es convertido en relato.
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¿Consumes aditivos químicos?

E
l alimentarnos es una necesidad fisiológica que abarca 

el nutrir nuestras células para cubrir las funciones 

fisiológicas del organismo, cubrir nuestra actividad diaria 

y que nuestro organismo esté estable.

Realmente, en la actualidad, ¿para qué nos alimentamos?, 

por supuesto, para saciar nuestra necesidad fisiológico, pero, 

¿para qué nos excedemos en cada comida? para saciar 

nuestras penas, para complacer nuestros deseos, para 

celebrar nuestras victorias, nuestros aniversarios...

Verdaderamente, en una sociedad con gran variedad 

alimentaria, a la hora de realizar la compra lo hacemos 

saciando nuestra hambre visual, compramos productos de 

color azul, rosa o violeta, compramos muchos productos y 

pocos alimentos, ¿desde cuándo la naturaleza nos aporta 

productos de semejantes colores?

Los avances tecnológicos e industriales a dado como 

resultado una gran variedad de productos con aditivos 

químicos para preservar los alimentos previniendo posibles 

daños que puedan ocasionar por la incidencia de agentes 

químicos (oxidación), físicos (luz, temperatura...) y biológicos 

(microorganismos). Con estos aditivos se previene que el 

consumidor ingiera alimentos deteriorados e incluso tóxicos 

que pueden estar afectados por bacterias, levaduras o mohos.

El poder comprar productos que los podamos tener largo 

tiempo en nuestros hogares y que garanticen su salubridad ha 

llevado a poner en duda la total inocencia de estas sustancias 

químicas que hace cien años no se consumían.

En el último mes se ha hablado de los efectos adversos del 

aceite de palma utilizada sobre todo en bollería y pastelería. 

Cada polémica alimentaria siempre esconde otras verdades, 

ahora sale a la luz los efectos nocivos del aceite de palma 

sin hablar del aceite de coco que compartiendo el mismo 

proceso de extracción no se habla de él, eso sí, la industria 

alimentaria ya ha utilizado sus dotes audaces para invertir la 

composición de sus productos dando mayor voz al aceite de 

coco en detrimento del de palma. Sus efectos, los mismos.

Al hablar del aceite de coco, palma o cualquier grasa vegetal 

parcialmente hidrogenado nos referimos a una grasa trans 

que se forman por un proceso llamado hidrogenación. En 

estudios se ha demostrado que esta grasa aumenta los niveles 

de colesterol LDL, "malo", y disminuye el colesterol HDL, 

"bueno", aumentando el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares.

Los aditivos químicos alimentarios tienen su función 

preventiva pero aún no se conocen los efectos que pueden 

provocar el consumo continuado y mantenido en el tiempo. 

La industria alimentaria etiqueta los aditivos enumerados 

procedidos por la letra "E", código en el que se autorizan en 

la Unión Europea.

De los aditivos poco aconsejados que deberíamos reducir 

su consumo son los aceites ya nombrados, el glutamato 

monosódico (E-621) utilizado como saborizante en productos 

sobre todo asiáticos, snacks, productos cárnicos, pastillas de 

caldo... En dosis bajas ya puede afectar a nuestras neuronas 

siendo poco recomendado en personas con enfermedades 

neurológicas.

La tartrazina (E-102), colorante sintético extraído del 

petróleo. Estamos hablando del conocido "azafranillo" 

utilizado en tantos hogares que aunque ya por ley se advierte 

en su etiquetado de causar hiperactividad en niños es 

comercializado y consumido en España estando prohibido 

en otros países.

Sulfito de sodio (E-221), nitrato de sodio (E-251) y nitrito de 

sodio (E-250) catalogados como aditivos a evitar se utilizan 

como conservantes sobre todo en vinos, cervezas, conservas, 

zumos...

Aspartamo (E-951) y sacarina (E-621) hasta 500 veces más 

dulce que el azúcar se extrae del petróleo de hulla catalogado 

como aditivos a evitar.

Por supuesto, no todos los aditivos se les puede etiquetar 

como malos. Tenemos que apuntar que gracias a estos aditivos 

químicos aportan cualidades que favorece la distribución y 

conservación de productos que sin ellos no llegarían en 

condiciones óptimas a nuestros hogares y que, no por estar 

denominados "aditivos" se pueden catalogar como dañinos, 

encontramos los ejemplos de los antioxidantes E-100i que es 

la curcumina (colorante natural extraído de la cúrcuma) y el 

ácido ascórbico (vitamina C) denominada E-300 o el E-330 

(ácido cítrico) utilizado como acidulante.

Necesitaría varios artículos para hablar de los aditivos 

alimentarios, os dejo un breve resumen y si tenéis mayor 

curiosidad podéis obtener mayor información en e-aditivos.

com y en aditivos-alimentarios.com donde podéis encontrar 

una descripción completa de cada uno de ellos.

Ser curiosos nos va aportar un mayor conocimiento de 

lo que ingerimos y simplemente, por estar en el estante 

del supermercado, no des toda la confianza a la industria 

alimentaria. Recuerda, ellos fabrican por intereses económicos 

sin valorar el daño en tu salud. Cuida tu alimentación y evita 

al máximo los productos procesados.
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LOLY LUNA BOTELLA / Terapeuta holística, coach personal y grupal

Qué puedes encontrar en una terapia en 
luna de 1968?

N
unca una terapia es igual a otra, aunque 
se trate de la misma persona que la recibe.

Una vez que se entra en la sala, la terapia 
varía dependiendo de la necesidad que haya, del 
bloqueo energético o del problema físico.

Si se trata de un bloqueo muscular, por ejemplo, 
suelo tratarlo con Jin Shin Jyutsu, con masaje, 
andulación o sacando a la parte consciente de 
la persona el desencadenante mental del dolor 
o bloqueo. En una misma sesión puedo aplicar 
varias técnicas a la vez.

El Jin Shin Jyutsu es una técnica japonesa que 
trata los meridianos o canales energéticos igual 
que la acupuntura, pero sin las agujas, es decir, 
los canales se abren con los dedos o la mano 
del terapeuta. Los resultados son espectaculares 
y positivos tanto a nivel físico, como mental o 
energético.

La andulación es una máquina con sistema 
Alemán que abarca cada dolencia desde las 
células y que dependiendo del programa que 
se utilice podemos tratar desde esclerosis, 
fortalecimiento del sistema inmune, relajación 
cervical, dolores de cabeza, relajación profunda, 
calentamiento del sistema muscular, activación 
de la circulación, estimulación reflexológica, 
migrañas, ciática, lumbago, miogelosis, activación 
metabólica, recuperación post-ejercicio, entre 
muchas otras.

Cada dolencia o bloqueo, viene dado por un 
pensamiento, puede ser repetitivo o sencillamente 
algo que desata algo dormido en nuestro interior. 
El cuerpo avisa de algo que no está equilibrado y 
avisa mediante el dolor. 

Por ejemplo el dolor de rodilla viene dado porque 
no se está respetando el amor propio, puede estar 
hablando de inflexibilidad ante determinados 
puntos de la vida, habla de orgullo o testarudez.

A las personas nos suele costar darnos cuenta 
de que algo no lo estamos llevando por el camino 
del equilibrio, de ahí que la toma de conciencia no 
sea fácil muchas veces a pesar de su sencillez y 
efectividad. Pero si consideramos que no debemos 
juzgar nada, aunque parezca de cajón, se puede 
tener la mente abierta para poder liberar un dolor 
o algo que está causando desequilibrio en nuestra 
vida.

Personalmente utilizo la técnica de la toma de 
conciencia en mi misma muy a menudo, porque 
es fácil, rápido y efectivo. 

Os he hablado hoy de un 10 % de lo que puedes 
encontrar en Luna de 1968 referente a terapias, 
en otros post os seguiré hablando de las diferentes 
técnicas y terapias, para qué sirven y cómo se 
utilizan.
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

Arriba l’estiu i tornen les picades d’insectes

E
s distingeixen dues categories d'insectes agressius:

- Els verinosos o picadors: vespes, abelles, borinots, 
formigues, aranyes i escorpins.

- Els paràsits o xucladors: mosquits, tavans, puces, xinxes, 
àcars i caparres.

Hi ha tres tipus diferents de reaccions a les picades d'insectes:
- Un primer tipus de reacció denominada reacció local 

intensa la qual és sempre igual, és a dir, que cada vegada que 
la persona siga picada per un insecte apareixerà la mateixa 
reacció, que serà sempre local, però més intensa que en la 
resta de les persones. Aquest tipus de reacció és més freqüent 
en les persones que pateixen qualsevol tipus d'al·lèrgia, però 
no és necessari ser al·lèrgic per a tenir-la. El fet que apareguen 
reaccions locals intenses pot ser premonitori d'una progressiva 
sensibilització al·lèrgica.

- Un segon tipus de reacció en persones que són realment 
al·lèrgiques a la picada de l'insecte en qüestió. Aquest tipus 
de reacció es caracteritza per ser més intensa i revesteix un 
perill potencial més gran que les anteriors, ja que la persona 
se sensibilitza i la reacció passa de ser local a sistèmica, o 
siga que s'estén la reacció i pot arribar a ocasionar un xoc, 
l'anomenat xoc anafilàctic. Els símptomes són molt variables 
i apareixen en els primers 15 minuts: inclouen urticària 
generalitzada (rodanxes), angioedema (inflamació de la cara 
i del coll que afecta les vies respiratòries i produeix dificultat 
per a respirar), etc.

- Una tercera reacció, anomenada tòxica, ocorre en persones 
a les quals se’ls inocula una gran quantitat de verí com a 
conseqüències de picades múltiples o bé per la localització 
d'aquestes. Per freqüència, són les picades dels mosquits les 
que causen més problemes, però les vespes i les abelles són 
les més perilloses.

La diferència fonamental en la picada és que l’apoïdeu (abella) 
mor després de la picada, ja que l’agulló es queda clavat en la 
víctima, però açò, al seu torn, li ocasiona la cosa que no passa 
amb les vespes. Cal extraure l'agulló, desinfectar, aplicar gel i, 
si fa falta, usar un  antihistamínic i algun analgèsic.

Les vespes són les que causen més reaccions per picades en 
ser les que construeixen el rusc en terra o sota troncs, de manera 
que quan s'invadeix involuntàriament el seu territori, ataquen.

Picada de mosquits
El mosquit és l’insecte que més picades produeix. Apareix 

a l’estiu i ataca des del començament des del crepuscle fins 
a l'eixida del sol. Pren l’aliment amb la succió de la sang de 
les seues víctimes, per a açò travessa amb el seu aparell 
succionador la pell i inocula una substància anticoagulant per 
a poder "xuclar" la sang. Aquesta substància és la que ocasiona 
la coneguda picor i la típica rodanxa. Són atrets pel CO2 de l'alè 
i per substàncies químiques que es desprenen amb la suor, 
a més de la temperatura corporal. Solament "pica" el mosquit 
femella, ja que el mascle s'alimenta de nèctar.

Mosquit tigre
Des de l'any 2004 s'ha registrat la presència del mosquit 

tigre en algunes zones de la conca mediterrània espanyola. De 
fet, aquestes últimes setmanes, algunes localitats valencianes 
s'estan veient afectades per una plaga d'aquest tipus d'insectes, 
l'acció dels quals resulta més agressiva i molesta que la dels 

mosquits comuns.
El mosquit tigre és un insecte xicotet, d'uns 5 mm, però 

d'aspecte vistós: negre amb ratlles blanques. Té un vol àgil, 
discret i proper al sòl, la qual cosa en dificulta la visibilitat. Té 
hàbits diürns i es pot trobar principalment en exteriors, encara 
que l’alta capacitat d'adaptació que té fa que entre cada vegada 
més a les llars. Per això, si controlem la seua presència a casa, 
disminuirem les probabilitats d'exposició a la seua picada, que 
és dolorosa i persisteix molt més que les dels mosquits normals.

En el cas d'aquesta espècie, també són els mosquits femella 
les responsables de les picades, ja que són elles les que 
necessiten la nostra sang.

Ús de repel·lents
Per a evitar el dolor i les molèsties de l'acció dels mosquits, 

existeixen alguns tractaments preventius que tenen com a 
objectiu evitar les picades. Aquests productes tenen una 
olor característica que resulta desagradable per als insectes 
i els espanta. Preferentment, hem de triar un repel·lent que 
tinga entre els seus principis actius la dietiltoluamida (DEET), 
considerada el repel·lent més eficaç per l'Organització Mundial 
de la Salut (OMS), i revisar si el producte està específicament 
testejat i és eficaç contra el mosquit tigre.

D'altra banda, els tractaments calmants estan indicats per a 
alleujar el dolor i la picor una vegada que s'ha produït la picada. 
El seu principal actiu és l'amoníac, que actua modificant el PH 
i neutralitza la toxina introduïda per l'insecte.

Consells per a evitar les picades
1. Els mosquits dipositen habitualment els ous en l'aigua, 

per la qual cosa és important no guardar dins o en l'exterior 
del domicili recipients que acumulen aigua (plats de cossiols, 
joguets…) i, si en tenim, buidar-los dues vegades per setmana 
o cobrir-los amb una tela mosquitera o amb arena.

2. Procurar mantenir-nos allunyats d'espais on hi haja aigua 
estancada sense tractar, com ara desballestaments, fonts, 
piscines inflables, estanys, safaretjos, forats d'arbres...

3. No utilitzar colònies que desprenguen olors dolces ni sabons 
amb perfums o aerosols per al cabell, ja que atrauen els insectes.

4. Mantenir una correcta higiene corporal, perquè també la 
sudoració i les olors fortes, com les dels peus, els conviden a picar.

5. Usar roba que cobrisca la pell: màniga llarga, pantalons 
llargs i mitjons, com també evitar els colors foscos i brillants, 
que atrauen els mosquits.

6. Deixar la llum apagada si tenim la finestra oberta, ja que 
els mosquits acudeixen a la llum.

7. Emprar mosquiteres per al llit o per al bressol fixades 
sota el matalàs i assegurant-nos que no estiguen trencades, 
perquè constitueixen una barrera física d'alta eficàcia contra 
els insectes que ataquen a la nit. També poden col·locar-se en 
finestres i portes, i, per a millorar la protecció, poden impregnar-
se amb permetrina o deltametrina. L'aire condicionat també 
impedeix l’aparició de mosquits.
8. És especialment a l'estiu quan hem d'aplicar-nos tant un 
repel·lent com un fotoprotector: en primer lloc, cal estendre el 
fotoprotector i, després d'esperar una mitja hora perquè la pell 
l’absorbisca, aplicarem el repel·lent de mosquits. D'aquesta 
forma, evitarem que la loció solar anul·le l'efecte del repel·lent 
i els dos seran efectius.
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El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

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

Nucli urbà: a partir de les 20:00 i fins les 24:00 h

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

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

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

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

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

Dimarts: de 16 a 19 hores.

JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 2- 4- 6- 8- 9- 10- 12- 14- 18- 20-

 22- 23- 24- 26- 28  

Dies:  1- 3- 5- 7- 11- 13- 15- 16- 17- 

19- 21- 25- 27- 29- 30- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JULIOL

mes. C

ecres

HORARI D’AUTOBUSOS

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA

SERVEI INTERROMPUT PER OBRES DE 

MILLORA

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: VACANCES DE GUÀRDIA

Dies: VACANCES DE GUÀRDIA

ALCOI-COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15, servei cada  hora fins les 15:15 

h. 17:15, 19:15, 21:15 Dissabtes, 8:15,10:15, 

12:15,14:15,17:15,19:15,21:15

Diumenges i Festius: 8:15,10:15, 12:15,13:15, 

14:15,16:15,18:15,20:15, 21:15

 MURO-COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45 servei  cada hora fins les 14:45,  

16:15,18:15, 20:15, 21:45. Dissabtes: 9:15, 

11:15, 13:15, 15:15, 18:15, 20:15, 21:45

Diumenges i Festius: 9:15, 11:15, 12:145, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15,20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 5:55, 8:25, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h  

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables: 6:20, 10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

COCENTAINA-GANDIA
Laborables: 9:40 i 16:30 h

COCENTAINA-L’ORXA
Laborables: 9:40, 13:55 i 16:30 

COCENTAINA-QUATRETONDETA
De dilluns a divendres: 15:00 h. (des d’Alcoi).

COCENTAINA-FAMORCA
Dilluns a divendres: 16:55h. 

ALCÚDIA-ALQUERIA-MURO-AGRES- 
ALFAFARA- BOCAIRENT
Laborables Des de Alcúdia: 8:34

ALCOI-ALACANT
Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00, 

19:00, 21:00

Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 15:00, 

18:00, 21:00

Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dimecres de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol






