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2 Revista El Comtat juny 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!

Noves pistes de petanca al pati de l’antic institut (Fpa 

Beniassent) Eliminació de filtracions en la font del Pla de la Font

Millora de la infraestructura de les piscines del poliesportiu 

per començar la temporada d’estiu

Neteja de la xarxa d’aigua entre el dipòsit de l’Altet i 

l’avinguda Ferrocarril

Canvi de rasant en el paviment de l’encreuament entre 

l’avinguda País Valencià i carrer Gorga
Avancen a bon ritme les obres del camp de la Via
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Em preocupa

C
ada vegada em preocupa més que alguns partits 

polítics amb un sectarisme exagerat parlen i opinen 

de qualsevol tema faltant a la veritat. Estem a l'era de 

la postveritat en la qual, qualsevol mentida repetida moltes 

vegades aparenta que és veritat i més si ho repeteixen 

diversos mitjans de comunicació.

No tinc costum de contestar articles d'opinió, cadascú pot 

pensar el que vulga, però em preocupa molt que el Grup 

Popular Municipal en un article escrit a aquesta revista el 

passat mes d'abril amb el títol: "El PP denúncia la imposició 

als col·legis de l'assemblearisme socialista", "la intromissió 

a les aules...dels Pressupostos Participatius" i continua 

amb paraules de Rafa Montava: "No anem a tolerar que els 

nostres fills siguen educats a l'arbitri de les idees socialistes".

Vosté creu que la participació dels ciutadans amb el 

projecte dels Pressupostos Participatius és una eina que tots 

els partits polítics contestans haurien de recolzar i fomentar 

per a què el veïnat del nostre poble es preocupe més pels 

seus interessos municipals?

Com pot denunciar que s' imposa als col· legis 

l'assemblearisme socialista? Sr. Rafa Montava, no es deu 

parlar del que no se sap, cal estar ben informat per a poder 

fer manifestacions com les que fa. En algun col·legi contestà, 

des de fa molts anys l'alumnat ha participat i participa, per 

a millorar el funcionament del Centre, en una assemblea de 

classe setmanal i en una assemblea de delegats de centre 

per a analitzar els problemes sorgits durant la setmana a les 

classes i una mensual de delegats a nivell de Centre per a 

proposar i millorar el treball a l'escola. Les assemblees de 

classe les coordinen el mateix alumnat i les assemblees de 

delegats les coordina un mestre.

Creu vosté que la participació de l'alumnat als Centres 

Escolars és educar als nostres fills a l'arbitri d'idees 

socialistes? El convide a vosté i a qui vulga a conéixer 

la realitat d'algun centre educatiu contestà on participa 

l'alumnat activament per a millorar l'educació i convivència 

dels propis centres.

Als col·legis s'ha d’anar a aprendre i a educar per a 

formar futurs ciutadans, que tinguen un pensament crític 

per analitzar tot el que passa al seu voltant, donar solucions 

als problemes que sorgisquen i participar activament de les 

activitats de la societat.

Paco Fuster

Preparats per transformar Cocentaina

P
assada la primera part de la legislatura, és palpable 

entre la ciutadania un descontent amb l’acció de 

l’equip de govern del Partit Socialista. Un PSOE que 

ha sigut l’encarregat d’encapçalar i pilotar l’Ajuntament, amb 

diferents encerts de gestió i amb diverses errades d’execució, 

des del començament de la democràcia fins al dia de hui. 

Un llegat del que hem de traure tots els aspectes positius 

per rellançar la nostra Vila.

Cocentaina necessita un nou impuls. Un nou relat. Un 

despertar. Lideratges pròxims, ètics i sincers que abracen 

un projecte ambiciós de poble del segle XXI. Un projecte de 

poble basat en el talent i la faena. Un suport clar i decidit 

a la indústria per oferir estabilitat a les actuals empreses i 

afavorir-ne la creació de noves. Un impuls, d’una vegada per 

totes i de veritat, al sector turístic, comercial i cultural. Crear 

llocs de faena i oportunitats per a la nostra gent! Optimitzar 

l’ajuda i els serveis a les persones que pitjor estan passant-

ho. Una millora en el manteniment i la imatge dels carrers 

i dels parcs. Exigir que Cocentaina estiga neta i com toca! 

Principis claus i irrenunciables en la Cocentaina Futur que 

estem treballant des del Col·lectiu-Compromís! 

No ens podem resignar a perdre oportunitats. Per a 

d’això, és imprescindible deixar enrere la política de titular. 

Deixar enrere les paraules buides i les ineficients accions. 

Abandonar el “mucho pose y poco poso”, que explica molt 

bé un catedràtic de Geografia de la Universitat d’Alacant, 

per construir una Cocentaina amb igualtat d’oportunitats 

per a tots els socarrats. Un projecte transversal de poble 

per superar els reptes globals i les incerteses que tenim per 

davant. Gestionar bé.

En definitiva, Cocentaina necessita il·lusionar-se. 

Il·lusionar-se amb un projecte de poble potent, coherent i 

realista del segle XXI. Il·lusionar-se amb un projecte polític 

i amb un equip de persones moderades i formades que 

somien amb millorar el nostre entorn. Confiar i creure en 

les nostres capacitats com a societat per aconseguir fer una 

Cocentaina referent de les Comarques Centrals Valencianes. 

Un retrobament entre les institucions i la ciutadania. Una 

nova història que hem d’escriure junts. Molts treballem de 

forma humil per fer-ho possible. I tu? T’animes? Ho fem? 

Cocentaina ho mereix.

Jordi Pla, regidor del 03820-Compromís 

a l’Ajuntament de Cocentaina
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La  Conselleria de  agricultra  y  las subvenciones al olivar

E
l tripartito que venía a la Comunidad Valenciana bajo 

el eslogan “rescatar persones” se ha convertido, 

precisamente, en una pesadilla para las mismas 

personas a las que aludian en campaña electoral.

La Conselleria de Agricultura ha demostrado su 

incompetencia con nuestros agricultores de la aceituna, 

recortándoles por cualquier motivo hasta un 5% de las 

ayudas que recibían. Cabría citar penalizaciones tan 

absurdas como tener leña de la poda apilada en cualquier 

zona de la parcela, tener un depósito de plástico, tener una 

manguera de goteo para plantas, lindar una conducción 

de agua aunque el cultivo sea de secano, tener cercada la 

parcela y disponer de una edificación de entrada... parece 

extraído de una comedia, pero no lo és, es la realidad que 

nuestros agricultores sufren y que solo el Partido Popular 

denuncia porque parece que para Conselleria solo son 

importantes los grupos de presión y las pancartas.

La agricultura de nuestra comarca es fundamentalmente 

vocacional, son pequeñas parcelas familiares heredadas en su 

mayor parte  y con su mantenimiento se contribuye a preservar 

nuestro paisaje y el medio ambiente que nos rodea, por eso 

son importantes esos apoyos económicos que la Conselleria 

con sus recortes reduce “gracias” a políticos que desconocen  

el terreno y ni que decir cabe, también la actividad.

El Partido Popular realizara  las acciones políticas que 

sean necesarias para defender  y salvaguardar la integridad 

de estos apoyos económicos que  la  CONSELLERIA 

DE AGRICULTURA quiere recortar y ademas exigirá las 

subvenciones económicas prometidas que por diversos 

conceptos y que son denegadas por falta de fondos .

Rafael Montava Molina

Portavoz del PP  en el Ayuntamiento de Cocentaina.

Pobresa energètica, per què?

A
l que hui anomenem pobresa energètica, hauríem de 

canviar-li el nom i dir-la sobirania energètica, perquè 

el consum d'energia és una necessitat bàsica per a la 

ciutadania i, per tant, ha de garantir-se com un dret.

Hem de defensar l'energia des de la base de la 

nacionalització del sector, perquè el seu caràcter públic 

és evident. Els ciutadans i ciutadanes apostem també per 

energies renovables: l'accés a l'energia ha de ser universal i 

suficient, però en aquest país, des de la liberalització del sector 

elèctric, els interessos econòmics i polítics de l'oligarquia han 

impedit que els treballadors i treballadores, el poble senzill, 

puga millorar la seua situació com a consumidor obligatori.

Les grans empreses del sector saben que les energies 

renovables poden competir amb elles a causa d’una 

economia més barata, però les lleis i les normes que el 

sector ha aprovat permeten els abusos que s'estan produint.

Totes les persones tenim dret a una educació i a una 

sanitat pública, perquè són bàsiques per a una vida digna. 

Amb el mateix criteri, tenim el dret que els nostres fills i filles 

i les persones majors visquen en una llar on no passen fred. 

Tenen dret o no? Depèn del capital.

Una gran majoria de ciutadans i ciutadanes estan patint 

“POBRESA ENERGÈTICA”, mentre empresaris i polítics 

s'omplen les butxaques. Són escenes d'un sistema podrid 

i corrupte. Nacionalitzar significa rescatar per a regular el 

consum i el preu, i correspon al govern atendre aquest dret. 

Ja n'hi ha prou de tant abús i de tanta estafa.

Ferran Albors Jordà

El Passeig, de lo que era a lo que és

E
l Partit Popular de Cocentaina ja porta anys denunciant 

que el Passeig del Comtat es una absoluta vergonya 

de carrer, una absoluta falta de respecte als veïns i als 

contestans i la conseqüència de no prendre's la gestió en serio.

Els ciutadans mereixem respostes, mereixem saber perquè 

permanentment el passeig està en obres, perquè ningú 

dona explicacions en públic sobre el gasto en reparacions 

que portem, perquè sen's ha dit que es peatonal, pero 

transitable, pero semi-peatonal, pero... perquè ningú 

explica a les tendes i comerços el motiu pel qual veuen 

paralitzada la seua activitat per les reparacions, perqué si 

està pensat per a ser peatonal es posa maquinària pesada 

durant la Fira, perquè les baldoses tenen formes caòtiques, 

perquè el resultat final no s'assembla al presentat en un 

principi, perquè no tot el passeig està fet amb els mateixos 

materials, perquè l'impacte visual i les nefastes conexions 

als altres carrers no han sigut ni explicades, perquè el 

Tribunal Superior de Justícia diu que els problemes del 

passeig son degut una deficient conservació per part de 

l'Ajuntament i perquè ningun polític del PSOE assumeix la 

seua responsabilitat.

Posar partxes a la mala gestió no es gasto social, es tirar a la 

esquena dels contribuents el fracàs d'una gestió irresponsable.

¿Quin turisme anem a atraure si el nostre passeig pareix 

una zona de guerra?

Partit Popular Cocentaina
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“Llevamos años pidiendo una bajada de impuestos”

E
n la pasada comisión de cuentas, el PSOE comentó 

que estaba estudiando una reducción de impuestos 

a los contestanos después de más de 30 años en el 

gobierno, fue cuando no me puede reprimir un “ya era hora”. 

Por fin el partido socialista accedía a escuchar a nuestra 

formación y a miles de ciudadanos que sufrimos día a día 

la presión fiscal más elevada de nuestro entorno.

Año tras año hemos reclamado una reducción de 

impuestos, o al menos, una equiparación en términos 

globales con Alcoy, Muro o Ibi. Por desgracia nunca se 

accedió a aceptar nuestras exigencias en materia fiscal. Ello 

se ha ido evidenciando en el decrecimiento económico, en 

un paro estructural (del partido de ZP y Susana...) que solo 

baja de forma circunstancial y en la imposibilidad de sentar 

una base económica más o menos sólida porque se ahuyenta 

toda inversión posible. Con todo nuestro potencial, es una 

desgracia que el PSOE haya preferido “fusilar” con impuestos 

a los vecinos antes que recaudar lo justo y gastar lo necesário.

Por contra, seguimos viendo como Mireia, que nos cuesta 

un sueldo casi estratosférico, se preocupa por impulsar 

cosas tan importantes como: la promoción del lenguaje/a 

no sexista/o en la administración/a, declararnos zona libre 

de apartheid israeliano, quitar la bandera de Europa junto 

con la extrema izquierda o encabezar marchas para pegar 

pegatinas en los comercios sin rampa (cuando el propio 

PSOE no tiene ni regularizados muchos sus edificios 

públicos).

Solo gastando lo necesario podemos asegurarnos de 

que será abastecido; y en Cocentaina vemos como años 

de despilfarro se saldan con un servicio de agua potable 

deficiente, un SIC desbordado, un Passeig por el que parece 

que pasan tanques, una Fira venida a menos, viviendas 

sociales que no se construyen o huertos sociales que 

ahondan el fracaso de una izquierda sin principios ni ideas.

Ahora, después de una polémica revisión catastral donde 

han recaudado casi un millón de euros, es cuando acceden 

a “estudiar” una bajada de sobrecarga fiscal. Ahora, que 

incluso vemos las demás partidas igual o incrementadas, 

es cuando un simple “estudiaremos” antra en escena 

y desprende un rayo de esperanza a todos nuestros 

autónomos, asalariados y emprendedores que no quieren 

huir a otra localidad a construir sus proyectos de vida.

El Partido Popular de Cocentaina celebra este tímido 

cambio de rumbo, con resignación, porque de haber 

gobernado de verdad, hace años que los contestanos 

seríamos líderes en varios sectores, pero seguiremos 

presionando (usando la razón y las armas democráticas) 

para que avancemos hacia la liberación fiscal.

Rafael Montava Molina

Portavoz PP Ayuntamiento de Cocentaina
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L’equip de Govern proposa la construcció de la passarel·la de la 
Via Verda-La Llaona acollint-se al Pla d’Obres de la Diputació
NP Ajuntamnet de Cocentaina

L
'equip de Govern socialista de l'Ajuntament de 

Cocentaina ha proposat recentment (el passat 6 d'abril) 

a la Comissió de Desenvolupament del consistori la 

construcció de la passarel·la per connectar el traçat de la 

Via Verda amb el polígon de la La Llaona.

Aquesta actuació s'acollirà al Pla d'Obres i Serveis de la 

Diputació d'Alacant per al 2018, amb un pressupost de 

400.000 euros sufragat al 65% per l'ens provincial i en un 

35% per l'Ajuntament de Cocentaina.

Aquest ambiciós projecte pretén potenciar el 

desenvolupament de models de mobilitat sostenible, 

pensant especialment en un itinerari per a persones i per 

a ciclistes, per a millorar la seua seguretat i per a potenciar 

l'ús d'aquest tipus de vies. Amb uns 226 metres d'itinerari 

aquesta passarel·la connectarà La Llaona fins a l'antiga 

esplanada del Ferrocarril, salvant l'accés sud de Cocentaina 

des de l'Autovia des de l'A7.

Com avançava l'edil d'Obres i Serveis, Marcos Castelló, 

aquesta proposta va ser aprobada en el passat plenari 

celebrat en maig.

Amb tot, des de l'equip de Govern socialista amb 

anterioritat ja va ja a iniciar els tràmits per a poder avançar, 

tràmits que -de fet- venent gestionant-se des de fa anys. 

Com recordava l'alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa, el 

projecte de la passarel·la formava part del passat programa 

electoral de la formació socialista, i ja al seu dia a través 

de Patri Blanquer diputada nacional Rafa Briet diputat 

autonòmic,  es va buscar finançament a altres institucions 

superiors com el Ministeri de Foment o la Conselleria.

“Hem sigut previsors i com aquest projecte ve treballant-se 

des de fa molt de temps ara ens podrem acollir en temps i 

forma, fent les coses d'una forma meditada i ben treballada.

Teníem clar que el projecte de la passarel·la s'havia de 

fer, però érem conscients que necessitava suport bé per 

part de Conselleria o de Foment. Finalment la Diputació 

ens ha donat aquesta via i no la deixarem passar”, concloïa 

Mireia Estepa.
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El Grup Socialista presenta dues esmenes als Pressupostos 
Generals de l’Estat que reclamen millores per a Cocentaina  
NP Ajuntamnet de Cocentaina

E
l Grup Parlamentari Socialista al Congrés dels Diputats 

ha presentat un contundent paquet d'esmenes als 

Pressupostos Generals de l'Estat proposats pel Partit 

Popular. Entre totes elles en trobem dues que afecten 

directament al nostre poble. Aquestes esmenes han 

sigut treballades i gestionades per la diputada socialista 

Patrícia Blanquer, conjuntament amb el govern contestà. 

Consisteixen en la construcció de la passarel·la per a 

vianants entre la Via Verda i la Llaona i l'aplicació de millores 

estructurals en la carretera N-340 entre Cocentaina i Muro.

Mireia Estepa, alcaldessa socialista de l'Ajuntament de 

Cocentaina, ha agraït públicament a Patri Blanquer la seua 

feina, les gestions realitzades i dedicació, per a incloure les 

demandes contestanes en aquest ampli paquet d'esmenes 

als Pressupostos Generals. “És evident que els socialistes 

no ens quedarem de braços plegats front a la situació actual 

en la qual els valencians ens trobem totalment discriminats 

pel Govern central. Els contestans, i gràcies a la feina de la 

nostra diputada en el Congrés, també reclamarem el que 

ens pertoca i ho fem presentant aquests dos projectes de 

millora que depenen directament de Foment”, apuntava 

l'alcaldessa contestana.

Pel que fa a la passarel·la de vianants entre la Via Verda i 

el polígon de la Llaona, com ja van avançar fa unes setmanes 

des de fonts municipals, es tracta d'un projecte valorat en 

uns 400.000 euros que ajudaria a salvar l'accés sud de 

Cocentaina i nord d'Alcoi. “De fet”, recordava l'alcaldessa, 

“ja son varies vegades vegada que els socialistes  presenten 

el projecte de la passarel·la per a ser inclòs als comptes 

generals, però sempre s'ha topat amb la voluntat contrària 

del Partit Popular”. El Govern contestà també ha volgut 

mostrar la seua satisfacció en comprovar com altres grups 

representats al Congrés com és Compromís han decidit, 

després d'alguns anys presents al Congrés dels Diputats, 

sumar-se per primera vegada a aquesta petició tan necessària. 

Amb tot, des de l'Ajuntament de Cocentaina recorden que 

aquest mateix projecte s'ha treballat per a presentar-lo al 

Pla d'Obres i Serveis de la Diputació d'Alacant per al 2018, 

una via -diuen- més “factible” perquè es porte a terme.

Per altra banda, el projecte de millora en les infraestructures 

en la carretera N-340 entre Cocentaina i Muro necessitaria 

un pressupost d'un milió d'euros. Entre els treballs 

a desenvolupar es troba la millora de la il·luminació 

principalment en les vies de serveis. Recordem que aquestes 

vies de serveis són molt utilitzades tant pels passejants 

com pels ciclistes, dotant-les d'una millor il·luminació es 

contribuiria en gran mesura a augmentar la seua seguretat 

per a les persones.
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Cocentaina destinarà el superàvit a millores en el 
patrimoni, centre històric i les zones verdes
NP Ajuntamnet de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha tancat l’exercici 

econòmic del 2016 amb xifres positives per a les arques 

municipals, com ve sent habitual els últims anys. Els 

romanents de tresoreria acumulats es situen al voltant dels 

2’9 milions d’euros de superàvit, experimentant així un 

increment respecte de l’any anterior. Com recordava l’edil 

d’Hisenda, Marcos Castelló, aquest increment es correspon 

en part amb la regularització d’omissions del cadastre, entre 

altres coses i que ha permés aflorar unes contribucions 

que no estaven produint-se fins ara. Vista aquesta situació, 

l’equip de Govern ha avançat que estudiaran com alleugerar 

la càrrega impositiva (baixar impostos) a tots els veïns i 

veïnes, sense baixar la qualitat dels serveis públics “Aflorar 

les omissions, era necessàri,  i ara el que pretenem és que 

aquesta mesura repercutisca i beneficie directament als 

mateixos ciutadans contestans, amb aquesta decisió el 

que és demostra és que l’Ajuntament, no vol recaudar més 

del que siga necesari, per a una bona gestió dels serveis 

municipals”,  ha dit Marcos Castelló.

Com déiem a l’inici, Cocentaina acumula diferents 

anualitats amb liquidacions del pressupost positives, 

concretament des de l’any 2012 i com a resultat de la Llei 

d’Estabilitat Pressupostària del Govern central que no permet 

materialitzar les inversions si aquestes no finalitzen dins d’un 

mateix exercici. “Esperem que l’esborrany dels Pressupostos 

Generals de l’Estat que s’estan treballant en aquest moment 

contemplen una modificació d’aquesta llei, perquè ara 

mateixa se’ns obliga a prioritzar l’amortització als bancs abans 

de les inversions en millores per al poble, i açò no beneficia 

en res als nostres ciutadans”, apuntava l’edil d’Hisenda 

de l’Ajuntament de Cocentaina, tot recordant el baix nivell 

d’endeutament amb els bancs del consistori contestà.

Amb tot, i aprofitant aquest superàvit acumulat, l’equip 

de Govern ja treballa en una bateria de propostes i millores 

per a poder efectuar-les pròximament, si així ho consideren 

la resta de grups polítics. Entre aquestes millores trobem 

importants projectes com: l’adequació i millora del centre 

històric prioritzant el pas i seguretat dels vianants al Carrer 

Major i confrontants; millora de camins i badens com el de 

Penella, Trilles i Secans la millora de parcs i jardins, així com 

la creació de noves zones verdes; millores del patrimoni en 

edificis de titularitat municipal (Cementiri, Castell, Teular...), 

millores en l’entorn relacionades amb el Medi Ambient, 

Esport i el Turisme...i l’adquisició de béns patrimonials per 

a poder actuar amb projectes futurs.

Marcos Castelló avança que “vista la posició del Govern 

central, nosaltres seguirem desenvolupant els projectes 

que considerem amb els nostres recursos. I en tot cas, 

el romanent, com que no es pot destinar a tot tipus de 

projecte, l’aprofitarem per a augmentar el valor patrimonial 

del municipi i així estar preparats perquè quan, el Govern 

central canvie de parer, estar preparats per a poder portar 

avant accions més ambicioses, per a seguir progresant”.

Cocentaina projecta una zona per a fer exercici al Parc 
de Sant Hipòlit
NP Ajuntamnet de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina sol·licitarà a la Diputació 

d'Alacant dotació econòmica per a portar avant un 

projecte per a habilitar una zona d'exercici al Parc de 

Sant Hipòlit. D'aquesta forma, es pretén dotar al municipi 

d'una zona d'exercicis de cal·listènia i saludables, un 

equipament que actualment es considera funcionalment 

necessari, tant per la població de persones majors com 

també pels més joves.

S'ha decidit realitzar aquesta petició per al Parc de Sant 

Hipòlit en ser un dels parcs amb més superfície disponible 

per al seu emplaçament i ser accessible al 100%. Aquesta 

zona serà dotada de paviment de cautxú, ben continu en 

les zones de cal·listènia i de lloseta en la resta de l'actuació, 

la qual cosa ho farà practicable al 100% i sense risc per al 

desenvolupament d'aquests exercicis.

El termini d'execució de les obres, segons el projecte 

elaborat, és de dos mesos i el pressupost global que es 

sol·licita a la Diputació ascendeix a poc més de 75.000 

euros, dins de la convocatòria per a la millora de les zones 

verdes dels municipis.
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El diputat autonòmic de l’àrea de Sanitat supervisa les 
obres del Centre de Salut
NP Ajuntamnet de Cocentaina

L
es obres del Centre de Salut i les millores en l’àrea de 

Sanitat van centrar la reunió que divendres 5 de maig 

van tindre el diputat Ignacio Subías, el diputat Rafa 

Briet, l’alcaldessa de Cocentaina, la gerent del Departament 

de Salut d’Alcoi i el regidor de Sanitat, entre altres.

Durant el matí es va mantindre una reunió per a avaluar 

les necessitats en l’àmbit de la salut de la comarca del 

Comtat i cap a migdia el cap d’obra del Centre de Salut 

junt amb el seu director van explicar l’estat de les mateixes 

i les fases del projecte que queden per fer. Els treballs van 

a bon ritme, segons es va informar, i les obres podrien estar 

finalitzades a finals de 2017 o principis del 2018, reduint-se 

en 8 mesos menys, el temps previst per a la seua execució. 

El projecte d’ampliació del Centre de Salut de Cocentaina 

compta amb un pressupost d'1,8 milions d'euros i permetrà 

dotar a aquestes instal·lacions de noves consultes, un servei 

d'urgències més ampli, un gimnàs per a les rehabilitacions 

i altres millores que revertiran sobre el servici que es presta 

als pacients.

“Estem molt satisfets amb el transcurs d'aquest projecte 

de millora i ampliació del Centre de Salut. La salut pública 

i de qualitat és un puntal del sistema de benestar en què 

creiem i ja fa anys que reivindicàvem la necessitat de tindre 

un ambulatori que cobrira les necessitats dels veïns i veïnes 

de Cocentaina” deia l'alcaldessa de Cocentaina.

L’aigua de l’Alcúdia ja és apta per al consum humà

L
’Ajuntament de Cocentaina anuncia que l’aigua del 

depòsit de Sant Cristòfol que abastix a la pedania de 

l’Alcúdia i al polígon industrial, ja és apta per al consum 

humà. Després de l’episodi de pluges de desembre el pou 

que subministra aigua al depòsit de Sant Cristòfol mostrava 

uns índexs de terbolesa, partícules de fang en suspensió, 

que van anar rebaixant-se amb el temps. Durant els últims 

mesos l’aigua de la pedania mostrava uns paràmetres 

de terbolesa en xarxa correctes; no obstant això els del 

dipòsit superaven per escasses dècimes allò que permet la 

normativa i l’Ajuntament no podia donar l’apte a l’aigua. Des 

de l’administració local es van buscar solucions alternatives 

com la implantació d’una planta de filtres subvencionada 

per Diputació o la declaració d’excepcionalitat per part de 

la Direcció General de Salut Pública, totes dos denegades. 

L’Alcaldessa i el Regidor de Sanitat es van reunir amb els 

veïns i veïnes de l’Alcúdia per a explicar-los el problema i 

agrair-los la seua comprensió, ja que el problema s’havia 

produït per causes naturals i la solució immediata no estava 

a les mans de ningú més que de la natura. Durant aquests 

5 mesos s’han fet analítiques diàries per a fer el seguiment 

adequat i s’han mantes reunions amb el cap de l’àrea de 

Salut d’Alcoi per a garantir que l’Ajuntament estava fent bé 

el control de l’aigua. Finalment la terbolesa ha anat baixant i 

ja es pot garantir que l’aigua és totalment apta per al consum 

humà, tal com mostren les analítiques del laboratori.

En els pròxims dies els tècnics van restablir el subministre 

d’aigua del dipòsit de Sant Cristòfol al nucli urbà de 

Cocentaina, com estava abans de les pluges, açò pot produir 

alguns problemes de terbolesa que duraren unes hores, ja 

que la xarxa està bruta de Desembre i cal netejar-la.

NP Ajuntamnet de Cocentaina
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El Mercat ambulant de Cocentaina renova la seua 
distribució i augmenta els serveis disponibles
NP Ajuntamnet de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la Regidoria de 

Promoció Econòmica, ha completat recentment alguns 

canvis que afecten directament al Mercat ambulant 

dels dijous, una cita setmanal del comerç a les nostres 

comarques. Entre els canvis més importants i que afecten 

directament tant als venedors com als usuaris, trobem la 

nova distribució. Dins d'aquesta remodelació s'eliminen 

les parades al carrer Sant Francés tornant així al format 

tradicional: Pla i Bisbe Estanya (tèxtil, calçat i artesania) 

i Plaça Venerable Escuder (alimentació: fruita i verdura). 

Aquesta nova distribució de parades té una forma circular, 

el que ajudarà als visitants a recórrer totes les parades del 

mercat i, per tant, donarà la mateixa visibilitat a tots els 

mercaders.

Entre les millores aplicades també trobem un augment 

dels serveis disponibles, tant d'aquells dirigits als venedors 

(zones de càrrega i descàrrega, aparcament per als vehicles 

industrials, noves fórmules de participació) com als usuaris 

(zones d'aparcament, canviadors i millor senyalització).

També s'ha pensat en la seguretat, així és com s'ha treballat 

de valent en l'elaboració d'un nou Pla d'Autoprotecció i 

Emergències que no s'ha tingut fins ara. Aquest document 

preveu els protocols a seguir en casos d'emergència, les 

vies d'evacuació, punts de trobada...

Per últim, a hores d'ara es treballa per a presentar i integrar 

el Mercat ambulant dels dijous com un punt més a reforçar 

dins de la promoció turística de Cocentaina. Recordem que, 

sobretot en temporada estival, centenars de veïnes i veïns 

de tots els pobles de l'Alcoià i el Comtat visiten Cocentaina 

en dijous per obtenir productes de qualitat i proximitat.

La Fira de Tots Sants de Cocentaina presenta les primeres 
novetats per a 2017

E
ncara que resten alguns mesos per a la 671 edició de 

la Fira de Tots Sants de Cocentaina. A 2017 es millorarà 

la logística i s'augmentarà l'espai expositiu, com és una 

zona d'esport Outdoor i també l'espai tecnològic. També hi 

haurà novetats a la zona del Sol a Sol. La Fira de Fires tindrà 

una durada de 5 dies. A més, el Consell de Fira treballa per 

modificar l'ordenança fiscal amb l'objectiu de què la Fira siga 

viable econòmicament, amb resultat econòmic positiu. La 

presentació oficial de la Fira amb el tradicional descobriment 

del cartell anunciador serà el 29 de setembre.

Entre aquestes directrius organitzatives que s'han donat a 

conéixer en trobem algunes destacades com ara l'augment 

de senyalització viària a les carreteres d'entrada, la creació 

d'una zona de serveis al carrer Alfons V, així com la creació 

d'una nova zona de descans a la plaça Alcalde Reig. Altre 

dels avançaments destacats que ja s'han donat a conéixer 

al Consell de Fira ha sigut la creació d'un nou sector de 

promoció dedicat a l'Esport Outdoor, que estarà ubicat al 

carrer Roger de Llúria i on estaran representades marques 

consolidades com Lurbel, 226ers, Bicicletes Guijarro...

Un dels sectors que més està agradant aquests últims 

anys, el de les Noves Tecnologies, ara ocuparà el carrer 

Ausiàs March i es desdoblarà per a incloure la 'Fira 4.0' 

(tecnologia industrial i agrícola) i la 'Ciber Fira' (vídeojocs, 

oci i tecnologia infantil). Pel que fa a l'oci, ací també trobem 

novetats, ja que la zona del Sol a Sol es complementarà 

amb un espai de Food-Trucks (menjar internacional) al 

carrer Mossén Raduan. En aquest 2017 les exposicions 

culturals de la Fira seran: Castells (MARQ), IES Pare Arques 

de Cocentaina, Premis Sambori, Espinosa – 350 anys de la 

seua mort, Pía Unión i artistes locals.

Mariona Carbonell, regidora de Fira, sosté que l'objectiu 

de la Fira és que "seguisca creixent i adaptant-se als nous 

temps, a la modernitat i als nous sectors comercials, però 

tot sense perdre la seua essència i tot allò que la fa única".

NP Ajuntamnet de Cocentaina

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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Cocentaina formarà i contractarà 21 joves mitjançant 3 
programes d’ocupació
NP Ajuntamnet de Cocentaina

U
n total de 21 joves es beneficiaran dels tallers 

d'ocupació que en breu posarà en marxa l'Ajuntament 

de Cocentaina a través de la Regidoria de Promoció 

Econòmica i la seua Agència de Desenvolupament Local 

(ADL), tot amb l'estreta col·laboració de la Conselleria 

d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

de la Generalitat Valenciana. Així ho ha avançat la regidora de 

l'àrea Mariona Carbonell, qui a més ha afegit que els recursos 

econòmics que es destinaran a aquests tres tallers d'ocupació 

ascendeixen a vora els 300.000 euros, situant així a 

Cocentaina com un dels municipis de les nostres comarques 

que més esforços destina a l'ocupació dels joves i aturats.

El primer dels tallers comença aquest mateix 1r de juny. Es 

tracta del Taller d´ocupació 'T'Avalem. Descobrint l'entorn', 

un programa mixt que combina formació i ocupació al 

voltant de la participació en obres o serveis d'entitat pública 

o interés social. Aquest programa donarà treball i formació a 

un total de 10 joves d'entre 16 i 30 anys durant un període 

de 12 mesos. Els participants han d'estar inscrits al Sistema 

de Garantia Juvenil i, a l'acabament del taller, rebran un 

certificat de professionalització de promoció turística local 

i atenció al visitant. Amb aquest certificat poden optar a 

obtenir feina com a caps d'oficina d'informació turística, 

promotor turístic, agent de desenvolupament turístic local...

Però a banda d'aquest 'T'Avalem', hi ha dos programes 

més que s'acaben de sol·licitar i que, s'espera, seran 

aprovats en breu. Es tracta de EMCUJU i EMPUJU, el primer 

destinat a la contractació de persones joves amb qualificació 

per part d'entitats locals (3 persones) i el segon per a la 

contractació de persones joves no qualificades, també per 

part d'entitats locals (8 persones). Ambdós programes es 

troben emmarcats també dins del Sistema de Garantia 

Juvenil i donaran treball als seus participants, majors de 16 

anys, durant un període de 7 mesos a jornada completa.

Mariona Carbonell, regidora de Promoció Econòmica 

en l'Ajuntament de Cocentaina, ha agraït, per una banda, 

l'esforç del personal administratiu del consistori per tal 

de preparar tota la documentació necessària i poder així 

prendre part de totes les iniciatives d'aquest tipus que 

s'ofereixen des de l'administració autonòmica de Ximo Puig. 

“D'un temps a esta banda venim treballant de valent per 

poder acollir-nos a totes les convocatòries com aquestes i 

no deixar perdre ni un sòl dels recursos que se'ns ofereixen 

per a destinar-lo a augmentar les opcions d'ocupació entre la 

nostra població més jove. Aquesta línia de treball va donant 

els seus fruits i veiem com, una vegada més, Cocentaina és 

dels pocs municipis del nostre voltant que assumeix aquesta 

responsabilitat i porta avant tants programes d'ocupació com 

es puga. Considerem que aquesta és la feina i el paper que 

ha d'aportar una administració local com és l'Ajuntament de 

Cocentaina, fer tot el que estiga al nostre abast per tal que 

els nostres veïns i veïnes puguen seguir desenvolupant-se 

i puguen optar als recursos que, de fet, els pertanyen per 

dret propi”, concloïa Carbonell.
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Treballen per retornar la pressió de l’aigua a la zona de 
l’avinguda del Ferrocarril i voltants
NP Ajuntamnet de Cocentaina

L
a xarxa d'aigua potable que proveeix a la zona de 

l'avinguda del Ferrocarril i voltans presenta una 

important calcificació sobre la qual s'està treballant 

intensament per tractar de reduir-la i així recuperar la 

pressió de l'aigua que d’ aquesta zona. Aquesta xarxa va 

ser dissenyada per a proveir al casc urbà per l'avinguda 

del Ferrocarril amb aigua procedent del dipòsit de l'Altet 

o poder omplir el dipòsit amb aigua procedent del pou de 

la Serreta. Fins ara aquesta xarxa ha estat en servei, com 

deiem, amb una pressió d'ús baixa, en tot moment aquesta 

era suficient,  ja que ha estat sent utilitzada com a xarxa de 

proveïment solament al sector de l'avinguda del Ferrocarril 

i voltans amb aigua procedent del dipòsit de l'Altet.

No obstant açò, en utilitzar-la en alguna ocasió per 

necessitat com a xarxa d'ompliment del dipòsit de l'Altet 

amb aigua procedent del Pou de la Serreta, la pressió de 

servei ha sigut més elevada, provocant que les incrustacions 

calcàries existents en les parets interiors s'hagen anat 

desprenent en forma de petxines que s'han anat acumulat 

al llarg de la conducció, generant-se obstruccions molt 

importants que han deixat a la canalització amb una cabal de 

subministrament inferior al 5%, provocant els consegüents 

problemes de cabal i pèrdua de pressió en tota la zona.

Així mateix, davant els problemes del Pou de la Querola, 

que s'han produït a causa de les pluges de desembre, s'ha 

intentat proveir a la gran majoria del casc urbà per aquesta 

xarxa, com a sol-lució provisional per abastir al màxim de 

veins,  però aquesta ha sigut complicada pels problemes 

d'obstruccions que presentava. En vista d'aquest problema 

i una vegada detectat el mateix, s'ha hagut de realitzar les 

actuacions de visualització i de neteja de la conducció, les 

quals no s'han pogut iniciar fins que s'executara una segona 

canalització que estava realitzant-se amb una inversió de 

70.000 euros.

Per a deixar la canalització existent en correcte servei s'ha 

procedit a la realització de diversos tastos per a l'eliminació 

de les calcificacions amb ajuda d'un camió de neteja amb 

aigua a alta pressió, equipat amb una mànega amb llances 

especials, esperant així donar solució a aquest problema de 

forma definitiva, i tornar a la normalitat.
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L’Ajuntament de Cocentaina i el col·lectiu LGTBI MARIola  
commemoren per primera vegada el Dia Internacional 
contra la discriminació sexual i d’identitat de gènere
NP Ajuntamnet de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina i el col·lectiu LGTBI MARIola 

i varen commemorar aquest dimecres 17 de maig de 

manera conjunta el Dia Internacional contra LGTBIfòbia. 

L'Ajuntament de Cocentaina, dóna suport per primera 

vegada a la celebració d'aquesta jornada contra l'homofòbia, 

bifòbia i la transfòbia, en la qual se celebra que l'any 1990 

es va retirar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals 

de l'Organització Mundial de la Salut. Al Teular  es va donar 

a conéixer la tasca que duu a terme LGTBI MARIola en la 

visibilització i defensa de la diversitat en matèria d'orientació 

sexual i identitat de gènere, i a més es va llegir un manifest 

reivindicatiu.

En aquest acte es va parlar, que la transsexualitat sí 

continua en aquesta llista, i per tant, considerada una 

malaltia per part de l'OMS. A més, es va informar sobre la 

realitat de la diversitat sexual en les nostres comarques i es 

va parlar dels objectius del col·lectiu LGTBI MARIola per tal 

d'aconseguir un major respecte en aquest camp. Al llarg de 

l'acte també es fa fer un xicotet recordatori dels avanços 

legals i la feina que ens queda per fer, per poder arribar a 

parlar de igualtat real enlloc de legal.

Des del consistori contestà donen suport a aquest acte, 

com no podia ser d'altra forma i estan segurs que donar 

visibilitat aquest col·lectius pot ajudar a moltes persones 

que tenen por, que són víctimes d'assetjament, i tots junts 

fer de Cocentiana un poble més unit, més fort i enriquit 

per la seua diversitat. Les regidores Estepa i Richart ja 

es troben preparant , conjuntament amb MARIola, una 

sèrie d’activitats per a finals de juny, seguint en la línia de 

desetigmació i de lluita pels drets del grup LGTBI.
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Compromís presenta una esmena als Pressupostos Generals 
de l’Estat per construir la passarel·la de la Via a Cocentaina
NP Col·lectiu 03820-Compromís

C
ompromís fa efectiva la seua paraula arran la jornada 

de treball on van anunciar que portarien a Madrid la 

construcció de la passarel·la de la Via entre el polígon 

de la Llaona i el túnel del Ferrocarril a Cocentaina.

El regidor del Col·lectiu-Compromís a l’Ajuntament, Jordi 

Pla explica que “a través dels nostres diputats a Madrid 

hem presentat l’esmena per fer possible la construcció de 

la passarel·la de la Via Verda al nostre poble. És una inversió 

necessària, ja que fou el propi Ministerio de Fomento qui 

va destrosar la Via al seu pas entre el polígon de la Llaona i 

el túnel del Ferrocarril”.

Pla recalca que “Cocentaina mereix tindre una Via en 

condicions per a tota la gent que pràctica esport, eixint a 

caminar, córrer o amb bicicleta, i per això presentem aquesta 

esmena als Pressupostos Generals de l’Estat. Ja ha arribat 

l’hora de tindre la passarel·la i sobretot, que aquesta inversió 

no recaiga en fons municipals dels habitants del nostre poble 

i que aquesta construcció la pague el Ministerio de Fomento 

que fou el responsable de la seua destrucció”.

 Per últim, Pla afirma que “defensem els interessos de 

Cocentaina a totes les institucions i instem als diferents 

diputats i diputades de la comarca al Congreso a que 

accepten aquesta esmena i la construcció de la passarel·la 

siga una realitat després de tants i tants anys”.

Col·lectiu-Compromís demana que Cocentaina s’adherisca 
al projecte “Comença a Exportar”

E
l Col·lectiu-Compromís, a través del regidor Jordi Pla, ha 

demanat formalment que l’Ajuntament de Cocentaina 

s’adherisca al projecte “Comença a Exportar” de la 

Direcció General d’Internacionalització de la Conselleria 

d’Economia Sostenible.

Jordi Pla explica que “és fonamental posar tota la 

maquinària necessària per a ajudar a les empreses 

locals a exportar el seu producte arreu del món. La 

internacionalització de les nostres empreses deriva en la 

creació de llocs de faena i en perspectives de futur per a 

Cocentaina”.

Des de la coalició destaquen que “Comença a Exportar” 

és un programa impulsat pel Consell de Cambres de Comerç 

valencianes, els Fons Europeus de Desenvolupament 

Regional i la Conselleria d’Economia Sostenible.

Segons recalca Pla, “aquest projecte té com a finalitat 

donar resposta a les necessitats empresarials per a 

començar a exportar i va destinat a ajudar a les empreses 

a eixir als mercats exteriors. A més a més, per a Cocentaina 

no tindria cap cost econòmic perquè està cofinançat al 50% 

per la Conselleria i la resta per les cambres de comerç a 

través de Fons Europeus”.

Pla ha encoratjat a les empreses a interessar-se per la 

iniciativa, atés que és requisit imprescindible aconseguir 

deu participants en el programa per tal que els cursos de 

formació destinats a la internacionalització de les empreses 

locals puguen celebrar-se a Cocentaina.

Per finalitzar, el regidor de la formació ha conclòs 

que “fer que les empreses de Cocentaina adopten la 

internacionalització com a una estratègia pròpia farà que 

el nostre teixit empresarial siga més fort i generarà llocs de 

faena al nostre poble”.

NP Col·lectiu 03820-Compromís
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El Tribunal Superior de Justícia falla contra l’Ajuntament 
de Cocentaina pel Passeig del Comtat
NP Col·lectiu 03820-Compromís

L
'empresa adjudicatària de l'obra, Asfaltos Guerola, va 

interposar un recurs d'apel·lació contra l'acord de la 

Junta de Govern del 4 juliol de 2012 i del plenari del 

9 de setembre de 2012 on se'ls exigia que durant els dos 

anys de garantia es feren càrrec d'arreglar les deficiències 

i defectes detectats al Passeig del Comtat.

L'obra va ser adjudicada per la Junta de Govern el 24 

d'abril de 2009, per un import de 1.021.075,29 €. Les 

obres foren recepcionades per l'Ajuntament el 18 de març 

de 2010 amb la condició de reparar algunes deficiències 

(que l'empresa va realitzar) juntament amb la neteja de 

l'empedrat que no va fer.

Posteriorment, per part de l'Ajuntament -encapçalat per 

l'alcalde Rafa Briet- es va reclamar la neteja de l'empedrat 

i rejuntar amb morter algunes zones del Passeig, amb la 

qual cosa l'empresa accedix a fer només la neteja. També 

s'encarrega un informe als serveis tècnics municipals per a 

determinar si l'obra ha estat ben executada ja que encara 

es troba en el període de garantia.

El 23 d'abril de 2012 Asfaltos Guerola sol·licita la devolució 

de les dues fiances dipositades (44.012 € i 5998,70 €) 

desestimada per l'Ajuntament fet que provoca el recurs de 

reposició de l'empresa el 2 d'agost de 2012. Alguns mesos 

després es citen als tècnics de l'empresa i al de l'ajuntament 

on estan d'acord en què les deficiències de l'obra són:

-enfonsament parcial de l'empredat.

-fissures a les voreres.

-deficient rejuntat de l'empedrat.

L'Ajuntament manté que aquestes deficiències són 

degudes a la MALA EXECUCUÓ DE LES OBRES, mentre 

l'empresa entén que es deguda a DEFECTES DEL PROJECTE 

i DEFICIENT CONSERVACIÓ.

L’empresa que va executar les obres entre els anys 2009 i 

2010 destaca –entre d’altres- que “existen deficiencias en el 

proyecto por no definir con detalle el uso que posteriormente 

se ha dado a la obra” com també “el proyecto no ha querido 

delimitar el espacio de vehículos y peatones, los vehículos 

han acabado invadiendo el espacio peatonal con deterioro 

de las aceras y bordillos”. “El pavimento de adoquín requiere 

un mayor cuidado por parte del Ayuntamiento que no se 

ha dado”.

Ara, el TSJCV en les seues conclusions argumenta que “la 

obra en un año ha dado como resultado daños puntuales, 

el transcurso de los años sin poner remedio al tráfico los 

daños serán generalizados”. Acaba dient que “estimamos el 

recurso y revocamos la sentencia por entender que los daños 

producidos (que existen tal como relata el Ayuntamiento) 

se debe a una inadecuación entre un proyecto de avenida 

semi-peatonal con materiales para tal fin y el uso real que se 

está dando a la obra”. A més a més “se imponen las costas 

de primera instancia al Ayuntamiento, se limitan a 1500 € 

por todos los conceptos”.

Per al Col·lectiu-Compromís aquesta sentència deixa clar 

que “des del principi el projecte del Passeig del Comtat 

no estava –en absolut- ben dissenyat ni planificat ja que 

s’han vist els constants problemes que ocasiona el seu ús 

i manteniment”. La coalició contestana recorda que “es va 

mirar més en fer una cosa lluïdora que pràctica, amb una 

inversió que superava el milió d’euros encaminada a ser 

una obra faraònica que brillara fins el dia de les eleccions”.

El Col·lectiu-Compromís recorda que “el cas del Passeig és 

un d’entre tants exemples, on es gasten molts diners públics 

que a continuació, per la seua mala planificació o deficient 

manteniment, continuen generant maldecaps i despeses 

per a totes les socarrades i socarrats”.
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Guanyar Cocentaina aposta per municipalitzar el servei 
de la recollida selectiva de brossa i neteja viària

G
UANYAR COCENTAINA proposa tornar el servei al 

control públic, on l’organització i el control es porte 

des de l’Ajuntament: creiem que el servei seria més 

eficient i que aportaria més qualitat a la ciutadania.

En el passat plenari del 27 d’abril, es va aprovar amb els 

vots favorables del PSOE i CIUTADANS, i l’abstenció del 

PP la 2a pròrroga del contracte amb FCC per a continuar 

prestant el servei DE RECOLLIDA DE BROSSA I NETEJA 

VIÀRIA com el tenim fins avui. La nostra opinió, i així ho 

hem manifestat en diferents ocasions, és que el servei de 

neteja és molt millorable i prorrogant el que avui tenim no 

millorarà en res, més aviat el contrari.

És clar que la nostra opinió poc interessa a la regidora de 

Neteja Viària, sols el nostre vot no pot canviar un sistema 

que es va dur a terme en 2004 per a posar en marxa la 

recollida selectiva a Cocentaina, que en aquells temps podria 

valdre, però que en el transcurs d’aquests anys ha quedat 

molt desfasada.

És clar que continuem en les mateixes condicions fins a 

l’octubre de 2018 i que, a més a més, amb la proposta de 

l’equip de govern de contractar una empresa externa per 

a l’elaboració d’un nou plec de condicions, sembla que 

l’actual sistema de contractació continuarà en el futur, així 

la regidora de Neteja podrà dedicar-se a altres menesters, 

de la que GUANYAR COCENTAINA esta totalment en contra.

Que la regidora delegada de Neteja Viaria i Recollida 

Selectiva excuse la seua passivitat en aquest tema i diga 

que l’oposició no aporta res i no fa propostes, ens sembla, 

a banda de poc ètic, molt recurrent, i a més poc propositiu. 

Des de la nostra modesta opinió, la regidora, en tot cas, 

hauria de ser la més interessada a dur a terme aquest treball, 

perquè a ella se li va encomanar la delegació de l’àrea per 

part de l’Alcaldia del nostre poble, i no a l’oposició.

Que l’equip de govern es troba en minoria és sabut per 

totes i tots, també és cosa coneguda per bona part de la 

ciutadania que GUANYAR COCENTAINA aporta, amb la 

millor de les intencions, propostes, projectes i opinions per 

afavorir el bon funcionament dels serveis municipals, amb les 

poques possibilitats que tenim pel fet de tindre un sol regidor, 

però continua aquesta línia política per afavorir les qüestions 

que aporten un millor benestar als nostres veïns i veïnes. 

Des d’aquesta posició, aportem i col·laborem amb les diferents 

regidories, en la nostra mesura, en aspectes mediambientals, 

culturals, esportius, turístics, etc. A més a més, recolzem 

l’equip de govern en moltes propostes dutes a terme.

Tot i que formem part de l’oposició, considerem que fem 

una oposició responsable i aquesta actitud ens porta a afavorir 

el treball amb bons resultats per a la ciutadania, i al mateix 

temps critiquem aquelles accions que no porten com a resultat 

la millora en la qualitat de vida de les nostres veïnes i veïns.

Després de sis mesos de l’inici de la primera pròrroga i 

quan queden sis mesos per acabar-se, l’equip de govern ja 

ens proposa una segona pròrroga, cosa que ens deixa en les 

mateixes condicions inicials fins al 30 d’octubre de 2018.

Per tant, GUANYAR COCENTAINA proposa retornar la 

gestió al nostre Ajuntament com a servei públic: la resta de 

grups polítics està per la llavor de fer un nou plec de condicions 

i continuar amb el mateix sistema que tenim a hores d’ara. 

En el seu moment, el nostre grup presentarà la proposta 

pertinent, per a dur a terme la municipalització del servei.

NP Guanyar Cocentaina
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La Federació Junta de Festes designa a tots els protagonistes 
de les properes celebracions en honor a Sant Hipòlit Màrtir
NP Federació Junta de Festes

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina ha designat al compositor alcoià Rafael 

Mullor Grau com a director de l'Himne de Festes que 

marcarà un any més l'inici de la trilogia festera en honor 

a Sant Hipòlit Màrtir. La Comissió Musical de l'entitat ha 

acordat la seva elecció, entre altres mèrits, per la trajectòria 

amb què compta l'autor i per haver impulsat i dignificat 

el gènere de la música festera amb l'aplicació de noves 

tècniques de composició "estem davant un referent per a 

els compositors contemporanis amb un gran palmarès de 

primers premis en concursos de composició i que ha estat 

també creador de peces de qualitat i de bellesa indiscutible 

com 'L'Ambaixador Cristià' o el 'Barranc del Sinc'’", explica 

el vicepresident Musical de la Junta de Festes, Francisco 

Valor. De la mateixa manera Valor ressalta que aquest any 

s'ha apostat per donar un nou format a l'elecció del director 

de l'Himne "fins ara els directors han estat sempre de 

Cocentaina, a excepció de José Rafael Pascual que encara 

té vinculació amb el nostre poble és de Muro. Amb l'elecció 

de Rafael Mullor Grau volem que l'acte de l'Himne de Festes 

siga un homenatge a un músic o compositor que compte 

amb una destacada aportació a la música festera". Rafael 

Mullor Grau tindrà tot el protagonisme en la vesprada del 

divendres 11 d'agost durant la Interpretació de l'Himne de 

Festes que es durà a terme a la plaça del Pla i en la qual 

prendran part l'Ateneu Musical de Cocentaina al costat de 

les bandes que acompanyen a les quatre filaes de càrrec 

d'aquest any.

Les festes de 2017 tindran més protagonistes

La Junta de Festes també ha donat a conèixer la resta dels 

noms propis que tindran un protagonisme destacat en els 

diferents actes previs que se celebraran abans de la trilogia 

festera del pròxim mes d'agost.

El primer d'ells, serà la Presentació dels Càrrecs Festers 

prevista per al dissabte 1 de juliol al pati d'armes del Palau 

Comtal i que en aquest cas estarà conduïda pel periodista 

contestà Gabriel Pascual que actualment exerceix la seva 

activitat professional a la Cadena Cope d'Alcoi a més de 

col·laborar a Ràdio Cocentaina i el diari el Nostre. També 

l'exalcalde de Cocentaina i ara Diputat Autonòmic del PSPV, 

Rafael Briet, exercirà de mantenidor de la gala mentre que 

Rosa Ribelles serà l'autora del cartell anunciador "són tres 

persones del nostre poble, vinculades des de diferents 

àmbits a la Festa i a les nostres tradicions, amb les quals 

hem dipositat plena confiança per dur a terme les seves 

respectives tasques", indica Emilio Domínguez Borràs, 

Vicepresident d'Organització de la Junta de Festes.

Finalment, el divendres 14 de juliol s´efectuarà la 

Presentació de la Revista de Festes en el mateix Pati del 

Palau Comtal i en aquesta ocasió Laura Cardona, vinculada a 

Teló Teatre, durà a terme les tasques de conducció de l'acte 

al complir-se aquest any el cinquanta aniversari del Grup 

Local. Per la seva banda Amparo Soler Moltó assumirà el 

paper de mantenidora "una persona també vinculada des 

de sempre a la cultura local i al Centre d'Estudis Contestans, 

coneixedora de la Festa i que és assídua a l'hora de realitzar 

col·laboracions literàries a la Revista", ha destacat el 

coordinador de la publicació, Pablo León Vidal. 

417 aniversari de la proclamació i elecció de Sant hipòlit 

com a Patró de Cocentaina

Seguim parlant de Festes i en aquest cas del nostre 

Patró, Sant Hipòlit perquè  la Federació Junta de Festes de 

Moros i Cristians de Cocentaina va organitzar per al mes de 

maig diversos actes que van servir per commemorar el 417 

aniversari de l’elecció i proclamació de Sant Hipòlit Màrtir 

com a patró del municipi. La programació va començar 

el dissabte 6 de maig amb una Eucaristia a les 19: 30h a 

l’església de Santa Maria seguida d’una conferència que 

va impartir D. Elías Sánchez Reig i que es va centrar en els 

elements que es poden veure al Reliquiari estrenat al any 

2000 amb motiu del IV Centenari del patronatge de Sant 

Hipòlit. Va ser una gran conferència on elies ens va mostrar 

un reliquiari ple de detalls, una joia que ja no serà vista de 
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la mateixa manera i que de segur, servirà per a que prestem 

més atenció a eixos detalls que Elies ens va desgranar.

A continuació es van imposara les insígnies als nous Caps 

de Filà i els quatre càrrecs festers de l’any passat 2016 van 

signar al llibre d’honor de la Junta de Festes. Posteriorment 

a la Casa del Fester, es va inaugurar l’exposició del XXé del 

concurs de Dibuix i Pintura Infantil que es va realitzar el 

passat mes de setembre.

Els actes centrals d’aquestes celebracions teníen 

continuïtat el diumenge 7 de maig amb l’anual missa en 

honor al Sant al temple de Santa Maria. En el transcurs 

de la mateixa es van presentar els recent nascuts a Sant 

Hipòlit Màrtir i també els majorals de 2017 així com tots 

els components de la nova directiva de la Federació Junta 

de Festes van rebre la medalla del Sant. Seguidament es 

va lliurar una imatge de Sant Hipòlit a l’associada devota 

Júlia Moncho Ruiz i finalment es va efectuar un dispar 

d’arcabusseria a la Plaça de l’Església. 

Cal recordar, que l’elecció de Sant Hipòlit com a patró de 

Cocentaina va tenir lloc per insaculació el 7 de maig de 1.600 

després que els contestans buscaren la intercessió d’un sant 

que els lliurara de la greu pesta que patia en aquell moment 

la població. Segons resa en la història local, les autoritats, els 

veïns i el clergat van col·locar en una petita bossa noms de 

diversos sants i un xiquet fou l’encarregat de treure el paper 

en el qual es podia llegir el nom de Sant Hipòlit. El ritual es 

va repetir dues vegades més davant la negativa del poble 

a acceptar al màrtir romà com a patró per desconèixer-lo 

i de nou va aparèixer en cadascuna d’elles el mateix nom 

de Sant Hipòlit. És per això que uns dies més tard, el 10 de 

maig, es va proclamar oficialment a Sant Hipòlit Màrtir com 

a patró de la Vila Comtal.

Les activitats previstes seguiren el 14 de maig amb la 

missa mensual dedicada al Patró i culminaren el dissabte 

27 de maig al Pla de la Font amb les tradicionals Paelles 

en què participaren totes les filaes acompanyades de la 

música de l’Ateneu Musical. Un dia de germanor, bon 

humor (fins i tot Donald Trump amb els Creuats va visitar 

aquest dia de les paelles) i molta festa. També aquest dia 

começaren els assajos dels publicadors infantils a les filaes 

de càrrec. Assajos que continuaran els diferents dissabtes a 

partir de les 12 en la filà Cavalleria Ministerial, filà Sahorins 

i filà Gentils (plaça la vila i aquest assaig serà general per a 

infantils i adults).
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Festes patronals pedania de L’Alcúdia 2017

C
om cada any, s’acosta la festivitat de Sant Pere Apòstol 

de la pedania de L’Alcúdia, motiu pel qual celebrarem 

les nostres tradicionals festes de Moros i Cristians del 

17 de Juny fins al 2 de Juliol.

Ha sigut un any de treball, per això volem invitar-vos a 

eixir al carrer i participar en els actes i activitats que s’han 

organitzat. 

Ens agradaria comptar amb la vostra companyia durant 

estos dies.

La Junta de festes

El trinquet de la Alcudia de cocentaina de 1847
¨si no vols caldo dos taçes, en cocentaina tres…¨

Club pilota cocentaina

E
l club de cocentaina continua buscant als arxius 

municipals resenyes historiques de pilota i ara nem 

trobat una que mai ningu  ens havia parlat i no es res  

mes que a cocentaina es sabut que tenim dos trinquets  

antics pero ara  a eixit un tercer a la propera pedanía de  la 

Alcudia de cocentaina. Es molt gratificant el saber que per 

tot arreu del poble la pilota estaba molt viva i es jugaba de 

forma habitual. Des de fa uns anys al club pilota participa 

en les festes patronals de la Alcudia organitzant una partida 

de pilota tot i no saber que tenim un vincle que ens reforça 

en la continuitat de la mateixa.    

Acta municipal del 21-3-1847. Full 21.:

  Seguidamente se dio cuenta por un el dia de una 

exposición de francisco Yvars vecino de valencia en solicitud 

de que se le venda el local de un trinquete que había en el 

pueblo de la Alcudia, propiedad  del común , y tomada en 

consideración la real orden de 21 de agosto de 1834 en que 

se previene la venta de toda la finca de propios que convenga 

trasladar a domicilio privado y no sean necesarias para el 

uso del común y costandole  a la corporación la ninguna 

utilidad que el mencionado solar produce con los daños que 

puede ocasionar  a los transeúntes para el punto que ocupa 

puesto que se halla a la salida de dicho pueblo contiguo al 

camino real de gandia , muro y otros pueblos y que tras 

sus desnudas tapias pueden formarse acecharan contra los 

pasajeros especialmente de noche; acordaron se proceda 

a la venta en publica subasta en los términos que previene 

la citada al orden y a dinero contado y que en producto se 

destina a aumentar el fondo que se esta formando para la 

construcción de la pescadería y en su caso para el matadero 

que también carece la villa   para el que hoy tiene  es una 

hermita medio arruinada habilitada al efecto , para lo cual 

se formara a su debido tiempo el oportuno  expendientes 

por el sr. Alcalde procediendo el justiprecio de la finca … 

 El document en si el que ens diu  es el enderocament 

del trinquet de la Alcudia per a fer una peixcateria o un 

matadero, pero be les persones varen fer el que cregueren 

opurtu, si a eixe any ja estaba abandonat hem de pensar 

que el feren a principis de segle 20 o finals del segle 19 

intentarem buscar dates mes exactes per donar-nos  el 
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inpuls per buscar en quin moment estaba  viu i era normal 

jugar a la pilota en la Alcudia.

 Aquestos articles els hem de encarar dins de la 

reivindicacio del club de cocentaina per donar a coneixer   el 

mon de la pilota al nostre  poble, va quedan clar que tenim 

tradicio, que pocs pobles  varen tindre tres trinquets i alguns 

carrers i ens dona forçes per   continuar   en la llavor de fer 

una instalacio per al joc de pilota.

Hui en dia el futur els clubs de base son les escoles 

esportives  que tambe es d´on eixiran els jugadors i jugadores 

profesional, la necesitat d´un trinquet per a que els xiquets 

i xiquetes  tinguen un lloc on jugar habitualment i l´estimen  

com a propi donara per el temps continuitat al club i a la 

pilota .     

Inici acta municipal; full 20

Full 21
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Èxit de participació en l’encontre de boixeteres
Redacció

L
’Associació de Mestresses de casa de Cocentaina, van 

organitzar, un any més, el ja tradicional encontre de 

boixeteres al pati d'Armes del Palau Comtal, un event 

que arriba ja a la seua 17 edició i en el que hi van participar 

290 boixeteres i boixeters.  L’encontre va ser el diumenge 

30 d’abril. A les 10 començava la recepció dels pobles i a 

partir d’ahí, a fer boixets per a que la gent passe i gaudisca 

d’aquest art fins a l’hora de dinar.

Però a mes també es va poder gaudir de l’exposició de 

treballs que les amfitriones han realitzat al llarg de l’any i 

així com hi va haver una visita guiada pel Palau i una rifa. 

La presidenta de les Mestresses de Casa Esther Faus es 

mostrava molt contenta de la resposta de la gent i de com 

es va desenvolupar el dia.

Però les Mestresses de casa de Cocentaina segueixen sent 

notícia i en aquest cas, gràcies a una usuària que ha rebut 

un premi de literatura. I és que l’associació de Mestresses 

de casa, usuaris i consumidors d'Alacant va organitzar el 

XXXVII Concurs provincial literari patrocinat per l’associació 

de mestresses de casa d'Alcoi i l'agència de viatges Mes 

que un pla. El jurat estava compost per Teresa Rubira, 

Jose Luis Ferris i Rafael Bonet. Entre les obres presentades 

a concurs el membre de la Junta de les mestresses de 

casa de Cocentaina, Mila Ferrer, va rebre el primer premi 

amb la seua narració curta "Paraules Senzilles". Durant el 

lliurament de premis realitzat a Alacant, va ser lloada tant 

l'estructura de l'obra com la correcta ortografia sent l'única 

obra presentada en valencià.

Abans de rebre el premi l'autora, la contestana Mila Ferrer,  

va llegir en veu alta el seu relat, emocionant i fent caure 

alguna llàgrima al públic assistent

Una de les aficions de Mila Ferrer és la realització de relats 

curts en els quals expressa les seues vivències i amb els 

quals ha rebut diversos premis.

Nacho Ferrer nominat als premis Hollywood Music in 
Media Award

I 
seguim parlant de premis, deixem la literatura i en parlem 

de premis de la musica i d’un contestà, Nacho Ferrer 

que amb el seu tema "Romantic Fields" inclòs en el seu 

nou àlbum "Subliminal Percepció" (llançat per lemon grass 

music el passat mes de gener), ha estat nominat en els 

premis de la música Hollywood Music in Media Award  en 

los Angeles. Nacho es mostra molt content i ens deia que 

per a ell és un gran honor d'estar inclòs en aquest primer 

trimestre de nominacions juntament amb el mestre Michel 

Huygen. També agraeix a José Luis Serrano i la Júlia Vañó 

la seva aportació en aquest treball en guitarra i veus.

Redacció
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Cocentaina va acollir la XIII Setmana de Càritas
Redacció

E
l dilluns 15 de maig a Cocentaina s’iniciava la 

XIII Setmana de Càritas, organitzada per Càritas 

interparroquial de Cocentaina. La finalitat de la setmana 

i de les diferents activitats que s’organitzen és sensibilitzar a 

la gent per algun tema en concret i en aquesta ocasió tenint 

com a base la campanya d’aquest any a nivell nacional 

“Llamados a ser comunidad”, es va treballar en un dels seus 

apartats: el que està dedicat a la economia, una economia 

que des de Càritas es proposa com alternativa al sistema 

existent i que pot afavorir als menys necessitats i on per 

damunt de tot es respecta la condició humana.

Aquesta setmana va constar de diferents xerrades, totes 

elles a a seu del Patronat. Blanca Ribelles va parlar de “La 

economia solidaria como alternativa al sistema económico 

actual que mata”;  “Dinero y justicia. Consumo responsable: 

Fiare Banca Ética” a càrrec de Beatriz Oliver Ramírez i ja 

per al dijous i al Teular es va projectar “Fragil equilibrio” una 

pel·lícula documental de Guillermo Garcia López narrada 

per José Mújica i premi Goya 2017.

Ja per a tancar la setmana es va oficiar una Eucaristia al 

Monestir de la Mare de Déu i a continuació es va realitzar 

“El sopar de la fam” en aquesta edició el que es va recaptar 

va anar destinat a un projecte de Brasil de Mans unides per 

ajudar a pobles indígenes de l’Amazones per a que pugen 

recuperar les seues terres.

Francisco Valor Llorens, pregoner dels Moros i Cristians 
de Sant Blai
Redacció

L
a festa és música, i això a San Blai (alacant) ho tenen 

molt clar. Per això, la junta directiva de les Comparses 

de Moros i Cristians de Sant Blai ha confiat en un dels 

directors i compositors més prestigiosos del panorama fester 

de la província la tasca de pregonar les pròximes festes del 

popular barri alacantí. Francisco Valor Llorens anunciarà 

el proper dissabte 1 de juliol les celebracions samblasines.

Francisco Valor a banda de la seua tasca força important 

com a compositor es actualment director de la Banda 

Instructiva Musical d'Alfarrasí i de Penàguila, i sotsdirector 

de la Unió Musical Contestana i director de la Colla de 

Dolçaines i Tabal Mal Passet.

Amb el seu pregó de l'1 de juliol, es donarà inici a les 

festes. Però la sorpresa va ser més gran quan a l’hora de fer 

públic que seria el pregoner de les seus festes de Moros i 

Cristians, Sant Blai també confiava en el compositor contestà 

per a que siga ell la persona encarregada de dirigir l’himne 

de festes de Sant Blai iniciant així la trilogia morocristiana.

Lourdes Nadal Camps i Pedro Belda Vicedo nous presidents 
de la confraria de Jesús Natzarè

E
l passat mes de maig es van fer públics els nous 

presidents de la confraria de Jesús Natzarè i ha sigut 

desprès d’un temps pensant quines persones podrien 

ser idònies per a dur la confraria endavant. El consiliari de 

la confraria frai Fernando Fuertes, assenyalava que aquesta 

és una decisió consensuada entre la Madre Abadessa del 

Monestir de la Mare de Déu, el consiliari i la pròpia confraria 

i el que es volia és dotar-la d’una continuïtat, amb estil 

diferents però amb un camí marcat. 

Els nous presidents son Pedro Belda Vicedo i Lourdes 

Nadal Camps. Frai Fernando ens comenta que en breu 

es farà publica la composició de la Junta de la Confraria, 

així com la data de celebració del canvi de junta. Però 

també destacava i agraïa el treball i entrega dels anteriors 

presidents Rafael Agulló Agulló i Ani Callado Gonzalez.

Tant Lourdes com Pedro són sabedors del funcionament 

de la confraria ja que han estat en ella en els passats tres 

anys, amb tot no és el mateix ser un membre de la junta 

que ser el presidents, amb tot de segur que estaran molt 

ben acompanyats en aqut nou camí.



MEDI ambient24 Revista El Comtat juny 2017

Hort urbà ecològic “L’Alcavonet” i l’agricultura de proximitat

E
l programa d'hort urbà “L’Alcavonet” pretén valorar el 

nostre paisatge agrícola, la biodiversitat de les hortes 

des de la implicació dels veïns i veïnes del municipi.

La implantació d'aquest programa comporta un gran 

esforç i compromís, tant des de l'Ajuntament com des de la 

ciutadania, a fi de consolidar un projecte de municipi amb 

garanties d'èxit i de continuïtat. Els horts són espais oberts 

que poden complir una gran diversitat de funcions, entre les 

quals destaquen la funció productiva d'autoconsum, raó de 

ser del programa; la funció ambiental amb el potencial que 

tenen els horts a l'hora de conservar els valors i les funcions 

ecològiques, culturals i paisatgístiques; una funció social 

vinculada a cohesionar per mitjà d'activitats, a fomentar el 

relleu generacional, promoure intercanvi d'experiències, 

conèixer una manera de vida, descobrir la nostra tradició 

agrícola.

Ara és el moment de participar en aquest programa, que 

s'inicia al llarg d'aquest mes, amb 18 parcel·les de 80 m2 per 

a poder experimentar i descobrir la diversitat de productes 

de temporada que podem conrear, com també reconèixer 

espècies locals, llavors de productes que es van oblidant i 

perdent en els nostres rebosts.

Isabel Sancho. ADL/Medi Ambient

Al llarg d'enguany, s'han programat una sèrie de cursos 

per a capacitar les persones que hagen de gestionar una 

parcel·la; des del coneixement de l'agricultura ecològica, els 

diferents productes per a combatre les plagues de manera 

sostenible, com també conèixer la dieta mediterrània. 

Des d'aquesta experiència, es planteja donar a conèixer 

els productes de temporada que s'han de consumir, les 

diferents maneres d'elaborar-los, afavorir el consum de 

productes que són produïts en menys de 100 quilòmetres, 

amb açò, per una banda, s'afavoreix un estalvi en l'energia 

per al transport i, per una altra, no es necessiten condicions 

especials d'envasament. Estem potenciant la conservació del 

nostre entorn, i comptem amb la participació dels escolars 

en aquest intercanvi de coneixement i experiència.

Una activitat d'oci que es pot convertir en negoci, ja que 

des d'aquest primer contacte amb la nostra agricultura 

de proximitat, coneixent les diferents varietats de llavors i 

fomentant uns criteris sostenibles es pot arribar a fer el salt 

i dedicar-se a l'agricultura ecològica, noves oportunitats 

d'ocupació que poden generar-se des d'aquesta proximitat 

i primer contacte amb els horts.

Si estàs pensant a formar part d'aquesta iniciativa; has 

de presentar una instància en el Registre d'entrada de 

l'Ajuntament i, si formes part d'una Associació, també 

aquesta entitat pot sol·licitar la gestió d’una parcel·la durant 

un any com a mínim fins a un màxim de quatre anys.

Ara és el moment de gaudir de la teua parcel·la, entrar 

en contacte amb experiències properes, conrear les teues 

pròpies tomaques, “tostons”, encisams i trobar altres veïns 

i veïnes que compartisquen idees, maneres de consumir i 

elaborar amb els productes que s'arrepleguen.

T'esperem per a iniciar aquesta activitat amb tu, en la Web 

de l'Ajuntament disposes d'informació sobre les bases per 

a la gestió i la sol·licitud de l'hort o bé pots trucar al telèfon 

629308045.
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Teló Teatre està preparant una gran comèdia per a l’obra  
de l’estiu al Palau
Teló Teatre

E
ntre les activitats que  Teló Teatre està realitzant en 

aquest any en que celebren el seu 50  aniversari, 

una d’elles és el  Curset d’Interpretació teatral, que va 

tindre lloc el passat dia 20 de maig en el Centre Cultural 

del Teular, impartit pel professor de la Universitat d’Alacant 

Pascual Carbonell Segarra, a través de la seu contestana 

que dirigeix Jose Luis Todolí.

Els 20 membres del grup que  assistiren al curs de teatre 

varen quedar entusiasmats per tots els exercicis  de tècnica 

interpretativa, i possiblement hi haja una segona edició en la 

tardor, que tots ells esperen repetir, per a enriquir les seues 

capacitats en l’art de Talía.

Tanmateix en aquest espai de la revista Cocentaina. El 

Comtat us comuniquem que  Teló Teatre en el mes de juliol 

i al Pati d’Armes del Palau Comtal presentarà una obra molt 

exitosa d’un autor anglosaxó com es Ray Cooney titulada 

“TAXI”, estrenada en 1983 i que ha estat traduïda en 35 

idiomes, a més, es va representar durant dotze anys en el 

West End Teatre de Londres.

L’obra d’estiu ve realitzant-se des de fa ja 35 anys i 

de nou col·laborem amb la Junta de Festes de Moros i 

Cristians, aquesta representació queda inclosa dins de les 

activitats que estem desenvolupant amb motiu del nostre 

50 Aniversari.

 Des del mes d’abril estem assajant aquesta comèdia 

vodevilesca dirigida per Ángel Fernández, la qual -ja costera 

amunt- estarà interpretada per Luis Reche en el paper 

protagonista (el personatge de Frank un taxista que porta 

una doble vida,--aparentment tranquil·la i feliçment casat  

amb dues dones; Però tot el seu pla se’n va baix, quant 

per un accident acaba en un hospital, i el seu nom apareix 

en dues comissaries. ¿Seran  dos persones amb el mateix 

nom o una mateixa persona amb una doble vida? Això es 

el que tractarà de descobrir la policia, però millor que ho 

deixem en suspens, per a que el dia 30 de juliol, puguen 

descobrir-ho amb els seus ulls). 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 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 esperem una vegada 

més, que el nostre grup estiga a l’altura que vostès, el nostre 

públic, son mereixedors.

Per a les  reserves d’entrades trucar als Tel: 96559-23-

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

Andreu Valor i la Ciutat Big Band celebren amb el Teatre 
Calderón el seu 10é aniversari

E
l cantautor contestà Andreu Valor i la Ciutat Big Band, 

dirigida per Moisés Olcina, han volgut sumar-se a la 

celebració del 10é aniversari de la reforma del Teatre 

Calderón amb un concert especial i irrepetible. A més, en 

aquesta cita s'acumulen les efemèrides, ja que tant  andreu 

Valor com la Big Band també celebren els seus 10 anys als 

escenaris.

Es tracta de 'Tres x Deu', tres aniversaris per a deu anys, 

una fusió de la cançó d'autor d'Andreu Valor amb la música 

que ens proposa la Ciutat Big Band, un festival de jazz, blues, 

swing... i tot, a l'escenari del Calderón.

Va ser un concert únic i irrepetible, ja que només es va 

interpretar aquesta vegada, en aquest format i en aquest 

espai. 'Tres x Deu', per si no fos suficient, comptava amb 

les col·laboracions de luxe d'altres músics i cants com 

són Hiroshi Fujii, Eva Romero, Hugo Mas i, com a última 

incorporació de luxe, Jordi Gil. Tot açò conduït i presentat 

per la periodista Amàlia Garrigós.

L'espectacle va tindre lloc el divendres 19 de maig.
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NVMANCIA “Episodios Simfònicos”, nova simfonia de 
Josep Vicent Egea
Redacció

D
ivendres 19 de maig en el Centre 

Cultural Palacio de la Audiencia de 

Soria es va estrenar, amb molt d’èxit 

i molt bona acceptació per part del públic,  

la nova composició NVMANCIA “Episodios 

Simfònicos” per a banda simfònica del mestre 

contestà Josep Vicent Egea. Un concert a 

càrrec de la banda municipal de Soria dirigida 

pel seu director titular José Manuel Aceña i 

que s’emmarca dins del seu cicle de concerts 

Hivern-Primavera.

Com bé recordaran perquè així ho hem 

publicat en aquesta mateixa revista i difós en ràdio 

Cocentaina, l’obra és un encàrrec de l'Ajuntament de Soria 

per a NUMÀNCIA 2017 en el 2150 aniversari del setge de 

Numància.

Aquesta composició és una síntesi d'alguns dels passatges 

més rellevants de la simfonia nº1 Nvmancia per a orquestra 

simfònica del propi compositor.

L'obra, de manera lliure i subjectiva, evoca diversos 

moments històrics del setge del poble celtiber de Numància 

per l'Imperi Romà. Per a açò, Egea recorre a diferents 

episodis històrics:

-La batalla dels elefants, on la música adquireix un 

llenguatge cromàtic i utilitza alguns elements orientalitzants.

-La Paz del cònsol Marcelo, amb un tema que al·ludeix a les 

trompes celtiberes basat en els sons de la sèrie harmònica.

-La Guerres Numantines després del nomenament del 

general Escipión 2El Africà”. Representat amb una fanfàrria 

seguida d'un episodi bèl·lic amb un marcat caràcter oriental.

-La fugida de Retógenes, amb una música repetitiva que 

evoca els diferents intents desesperats dels numantins 

d'eixir del cèrcol.

-El setge de la ciutat, que simbolitza la 

tibant espera a l'assalt de la ciutat. Escrita a 

manera de variacions sobre tres notes del Dies 

Irae, condueix de forma gradual i repetitiva 

al clímax dramàtic de l'obra. Aquesta secció 

manifesta d'una banda l'agonitzant espera 

i sofriment i per una altra el valor que va 

mostrar el poble numantí abans de la seua 

submissió.

-Desfilada triomfal,  d'Escipión a Roma 

representat amb una marxa de caràcter 

modal.

La peça acaba amb una Coda en la qual apareixen diversos 

leitmotivs, on predomina el tema de l'honor associat a la 

lluita i la mort, així com l'esperança i triomf dels numantins 

d'aconseguir el més enllà i la seua llibertat.

L'estructura general s'organitza amb un discurs basat 

en l'alternança de seccions contrastants on el misteri, 

episodis de guerra, èpoques de pau, els rituals, les escenes 

dramàtiques, el goig de les victòries i l'esperança se 

succeeixen.

Com assenyala el propi Josep Vicent Egea, “ en l'obra 

empre alguns simbolismes, a manera de leitmotivs, que li 

atorguen certa unitat. Utilitze un llenguatge musical eclèctic 

on predomina la tonalitat combinada amb elements modals 

i atonals. Em servisc de moltes de les possibilitats tècniques 

i expressives que ofereix la banda amb un tractament molt 

exigent per als intèrprets. En la seua instrumentació destaca 

el protagonisme de la secció dels metalls i percussió de 

pegats per a representar els diferents episodis de guerra”.

Es tracta doncs, d’un nou èxit simfònic del compositor 

contestà Josep Vicent Egea.

Concert Solidari a favor dels xiquets amb càncer a càrrec 
de Pep Gimeno, Botifarra, la Unió Musical Contestana, la 
fila Borts i el col·legi Sant Roc

E
l col·legi Sant Roc d’Alcoi junt amb la filà dels Borts, 

la Unió Musical Contestana i el col·legi Sant Roc, van 

organitzar amb la col·laboració de l'Ajuntament de 

Cocentaina, un Concert Solidari a favor dels xiquets amb 

càncer a càrrec de Pep Gimeno, Botifarra i la Unió Musical. 

L'acte, que està integrat al projecte educatiu CAMINEM 

JUNTS, va ser el diumenge 21 de maig de 2017 a les 19 

hores al Teular de Cocentaina.

A banda de la vessant solidària del concert, aquesta va 

ser una ocasió única de veure Pep, amb la seua rondalla 

al complet i el violinista Ahmed Touzani, junt la banda del 

nostre poble. A més del típic repertori valencià, també vàrem 

gaudir de l'estrena himne dels Borts, interpretat en veu per 

primera vegada des de la seua composició. A l'acte, com 

a col·laboradors importants, comptaren amb l'actuació del 

Grup de Danses Cocentaina al complet.

La recaptació total va anar destinada l'associació autonòmica ASPANION (associació de xiquets amb càncer). 
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Societat Ateneu Musical contestana
Paco Insa

E
n el darrer Concert en Honor de la Mare de Déu del 

Miracle, l’Ateneu Musical, ens va fer gaudir d’un 

excel·lent concert dedicat a “les suites”, que tots els 

presents les hem retingut en la memòria i les sentim com 

a prova dels bons moments que  ens fa viure  en cadascú 

dels seus concerts.

El passat dia 6 de maig la Banda Jove de l’Ateneu, amb 

el seu director Jose Miguel Fayos, va tindre una Jornada 

de Convivència en Albaida, amb la qual pogueren visitar 

el Museu Internacional de Titelles, tingueren un dinar de 

germanor i per la vesprada en la Glorieta realitzaren un 

Concert amb l’actuació de les dues Bandes Joves, del qual 

podem destacar  la marxa cristiana “Tabal i   Saragüells” 

que l’interpretaren al final les dues bandes juntes sota la 

direcció deJoan Soler Sellés.

El dia 12 de  juny s’obrirà fins al 6 de juliol, s’obrirà la 

matriculació de l’Escola de Música, José Insa Martínez, 

com també degut  l’acceptació que va tindre el  passat any, 

-tornarem a obrir  les classes- de IEM Fasolet, els dijous 

per la vesprada, i els alumnes es podran matricular a partir 

dels 3  anys fins a 7 anys, mentre que la resta d’alumnes 

ho podran fer a partir dels 8 anys. Les matricules es faran  

en les Oficines de L’Ateneu.

Destaquem en aquest apartat, l’assignatura de “Iniciació 

a la Batucada”  i Solfeig de pre-preparació de proves per a  

l’accés  als Conservatoris de Dansa.

Seguint en la nostra agenda, dir-los també que el passat 

dia 20 de maig, els alumnes de l’Escola de Música, varen 

participar en una Trobada d’Escoles de música a Planes.

El proper dia 30 de juny a les 19’30 tindrà lloc  en el Plà 

de la Font, el Concert de Fi de Curs dels alumnes de l’Escola 

“José  Insa Martínez,” al qual us esperem a tots, amb la 

finalitat d’incentivar a tots els postres alumnes. 

Al mateix temps, us indiquem que ja estem preparant i 

assajant el Concert de Música Festera. 

“Fira de fires”, obra obligada del Certamen Coral

E
l Certamen Coral Fira de Tots Sants ja ha obert el 

termini d’inscripció per a la propera edició a celebrar 

el mes de novembre. El Certamen Coral, organitzat pel 

Cor de Cambra Discantus serveix per tancar la Fira i és un 

concurs que està molt ben vist dintre del panorama coral i 

que ha aconseguit tindre un gran nivell i prestigi musical, fent 

possible que a Cocentaina haja’m pogut ser testimonis dels 

millors cors amateurs del moment. Doncs bé, no sols s’ha 

obert el termini d’inscripció sinó que a més ja s’ha fet pública 

l’obra obligada d’aquesta nova edició. Dins de la difusió de 

la música coral escrita en valencià que l'organització del 

certamen realitza, l'obra obligada per a aquesta edició ha 

sigut encarregada a José Vicente Asensi Seva, Director del 

Conservatori Superior de Música Oscar Esplá d'Alacant, 

compositor i director. “FIRA DE FIRES” és una fantasia coral 

per a cor mixt sobre un poema del contestà José Miguel 

López Pérez.

L'obra obligada serveix com a referència interpretativa de 

tots els cors.

Tot i que el concurs es celebra en novembre, el Certamen 

Coral ha estat molt present aquestos dies i és que de la ma 

del coordinador del certamen, Raúl Belda, ha tingut lloc la 

Gala Lírica que està patrocinada per la Regidoria de Serveis 

Socials de l’Ajuntament de Cocentaina i l’àrea de cultura de 

la Diputació d’Alacant i forma part de les activitats col·laterals 

de la 37 edició del Certamen Coral Fira de Tots Sants.

“Ressonant en Amor” consisteix en un concert on 

s’arrepleguen unes de les millors cançons, àries d’òpera i 

romanzas de sarsuela dedicades a l’amor interpretades per 

les sopranos Mª Dolores Luján, Paloma Santonja, Estefanía 

González, Charo Martos, Herminia Ripoll i Mar Cortés i 

la mezzosoprano Marina Riaza, totes elles alumnes del 

professor de cant Raúl Belda que estaran acompanyades 

al piano per Joanjo Albinyana. La gala va tindre lloc el 

diumenge 28 de maig i va servir com a colofó d’or de la 

setmana cultural dels jubilats i pensionistes.
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Com sona l’Eso

C
om Sona l’ESO va il·luminar, com fa cada any, 

la nit de divendres d’una localitat. Aquest 

any la gran afortunada ha estat Altea, que va 

acollir, del 10 al 12 de maig, més de 1.500 alumnes 

d’instituts públics de Catalunya, les Illes Balears i el 

País Valencià. 

Però, què és Com Sona l’ESO? Doncs CSE és un 

projecte educatiu en què l’alumnat de cada centre 

participant assaja, al llarg del curs, a les aules i a 

casa, una obra musical creada exclusivament per 

a l’ocasió, per acabar en una convivència entre 

alumnes i professors acompanyants, de tres intensos 

dies plens de música i sentiments. La finalitat és fer, 

l’últim dia de la trobada, un espectacular concert amb 

un gran cor, molts músics, actors i un cos de ball. Aquest 

any l’obra es titulava Frankenstein a la platja i tractava temes 

al voltant de la música, la creació i la filosofia.

L’alumnat de l’IES Pare Arques que hem participat 

en aquest inoblidable event, hem estat assajant, des de 

principi del 2n trimestre, tots els dilluns: quan finalitzaven 

les classes ens quedàvem a dinar i després assajàvem fins 

a les 15:30h, aquest fet ens ha unit molt, a pesar de ser 

alumnes de diferents cursos. En tornar de les vacances 

de Pasqua assajàvem tots els esplais a més d’alguns dies 

a les vesprades. En els primers assajos ningú aconseguia 

memoritzar les coreografies -el cor també balla- i cantar a 

la volta, però després de l’esforç i el treball, juntament amb 

la imprescindible ajuda de Josep Alcover, el nostre genial 

professor de música, vam aconseguir anar-nos-en a Altea 

sabent-ho tot ben bé.

Al poliesportiu d’aquest meravellós poble costaner, 

que era el lloc on estàvem acampats, el bon ambient es 

respirava cada moment del dia. Allí vam conéixer molts altres 

adolescents que estudien el mateix que nosaltres i amb els 

quals tenim una cosa en comú l’amor a CSE i a la música. 

Les noves tecnologies també tingueren un paper rellevant 

en CSE, per exemple, el primer dia, vam crear un grup de 

WhatsApp amb alumnes de diferents instituts i a hores d’ara 

continua ben actiu. I una curiositat: una de les formes més 

fàcils que teníem de conéixer i relacionar-nos amb nova 

gent era anar al lloc on podíem carregar els mòbils, durant 

l’espera hem fet molt bones amistats.

Malgrat que no paràvem quiets durant tot el dia, sempre 

ens quedaven forces per a gaudir de les nits plenes de 

música, amb actuacions inoblidables com les d’Auxili, All i 

oli o la de l’alumnat seleccionat de Com canta l’ESO, que va 

ser impressionant. L’última nit vam participar en la magnifica 

festa de disfresses monstruoses. En aquesta divertida 

celebració, els socarrats i les socarrades de Cocentaina vam 

sorprendre a tots perquè anàvem disfressats conjuntament, 

vam fer una representació simulant un enterrament, uns 

quants anaven amb un taüt xicotet; altres vestits de rectors, 

monges, enterradors i ploraneres i, tot açò, acompanyat del 

so de la dolçaina i d’un cant gregorià que coneixíem molt 

bé perquè era una de les peces del concert.

La gran nit va arribar, el públic expectant i nosaltres 

nerviosos i amb moltes ganes que sortira a la llum l’obra 

que tant havíem estat treballant. Les emocions les teníem 

a flor de pell i les primeres llàgrimes van començar a 

relliscar per algunes galtes. Quan el concert va començar, 

la concentració de tots era màxima. Tot va eixir molt bé i 

sembla que vam aconseguir emocionar i sorprendre el públic 

que, segons comentava no oblidarien mai aquest concert 

tan fascinant i emotiu. Quan van sonar els primers acords 

de Lluna Mediterrània, la cançó que cantem tots els anys 

per acabar el concert, mil sentiments a la vegada: alegria, 

tristesa, satisfacció... es van barrejar en el nostre cor. En 

acabar ens vam abraçar i vam plorar junts, una de les causes 

era perquè aquesta meravellosa experiència arribava a la 

seua fi. Alguns d’altres ploràvem perquè aquest havia sigut 

el nostre últim any en Com sona l’ESO. 

Participar en un esdeveniment com aquest ha enriquit les 

nostres vides, ens ha aportat noves amistats, cançons que 

mai oblidarem, records únics... i reflexions com que amb 

esforç, dedicació i col·laboració de tots qualsevol cosa en 

aquesta vida és possible i l’exemple més evident és Com 

sona l’ESO, un concert genial on els intèrprets són més de 

1.500 adolescents, únic al món.

IES Pare Arques
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Aprofitem aquest mes per a avançar-vos algunes de les 
activitats que vos proposarem aquest estiu

En un no res arriba l’estiu i amb ell les vacances i com no, l’Estiu Jove. Des de la Casa de la Joventut vos fem moltes 
propostes de tot tipus per omplir aquest temps d’oci, i per què no, de formació.

Com sempre tornarà el Cinema d’Estiu al Palau amb tres pel·lícules per a passar unes nits de juliol a la fresca. Seran 
a les 22 h els dimecres 5, 19 i 26 de juliol.

El 8 de juliol tindrem una nova activitat amb la qual podreu passar una entretenguda i diferent vesprada. El joc de 
pistes “El Origen del Crimen” amb el que haureu d’esbrinar al culpable d’un crim. Al llarg dels pròxims dies anirem 
ampliant la informació a les nostres xarxes socials.

Del 17 al 21 de juliol podreu vore a la Casa de la Joventut l’exposició itinerant  “No em toques el whatsapp”. Aquesta 
exposició recull les imatges presentades al concurs amb el mateix nom que va organitzar l’IVAJ dintre d’aquesta 
campanya per a la prevenció contra les dones.

La setmana del 24 al 28 de juliol la dedicarem a la formació. Vos proposem el curs “Educador/a de col·lectius amb 
necessitats especials”. Aquest curs serà certificat per l’IVAJ per a participants amb TASOC o cursos de monitor y 
animador. En cas contrari l’empresa formadora emetrà també un certificat de participació. 

I com no, enguany torna com sempre el Bus de la Festa a distints pobles del Comtat. Per tan sols 4 € olvideu el 
cotxe o la moto i aneu de festa amb seguretat. A l’igual que l’any passat, cal tenir 16 anys per a adquirir els tiquets. 
Ben aviat vos informarem de les eixides, horaris...

I tindrem més coses! En pocs dies tota la programació estarà disponible a www.faceboook.com/casadelajoventut

Recordeu a més que durant els mesos de juny, juliol i setembre s’obrin nombrosos procediments sobre els estudis: 
preinscripcions, matrícules, beques... Com sempre, al nostre Facebook podreu trobar tota la informació d’aquells 
més destacats i que a la Casa de la Joventut vos podem ajudar amb tots els tràmits i dubtes. Especialment per a les 
beques d’estudis postobligatoris (batxillerat, formació professional, universitat, música...) podreu sol·licitar-nos cita 
per a fer la sol·licitud a la Casa de la Joventut. Aquesta tramitació es farà al mes de setembre, una vegada publicada 
la convocatòria del curs 2017/2018 (normalment es publica al BOE al mes d’agost).

També als mesos de juny, juliol i setembre canviem al nostre horari d’estiu: matins de dilluns a divendres de 10 a 
13 h i vesprades de dilluns a dijous de 16 a 19:30 h.

Ja per últim, l’estiu és un període de viatges. Si aneu a eixir recordeu que a la Casa de la Joventut podeu obtenir 
immediatament els diferents carnets per a joves: Carnet Internacional d’Estudiant, Carnet Jove i d’alberguista amb 
els quals podreu obtenir interessants avantatges a allotjaments, museus, transport...

Tots el dies, a tot hora, sempre amb 
tu... 30 anys de Ràdio Cocentaina 

107.9FM

www.radiococentaina.com
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Festa dels Nanos al Respir

C
om cada any, i per a continuar mantenint les tradicions 

del poble i afavorir la participació dels nostres majors, 

el centre el Respir celebra la Festa dels Nanos. Seguint 

el to d’humor i tractant de trencar prejudicis, es va tractar 

la temàtica de l’amor en la vellesa. Vam rebre la visita dels 

alumnes del col·legi Real Blanc al costat dels veïns del 

poble. Els usuaris i usuàries van gaudir d’un matí divertit 

i amb il·lusió a l’exterior del centre. Vam comptar amb la 

col·laboració del Taller d’Ocupació Cocentaina Actua: des 

d’ací agraïm la suva col·laboració amb el centre “EL Respir”. 

El Respir, com a recurs municipal i pròxim al poble, 

desenvolupa Programes Socioeducatius Intergeneracionals 

amb l’alumnat dels centres educatius de Cocentaina. El 

passat 5 d’abril vam rebre la visita de l’alumnat de sisè de 

primària del col·legi Real Blanc que van fer entrega d’una 

cistella regal. Des d’ací el nostre agraïment per la seua 

generositat i per la contínua predisposició a fer possible 

l’intercanvi intergeneracional.

Abril mes de celebracions en el Centre el Respir

A
quest any el mes d’abril el celebrem amb una de les 

activitats més especials i esperades per tots els nostres 

usuaris i usuàries: l’elaboració de la tradicional “Mona 

de Pasqua” i la celebració tan estimada de la festivitat de la 

“Mare de Déu del Miracle”.

El passat 13 d’abril, i gràcies a la col·laboració de Roberto 

Faus i els voluntaris i voluntàries del centre, al Respir es va 

preparar un taller de la “Mona de Pasqua” que va delectar 

a tots els presents i va ser un èxit. 

Uns dies més tard, les persones usuàries del centre el 

Respir i AFAMA van poder gaudir de la festivitat tan estimada 

per ells: la Mare de Déu del Miracle.

Com cada any, l’activitat s’inicia amb l’elaboració de murals 

i la indumentària típica de contestana per adornar la sala 

d’actes del Centre Social Real Blanc. Vam comptar amb la 

presència d’Isabel Sellés que va realitzar la representació de 

la súplica a la Mare de Déu. Van ser moments molt emotius 

que es van viure entre les persones allñi presents. L’acte 

va continuar amb el lliurament d’un clavell i una estampa 

de la nostra Mareta a les persones usuàries, per part dels 

representants de la Pia Unió, a més del petó a la imatge de 

la verge. Tot això amenitzat per les cançons populars de la 

Rondalla i Coral “L’Amistat”, acompanyats per Roberto Faus 

i Santa, que van finalitzar l’acte amb cançons dedicades a 

la verge i al poble de Cocentaina. Des d’ací agraïm, de tot 

cor, la col·laboració de tots, per haver-nos fet viure un dia 

tan especial i emotiu.
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Afama

P
er una banda, cal esmenar que el 25 d’Abril els usuaris 

del taller de matí junt als treballadors i membres de 

la Junta van visitar a la mareta al monestir de les 

clarisses, on els van recibir acompanyades de Cristian el 

president de la Pia Unión i per Isabel, qui ens va recitar la 

súplica.

Per altra banda, tenim el plaer d’informar-los que es durà 

a terme el 17 de Juny a les 19.30 en el Centre cultural el 

Teular, l’obra de teatre “Identitas” a càrrec de la compañía 

Identidades Soñadoras. Identitas és un drama de caràcter 

psicològic inspirat en la búsqueda d’identitat de  l’esser 

humà. L’obra transcorre entre les parets d’un psiquiàtric 

dels anys 60, on el protagonista, Eduard, també conegut 

com el pacient número 56, pateix d’una pèrdua de memòria 

irreparable que li comporta a no saber res de sí mateix ni 

de la seua història pasada. Junt a ell apareix en diverses 

ocasions un espectre que representa la seua ment, la qual 

governa al protagonista i des del silenci absolut representarà 

les diverses cares de la raó humana. Les entrades es troben 

a la venta en Pajarería el Comtat i en la Casa de la Joventut 

Llorens. Així mateix, es trobaràn a la seua disposició el día 

del teatre en taquilla. Esperem contar amb el vostre calor 

convertit en aplausos, en benefici dels malalts d’Alzheimer. 

Il·lusiona´t  per al suport de persones amb diversitat funcional                                             

D
issabte 13 de maig vam organitzar el IICampionat - 

Tennis Taula -Discapacitat Intel·lectual - Cocentaina 

en les modalitats Adaptat i Habilitats , en el Pavelló del 

Poliesportiu de Cocentaina. Amb l'obertura del Cor d´il·lusiona´t.

En Memòria de KATHY MORLEY.

Tribuna de Trofeus: 

*Modalitat Adaptada - 1º Victor Cubells (Cepivall) 2º 

QuiqueGandia (CTT Ontinyent) 1/semifinalista Bea Fita 

(Cepivall) 2/semifinalistaBorja Sanchis (Cepivall)

*Modalitat Habilitats - 1º Matias Blasco (Cepivall) 

2ºFernando Sanjuan (il·lusiona´t) 1/semifinalista Alan Sanjuan 

(li:lusiona´t)2/semifinalista Rafa Ubeda (CTT Ontinyent)

*Trofeus a la Constància - Jorge Javaloyes (Cepivall) Sam 

Morley (il·lusiona´t).

Agraïm a tots els que han fet possible que es puga realitzar 

aquest campionat.

No us pergau el video que ens va fer Rafa Grau que es 

pot veure en el nostre mur de facebook .

També el passat 29 d’Abril en la Sala d’Actes del Centre 

Social “Real Blanc” de Cocentaina vam organitzar un 

Concert del Cor d´il·lusiona´t dirigits per M. Mercé i també 

va participar La Tuna Cuarentuna. Entre tots ens van fer 

passar una nit de grans emocions
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13 hores esportives

Q
ue Cocentaina te molt d’esport ho sabem, però un any més hem pogut gaudir de la cantera de l’esport contestà, 

la base que dona continuïtat a l’esport i qui sap...de les joves promeses que tenen molt a dir. Així doncs el passat 

20 de maig el poliesportiu municipal de Cocentaina acollia la XXXVII edició de les 13 hores esportives, és un dia on 

l’únic que guanya és l’esport com a disciplina, l’esport com a companyerisme, l’esport com a estil de vida saludable. Una 

gran jornada que va fer possible que vora 1.00 xiquets ens mostraren les seus dots esportives. Vam tindre de tot i com a 

colofó final, el luxe de veure en viu i en directe a Ana Micó i Óscar Seguí, dos promeses de la rítmica i artística. L’entrega 

de medalles va albergar també el reconeiximent i corresponent guardó a Paula Segura, autora del cartell anunciador de 

les 13 hores esportives.
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Joaquín Giménez nou entrenador del CD Contestano

E
l CD Contestano ja té nou cos tècnic per a dirigir l'equip 

en la temporada 2017-18.

Joaquín Giménez (14-09-1989) entrenador jove 

natural de Cieza però resident a Alacant, serà l'encarregat 

al costat de Javier Anchuela i Adrian Ferrer de portar les 

regnes del conjunt roget.

El club aposta per la joventut d'aquest cos tècnic que 

vénen amb la il·lusió de treballar i poder aconseguir l'objectiu 

de la permanència al més prompte possible per a poder 

seguir gaudint de la Preferent any rere any.

Joaquín arriba al club amb l'experiència d'haver dirigit 

a equips com el Recreatiu Alacant en 2º i 1º regional, 

Universitat d'Alacant en Regional Preferent i ser segon 

entrenador del Jove espanyol de Sant Vicent en tercera 

divisió. També la temporada 2016-17 era l'entrenador del CD 

Alcoià juvenil de nacional i és docent en l'escola d'entradores 

des de fa dos anys.

Amb l'arribada del cos tècnic el club posa la primera pedra 

de la temporada 2017-18 en la qual espera la continuïtat 

de la majoria de jugadors de l'actual plantilla i el retorn 

d'uns altres que són de casa, per a poder tenir un bon bloc 

i afrontar amb garantia la nova temporada.

D’altra banda, el Contestano també obri les seues portes 

per seguir fent cantera. Si tens un fill/a nascut entre 

2013/2006 i vols que prove o pertànyer al CD Contestano, 

l’entitat et convida al fet que entrenes amb ells fins a finals 

de juny. Horaris: 

2011/12 Dimarts/Dijous 17:30 (Koke/Zurdo)

2010 Dimarts/Dijous 17:30 (Pablo)

2009 Dimecres/Dijous 17:30 (Adri)

2008 Dimarts /Divendres 17:30 (Manel)

2007/2006 Dilluns/Dimecres 17:30 (Joan/Aroca)

Per a alguna consulta mes (cdcontestano@gmail.com) i 

en pàgines posteriors, en aquesta mateixa revista,  veureu 

també, que el Contestano ha obert la inscripció per a 

participar en una nova edició del campus de futbol.

El Contestano ja ha tancat la temporada 2016-2017, el 

primer equip ha mantingut la categoria i pel que fa a la resta 

de la base s’ha vits una evolució molt bona, tant en els dos 

juvenils com en la resta de la cantera. Ara toca descansar 

i pensar ja en la temprada vinent que arrancarà a finals 

d’agost amb la pretemporada. Sentiment roget.
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Pizzeria La Forqueta es proclama campió de la lliga local 
de futbol 7

E
l cap de setmana del 21 de maig arribava a la seua fi 

la lliga de futbol 7 amb un atapeït final, on La Pizzeria 

la Forqueta-plàstics Maya, s'ha proclamat vencedor. 

Els equips que acompanyaran a este en la Champions 

comarcal són, el Patronat com a segon classificat i el Parc 

com a tercer, a costa d'una possible quarta plaça, encara 

per determinar que ocuparia el Gorga. El trofeu al Màxim 

golejador és per a Mateo Soler del Patronat (amb un total 

de 62 gols), mentre l'equip menys golejat és la Pizzeria La 

Forqueta-plàstics Maya (22 gols en 26 partits). L'esportivitat 

a l'equip de la Clariana, i un esment honorífic al Diables 

Rojos - la Foia.com

Club de patinatge artístic

E
l cap de setmana de 5 al 7 de Maig la nostra patinadora 

Elsa Bataller va estar participant en el seu primer 

autonòmic de la modalitat de Solo Dance que van 

albergar les instal·lacions del C.A. Montemar. Elsa va obtenir 

una gran 8ª posició final una vegada realitzades les dos 

danses obligatòries i el programa lliure. 

Durant el dissabte 20 dos les patinadores del CPA 

Cocentaina van estar participant al autonòmic que es va 

celebrar en Alginet. En la categoria Cadet va participar Lucia 

Silva que va acabar en 5ª posició. En categoria Juvenil va 

participar Malena Solbes que va obtindre la 4ª posició. 

Donar la enhorabona a tots els patinadors que van obtindre 

plaça per a representar a la Comunitat Valenciana als 

campionats d’Espanya i especialment a Andrea Silva que 

es va proclamar campiona en la categoria Juvenil. També 

el CPA Cocentaina va participar a les 13 hores amb una 

exhibició en aquesta ocasió vam mostrar una coreografia de 

la modalitat de Solo Dance y programes de Lliure. 

I ja per últim, el diumenge 21 algunes de les nostres 

patinadores es van desplaçar fins les instal·lacions CA. 

Montemar en Alacant per a participar al 2 pase de nivells 

de la temporada 2017.

En Lliure van participar les següents patinadores:

Nivell C: Alexia Ramos

Nivell A: Nerea Arias i Kayla Llopis

Certificat d’Aptitud: Yaiza Arias

En la modalitat de Solo Dance:

Nivell D – Dansa 1: Lys Alborch, Carla Espinosa, Libertad 

Cardona i Marina Gómez. Totes van obtindre el aprovat en 

aquesta dansa.

Nivell C – Dansa 2: Lys Alborch, Carla Espinosa, Libertad 

Cardona i Marina Gómez. Van obtindre el aprovat Carla 

Espinosa i Libertad Cardona. Libertad amb aquestos resultats 

aconsegueix el pase a Territorials de la modalitat Solo Dance.

Rubén Mengual aconsegueix pòdium en el concurs 
internacional de doma clàssica

E
l jove contestà Rubén Mengual segueix recollint premis i 

ampliant el seu palmarès de premis dintre del món de la 

doma clàssica. Aquesta vegada va ser a Segovia, en el 

concurs de doma clàssica internacional on hi van participar 

més de 250 genets en les diferents categories. 

De divendres a diumenge (del 5 al 7 de maig) el 

centre eqüestre de Castella i Lleó va acollir dit certamen 

internacional on els participants des de categoria aleví fins 

la categoria absoluta havien de disputar les diferents proves 

d’aquesta modalitat i també les proves Kür en la que els 

genets realitzen els seus exercicis amb música.

Rubén Mengual es troba en la categoria juvenil 1 estrella 

i va aconseguir la segona posició en aquest internacional. 

Una vegada més, el sacrifici, esforç i hores de dedicació han 

premiat a Rubén, una jove promès de la hípica espanyola i que forma part de la selecció nacional. Enhorabona Rubén!!



ESPORTS 35Revista El Comtat juny 2017

Eusebio Pascual conquista la II Ruta dels Castells i les 
Batalles de Jaén

E
usebio Pascual ha conquistat la general de la II Ruta 

Ciclista dels Castells i les Batalles de Jaén després 

d'una tercera etapa final, que unia a Linares i Arjonilla, 

en la qual s'ha imposat a l'esprint l'austríac Darcy Pirota 

(C4C). La prova, destinada a corredors sub 23, ha deixat 

clar que el ciclista contestà està a un bon nivell aquesta 

campanya després de guanyar el premi de la muntanya en 

la Copa d'Espanya. Pascual va vèncer en la primera etapa 

de la prova de Jaén, amb final en La Carolina. En la segona, 

va aguantar tots els atacs gràcies al suport del seu equip, el 

Mútua Alce-Ginestar-Metall Lube. I en la tercera, ha pogut 

mantenir els dos segons que tenia de renda per a portar-se 

a Cocentaina el mallot de vencedor de la carrera.

"El triomf li'l dedique al meu equip"

Eusebio Pascual estava content després d'aconseguir 

la seua primera volta i agraït "pel treball que han realitzat 

els meus companys. Sense ells haguera sigut impossible 

guanyar i aquest mallot va dedicat a ells. Tant en la segona 

etapa com en la tercera s'han deixat la pell en la carretera 

per a recolzar-me i li l'agraïsc". El dilluns 22 va participar 

en Higueruela en el XL Trofeu Santa Quiteria i "després 

descansaré fins a la Volta a Castelló".

Kiko Moreno guanya el seu segon guardó als “Premis 
Golsmedia”

E
l passat dilluns 8 de maig ens va arribar una 

notícia que potser no és rellevant, però a mi 

personalment em va alegrar molt. Aquell 

dilluns a la nit, el Gran Teatre d'Alzira va acollir 

la "VII Edició dels Premis Golsmedia", una gala 

que va reunir el millor del futbol regional de la 

Comunitat Valenciana, i on el futbolista contestà 

Kiko Moreno va rebre el guardó com a millor porter de la 

Regional Preferent del grup 2, amb el seu equip UD Quart 

de Poblet, Cal recordar que aquest ja és el seu segon guardó, 

ja que l'any 2015 ja el va guanyar, aquesta vegada amb el 

Torrent CF.

Cal recordar que Moreno és un porter format a l'escola 

del CD Contestano, que va completar la seua formació en 

l'etapa de juvenil en el Muro CF i l'Ontinyent CF. Al club del 

Clariano, amb 18 anys, va arribar a debutar amb el primer 

equip a  la Segona B. La temporada 2011/12 va tornar al 

CD Contestano i des de llavors, i per motius laborals, ha 

augmentat el seu currículum amb el seu pas per Chiva, 

Albuixech, Torrent, Paterna, Bunyol i Quart de Poblet.

Enhorabona Kiko !!!

Rafa Grau

Trofeu de petanca Mare de Déu

E
l diumenge 30 d’abril es va disputar en el poliesportiu 

municipal de Cocentaina la  XXII edició del trofeu Mare 

de Deu del Miracle, quedant la classificació en l’orde 

següent:

-Campions: Pep Pellicer i Antonio Navarro

- 2º classificat: Carlos Llopis i Miguel Oliver

- 3º classificat: Andrés Muñoz i Rosario Parra

Després d’una setmana amb meteorologia variable i 

espantant amb l’ajornament del  trofeu, un matí solejat i 

plàcid deixà pas per a que els petanquistes disfrutaren  en 

esta nova edició del veterà trofeu.
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Ana Micó Llavori obtiene un buen resultado en el 
campeonato nacional de rítmica

L
a gimnasta contestana Ana Micó Llavori, del Club Gimnasia 

Rítmica Sant Jordi de Alcoy, culminó su gran temporada 

con la participación en el Campeonato Nacional Base 

Individual, celebrado del 26 al 30 de abril en Guadalajara.

En este evento deportivo, considerado estadísticamente 

el más numeroso en participación 3.500 deportistas,  

Ana compitió en la categoría cadete con 192 aspirantes, 

alcanzando la primera posición que mantuvo  casi hasta 

el final de la prueba donde quedó en novena posición. 1ª 

en su categoría de la provincia de Alicante y cuarta de la 

Comunidad Valenciana.

La gimnasta contestana, ha demostrado su gran temporada, 

ya que a este último campeonato hay que sumarle varios 

éxitos más. Consiguió ganar las competiciones de Almoradí 

y Calpe, ganando el Campeonato Provincial de Alicante 

celebrado en Monforte del Cid. Segunda en Villena y octava 

en el Campeonato Autonómico celebrado en Onteniente.

Todo esto no ha sido fruto de la casualidad, sino del enorme 

sacrificio realizado durante todo el año por la joven gimnasta 

contestana. Sesiones maratonianas de entrenamiento de 

mañana y tarde, incluso de seis horas y media los sábados 

por la mañana, circunstancia por la cual, ha tenido que 

pedir ayuda para poder entrenar en varios pabellones de la 

comarca tanto en Ibi como aquí en Cocentaina. 

Agradecer tanto a los ayuntamientos sus colaboraciones, 

como a los patrocinadores  su apoyo, ya que con ello,  han 

hecho posible  los éxitos deportivos de Ana Micó, que 

esperemos pueda ampliar en próximas temporadas.

Centre Excursionista Contestà

E
l passat mes de maig vam superar l'equador del ja molt 

celebre "Circuit Cims 2017". El 7 de maig, al voltant 

de quaranta companyes i companys vam acudir a 

la quarta etapa del "Circuit Cims 2017", es tractava del 

MONTDÚBER, aquest cim té 841 metres d'altura i es troba 

entre els termes municipals de Xeresa i Gandia, a la comarca 

de la Safor. Peculiar imatge del Montdúver és que el vèrtex 

geodèsic del cim està amagat per les antenes, com podreu 

comprobar a la imatge.

A la setmana següent, és a dir, el 14 de maig vam 

despatxar la cinquena etapa del Circuit, aquesta vegada ens 

vam desplaçar un poquet més lluny, de manera que vam 

acudir a la cita del CARXE (1372 metres d'altura) amb BUS. 

La serra del Carxe es troba a la regió de Múrcia i és un Parc 

Regional protegit. Vam ser més de quaranta participants, 

fent un recorregut total de 13 km.

Cal recordar que fins a la data, hem fet cinc etapes de 

les nou del "Circuit Cims 2017", Mallà del Llop, Aitana, 

Benicadell pel Regall, Montdúver i Carxe, quedant les 

següents etapes: Montgó (18 de juny), Cabeço d'Or (24 de 

setembre), El Maigmó (26 de novembre) i Montcabrer (31 

de desembre), i que per descomptat que vos esperem en 

qualsevol d'aquestos cims.

Salut i Bona senda.

Centre Escursionista Contestà.

Estem també al Facebook
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Penya Madridista “El Comtat”- Cocentaina

D
issabte 29 d´abril de 2017, data històrica a guardar 

a la memòria dels més de 200 contestans que vam 

assistir a l´Estadi Ciutat de València per a donar 

suport als futbolistes socarrats, Natxo Insa i Lucas Torró. 

Allà es van enfrontar el Llevant UD i el Reial Oviedo, i on el 

LLevant, l´equip de Natxo, es va convertir matemàticament 

en equip de Primera Divisió. Vam acudir al camp amb 

bufandes commemoratives i com a mostra d'afecte, es va 

realitzar una pancarta expressament per aquest partit. A la 

finalització del partit, uns quants membres de l'expedició, 

vam saltar al camp amb els aficionats llevantinistes i també 

vam poder saludar i desitjar-li sort a Lucas abans de marxar 

cap a Oviedo

Des de la Penya volem donar un especial agraïment a la 

Regidoria d'Esports del MI Ajuntament de Cocentaina, al CD 

Contestano, als familiars dels jugadors, a tots els membres 

de la Penya, simpatitzants, amics, col·laboradors i als 

assistents a l'esdeveniment, i com no, felicitar a Natxo Insa 

i a Lucas Torró, dos futbolistes de primera divisió.

A més, el dilluns 1 de Maig, vam organitzar la VIII ena 

Edició del Torneig Autonòmic de Seleccions de Futbol Sala, 

que va comptar amb una gran participació d'esportistes i 

públic al Poliesportiu Municipal. Aquest any vam comptar 

amb la participació de les seleccions d´Alcoi, Banyeres de 

Mariola, Benidorm, Camp de Mirra, Cocentaina, Ibi, Muro, 

Ontinyent i Sant Rafel.

El Torneig es va desenvolupar amb un nou format respecte 

a l'anterior de 2016, va constar de 3 grups de 3 seleccions 

cada grup, passant els campions de cada grup i el millor 

segon dels tres grups. La fase final va constar de dos semis, 

entre les seleccions Cocentaina i d'Alcoi, que va finalitzar 

amb victòria per als locals per 4 a 2. En la següent semi, la 

selecció de Banyeres de Mariola va aconseguir guanyar per 

5 a 4 a la selecció de Muro, per la qual cosa, van disputar la 

gran final les selecions de Cocentaina i Banyeres de Mariola, 

proclamant-se campiona la selecció local, amb un disputat i 

ajustat resultat de 5 a 4. Abel Doménech, de la selecció de 

Cocentaina, va aconseguir ser el porter menys golejat del 

torneig, el seu company Gustavo Baena es va emportar el 

trofeu de máxim golejador i Luís Tejero, jugador de la selecció 

de Banyeres, va ser nomenat millor jugador del torneig. A 

la finalització del torneig, vam comptar amb la presència de 

l´alcaldessa Mireia Estepa, el regidor d´esports Saul Botella i 

Manolo Andrés, President de la Penya Madridista Eurodis de 

Picanya (València), que al costat de diferents companys de 

la Penya es van encarregar d´entregar els obsequis i trofeus 

als participants i guanyadors.

Des de la Penya, volem donar un especial agraïment 

a l'Ajuntament de Cocentaina, a totes les seleccions 

participants, públic assistent, Creu Roja, voluntaris i col.

laboradors. Moltes gràcies i fins la propera edició !!!

Penya Madridista El Comtat.

Estem també al Facebook.



ESPORTS38 Revista El Comtat juny 2017

Activitats complementàries i de formació al poliesportiu 
municipal de Cocentaina

A
rriba l’estiu i les lligues i competicions oficials descansen...amb tot el poliesportiu no para i els nostres clubs 

tampoc perquè al poliesportiu trobarem una ampla oferta d’activitats per a tot l’estiu a banda dels campus que 

oferten els clubs que serveixen per millorar i perfeccionar-se en dit esport.



FERRAN ALBORS
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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.

ESPINO ALBAR (Crataegus monogyna)
(Majuelo, Espí blanc, Garguller, Cirerer de pastor)g p )

Floració a principis de la primavera i durant el mes 
de maig .

Recol·lecció de la flor en el mateix mes, quan està 
acabada de florir.

Aquesta planta és molt amiga del cor i s'usa 
principalment per a regular la tensió arterial, 
taquicàrdies, arrítmies, palpitacions, insuficiència 
cardíaca, ofecs, etc… En resum, perquè la sang circule 
millor.

Personalment, conec algunes persones que han pres 
aquesta planta molts anys i han tingut sempre regulada 
la tensió. Es prenien una tasseta xicoteta al dia enmig 
dels menjars durant una novena al mes, es poden 
realitzar les novenes que vulgues, ja que segons els 
estudiosos de la botànica, és una planta molt saludable, 
i no ha tingut mai efectes secundaris.

Els seus fruits rojos, anomenats cireretes de pastor, 
fa molts anys que es recol·lectaven per a menjar-se 
la part carnosa, la qual té propietats cardiotòniques, 
el pinyol s'utilitzava després com a munició, per mitjà 
d'un arma que era un tros de canya buida per dins, 
que es bufava fort amb la boca perquè isquera el pinyol 
a tota velocitat.

REMEI CASOLÀ:

El meu oncle Juanito “del 19” li tenia molta fe 
a aquesta planta medicinal, i a voltes es prenia 
alguna infusió juntament amb til·la i melissa, quan li 
apareixien algunes palpitacions en el cor.

Paquito “Campaneta” amb la seua peculiar forma de 
dir-me les coses, estant un dia a la font de Sanxo em va 
comentar: "Nandet, les flors d'aquest arbust et baixen 
la tensió si la tens massa alta i te la pugen si la tens 
massa baixa." Em deia que regulava la tensió arterial.



MÓNICA CORTÉS DOMÍNGUEZ Psicóloga Clínica
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RELACIÓN DEPRESIÓN-INTESTINO

L
a depresión es actualmente la principal causa de baja 
laboral, afecta a más de 350 millones de personas 
en todo el mundo y el uso de antidepresivos ha 

aumentado un 400% en los últimos veinte años. Pero el 
uso de estos medicamentos no cura la depresión, solo 
palia los síntomas, sin que se preste atención a la causa 
que se esconde detrás.

Pienso que es más efectivo buscar la causa real y 
consumir menos medicación antidepresiva, por los 
efectos secundarios que provocan. Actualmente, las 
investigaciones se encaminan hacia la conexión cerebro-
intestino, centrándose en la microbiota (flora intestinal). 

La relación entre depresión e intestino no es nueva. En 
la primera mitad del siglo XX varios científicos ya pusieron 
de manifiesto esta posible relación. Se sabía que el 
sistema inmunitario estaba implicado en la aparición de 
la depresión, pero hasta hace poco no se pudo entender 
esta conexión. 

Los estudios recientes pretenden demostrar la relación 
entre los problemas intestinales y el cerebro, y más 
concretamente, la presencia de marcadores inflamatorios 
en sangre y el riesgo de desarrollar una depresión. 
De hecho, cuanto más altos son los niveles de los  
marcadores inflamatorios, más grave es la depresión. 
Nuestra flora intestinal no solo controla la producción 
de sustancias inflamatorias que intervienen en la salud 
mental, sino que controla también nuestra capacidad de 
absorber ciertos nutrientes (como ácidos grasos Omega 
3) y producir vitaminas fundamentales para el sistema 
nervioso (como las vitaminas del grupo B), un intestino 
demasiado permeable no puede realizar correctamente 
su función.

En 2011, un estudio realizado en la universidad 
de Ontario (Canadá) fue uno de los primeros en 
demostrar esta relación. Los científicos compararon el 
comportamiento de ratones cuyos intestinos habían 
sido vaciados de microbios con el de ratones normales. 
Los ratones libres de bacterias presentaban niveles más 
altos de cortisol, la hormona del estrés, y otras sustancias 
relacionadas con la depresión.

Cada vez hay más estudios clínicos que  demuestran 
que el tratamiento de inflamaciones gastrointestinales 
con probióticos, vitaminas B, D y ácidos grasos omega 

3, también puede mejorar los síntomas de la depresión 
y la calidad de vida. 

Esto se ve claramente en el caso de mujeres embarazadas, 
las cuales son más vulnerables a la depresión porque 
sus niveles de citoquinas proinflamatorias aumentan 
notablemente en el último trimestre del embarazo, tiempo 
durante el cual tienen mayor riesgo de depresión. 

Es importante entender que la flora intestinal es una 
parte activa del cuerpo y depende en gran medida de la 
dieta y estilo de vida. Si se consumen muchos alimentos 
procesados y bebidas endulzadas, la flora intestinal se 
verá seriamente comprometida porque los alimentos 
procesados en general destruirán la microflora, los 
azúcares de todo tipo se encargan de alimentar a las 
bacterias perjudiciales, así como levaduras y también 
promueve la inflamación.

Se ha demostrado que el probiótico Lactobacillus 
rhamnosus tiene un efecto relevante en la disminución 
de la ansiedad y la depresión. Otra bacteria llamada 
Bifidubacterium infantis se relaciona con la producción 
de triptófano, necesario para tratar la depresión. Por lo 
que los efectos de las bacterias intestinales sobre las 
paredes del intestino y sus efectos en la producción de 
neurotransmisores cerebrales, influyen directamente en 
la salud mental. Aunque tampoco podemos olvidar que el 
estrés y su consiguiente producción de cortisol también 
tiene cierto efecto dañino sobre el intestino. Un intestino 
inflamado puede provocarnos una depresión, pero una 
emoción fuerte también puede alterar nuestro intestino.

Después de todo lo expuesto, queda claro que la 
respuesta para tratar la depresión está en la alimentación 
y en el estilo de vida, los que siguen la dieta mediterránea, 
alta en grasas y proteínas saludables y antiinflamatorias 
(Omega 3) presentan índices más bajos de depresión. 
Mientras que a la inversa, una dieta alta en carbohidratos 
refinados y azúcares sienta las bases para una microbiota 
inflamatoria y por tanto, de una posible depresión. 

Lo que ingerimos y  lo que damos de comer a nuestras 
bacterias intestinales nos afecta física y psicológicamente. 
Lo que pensamos también nos afecta psicológica y 
físicamente. La salud pasa por un equilibrio en la dieta y 
en los pensamientos, los egipcios no en vano, llamaban 
al intestino “el segundo cerebro”.
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Mª NIEVES CARRICONDO ALCARAZ Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111
Diplomada en Nutrición y Dietética. Coach Nutricional y Personal
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ALIMENTANDO vs EDUCANDO

L
a educación de nuestros hijos es una tarea ardua que 

representa una gran responsabilidad para los padres. La 

crianza en la era tecnológica se ha vuelto más flexible 

y permisiva dificultándose a la hora de generar adultos 

responsables, educados, que crean ellos mismos y por 

supuesto, saludables. 

La educación está totalmente ligada con la alimentación. 

Uno de los momentos donde se fomenta la educación es 

alrededor de la mesa. El compartir ese espacio de desayuno, 

comida o cena crea la unión de la familia y fomenta la 

educación.

Los niños son como esponjas que absorben todo aquello 

que ven. Así que papá o mamá tu comportamiento, tu 

actitud y tu reacción delante de la comida se reflejará como 

un espejo en tus hijos. 

¿Para nuestros hijos quiénes son sus SUPER HÉROES? 

TÚ, mamá y papá.

Tu como padre o madre eres el primer ejemplo y el más 

importante para tu hijo. Tu comportamiento es de gran 

relevancia en estos momentos, tu hijo te imitará. En la edad 

temprana, más específicamente de cero a siete años nuestra 

mente pasa por dos actividades cerebrales, Deltha y Theta, 

que  son estados “programables”, en esos momentos no hay 

cuestionamiento, la mente racional no interviene, y las ideas 

se graban directa y automáticamente en el subconsciente. 

Ellos no saben interpretar racionalmente tu comportamiento 

ni saben identificar si un alimento es más adecuado para 

su alimentación, al contrario, si su súper héroe se comporta 

de una manera específica delante de la comida ellos lo 

imitarán. En este momento es importante fomentar unos 

buenos hábitos alimentarios y dar a probar la gran variedad 

de alimentos que nos proporciona la naturaleza. El niño 

que en su infancia ha probado verduras, frutas, pescado... 

reconoce ese sabor en la edad adulta y no los rechazará. 

La niñez es la edad perfecta para educar adecuadamente 

y conseguir adultos sanos.

Cómo padre se consciente de la importancia de la 

alimentación de tu hijo. ¿Cómo crecerá una planta si la 

riegas con aceite?.

Hoy en día tenemos muchos "alimentos" llamados así 

porque nos nutren aunque esa nutrición sea pésima, las 

empresas alimentarias hacen muy bien su embudo de 

ventas para lograr sus objetivos económicos anuales sin 

tener en cuenta la salud de tu hij@. 

Si eres padre o madre o para ti la alimentación es lo más 

importante, te aconsejo:

-Fomenta una alimentación variada, equilibrada, con 

mucho color, con productos de temporada y cultivado 

en nuestras huertas, que sean lo menos procesados 

posibles y dedica un tiempo a la elaboración de la comida. 

Simplemente, practica una alimentación mediterránea.

-Cocinar es un ritual que fomentará tu salud y la de los 

tuyos. Nos alimentamos tantas veces al año y lo hacemos 

de manera tan automática que no le damos la importancia 

que se merece. Los alimentos que ingieres alimentan tus 

células y generan un equilibrio interno, en tus manos está 

que se mantenga ese equilibrio o aparezca la enfermedad.

-Decora tu hogar con alimentos saludables. Mantén a la 

vista fruta de temporada, ofréceles a tus peques y si no les 

gusta, juega con ellos, involúcralos en la cocina. 

-Elabora meriendas saludables. Zumos de fruta que 

puedan elaborar ellos, macedonias, helados con yogur y 

fruta triturada, crear formas de mariposa o palmera con 

fruta troceada, !utiliza el ingenio¡. Además de fomentar la 

alimentación saludable estás compartiendo espacio con tus 

hijos y fomentando la comunicación y su psicomotricidad.

-Involucra a tus hijos en la compra de los alimentos.

-Evita al máximo los alimentos procesados.

-Intenta no caer en la rutina, después de un día intenso 

de trabajo se hace más difícil ganar la batalla de la cena así 

que planificar con antelación.

-Comparte al menos una comida al día con tus hijos.

-Crea un ambiente positivo alrededor de la mesa para evitar 

que el niño asocie la comida compartida en familia como un 

momento para hablar de cosas desagradables para ellos.

-Ponle en el plato verdura aunque sepas que no le guste 

sin obligar a comer pero que se familiarice con ella.

-Deja que experimenten con la comida, que la toquen y 

que coman solos.

-No premies ni castigues con la comida. 

-Evita frases que le pueda marcar como "si no comes te 

pondrás enfermo". Fomentaremos creencias limitantes en 

la edad adulta.

-Evita las interferencias como la televisión en el momento 

de la comida.

Dentro de tus posibilidades intenta hacer lo que consideres 

más adecuado para tus hijos y fomenta comportamientos 

saludables.
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LOLY LUNA BOTELLA / Terapeuta holística, coach personal y grupal

TU DECISIÓN FUE MI VIDA

M
i energía cambio de pronto y pude sentir 
como mi cuerpo etéreo entraba dentro 
de algo sólido. Sabía que había llegado el 

momento, así lo acordamos y así estaba siendo. 
Recordaba de otras ocasiones esta sensación 
extraña de comenzar a formar parte de un estado 
en el que las emociones de mi Mamá eran las 
mías. 

Me esperaban y estaba en la cierto al pensar 
que sería una gran alegría mi existencia. A su vez 
ellos, mis papás, me brindaban la oportunidad de 
volver a la tierra a experimentar, aprender y a su 
vez enseñar a otros muchos de mi experiencia.

Pasaron unas semanas en las que yo sabía que 
mis Papás me acogerían con los brazos abiertos 
al saber que llegaba. Este sencillo sentimiento era 
el que marcaría mi existencia en la tierra.

Cuando mi Mamá supo que ya estaba aquí 
su alegría inundó mi Alma, no podía haber sido 
de otra forma, me querían, me aceptaban, me 
esperaban…Mi Mamá se lo dijo a mi Papá. Ya 
éramos una familia plena y feliz.

Un día mi Mamá llamaba por teléfono para que 
vieran que todo estaba bien aquí dentro. Mamá, 
todo está bien, le decía yo. Cuando fuimos a ese 
lugar donde te aprietan con algo frío, pude oír unas 
palabras que hicieron llorar a Mamá. Mamá estaba 
muy triste y esa persona le dijo que tenían que 
sacarme de ahí. Al parecer no me veían. Mamá, 
todo está bien, le dije yo.

Mi Mamá tomo la decisión de esperar…yo creo 
que me oía. Sentía su tristeza y sus espasmos 
al sollozar. Pero yo seguía aquí y le dije, Mamá, 
todo está bien. Así que tomé la firme decisión de 
crecer deprisa para que pudieran verme, y entre 
la indecisión que ella creía tener y mi fortaleza, 
haríamos que yo pudiera venir a ver a mis Papás 
y a experimentar como ser humano.

Mi Mamá se debatía entre lo que la persona 
esa le dijo y lo que ella sentía, pero yo tenía que 

venir, tenía que estar con ellos e iba a ayudar a mi 
Mamá a que todo saliera bien. Así que me aferré 
con más fuerza si cabe a su vientre y cada llanto 
suyo era una esperanza mía.

Cuando pasaron los días más tristes que mi 
Mamá haya vivido, por fin tomó la decisión de 
volver a ese lugar. Antes de tomar la decisión de 
sacarme, volvieron a apretarme con eso frío…por 
fin me vieron!!!!!!!

Mi Mamá se sentía dichosa de nuevo, feliz y 
llena de esperanza otra vez. Mi Papá y ella se 
abrazaron muy fuerte. Pude sentir que los 3 
éramos un mismo ser, fundidos es un sentimiento 
de Amor incondicional y eterno. Todo estaba bien, 
todo era perfecto en ese instante. Nada más 
necesitábamos.

Hoy, todavía no he salido a ver la Luz del sol, 
aún me queda un tiempo, pero estoy bien, sé 
que mi Mamá, sin ser consciente, tomó una de 
las decisiones más acertada de su vida…darme 
tiempo. Su decisión, incluso su miedo, fue  mi 
vida.

He querido compartir esta historia real con 
vosotros en forma de relato corto porque me 
pareció tan sumamente impactante e importante 
la forma en que tomamos decisiones cruciales 
en nuestra vida sin saberlo…sin darnos cuenta, 
pensando que estamos tomando decisiones 
totalmente distintas a las reales…

Cómo el miedo, la indecisión, la espera, la 
incertidumbre…. forman parte de nosotros y el 
vivirlo nunca es nefasto. En este relato podemos 
ver un final. En muchas otras ocasiones no 
podemos verlo porque no es palpable. Pero quiero 
con estas letras haceros ver, que toda decisión 
tiene un por qué, que toda incertidumbre tiene un 
final y que no podemos pretender entender todo, 
sencillamente, hay que vivirlo.

Conciencia.
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

Estiraments i els seus beneficis

E
ls estiraments són exercicis fàcils de realitzar 
i ens ajuden a passar del sedentarisme 
a l'activitat física diària o a la pràctica 

esportiva. Els estiraments alleugen la tensió 
muscular, relaxen, estiren i escalfen els músculs, 
a més de millorar la coordinació de moviment i el 
coneixement del nostre cos.

En general, i excepte contraindicació a causa 
d'alguna patologia concreta, els estiraments són 
exercicis que pot realitzar tothom, no importa l'edat 
ni el sexe, tampoc és necessari ser esportista.

És important destacar que els exercicis 
d'estirament específics estan pensats per a millorar 
o potenciar limitacions del sistema osteomuscular, 
encara que aquests exercicis solen estar dirigits 
per professionals de l'esport o fisioterapeutes.

Els moviments dels estiraments han de ser 
relaxats i mantinguts de 15 a 20 segons. També és 
important acompanyar-los d'exercicis de respiració 
i no fer rebots. Mai no han de provocar dolor, 
encara que sí una tensió suau.

En la taula es pot veure de manera gràfica els 
principals moviments d'estirament, on s'inclouen 
moviments que afecten gran part dels grups 
musculars principals des del cap fins als peus.

Des del Centre de Salut us animem a incloure els 
estiraments dins de les vostres activitats diàries i 
així comenceu a obtenir els beneficis d'una millor 
condició física.

En edicions posteriors parlarem de l'exercici físic 
i la seua importància.

Per a més informació: www.estiraments.net , www.estiramientos.es, www.fisioterapia-online.com, 
www.integraltrainer.com

I en pròximes edicions parlarem sobre l’exercici físic.
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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: 1- 3- 4- 7- 13- 19- 23- 29 

Dies:  6- 10- 11- 12- 16- 22- 28

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JUNY

mes. C

ecres

HORARI D’AUTOBUSOS

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17 - 9:17 -15:17 - 

19:37  

Dissabtes: 8:52 - 15:15 

Diumenges: 8:52 - 12:07 - 15:15 - 19:37 

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 2- 8- 14- 20- 24- 25- 26- 30

Dies: 5- 9- 15- 17- 18- 21- 27

ALCOI-COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,7:15.. servei cada  hora 

fins les 21:150 h. Dissabtes, 8:15,10:15, 

12:15,14:15,17:15,19:15,21:15

Diumenges i Festius: 8:15,10:15, 12:15,13:15, 

14:15,16:15,18:15,20:15, 21:15

 MURO-COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, 7:45... servei  cada hora fins les 

21:45 h. Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 

18:15, 20:15, 21:45

Diumenges i Festius: 9:15, 11:15, 12:145, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15,20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 5:55, 8:25, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h  

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables: 6:20, 10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

COCENTAINA-GANDIA
Laborables: 9:40 i 16:30 h

COCENTAINA-L’ORXA
Laborables: 9:40, 13:55 i 16:30 

COCENTAINA-QUATRETONDETA
De dilluns a divendres: 15:00 h. (des d’Alcoi).

COCENTAINA-FAMORCA
Dilluns a divendres: 16:55h. 

ALCÚDIA-ALQUERIA-MURO-AGRES- 
ALFAFARA- BOCAIRENT
Laborables Des de Alcúdia: 8:34

ALCOI-ALACANT
Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00, 

19:00, 21:00

Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 15:00, 

18:00, 21:00

Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dimecres de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol





Mercat Mercat Mercat Mercat         amamamambbbbuuuulan
tlantlantlant

                        
    dededede    dijo

usdijousdijousdijous

• VENEDORS tèxtil, calçat, artesaniaVENEDORS tèxtil, calçat, artesania •
Bijuteria i Complements Modou Ndaye • Joguet i tèxtil hogar Francisco 
Reyes García  • Calçat Elhaj Assadi • Calçat Ismael L. Carbonell Rico • 
Calçat Joaquin M. Crespo Gilabert • Calçat Joan Miguel Artes García • 
Calçat Jorge Raul Mata González • Calçat Luís Marco García • Calçat 
Tomasa Rozalen García • Mobles Mª del Mar Cercos Belenguer • 
Productes Fadilou Fall • Tèxtil Antonio Villa Guerrero • Tèxtil Camilo 
Juan Blanquer Sempere • Tèxtil Cherki Nachit • Tèxtil Dolores Torres 
Torres • Tèxtil Fernando Beneito Mira • Tèxtil Francisca Lorenzo-Arroyo 
Elias • Tèxtil Francisca Masanet Sempere • Tèxtil Francisco García 
García • Tèxtil Hammadi Qraitich • Tèxtil Hassene Qriatech Bannari • 
Tèxtil José M. Mengual Pérez • Tèxtil Jose Mª Gadea Casanova • Tèxtil 
Juan Antonio García Domenech • Tèxtil Juan Antonio Marco Perona • 
Tèxtil Lourdes Dick Wagner • Calçat Mª de los Ángeles Francés 
Calatayud • Tèxtil Mª Begoña Fernández Fernández  • Tèxtil Mª 
Concepción López González • Tèxtil Mª Luisa Cortés Santiago • Tèxtil 
Milud Mohadem Al-lal • Tèxtil Nachit Mohamed • Tèxtil Rafael Valls 
Galbis • Tèxtil Said Mouttalib • Tèxtil Zouhair Boukharu Jabrane

• VENEDORS alimentacióVENEDORS alimentació •
Fruita i verdura Ana Ruiz Cascales • Fruita i verdura Antonio Galdón 
Carrión • Fruita i verdura Antonio Francisco Verdú Belda • Fruita i 
verdura Antonio Miró Pons • Fruita i verdura Carmen Torró Brotons • 
Fruita i verdura Cristina Gómez Ruiz • Fruita i verdura Daniel Sempere 
Santacreu • Fruita i verdura Eliseo Tomás Bodi • Fruita i verdura Eugenio 
Navarro Vicedo • Fruita i verdura Evaristo Calatayud Francés • Fruita i 
verdura Fernando Estevan Pérez • Fruita i verdura Francisco Navarro 
Quero • Fruita i verdura Francisco Olcina Serra • Fruita i verdura 
Francisco Sigalat Pastor • Frutas y verduras Gandia C.B • Fruita i 
verdura J. Antonio Diego García • Fruita i verdura Jose Antonio Moltó 
Sellés • Fruita i verdura José Antonio Quinto Molina • Fruita i verdura 
Jose Luis Sanfelix Guerola • Fruita i verdura José Micó Peidró • Fruita i 
verdura José Puerto Cerdán • Fruita i verdura Josefa Izquierdo Alejo • 
Fruita i verdura Josefa Martínez Grau • Fruita i verdura Juan León Agulló 
• Fruita i verdura Juan Vicente Francés Calatayud • Fruita i verdura Julio 
Domínguez Ribera • Fruita i verdura Mª Carmen Pérez Amorós • Fruita i 
verdura Mª Pilar Jornet Albero • Fruita i verdura Manolo Silvestre 
Pérez • Fruita i verdura Marcos Noé Gómez Ruiz • Fruita i verdura 
Miguel Ángel Peiró Peiró • Frutas y verduras Pipes, S.L • Fruita i 
verdura Rafael Llorens Crespo • Fruita i verdura Raül Belda Reig • 
Fruita i verdura Vicente Cucat Llenares • Fruits secs Francisco Luis 
Galiana Serna • Plantes i flors Jose Cutillas Lozano • Plantes medici-
nals Mª Remedios Monllor Quiles • Pollastres Antonio Martínez García 
 

Cada dijous es celebra a la Plaça Venerable Escuder i Plaça Cada dijous es celebra a la Plaça Venerable Escuder i Plaça 
del Pla del municipi de del Pla del municipi de CocentainaCocentaina el mercat ambulant, el mercat ambulant, 
on podem trobar la fruita i verdura més fresca i de millor on podem trobar la fruita i verdura més fresca i de millor 
qualitat.qualitat.

A més, trobarem articles de tèxtil, calçat i altres producA més, trobarem articles de tèxtil, calçat i altres produc-
tes d’artesania i bijuteria. Productes excel·lents al millor tes d’artesania i bijuteria. Productes excel·lents al millor 
preu.preu.

Cada jueves tiene lugar en la Plaza Venerable Escuder y Cada jueves tiene lugar en la Plaza Venerable Escuder y 
Plaza del Pla de la localidad de Plaza del Pla de la localidad de CocentainaCocentaina el mercado  el mercado 
ambulante, donde podemos encontrar fruta y verdura ambulante, donde podemos encontrar fruta y verdura 
fresca y de gran calidad. fresca y de gran calidad. 

Además, encontraremos artículos de textil, calzado y otros Además, encontraremos artículos de textil, calzado y otros 
productos de artesanía y bisutería. Productos excelentes productos de artesanía y bisutería. Productos excelentes 
al mejor precio.al mejor precio.

· C O C E N TA I N A ·

AJUNTAMENT DE
COCENTAINA

HORARI: de 08:00 a 13:00h.

CANVIADORS SERVEIS
ALIMENTACIÓ
FRUITA i VERURA

TEXTIL
CALÇAT i ARTESANIA


