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Completa cadascuna de les rutes i guanya 100€ en premis.
Cada cap de setmana, a la ruta que toque, completa la visita a tots els establiments 

participants i aconsegueix entrar en el sorteig d’un xec valorat en 100 euros per a 
gastar en un dels establiments associats. 
Un total de 400 euros en premis.
Tant senzill com completar la teva targeta de ruta cunyada per tots els participants 

d’aquest cap de setmana i dipositar-la a les distintes urnes ubicades en tots els 
establiments. Ara tant sols queda esperar el sorteig... MOLTA SORT!!!

Quatre rutes, quatre premis

Concurs Fotografi a
“Coce ntaina de tap es  2017”

Puja les teves fotografi es en la nostra pagina de Facebook “Cocentaina de Tapes” amb 
el hashtag #CocentainadeTapes en qualsevol de les tres categories:

1. foto d’una tapa
2. foto d’un grup
3. foto d’ambient o establiment

Podràs guanyar  els següents premis, si ets una de les tres fotografi es elegides:

1r PREMI:  Dinar o sopar per a dues persones en qualsevol restaurant
 de l’Associació de Comerç El Comtat.
2n PREMI:  Xec valorat en 75€ per a gastar en qualsevol bar/cafeteria
 de l’Associació de Comerç El Comtat.
3r PREMI:  Xec valorat en 50€ per a gastar en qualsevol comerç d’alimentació 
 de  l’Associació de Comerç El Comtat.

“Cocentaina de Tapes” #CocentainadeTapes  

Ruta Nocturna
Cop es i mol t bona música

· PUB NOU FESTA   “TITO PONTET” Divendres 19 de maig a les 23 h.

· PUB DALLAS 44   “CIRUGIA BAND ROCK” Dissabte 27 de maig a les 23 h.

19 i 27 de maig

Ruta 1
Part baixa

BAR EL PARRAL

CENTRE SOCIAL REAL BLANC

BAR LA GOMA

4, 5 i 6 de maig

PREU QUINTO I TAPA: 2€

HORARI: Dijous per la nit.
 Divendres durant tot el dia.
 Dissabte fi ns a migdia.

Ruta 3
Part alta

BAR DISTRAC
BAR INSA
CAFETERIA 10 PUNTS
EL RACÓ DE LA PIZZA
KEDEM CAFETERIA

18, 19 i 20 de maig

PREU QUINTO I TAPA: 2€

HORARI: Dijous per la nit.
 Divendres durant tot el dia.
 Dissabte fi ns a migdia.

Ruta 2
Part alta

BAR LA CABAÑA
BAR XICOTET
DESAYUNOS LOAN
BAR CHESCO
TASCA EL PASSEIG

11, 12 i 13 de maig

PREU QUINTO I TAPA: 2€

HORARI: Dijous per la nit.
 Divendres durant tot el dia.
 Dissabte fi ns a migdia.

Ruta 4
Casc antic

ARA SI

DOLÇA VIDA

GAT NEGRE

25, 26 i 27 de maig

PREU QUINTO I TAPA: 2€

HORARI: Dijous per la nit.
 Divendres durant tot el dia.
 Dissabte fi ns a migdia.

COCENTAINA de TAPES

Fira de Tots Sants
Del 4 al 27 de maig 2017

JORNADES
GASTRONÒMIQUESXII
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2 Revista El Comtat maig 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!

Pavimentació de l’entrada Nord de la urbanització de 

Gormaig

Col·locació de bolardos per a protegir la bassa que es troba 

baix del paviment

Reparació del paviment de la pedania de l’Alcúdia Reparació del camí del Terratge dels desperfectes causats 

per les pluges torrencials dels passats mesos

Desdoblament de la xarxa d’aigua que alimenta el diposit d’aigua de l’Altet
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Em preocupa

C
ada any el President del Govern presenta al Parlament 

espanyol l'Informe sobre l'Estat de la Nació on amb 

una sèrie de dades i xifres se'ns informa de com va 

tot, del bé que va tot, ja estem eixint de la crisi, baixa l'atur, 

som la locomotora d'Europa, el PIB (Producte Interior Brut) 

augmenta més que qualsevol país europeu,...

Em preocupa que tot són xifres macroeconòmiques que 

es pareixen poc al que passa a la nostra societat, al carrer, 

a les persones que treballen amb contractes temporals i que 

no poden quasi aplegar a fi de mes.

Em preocupa com tota aquesta propaganda institucional 

cala a la gent, es creuen tot el que diu eixe informa, ja que 

tots els mitjans de comunicació influeixen perquè siga creïble 

un Informe que no se'l creu ni el que l'ha escrit.

Acaba d'eixir altre informe força interessant, l'Informe 

sobre l'Estat Social de la Nació 2017 realitzat per l'Associació 

Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials on els 

protagonistes no són les xifres macroeconòmiques tan difícils 

d'entendre i fàcils de manipular, sinó que són les persones, 

les famílies i la societat que ens envolta.

En aquest Informe s'adonem que eixe increment de la 

riquesa sols beneficia a un grup minoritari de la societat 

mentre part d'aquesta, es troba en la pobresa extrema, llars 

sense ingressos, xiquets malnodrits que passen fam, parats 

de llarga durada, majors de cinquanta anys sense treball i 

molt difícil de trobar, milions de persones amb ocupacions 

temporals i amb salaris de misèria que fan difícil que 

s'aplegue a fi de mes.

Per corroborar tot el que dic, anem a conèixer dades 

realitzades gràcies als testimonis dels professionals dels 

Serveis Socials que són els que viuen el dia a dia de 

la societat i no viuen tancats en despatxos de cristall 

emmoquetats i sense contacte amb la societat espanyola.

Des del 2009 fins a 2015 (últim any disponible) la renda 

mitjana de les famílies ha baixat un 13,16%.

En Espanya un 6,4% de la població és "oficialment pobra".

Quasi tres milions de persones viuen baix el llindar de la pobresa.

Des de l'any 2012 a quasi 700.000 famílies no els entra 

cap ingrés on viuen 1,3 milions de persones en la pobresa 

més gran i el que és pitjor amb poques capacitats per a eixir 

d'aquesta situació.

1.800.000 llars tenen molta dificultat per aplegar a fi de mes.

13,3 milions de persones viuen en risc de pobresa i 

exclusió social.

4,92 milions de persones no poden pagar la factura 

energètica mensual.

Quasi un 50% de joves estan a l'atur o no han treballat mai.

Amb aquestes dades tot està dit. Una cosa és el que diu 

el nostre Govern i algunes institucions internacionals com 

l'FMI, BCE, CEOE, ... i l'altra és la realitat en què vivim. 

Els recomane que amplien aquesta informació llegint-se 

l'Informe i així podran conèixer el que passa al nostre país.

Paco Fuster
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D
es de el primer moment en que es van anar conformant en Cocentaina, 

les distintes alternatives polítiques per a les eleccions municipals de 

maig del 2015, el company Juan Pedro que per aquells moments havia 

entrat en la edat de jubilació, no va dubtar en donar el seu suport a l’alternativa 

d’esquerres per a conformar una coalició electoral amb altres grups polítics 

d'esquerres, col·lectius ciutadans i persones independents de distintes 

sensibilitats progressistes.

El company Juan Pedro militant d’Esquerra Unida des de la seua creació i 

abans del Partit comunista de Espanya, amb una amplia trajectòria en el mon 

sindical, afiliat a Comissions Obreres al seu mes alt nivell, del qual fou cofundador 

a nivell estatal, autonòmic, i comarcal, no va dubtar en formar part del nou 

projecte que es conformaria com a GUANYAR COCENTAINA. 

Importants foren les seues aportacions al projecte , les seues idees i la seua 

trajectòria ens va ajudar a presentar-se a les eleccions municipals del maig del 

2015, en les quals va ser elegit en les primàries celebrades amb el tercer lloc 

formant part de la candidatura , sent un referent per a tots nosaltres.

Durant tot el temps que va estar treballant en el projecte de GUANYAR COCENTAINA , el company Juan Pedro, 

va desenvolupar una important tasca formant part del consell d'administració de Radio Cocentaina, fent importants 

aportacions per la consecució de la municipalització de la mercantil, que avui està començant a donar els seus resultats.

Amb la vitalitat pròpia de un jove, Juan Pedro García restava un poc de temps dels seus nets, filla, germans, i amics 

per dedicar en cada assemblea el temps necessari per a la discussió política dels problemes locals, i a més a més, 

ajudar en totes aquelles tasques que se’ns presentaven. Juan Pedro sempre buscava una solució, i mai refugia una 

discussió, sempre buscant el consens baix els seus punts de vista i que eren bons per a la majoria.

El passat 1 d'Abril ens va deixar per sempre. Juan Pedro, no mai oblidarem la teua manera enèrgica en la discussió, 

la búsqueda del consens, i els cafès fets per a llimar diferencies de tot tipus, i no mai oblidarem la teua figura menuda 

però que es creixia i es tornava enèrgica davant les injustícies socials.  

En la memòria de tots nosaltres, seguiràs estant present per sempre, company.

Guanyar Cocentaina

Desinformació i C’s

D
esinformació: Manca d’informació certa, fiable.

En relació a l’article d’opinió publicat l’abril passat, 

Educación y lengua, em crida l’atenció que qui exigeix 

educació manifeste descaradament que li’n falta quan 

qüestiona la professionalitat dels docents; o millor dit: la 

professionalitat dels docents que no som “afins” –per emprar 

els mateixos termes– a Ciudadanos o el seu tarannà.

Els professors no són instruments al servei d’interessos 

polítics; es limiten a donar classe. No hi ha cap guerra en 

l’ensenyament ni existeix desigualtat entre docents més enllà 

dels qui opositem per a poder treballar i els qui entren a 

treballar a dit, per “enxufe”, en escoles que reben ajudes 

públiques, encara que d’aquesta desigualtat no se’n parle.

Caldria també anar deixant a banda el discurset de que els 

catalans ens volen furtar la paella o que “se traen profesores 

de Cataluña en detrimento de los nuestros”, perquè és una 

afirmació falsa i amb un component anticatalanista que el 

PP ja ha exprimit al màxim per tal d’amagar la corrupció. 

Ha quedat demostrat que quan un pepero t’assenyalava 

Catalunya amb una mà, amb l’altra estava furtant-te la 

cartera. Està tot molt ben documentat en el llibre Tierra de 

saqueo de Sergi Castillo.

En definitiva, el nou model educatiu valencià, tot i ser poc 

ambiciós, podria ser un bon començament per a millorar el 

que ja teníem, perquè plurilingüisme no significa renunciar 

a cap llengua. Així les coses, i per evitar intoxicacions, els 

pares que vullguen el millor per als seus fills haurien de 

sol·licitar informació als professionals de l’ensenyament: a 

l’equip directiu de les escoles i instituts, per exemple. I mai 

a Ciudadanos desinformats.

Joan-Vicent Sellés

Militant d’Esquerra Republicana - Guanyar Cocentaina

  In Memoriam:
 Al nostre company Juan Pedro García Segovia
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Festes Patronals de la Mare de Déu del Miracle 2017
Text: Redacció. Fotos: Carles Cerver, Fletxa

“E
ntonemos un himno de gloria, a la reina, la Madre 

de Dios que en su imagen de pena transida, llanto 

margo y copioso vertió…..” Així comença l’himne 

de la Mare de Déu del Miracle i així comencem nosaltres 

aquest resum del que han sigut les festes patronals 2017, 

unes festes en les que Reis Pascual i Cristian Barrachina 

s’estrenaven com a presidents amb una junta molt bolcada i 

molt preocupada per a tot isquera com toca i que res fallara 

per donar-li esplendor al dia en que Cocentaina recorda i 

venera el prodigi de les 27 llàgrimes de sang.

El 18 d’abril, el monestir de la Mare de Déu del Miracle 

acollia les vespres, en una celebració presidida per 

monsenyor Juan Antonio Reig i els diferents mossens fills 

del poble o vinculats d’una manera o d’altra a Cocentaina. 

Les vespres van ser predicades per mossèn Rafel Cerdá, 

qui va ser durant molts anys vicari de la parròquia de santa 

Maria. A diferència d’altres anys, una vegada finalitzades les 

vespres va tindre lloc l’homenatge als majors. Homenatge 

emotiu i sentit de tot un poble cap a les mongetes clarisses, 

representades en aquest cas per sor Consuelo, ja que sor 

Teresa i sor Teresita van disfrutar aquest moment assegudes 

al costat de la nostra Mareta. Sor Consuelo  ens va fer 

emocionar a tots amb la seua senzillesa i humilitat, amb la 

bondat que sempre ha acompanyat a aquesta mongeta que 

tots recordem perquè era la que solia estar fora, xicoteta, 

amb un somriure sempre als llavis i una mirada plena de 

tendror. Als seus 92 anys, sor Consuelo és l’única clarissa 

contestana que queda al monestir.

Finalitzades les vespres, el Pla, ple de gent, esperava 

veure cremar les 27 fogueres que representen cadascuna 

de les llàgrimes que la Verge Inmaculada va plorar eixe 19 

d’abril de 1520. Les llums s’apagaren i començà a sonar la 

música que José Rafael Pascual Vilaplana va composar, una 

cercavila per a dolçaines i tabals. Sobre un text de l’escriptor 

contestà JuanFran Ferrándiz llegit pel vicepresident de la 

Pia Unió, Samuel Botella anaren jugant els diferents jocs 

de pirotècnia fins que en el moment de la promulgació del 

miracle esclataren les 27 fogueres i arrancaren l’aplaudiment 

del públic.

Seguidament, els júniors de les nostres parròquies, 

procediren a fer-li la serenata a la Verge, a sor Consuelo i 

a dos majorals.

Al compàs de les 27 salves despertava el 19 d’abril 

Cocentaina i després de resar l’àngelus dins de la capella 

de Sant Antoni, comença la cercavila amb els maseros i Pia 

Unió, volta de diana per arreplegar als majorals i majorales i 

com no, als comtes, mossèn i suplicanta. La colla Mal Passet 

anunciava el pas de la comitiva i el banderí de la Mare de 

Déu obria dit passacarrer que finalitzava a les portes del 

monestir de la Mare de Déu.
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El Pla ja començava a omplir-se de gent: contestanes, 

maseros, devots de la Mareta esperen el moment en que 

la Verge, en el tro andes ix per ser rebuda pels seus fills, 

mentre tant dins, silenci absolut esperant el moment en que 

la Mare de Déu del Miracle baixa del seu Camerí, deixa el 

seu Monestir, s’acomiada de les mongetes que dia i nit la 

cuiden i es prepara per a ser venerada per tot un poble que 

l’aclama. És un moment màgic, místic i emocionant. Cristian, 

com a president de la Pia Unió, te el privilegi de tindre a la 

Mareta a les seues mans i dipositar el Quadre en el bonic tro 

andes, no sense abans mostrar-lo a tota la gent que dintre del 

monestir esclata i que ha trencat el respectuós silenci amb 

un calorós i sentit aplaudiment. Cristian mostra el Quadre 

a les mongetes que darrere la reixa acomiaden a la Mareta, 

esperant que els dies passen ràpids i la Mare de Déu torne 

prompte a casa. El Quadre ja està a les andes, els comtes 

i mossèn estan ja preparats per representar a les màximes 

autoritats i primers testimonis d’eixe 19 d’abril i Mireya Sala, 

ben acompanyada espera el moment de l’ofrena, ella és la 

primera en dipositar-li les flors a la Mareta i és la veu que 

representa al poble contestà.

Casualitats o providència, el que preferiu, però quan la 

Mare de Déu va sortir del Monestir portada en braços pels 

maseros, un raig de sol va eixir de darrere els núvols, el cel 

també va voler celebrar amb alegria el dia de la festa gran 

de Cocentaina. Els crits de Mareta, Mareta es fundiren amb 

l’aplaudiment dels presents i la Mare de Déu va iniciar la 

processó de l’ofrena arribant fins la capella de Sant Antoni, 

on allí va girar mentre l’orfeó contestà cantava el Benvinguda 

Reina del cel. Després la creu obriria el seguici i tots els 

devots passaren per davant de la Mare de Déu, un canvi 

significatiu que va ser molt ben acollit per la gent.

Començava així l’acte de l’ofrena, una processó més 

desenfadada on hi participen grans i menuts, i on podem 

veure bonics rams que després ornaran l’altar de Santa 

Maria, acompanyant a la Mare de Déu del Miracle. El banderí 

anunciava ja la proximitat de la Mare de Déu, les banderetes 

que va pintar don José Soler i que son portades pels xiquets 

de comunió, el pregoner i l’autor del cartell, Mireya Sala, els 

majorals i majorales, els retors i els comtes: Olga i Andreu 

i el mossèn: Ismael que precedien el pas del tro andes. Al 

seu pas, els pètals de flors acariciaven els seu rostre i la 

Pia Unió, ataviada amb tratges de maseros i contestanes, 

tancaven la comitiva.
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A la seua arribada a la plaça de l’Església, la gent emmudia 

per escoltar la súplica i Mireya Sala recitava els versos tan 

bonics que Francisco Maíquez i Canet va escriure a l’any 

1958.

Ja a la seua entrada a l’Església, la música de la dolçaina, 

amb el Mal Passet  i l’orgue arroparen a la Mareta que 

presidiria l’altar i començava l’acte de l’ofrena amb la 

col·laboració dels maseros  que arreplegaren tots els ramells 

de flors.

Seguidament va esdevindre la Missa Major, oficiada pel 

bisbe Juan Antonio Reig i presidida per molts sacerdots fills 

del poble o que han tingut un vincle especial amb la nostra 

Mareta i com no, amb el director espiritual de la Pia Unió, 

don Eduardo Rengel, el vicepresident espiritual, don Ramón 

Micó i el guardià del convent dels Pares Franciscans, Frai 
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Francisco Fuertes. Finalitzada aquesta, una mascletada al 

Pla tancava el mati.

Per la vesprada va tindre lloc la solemne processó pels 

carrers de costum i ja per la nit la Missa de la Joventut 

oficiada pel mossèn contestà Salva Valls concloïa aquest dia 

gran de la trilogia mariana contestana. Durant tota la nit hi 

van haver torn de vetla per a que la Mareta no estiguera soles.

El dia 20 d’abril, es van celebrar les diferents Eucaristies 

a l’Església de Santa Maria, destacant la de la germandat 

sacerdotal que va oficiar frai Cobo, que ha sigut guardià 

del Convent dels Pares Franciscans i que en aquest 2017, 

celebrava els 50 anys de ministeri sacerdotal. Per la 

vesprada a les 5 i de manera puntual començava l’emotiva 

i sentida Missa de malats i Impedits oficiada per mossèn 

Ramón Micó. En aquesta Eucaristia, els presents que anaven 

distingits amb una medalla blava, van poder besar la Icona 

de la Mare de Déu i en aquest cas, va ser la presidenta Reis 

Pascual qui va tindre el privilegi de baixar el Quadre de les 

andes per dipositar-lo a l’urna de metacrilat que serveix per 

a que tots la puguem besar. 

És un moment molt emotiu i on de deveres es veu eixa fe 

i eixa esperança de vida eterna i de curació que sols una 

Mare, la Mare de Déu del Miracle pot transmetre, una Mare 

que acull, que protegeix, que cuida. Els mateixos membres 

de la Pia Unió faciliten l’accés a aquesta Eucaristia dels 

malalts i son ells els qui torquen el Quadre i veuen en els 

ulls dels malalts eixa devoció de la que parlem. Aquesta 

Missa va servir també per beneir les diferents capelles amb 
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la imatge de la Mare de Déu, que des de la comissió de salut 

de V Centenari del prodigiós miracle, s’han fet per a que 

acompanyen als malalts a les seues cases. Aquestes imatges 

estaran en el camerí de la Mare de Déu i podran anar a les 

cases que així ho sol·liciten a la Pia Unió, es tracta de fer-les 

arribar a les persones que estiguen malaltetes.

En aquest sentit dir també i deixar constància,  de un 

any més,  Ràdio Cocentaina va retransmetre aquesta Missa 

en directe, així com el moment de la baixada del Quadre , 

l’ofrena, la súplica i la Missa Major i que també les noves 

tecnologies van fer possible que cada instant viscut en 

l’Església de Santa Maria poguera arribar a les seues cases 

gràcies a la càmera instal·lada en el temple (i que es pot 

veure pel canal youtube: parroquia Santa Maria Cocentaina) .

A les 19:30h començava l’exercici de la sabatina i tot 

seguit la segona Eucaristia del tridu, en aquest cas oficiada 

pel bisbe auxiliar de València, monsenyor Arturo Ros que 

coneixia aquesta devoció que Cocentaina li professa a la 

Mare de Déu perquè és condeixeble de tres dels mossens 

del poble: Salva Valls, Pau Tomás i Diego Ferrándiz (tots ells 

a més, l’any que ve celebraran els 25 anys de sacerdoci) . 

Finalitzada l’Eucaristia es va procedir a l’elecció de majorals i 

majorales per a l’any 2018 (els podreu trobar al final d’aquest 

mateix article) i ja els diferents torns de vetla acompanyaren 

a la Mare durant tota la nit.

L’últim dia de la festa mariana està dedicada als més 

menuts i també als més majors. Primer son els xiquets i 

xiquetes del poble qui amb els seus col·legis arriben a Santa 

Maria per acompanyar a la Mareta. Tot i que el col·legi Sant 

Joan Bosco no va realitzar aquest acte de manera oficial, sí 

que hi van haver mares que decidiren participar d’aquesta  

ofrena. El Real Blanc i el Convent dels Pares Franciscans així 

com les escoletes sí que tenien aquesta activitat programada 

dintre del curs tot i que no foren dies lectius. Els més 

menuts ofrenaren menjar que desprès servirà per a Caritas 

Cocentaina i li recitaren versos, també li cantaren i cridaren 

ben fort Mareta, Mareta. Després en el Pati del Palau, es 

va fer l’entrega de premis del concurs infantil de poesia 

i dibuix, es ballaren danses i ja al Pla, amb el moviment 

júnior contestà, es va fer la Fireta on els xiquets i xiquetes  

disfrutaren d’allò més bé de totes les activitats que hi havien 

i com no, de la tómbola plena de llepolies.
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Paral·lelament a l’Església de Santa Maria, es presentaven 

els recent nascuts a la Mareta i a continuació tenia lloc la 

Missa de la tercera edat on també se’ls donà a besar el 

Quadre de la Mareta.

Ja de vesprada, monsenyor Arturo Ros, oficiaria l’últim 

dia del tridu. 

I es va procedir al retorn processional: la Mare de Déu 

tornava a casa. Molta gent hi va ser testimoni d’aquesta 

processó curteta i a l’arribada al Pla, el “flevit amare” 

aconseguia emmudir a la gent, mentre que les llums 

s’apagaren i un xicotet espectacle pirotècnic acompanyà el 

pas de la Mareta. 

Amb les paraules de don Eduardo Rengel i la Mare de Déu 

ja al seu Camerí, es tancaven els tres dies grans de la festa 

de la Patrona contestana, però no tots els actes organitzats 

ja que fins el 30 d’abril va tindre lloc la novena al mateix 

monestir on Ella, dia darrer dia ens espera fins el 19 d’abril 

de l’any que ve tornarà a eixir al carrer.

Felicitar i donar l’enhorabona des d’aquestes pàgines a 

tota la Pia Unió Verge del Miracle presidida per Reis Pascual 

i Cristian Barrachina per l’organització de les festes patronals 

i per les diferents atencions que han tingut en amb els 

mitjans de comunicació locals: ràdio Cocentaina i la revista 

Cocentaina. El Comtat

Hem començat aquest article entonant l’himne a la Verge i 

el tanquem cantant el flevit amare, per a que mai ens deixe i 

sempre ens guie.......”Adios reina del meu cor, mare meua del 

Miracle, tu no deixes de mirar-me que de perdrem jo tinc por....”

La Mare de Déu era a casa i ara teníem l’oportunitat de 

besar la Icona en una nit en que la cua es va fer curta i on 

va anar tot molt ràpid.
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Llistat de majorals i majorales 2018

1. Cristina PÉREZ ALBORS 

2. Carmen ENGUIX BROTÓNS

3. Carla SÁNCHEZ PÉREZ

4. María CASTELLÓ MIRALLES 

5. Ángeles ANDUIX ALCARAZ

6. Milagro CASTELLÓ SATORRE

7. María TORRÓ BROTONS

8. Ana BORRELL RICHART

9. Carmen TORRÓ PÉREZ

10.Milagro IGUAL SANTANA

11.Carmen Belén PÉREZ RUBIO

12.María del Carmen BOTELLA VICENT

13.María Amparo SANCHIS BALLESTEROS 

14.Ana MONTAVA VICENT 

15.Rosa Julia CARDENAL CASTRO 

16.Begoña CASTELLÓ SIRVENT

17.María REIG REIG)

18.Nerea MONCHO YESTE

19.Milagro REIG CARBONELL

20.Josefa NAVARRO CANTÓ

21.María Ángeles VAQUER ARACIL

22.Milagro MONTAVA SEMPERE

23.Belen PASCUAL POZUELO

24.Maria de la O REIG INSA

25.Milagro DOMÍNGUEZ ALCARAZ

26.María Milagro PÉREZ OLTRA

27.Irene PEREZ MARÍN 

RESERVES

1. María PÉREZ OLCINA

2. Carmen MIRÓ GISBERT 

3. Rosa María MARTÍNEZ GALLEGO 

4. Cristina RIPOLL OLTRA

5. Virginia CORTÉS BRAVO)

6. Naiara GARCÍA YESTE

7. Carmen PASCUAL PÉREZ

8. Noemí JOVER FERNÁNDEZ 

9. Ana MONTAVA RIPOLL

10.María VICENT RIBES

11.Raquel SEGUÍ RIPOLL

12.Sara ALCARAZ BELDA

13.María PASCUAL FRANCO

14.Milagro PASTOR VALLS

15.Patricia VALLS LINARES

Majorales Majorals

1. Pedro PUIG LLORÉNS 

2. Ramón AGULLÓ LÓPEZ 

3. Antonio Jesús PÉREZ BILBAO

4. Manuel MIRALLES ANDUIX

5. Lisardo QUILES MOLTÓ

6. Fco. Javier VIDAL AMAT

7. Juan RIPOLL LLORÉNS 

8. Francisco PÉREZ ARACIL 

9. Javier MULLOR PALACÍ

10.Edgar Joan NAVARRO RICO

11.Tomás MASEGOSA COCERA

12.Markel MOLTÓ BACHILLER

13.Rafael REIG LLAVORÍ 

14.Pau COLOMER BROTONS

15.Jose Luis VALLS NÚÑEZ

16.Nicolás BOTELLA AGULLÓ

17.Daniel UJALDÓN BROTONS

18.Kiko LINARES VALOR

19.Néstor VAÑÓ RICHART

20.Borja ROMEU CARBONELL

21.Javier MONTAVA INSA

22.Eugenio TORRÓ PASCUAL

23.Francisco José MAIQUEZ RICHART

24.Manuel PÉREZ VILA

25.Rafael SORIANO SOLER

26.Jaime PICÓ VERDÚ

27.Samuel BALLESTER CASTELLÓ

RESERVES

1. Pascual BOTELLA MONTAVA

2. Hugo FERNÁNDEZ LLINARES 

3. Roger ALONSO OLTRA

4. Raúl SENERHENES SOLER 

5. Salvador LÓPEZ PÉREZ 

6. Àlex GARRIDO CORTÉS

7. Ignacio RIBELLES FERRÁNDIZ

8. Rafael DOMÍNGUEZ COMPANY

9. Jose Luis ALÓS RIERA

10.Rafael RODRÍGUEZ REIG 

11.Germán PALACÍ MIÑANA 

12.Javier PASCUAL BONET

13.Ignacio MONTAVA VICENT 

14.Pablo RUÍZ VENTEO

15.Francisco LLORENS GINER
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XLV Trofeu de ciclisme Mare de Déu del Miracle

E
l diumenge 2 d’abril va tindre lloc el XLV Trofeu de 

ciclisme Verge del Miracle que organitza el club 

ciclista contestà,  prova reservada en aquest edició a 

la categoria júnior.

Els corredors van haver de donar 50 voltes a un circuit 

urbà per a totalitzar 60 quilòmetres. Solament 61 ciclistes 

van aconseguir finalitzar la prova que va tenir a Eloy Palomar 

(Giménez Ganga - Primoti) com a guanyador. Palomar es 

va imposar als seus dos companys de fugida, Josep Miquel 

Canet i Antonio David Api, tots dos del Ginestar - ULB Sports, 

que van ser segon i tercer respectivament.

Per equips, el guanyador va ser Ginestar-Ulbsports i en les 

metes volants, Ángel Pieras va pujar al pòdium com a primer.

Vicent Belda, president del club ciclista contestà es 

mostrava satisfet de la resposta dels inscrits, tot i que 

destacava la duresa de la prova que fa fer que sols 61 

corredors pogueren finalitzar-la, al temps, Belda agraïa 

el recolzament de la Pia Unió a l’hora d’organitzar aquest 

trofeu, un dels més antics de la Comunitat Valenciana així, 

com el suport de la regidora d’esports de l’Ajuntament de 

Cocentaina.
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Concierto en honor a la Mare de Déu 2017 a cargo de la 
banda de la Unión Musical Contestana
José Luis Muñoz Huércano- Vicepresidente Unión Musical Contestana

E
l domingo día 2 de abril en el auditorio del Centro 

Cultural El Teular de Cocentaina, tuvo lugar el Concierto 

que anualmente la Banda de la Unión Musical 

Contestana ofrece en Honor a la Mare de Deu Virgen del 

Milagro dentro del programa de actos culturales en honor 

a la patrona de Cocentaina.-

El concierto se inició con el recuerdo al compañero músico 

Nadal Cortés Orts, del que en estas fechas se cumplía el 

aniversario de su fallecimiento. La presentadora Mari Nieves 

Pascual recordó también que se cumplía un año desde 

que la nueva presidenta Nélida Jover se puso al frente de 

la entidad y un año también desde que su director titular 

Jaume Fornet Ausina ofreciera su primer concierto con la 

Banda de la Unión Musical Contestana.

El programa del concierto se inició con la interpretación de 

Diego de Acevedo, suite sinfónica para banda compuesta en 

1967 por Miguel Asins Arbó, músico y compositor nacido en 

Barcelona en 1916, pero que desarrolló su carrera musical 

fundamentalmente en Valencia de donde era originaria su 

familia. La obra está dividida en seis partes, de las que la 

Banda interpretó cuatro: Introducción y marcha, Seguidilla, 

Bolero y Bailén. Esta obra se usó como banda sonora de 

la serie de televisión homónima retransmitida por TVE en 

los años sesenta. La primera parte del concierto finalizó 

con la interpretación de Saga Maligna, suite para banda 

compuesta en 2007 por Bert Appermont, compositor belga 

nacido en 1973. 

Tras un breve receso se inició la segunda parte del 

concierto con la interpretación de La Canción del Olvido, 

zarzuela del maestro José Serrano, compositor nacido 

en Sueca, Valencia, en 1873 y fallecido en Madrid en 

1941, autor de más de cincuenta zarzuelas, entre ellas, 

además de La canción del olvido, las muy conocidas La 

dolorosa o Los claveles, así como del actual Himno de 

la Comunidad Valenciana compuesto para la Exposición 

Regional Valenciana de 1909. La Canción del Olvido se 

estrenó con gran éxito en el Teatro Lírico de Valencia el 17 

de noviembre de 1916. El programa del concierto finalizó 

con la interpretación de The Kings go Forth, suite épica 

compuesta en 1992 por Edward Gregson, compositor inglés 

nacido en 1945. La obra se divide en tres movimientos, The 

Church, The People y The Government. En la interpretación 

del primero de ellos pudo demostrar sus dotes como tenor 

el músico de la banda Rubén Cardona Jover interpretando 

la parte oral de la pieza.

Tras unas breves palabras de la presidenta de la Unión 

Musical Contestana Nélida Jover y de la presidenta de la Pía 

Unión Virgen del Milagro Reis Pascual, que agradecieron 

a los músicos el esfuerzo puesto en la preparación del 

concierto y al público su asistencia, se interpretó fuera 

de programa un arreglo para banda de la banda sonora 

del videojuego Mario Bros. El concierto finalizó con la 

interpretación del Himno a la Mare de Déu.
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Peregrinación a Fátima en año jubilar y en el primer 
centenario de las apariciones de la Virgen a los 
pastorcillos en Cova da Iría, organizada por la Comisión 
del V Centenario y la Pía Unión Virgen del Milagro
Comisión V Centenario

L
a peregrinación realizada los días 3, 4 y 5 de marzo, 

por un grupo de 45 peregrinos contestanos, con 

su director espiritual Mosén Ramón Mico, ha sido 

un viaje que ha quedado grabado en nuestro recuerdo, 

tantos kilómetros en autobús, rosarios, laudes, 

canciones y charlas entre los peregrinos y en el que 

al final hemos conseguido nuestro objetivo, hacer la 

visita a nuestra queridísima Virgen María, la Virgen de 

Fátima, solo por ver aquella mirada de esperanza, ha 

merecido la pena y especialmente en este año jubilar 

y del primer centenario de las apariciones de la Virgen, 

evento que ha tenido, tiene y tendrá repercusión en 

todo el mundo católico,  por lo que la peregrinación en 

este centenario debe ser sobre todo una reflexión de la 

fe, ya que el llegar a un sitio donde ves que hay tanta 

gente reunida por una misma causa, llega rápidamente 

al corazón y te hace reflexionar.

Empezamos el día con una misa intima del grupo en la 

Capilla del Ángel de la Paz, a continuación en la Vía Sacra 

iniciamos el viacrucis con sus 14 capillas en memoria de 

la pasión del Señor y una decimoquinta correspondiente 

a la Resurrección.  Cuando ya llegamos a la población de 

Aljustrel aprovechamos para visitar las viviendas de los 

pastorcillos Lucia, Francisco y Jacinta.

Ya por la tarde asistimos a la proyección de la película de 

las apariciones y a visitar sendas Basílicas, la de Nuestra 

Señora del Rosario de Fátima y la de la Santísima Trinidad, 

así como el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, 

situado en el centro de la plaza. Y para recibir la indulgencia 

plenaria en este año jubilar 2017, recorrimos las estaciones 

del itinerario : 1) Pórtico del Centenario, símbolo de los 

Apóstoles 2) Capilla de las Apariciones, rezar el Rosario 

3) Visitar las tumbas de los Pastorcillos, una oración por 

el Papa y por último la exposición durante las 24 horas 4) 

Capilla del Santísimo Sacramento, una oración por la Paz.

Por la tarde-noche en la Capilla de las Apariciones asistimos 

todo el grupo a la Misa concelebrada en español y por la 

noche participamos en el canto del Rosario internacional, 

en el que nuestro grupo de peregrinos fue protagonista al 

rezar el segundo misterio: La ascensión del Señor al Cielo, 

posteriormente terminaron los actos con la procesión de 

las velas acompañando a la imagen de la Virgen de Fátima.

Que esta vivencia de la peregrinación sea una puerta 

abierta para vivir la Semana Santa y acompañar a la Virgen 

en la Pasión de su Hijo. Por lo que el mensaje de Fátima al 

igual que el de las Lagrimas de la Virgen del Milagro, son 

validos para los creyentes de todos los tiempos y no debe 

quedar simplemente como una efemérides histórica. 

Muchas gracias a todos por lo compartido y ¡HASTA LA 

PROXIMA PEREGRINACION! 
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Sant Hipòlit Màrtir, 417 anys cuidant de Cocentaina
Redacció

A
cabem les festes patronals de la 

Mare de Déu del Miracle i posem la 

mirada ja en l’altre far que enllumena 

Cocentaina, en Sant Hipòlit Màrtir, Patró 

d’aquesta vila Comtal.

I és que ara al mes de maig, es celebren 

els actes que commemoren el patronatge 

de dit Sant Màrtir del nostre poble. El 7 de 

maig de l’any 1600 Sant Hipòlit fou elegit, 

per insaculació com a Patró, fins a tres 

vegades va ser tret, diuen les cròniques 

d’aquell temps, i ja el 10 de maig i de 

manera institucional va ser proclamat 

com a tal. Sens dubte, l’any 2.000, amb 

la celebració del IV Centenari de l’elecció i 

proclamació del Sant, va marcar un abans 

i un després en la devoció contestana cap 

al seu Patró. El món fester va començar 

a organitzar diferents actes per donar a 

conèixer la figura de tal il·lustre guerrer, 

doctor de l’Església....Sant Hipòlit Màrtir 

un rebel de l’Església que a la fi, va morir 

martiritzat precisament per creure en Ella. 

Des d’aleshores ençà, no sols el món fester, 

sinó el poble en general li tenen més consideració al Patró, 

el sentim més prop  i tot gràcies als actes que s’organitzen, 

no sols actes festers, sinó també actes religiosos com els 

que tindrem aquesta primera setmana de maig. Des de la 

Federació Junta de Festes, presidida per Hipòlit Borrás,  i 

amb Quino Palací com a vicepresident de cult, han decidit 

que els actes d’aquest 417 aniversari s’enceten amb Elies 

Sánchez, ell és llicenciat en història de l’art i ens farà una 

xerrada al voltant del reliquiari de Sant Hipòlit, es tracta 

d’una joia escultòrica amb una gran riquesa expressiva, on 

el canonge contestà don José Soler Cardona va donar les 

pautes de tot el que havia d’aparèixer en aquest reliquiari, 

convertint-se en una vertadera catequesis visual, de 

segur que després d’escoltar aquesta 

conferència ja no veiem igual el reliquiari. 

La xerrada serà a l’Església de Santa 

Maria el dissabte 6 de maig després de 

l’Eucaristia vespertina de les 19:30h.

A continuació s’imposaran les insígnies 

de la Junta de Festes als nou caps de 

filà: Laura Blanes, filà Contrabandistes; 

Francisco Javier Sanz Martínez, filà 

Maseros; Sandra Oltra Mollá, filà Creuats; 

Pilar Vicedo Castellà, filà Almogàvers; José 

Antonio Pascual Miralles, filà Llana i José 

Moltó Llorens, filà Kabileños. També eixe 

mateix dia i al temple parroquial de Santa 

Maria, els capitans 2016 (Alexis Agulló 

i Paco Soriano) i els abanderats 2016 

(Álvaro Reig i David Javaloyes) signaran 

en el llibre d’honor. Finalitzat aquest 

moment i en Casa del fester s’inaugurarà 

l’exposició del XXé Concurs de dibuix, 

mostra que podrà ser visitada els dissabtes 

i diumenges de maig d’11h a 13h.

A l’endemà, diumenge 7 de maig, dia 

en que Sant Hipòlit va ser elegit Patró de 

Cocentaina, a les 20h. es celebrarà l’Eucaristia Solemne i es 

beneiran i s’imposaran les medalles als majorals i majorales 

i també es presentaran els recent nascuts al Patró i es 

dispararan salves d’arcabusseria per concloure la jornada.

Com cada segon diumenge de mes, el dia 14 a les 20h. 

es celebrarà l’Eucaristia a intenció dels festers difunts de 

les filaes Contestanos i Guarida Jalifiana i ja el dissabte 27 

de maig el Pla de la Font acollirà el dia de les paelles, un 

acte molt esperat on les 16 fiales i de manera desenfadada, 

comparteixen festa i música (serà l’Ateneu Musical la 

banda que amenitze el moment). També aquest mateix dia 

arrancarà l’assaig dels publicadors infantils a les quatre filaes 

de càrrec 2017, en aquest cas a la Llana.

La Retreta deixarà de ser acte oficial en les pròximes 
festes de moros  i cristians
NP Federació Junta de Festes

L
'Assemblea de la Federació Junta de Festes de moros 

i cristians de Cocentaina del passat 31 de març, en 

la que van participar els Caps de Filà de les diferents 

formacions festeres, va aprovar per àmplia majoria que la 

Retreta deixe de ser considerada com un acte oficial a les 

pròximes festes del mes d'agost. La proposta arriba  després  

que les filaes llançaren diverses opcions per redefinir 

l'organització d'aquesta desfilada al desestimar-se anys 

enrere l'ús de camions per qüestions de seguretat.

El president de la Junta de Festes, Hipòlit Borràs, explica 

que la nova directiva de l'entitat es va marcar com a principal  

objectiu donar una solució a la Retreta en haver-se  observat 

que  en les últimes edicions  algunes filaes optaven per 

no participar "es van posar sobre la taula diverses idees 

i vam donar un marge de temps per al debat dels festers 

i les festeres en les seves pròpies filaes. Ara, una vegada 

escoltades totes les propostes, hem vist convenient donar 

un nou gir a l'acte perquè les filaes participen amb caràcter 

voluntari", indica. Borràs també aclareix que l'acte seguirà 

celebrant-se el dia de Sant Hipòlit per la nit "hi ha filaes 

que posen molta il·lusió per crear disfresses o conjunts 

d'animació i potser a hores d'ara traslladar aquest acte a 

un altre dia de la trilogia festera seria complicat. No obstant 

això seguirem veient totes les propostes que llancen les filaes  

de cara al futur ", afegeix.

Des de la Federació Junta de Festes de Cocentaina 

s'insisteix  que la mesura adoptada per a aquest any 2017 

no és definitiva i es remarca que tant l'entitat com les filaes 

seguiran estudiant opcions de cara a definir a curt termini 

un nou concepte  per a la Retreta.
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Proyecto educativo “Minerva Educa”

D
urante los meses de Enero, Febrero y  Marzo, el 

Ayuntamiento de Cocentaina dentro del Plan de 

Igualdad 2013-2017, a través de la Policía Local y 

en concreto del grupo Minerva de atención a víctimas de 

violencia de género y doméstica, ha estado impartiendo 

charlas en los dos centros educativos del municipio que 

tienen alumnos en Secundaria y Bachiller.  Estas charlas han 

estado centradas en la prevención de la violencia de género.

Estas charlas forman parte de un proyecto educativo que 

es el primer año que se implanta y  que va a  llegar a un 

total de 480 alumnos, que van desde primero de ESO hasta 

segundo de Bachiller.

La finalidad es dar información a los menores que 

cursen los estudios en ESO y Batxillerato sobre los recursos 

policiales y asistenciales; cómo prevenir y detectar si se está 

siendo víctima; contribuir a formar a almn@s que conozcan  

los derechos y libertades y valores como la dignidad y la 

igualdad entre hombre y mujeres, con el objetivo que se 

desarrollen conductas pro-activas en el rechazo, detección 

y denuncia de comportamientos, así como el conocimiento 

de las instituciones a los que pueden dirigirse en el caso 

que tengan problemas.

 Entre los objetivos específicos que se han marcado en 

este proyecto están los siguientes:

-Conseguir relaciones igualitarias, respetuosas, tolerantes 

y comprensivas entre las personas y en especial en las 

relaciones de pareja.

-Valorar y respetar la igualdad de oportunidades de 

hombres y mujeres.

-Igualdad en la responsabilidad de tareas domésticas.

-Que l@s jóvenes tengan una visión que promueva la 

erradicación de cualquier tipo de discriminación y de 

violencia, haciendo especial incidencia en la de género.

-Formas constructivas de comunicación y relación: 

Asertividad y empatía.

-Informar de los recursos que existen para las personas 

jóvenes que se puedan ver inmersas en la violencia de género.

-Establecer pautas para que los amigos y amigas que 

están preocupados por alguna situación puedan canalizar 

esta inquietud.

-Establecer un canal de comunicación entre l@s jóvenes 

que inician las relaciones de pareja y la Policía Local para 

resolución de cualquier problema que les pueda surgir e 

informar de los recursos de ayuda que tienen.

Entre  los puntos donde se ha incidido en especial son 

las obligaciones que tienen nuestr@s menores y que vienen 

recogidos en la normativa así como el uso de las nuevas 

tecnologías, los riesgos que conllevan  y el control que 

puede llegar a producirse a través de las mismas en las 

relaciones de pareja.

Las charlas se han estructurado de la siguiente forma:

1º de Eso: la charla versaba sobre la resolución pacífica de 

conflictos, derechos y obligaciones de los menores regulados 

en la Ley de protección jurídica del menor.

2º de Eso: Diferencias entre sexo y género, igualdad y 

formas de discriminación positiva y negativa.

3º de Eso: es el curso que tiene dos charlas .  La primera 

de ellas sobre mitos del amor romántico y la segunda sobre 

nuevas tecnologías y riesgos de las mismas en las relaciones 

de pareja.

4º de Eso. Diferenciación entre violencia de género y 

doméstica y formas de control en las relaciones de pareja 

incluidas las nuevas tecnologías.

1º de Batxiller. Definir que es la violencia de género y 

doméstica ¿Qué se puede hacer ante la violencia de género? 

Como se puede ayudar a amig@s que puedan estar siendo 

controladas por sus parejas.

2º de Batxiller. Ciclo y escalada de la violencia de género. 

Como se produce la violencia de género. Control en las 

relaciones y señales de alerta que se deben detectar.

En las propias charlas se han introducido videos 

educativos, juegos de roll-playing y otras actividades  para 

que visualicen e  interioricen los valores como el respeto, la 

dignidad, la igualdad, etc.  

Este proyecto educativo ha empezado en el 2017 y se va 

a dar continuidad en los próximos años.

NP Ajuntament de Cocentaina
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Cocentaina valora en 1’3 milions d’euros les millores a 
efectuar en els polígons industrials del municipi
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina ha presentat recentment la 

seua memòria on es recullen les principals accions a 

desenvolupar dins del projecte de millora dels polígons 

industrials del municipi. L'equip de Govern socialista ha 

determinat en aquest ambiciós pla que totes aquestes 

actuacions per mantenir i posar al dia els polígons tenen un valor 

aproximat d'1.300.000 euros. Aquest document serà remés 

ara a l'IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial), 

l'òrgan autonòmic competent en matèria industrial.

Aquests treballs de millora afectaran diferents polígons 

contestans, com són Les Jovades, Sant Cristòfol i els 

Algars. En total, els metres quadrats de sòl industrial que 

es comprenen abasten el 1.000.000m2.

Aquesta detallada memòria ha estat elaborada pels 

mateixos tècnics de l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de 

Cocentaina, sempre a partir de les necessitats que s’han 

detectat prèviament. Les actuacions plantejades es centraran 

-bàsicament- en la millora de tots els serveis existents 

actualment als polígons, d'acord amb les necessitats actuals 

de les indústries que ja treballen al nostre poble, així com 

facilitar les infraestructures per a la implantació de noves 

indústries que puguen arribar a Cocentaina en un futur.

L'alcaldessa de l'Ajuntament de Cocentaina Mireia Estepa 

afirma que “aquest és un projecte que s'ha desenvolupat a 

instàncies de la Generalitat Valenciana. Considerem que serà 

molt beneficiós i -de fet- el tenim marcat com a prioritari per 

a l'equip de Govern socialista. Anys enrere la nostra població 

ha sigut menyspreada pels governs autonòmics del Partit 

Popular, tot i ser un fet constatable el potencial industrial 

que Cocentaina ha tingut i segueix tenint, malgrat les 

circumstàncies adverses que han afectat principalment a la 

indústria. Cocentaina té capacitat per acollir noves empreses, 

modernes i competitives, però també per a oferir a les que 

ja estan ací tots els instruments per seguir creixent al nostre 

entorn. Sempre que anem de la mà, com ara és el cas, de 

les administracions superiors com la Generalitat Valenciana”.
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Les obres de la Goma avancen a bon ritme reduint el 
temps d’execució
NP Ajuntament de Cocentaina

E
n un termini d'unes setmanes està previst que finalitzen 

les obres d'evacuació i conducció d'aigües pluvials a 

la zona de la Goma de Cocentaina. Aquestes noves 

informacions apunten a una reducció considerable dels 

temps d'execució dels treballs, fixats en un inici en els tres 

mesos i que ara quedaran reduïts només a dos mesos. 

Així ho han pogut saber els responsables de l'Ajuntament 

de Cocentaina aquest mateix dijous després de visitar les 

obres. L'alcaldessa Mireia Estepa, acompanyada pel tècnic 

municipal encarregat d'aquest projecte i pel president de 

la Comunitat de Regants Real Blanc, José Antonio Moltó, 

ha rebut a la Goma la visita del Secretari Autonòmic de 

Medi Ambient, Julià Álvaro. Recordem que les obres de 

la Goma, després de moltes gestions i contactes per part 

del consistori local, han estat finançades en un 100% per 

part de la Generalitat Valenciana, amb un pressupost d'uns 

90.000 euros. El consistori local, per la seua banda, s'ha fet 

càrrec del cost de la direcció d'obra així com de la redacció 

del projecte. Igualment, apunten des de l'Ajuntament, 

es tractava d'una actuació urgent i molt necessària que 

s'haguera portat avant de la mateixa manera amb fons de les 

arques municipals. Mireia Estepa ha volgut agrair al Director 

General d'Aigües Manuel Aldeguer la seua implicació amb el 

projecte, fet que ha garantit que l'administració autonòmica   

finançara les obres. Amb aquests treballs s'evitaran les fortes 

inundacions que patia la zona de la Goma amb motiu de 

les pluges, amb el consegüent trastorn tant per als veïns i 

veïnes de la zona com per al trànsit de vehicles.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, ha aprofitat 

la visita del Secretari Autonòmic de Medi Ambient de la 

Generalitat Valenciana per a avançar que el projecte de la 

Goma no ha fet més que començar i que seguiran demanant 

la implicació de la Conselleria per a poder fer front a l'elevat 

cost d'aquest tipus d'obres fins al seu acabament. “Aquesta 

ha sigut la primera fase d'un projecte que és molt més 

ambiciós i costós, valorat en uns 800.000 euros més”, 

deia Estepa. Tot havent de lamentar que la visita del Julià 

Álvaro s'haja fet avisant només amb mitja hora d'antelació 

a alcaldia, mentre que la premsa ha estat convocada un dia 

abans. “No entenem ni compartim aquestes formes, però 

sempre és positiu que ens visiten des de la Conselleria”, 

deia Estepa.

Per acabar, l'alcaldessa ha agraït també “la paciència de 

les veïnes i veïns perquè som conscients que aquests tipus 

d'actuacions poden ser molestes. Amb tota la planificació 

prèvia hem intentat reduir els temps d'execució i així també 

els trastorns. Ara esperem que, quan acaben els treballs, 

vegem els resultats i que aquests siguen positius per a tots 

i totes”, concloïa Mireia Estepa.

L’Ajuntament de Cocentaina sol·licita una Escola Oficial 
d’Idiomes a Conselleria

E
l passat divendres 7 d’abril, l’Alcaldessa va acudir a una 

reunió amb el Director General de Política Lingüística 

i Gestió del Multilingüisme per tal de conèixer la 

documentació que cal aportar per a tindre un EOI a la Vila 

Comtal. Fa un mes, Mireia Estepa es va posar en contacte 

amb el Secretari Autonòmic d’Educació, Miquel Soler, per 

demanar que Cocentaina tinguera aules on oferir la formació 

lingüística pròpia d’una EOI, ensenyaments en valencià, 

anglès i altres llengües que encara estan per determinar. En 

paraules d’Estepa “El veïnat de Cocentaina mereix un accés 

a la formació lingüística de qualitat i a un preu públic. Tots 

els anys veiem com molta gent es queda a la llista d’espera 

de l’EOI d’Alcoi i moltes d’aquestes persones són del nostre 

poble, per tant, cal buscar-los una solució i oferir-los una 

NP Ajuntament de Cocentaina

formació que vinga acompanyada d’un títol oficial, una de 

les demandes més importants quan una persona competeix 

per un lloc de treball”.
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Compromís portarà al Senado la construcció de la 
passarel·la de la Via Verda
NP Col·lectiu-Compromís

E
l dilluns 10 d’abril, Cocentaina ha rebut la visita del 

senador de Compromis, Jordi Navarrete, i del cap de 

l’àrea de municipalisme del BLOC, Artur Hernández. 

Els dos dirigents de Compromís han mantingut una 

jornada de treball amb dos dels regidors de la formació a 

l’Ajuntament, Xavi Anduix i Jordi Pla.

Per a Jordi Pla, “la jornada de treball ha sigut molt 

interessant per intercanviar opinions al voltant de la nostra 

faena com a oposició a l’Ajuntament i per a portar diferents 

problemes de Cocentaina al Senado. Anem a portar a Madrid 

la Via Verda i la passarel·la al seu pas entre el túnel del 

Ferrocarril amb la zona del polígon de la Llaona. La Via Verda 

és una zona molt transitada entre veïns de Cocentaina i és 

una font d’oportunitats esportives, ludíques i turístiques”.

“Defensem els interessos de Cocentaina a tot arreu i a totes 

les institucions. I malgrat que no ens agrada com funciona el 

Senat per les polítiques del Partit Popular i del PSOE, l’hem 

de fer útil per solucionar problemes de la gent i dels nostre 

poble”, ha afegit Pla.

A més a més, el senador de Compromís Jordi Navarrete 

ha explicat que la seua visita a Cocentaina ha sigut profitosa 

per conéixer de primera mà el municipi i el seu entorn. 

Navarrete ha afirmat que “portar al Senado el problema de 

la pasarela de la Via Verda per saber per què no es va fer 

la construcció quan es va fer la circumval·lació; i exigirem 

la seua construcció al Ministerio de Fomento. Fem política 

de baix cap a dalt. Dels municipis al Senado”.  També el 

senador s’ha interessat pels desperfectes per les pluges 

torrencials dels passats mesos.

Per finalitzar, el cap de l’àrea de municipalisme del BLOC, 

Artur Hernàndez, ha volgut destacar el bon treball de la 

formació en l’oposició per millorar Cocentaina i la qualitat 

de vida del seus veïns.

El Secretari Autonòmic de Cultura visita les pintures del 
Salvador

L
es recent descobertes pintures de l’Església del 

Salvador de Cocentaina han sigut visitades pel 

Secretari Autonòmic de Cultura de la Generalitat 

Valenciana, Albert Girona, a petició del grup municipal de 

03820-Compromís.

Des del Col·lectiu-Compromís, el regidor Jordi Pla ha 

acompanyat al màxim responsable de patrimoni i cultura 

de la Conselleria de Vicent Marzà junt al rector del Salvador, 

Don Ramón Micó; membres de la Parròquia, de la junta de 

fàbrica i de l’equip de restauració; Rafa Briet i l’alcaldessa 

de Cocentaina.

Jordi Pla ha qualificat de positiva i bona notícia la visita 

d’Albert Girona i ha afirmat que “hem assumit l’encàrrec de 

la Parròquia del Salvador per portar als màxims responsables 

en materia cultural i patrimonial de la Generalitat a visitar 

les pintures que van ser descobertes els passats mesos. És 

fonamental defensar els interessos de Cocentaina a tot arreu 

i davant de totes les institucions”.

“L’aposta i recuperació del patrimoni és una de les nostres 

prioritats; i posar en valor les pintures del Salvador és 

fonamental per enriquir el valor patrimonial del nostre poble. 

És per això que reclamem inversions per portar endavant el 

projecte”, ha explicat Pla.

D’aquesta forma, s’encetarà una mesa a quatre bandes 

entre Conselleria-Diputació-Ajuntament-Parròquia per 

planificar la restauració de les pintures del Salvador.
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El PP de Cocentaina pide “más medidas y menos estudios” 
para los comerciantes
Grupo municipal popular

C
ocentaina vive una situación que para muchos 

pequeños comerciantes empieza a ser muy dificultosa: 

de los 441 comercios que hay a pie de calle, el 20% 

están cerrados. La tasa de paro sigue por encima del 20% 

y prácticamente, la localidad ha desaparecido entre las 

prioridades de las empresas para instalarse.

El grupo popular lleva años exigiendo la puesta en marcha 

de las medidas para que la economía de los ciudadanos 

contestanos se equipare a la de sus vecinos. La renta media 

de la localidad, se sitúa en 19.762 euros mientras que en 

otras localidades como Ibi, se sitúa por encima de los 20.000.

Rafa Montava, líder de la oposición, critica la gestión 

del partido socialista “porque supone que los ciudadanos 

cargan sobre sí el peso de no llegar a final de mes mientras 

desde el consistorio se nos repite por enésima vez que se 

va a llevar a cabo otro estudio para reactivar el comercio, 

parece una broma”.

Los populares contestanos propusieron varias medidas 

para frenar la decadencia industrial pero ninguna ha 

sido aceptada por el goierno de Mireia Estepa para los 

presupuestos del 2017.

“Más de 15 minutos esperando”

S
iguen las desavenencias entre el PP de Cocentaina y 

el PSOE. “Nunca hemos visto a tanta gente haciendo 

cola de forma tan desesperada a la entrada de un 

ayuntamiento, que además les cuesta 10.000.000 de 

euros a los mismos ciudadanos que esperan” dice su 

portavoz, Rafa Montava, que además matiza que “nosotros 

presentamos la propuesta para ampliar el SIC, pero no se 

aceptó puesto que nuestro voto no era necesario para sacar 

adelante los presupuesto, esta es la consecuencia de no 

escuchar a la segunda fuerza más votada de Cocentaina”.

Fuentes populares no entienden que el PSPV-PSOE de 

Mireia Estepa haga campañas para declarar la localidad 

libre de “apartheid israeliano” mientras internamente el 

ayuntamiento vive sobrepasado por el trabajo y sin un 

liderazgo claro.

Elena Sanz, edil de la formación, declara que “hay que 

abrir ventanas, no levantar barreras, y aunque la intención 

de instalar el SIC en Cocentaina es positiva, la ejecución 

esta siendo absolutamente nefasta para los intereses de 

los ciudadanos” también aclara que “no solamente hay 

problemas relativos al tiempo de espera para presentar un 

registro de entrada o plantear una simple duda, sino que 

los trámites se eternizan llegando incluso a no responder a 

los solicitantes o hacerlo de manera tardía”.
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Guanyar Cocentaina reivindica la Via Verda
Bernardo Pérez Palací- regidor de Guanyar Cocentaina

E
l passat 12 d'abril apareixia en premsa que el govern 

socialista de Cocentaina impulsava per fi la construcció 

de la passarel·la de vianants sobre la circumval·lació de 

Cocentaina. Sembla que d'una vegada ja el govern municipal 

es pren seriosament el projecte.

Desde GUANYAR COCENTAINA i desde ESQUERRA 

UNIDA, estem reclamant aquest projecte des de fa temps, 

concretament al novembre de 2011 Esquerra Unida va 

presentar una moció a l'ajuntament de Cocentaina, amb 

el propòsit de millorar la mobilitat al nostre poble, i entre 

altres projectes s'incluia la construcció d'aquesta passarel·la 

de vianants. Cal assenyalar que aquesta moció es va votar 

unànimament per tots els grups politics del consistori.

Cal recordar també, que des de fa bastants anys 

es reivindica l'adequació de la via verda del Serpis en 

tota la seva totalitat, col·lectius ciclistes, partits polítics, 

entitats ecologistes, encapçalen aquestes reivindicacions, 

i el projecte en tots els seus intents queda en res, pel 

que sembla els polítics implicats en aquest tema no 

entenen la necessitat de l'adequació d'aquesta via verda 

com un element dinamitzador del turisme d'interior.

Al principi de aquesta legislatura l'alcalde d'Alcoi 

i l'alcaldesa de Gandia, aprofitaren aquest tema per 

ferse unes fotos que semblaven esperançadores, 

p e r o  s e m b l a  q u e  b u i d e s  d e  c o n t i n g u t .

El passat 4 de Abril en un debat a nivell local sobre Turisme, el 

regidor de Guanyar Cocentaina tornava a reivindicar aquesta 

infraestructura com a element vertebrador del turisme 

ecològic i de natura, tant a nivell local com a nivell comarcal.

Des de GUANYAR COCENTAINA, esperem que aquesta 

iniciativa que el govern socialista ven com a pròpia, arribe 

a bon port, però sense oblidar que altres grups també 

treballem perquè es porte a terme. Es mes, GUANYAR 

COCENTAINA ja ha fet propostes al govern municipal per 

conpletar el projecte de la passarel·la, entre altres temes, 

que s'adeqüe el paviment al túnel, es tanque al trànsit 

motoritzat, i s'adeqüe el tram entre el túnel i l'avinguda del 

Ferrocarril, perquè el ferm sigui apte per a qualsevol usuari, 

fins i tot, per a aquelles persones amb mobilitat reduïda i 

diversitat funcional, i fins al moment, no hem obtingut cap 

resposta, possiblement si com diu el partit socialista pensa 

"en potenciar el desenvolupament de models de mobilitat 

sostenibles" hauria de contemplar accions coordinades 

a aquestos objectius en un cert espai de temps, i tindre 

un projecte de futur per al nostre poble, que contemple 

este tipus de politiques encaminades a nous models de 

mobilitat, i no vendre com a programa electoral projectes 

que s'aconsegueixen col·lectivament.

EUPV renova la seua direcció i elegeix a Eli Aleix coordinadora 
comarcal de l’Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla

E
l passat dissabte 25 de març es va celebrar a Ibi 

l’assembla d’EUPV on s’elegia la nova composició 

del Consell Polític Comarcal. Estarà format per 

representants de les diferents localitats: d’Alcoi, Paco Agulló i 

Bea Pérez;, de Cocentaina Eli Aleix i Ferran Albors; de Muro, 

Francesc Valls Nicolau i Silvia Pascual; d’Ibi, Mar Garcia 

i Roberto Martínez; d’Onil, José Antonio Martínez i Vero 

Vílchez; i per últim de Castalla; Rubén Navas i Vero Giménez.

Posteriorment la nova direcció política de les nostres 

comarques va triar com a coordinadora comarcal a la 

companya Eli Aleix i com a secretari d’organització a 

Paco Agulló. La nova coordinadora indica que “el treball 

a desenvolupar tracta de coordinar la tasca als nostres 

municipis, als diferents ajuntaments on tenim representació, 

enfortir l’organització i dinamitzar accions i afiliacions. Tenim 

molta il·lusió en contribuir a la millora del benestar dels 

nostres ciutadans i ciutadanes, i per tant, les qüestions 

socials, ambientals, i de prosperitat econòmica van a estar 

presents a la nostra tasca política”. 

Defensarem el territori per a que les generacions futures 

puguen gaudir d’un medi natural de qualitat lluitant contra 

les polítiques depredadores i espoliadores que puguen 

agredir la natura. En aquesta línia apostem per un turisme 

d’interior, convertir l’antiga línia del Xixarra d’Alcoi fins a 

Gandia en Via Verda. Aixi com també la construcció de la 

Passarel·la que conecta la Via Verda en Cocentaina entre el 

polígon de la Lleona i el túnel del Ferrocarril. 

Un dels reptes del nou consell polític comarcal és aspirar 

a construir un gran bloc social de majories que siga capaç 

de capgirar l’actual situació d’estafa que ens han fet creure 

el bipartidisme (PP i PSOE). El domini de les dos forces  

impedeix fer polítiques radicalment diferents on primen els 

interessos de la majoria, volem facilitar l’encontre amb tota 

la ciutadania. 
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Programa d’orientació laboral per a desocupats de llarga 
duració
Remei Galera Olcina. Esther Aura Borrás

A 
mitjans del mes de juny de 2017 finalitzarà el programa 

d’orientació laboral per a parats de llarga duració posat 

en funcionament a principi d’any des del departament 

de Promoció Econòmica, en col·laboració amb el Servei 

Valencià d’Ocupació i formació (SERVEF).

Durant aquest període de temps s’han realitzat per part 

de les orientadores laborals entrevistes de diagnòstic als 

usuaris i a les usuàries per tal de detectar les necessitats 

de millora per a l’ocupació de la persona, les possibles 

carències existents en la recerca d’oportunitats i la valoració 

del seu historial professional i formatiu, així com les seues 

aptituds, habilitats, competències i aquells altres aspectes 

que faciliten el seu accés al mercat de treball. 

A continuació de les entrevistes s’han realitzat per a cada 

persona un Itinerari Individual i Personalitzat d'Ocupació, 

que es defineix com el disseny, la realització i el seguiment 

d'una seqüència d'accions d'orientació i altres que es 

consideren rellevants destinades a millorar l'ocupabilitat, 

com ara el curs d’informàtica bàsica organitzat per a este 

col·lectiu en el que han participat un total de 45 persones.

Durant el programa s’han dut a terme una sèrie d'accions 

individuals i grupals, que inclouen des de l'elaboració de 

currículums, cartes de presentació, entrevista de selecció, 

així com tallers grupals per a la millora de les habilitats d'este 

col·lectiu en la recerca activa de feina en internet, formació, 

mercat de treball, GVAJOBS, etc...

Alumnes del curs d’informàtica Bàsica

A continuació s’exposen les dades de les persones ateses 

per les Orientadores Laborals Esther Aura Borrás i Remei 

Galera Olcina, al departament de Promoció Econòmica i 

Benestar Social de Cocentaina.

S’ha atès a un total de 225 usuaris i usuàries al programa, 

la gran majoria són persones majors de 44 anys, 200 

persones en concret. Podem concloure que una persona 

parada té menys possibilitats de trobar feina a partir dels 44 

anys. Les empreses demanden treballadors i treballadores 

joves i esta és una realitat i una gran problemàtica a la qual 

s’enfrontem cada dia en el mercat de treball.

El següent gràfic ens representa les persones ateses per 

gènere. La gran majoria d’elles són dones i majors de 44 

anys; la incorporació de la dona al mercat laboral continua 

sent una tasca pendent en esta societat.

Per nivell d’estudi, si observem el gràfic podem corroborar 

que la majoria de persones del programa tenen un nivell 

d’estudis bàsic o tenen sols certificat d’escolaritat; per tant, 

les possibilitats de trobar feina van totalment lligades a la 

formació acadèmica de la persona. 

Finalment, al següent gràfic observem que la majoria 

d’aturats pertanyen al sector de la indústria. Dels 225 

usuaris, 94 són del sector industrial, molt igualat amb el 

sector serveis, que el constitueixen 88 usuaris. El sector de 

la construcció també presenta un gran nombre d’aturats. El 

sector de la indústria ha segut un dels més afectats en este 

territori per la crisi econòmica que afecta a escala nacional.
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Biodiversitat a la nostra taula: els horts urbans i 
periurbans ecològics
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

C
ocentaina té el compromís de millorar i conservar el 

seu patrimoni natural, tant per a poder gaudir com 

perquè resulte un benefici per a tots i totes.

És important treballar per un municipi on la naturalesa 

i el veïnat interactuen i donen continuïtat a tot el paisatge 

que ens caracteritza. El programa d'horts urbans i perifèrics 

afavoreix la biodiversitat i ajuda a crear consciència sobre 

el vincle entre les persones i la naturalesa.

Des de la dècada dels anys vuitanta, els horts urbans i 

periurbans han anat guanyant importància i adquirint noves 

característiques relacionades amb: sobirania alimentària, 

qualitat dels productes que consumim, generació d'ocupació, 

millora de la qualitat de vida, educació ambiental, relacions 

socials, transformació social i regeneració urbana, la qual 

cosa converteix l'Agricultura Urbana i Periurbana en una 

clara eina de desenvolupament local i que transversalment 

es pot i s'ha de treballar als ajuntaments, a través de les 

diverses àrees (regidories): urbanisme, agricultura, serveis 

socials, medi ambient, desenvolupament local, ocupació.

Els horts urbans han deixat de ser un fenomen ocasional 

per a convertir-se en una clara tendència, que veu en 2007, 

amb el començament de la crisi econòmica i financera, i 

l'esclat de la bambolla financera, un brou de cultiu per a 

un desenvolupament més gran d'actuacions d'aquest tipus.

Des de 2013 es treballa en el programa d'horts urbans 

ecològics, amb la finalitat de fomentar la gestió comunitària 

de les hortes i parcel·les, de manera que es garanteix la 

participació activa de les pròpies persones usuàries amb 

l'Administració Local. Es tracta d'una activitat de conciliació 

intergeneracional que té com a referència els nostres 

agricultors, gestors del coneixement agrari i les generacions 

més joves àvides de descobrir i de reconèixer en la proximitat 

els productes i llavors locals, com també la biodiversitat 

que ens envolta. Amb aquest programa, també es tracta de 

promoure bones pràctiques d'agricultura ecològica basada 

en criteris de sostenibilitat ambiental, la recerca d'una 

alimentació més saludable i recuperar tradicions agrícoles. 

Finalment, es promou l'ús educatiu dels horts entre els 

centres, associacions i altres col·lectius, perquè s'impliquen 

i divulguen el coneixement d'aquesta experiència.

Des de finals d'abril i mitjans de maig, totes les persones i 

entitats associades poden participar en el programa d'horts 

urbans que es gestiona des de la Regidoria de Medi ambient: 

cal formalitzar la sol·licitud en el Registre d'entrada (SIC) de 

l'Ajuntament. És necessari estar empadronat o empadronada 

al municipi durant un mínim d'un any. Es disposa de 18 

parcel·les en una primera fase, i les persones interessades 

disposaran d'una parcel·la de 80m2 aproximadament per a 

poder conrear les seues verdures i hortalisses de temporada, 

intercanviar llavors, etc. Tot això a la partida de l’Alcavonet, 

on el paisatge i la tradició d'horta encara es manté.

Com en ocasions anteriors, sessions de formació en 

agricultura ecològica, de rotació de cultius, de sembra i de 

reg acompanyaran de manera anual els participants del 

programa.

Animem a tota la ciutadania a participar en aquest 

programa de vida saludable, de coneixement i proximitat 

amb els aliments que consumim i als centres escolars a 

participar i sol·licitar una parcel·la i intercanviar vivències 

i moments.

Més informació: Regidoria Medi Ambient. Whastap: 

629308045

#canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Es presenta oficialment el SENT-ME Cocentaina 2017

L
'alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa, la regidora de 

cultura Marcela Richart i el director d'orquestra i director 

artístic del SENT-ME Cocentaina Ignacio García-Vidal 

han presentat els continguts de l'edició 2017 del Simposi-

Trobada de Noves Tendències en Música i Educació, que 

organitza l'Ajuntament de Cocentaina i compta amb el suport 

de la Universitat d'Alacant i la Diputació d'Alacant.

La quarta edició del SENT-ME Cocentaina tindrà lloc en la 

capital del Comtat entre el 10 i el 15 de juliol, apostant de 

nou per oferir un fòrum de formació musical d'alta qualitat 

per a alumnes de tots els nivells i procedències, un lloc de 

diàleg i trobada entre estudiants i professionals, i un fòrum 

de concerts que inundaran cada nit la Vila Comtal de música.

La matrícula estarà oberta des del 15 de maig i es pot 

consultar tota la informació en: http://www.turismococentaina.

com/esp/sent-me Els alumnes empadronats a Cocentaina 

comptaran amb un 10% de reducció en el preu de matrícula. 

Entre els principals concerts d'enguany figura la presència 

a Cocentaina d'una de les més importants orquestres 

simfòniques juvenils de Llatinoamèrica: l'Orquestra Juvenil 

Nacional d'Uruguai, que oferirà un concert únic en el 

Palau Comtal l'11 de juliol amb un repertori d'alta qualitat 

amb obres de Tchaikowsky, Ginastera o Piazzola. A més, 

el dimecres 12 de juliol actuarà Col·lectiu Lisarco Dansa, 

una companyia professional de dansa amb seu a Madrid 

que inclou a ballarins amb i sense discapacitat intel·lectual. 

Algunes dades sobre SENT-ME Cocentaina 2017: 

Oferta de cursos: -Direcció musical -Corda: Violí, Viola, 

Violoncello, Contrabaix, Guitarra* (*curs associat amb la 

UA) -Vent fusta: Flauta, Oboè, Clarinet, Saxofon -Vent metall: 

trompa, trompeta, trombó -Música de cambra -Orquestra 

-Música i Moviment: per a xiquets de 4 a 8 anys 

Trobades amb: -Sota el títol “El art: motor de canvi social” 

aquesta activitat és gratuïta per a tot el públic.

-TROBADA AMB L’ORQUESTRA NACIONAL JUVENIL 

D'URUGUAI: Dimarts 11 a les 16:00h El creador de 

l'Orquestra Nacional Juvenil del SODRE d'Uruguai Ariel 

Britos, i la directora acadèmica d'aquesta institució, Claudia 

Rieiro, parlaran d'aquesta orquestra juvenil, la seua manera 

de treball, i la seua proposta de canvi social. 

-TROBADA AMB “COL·lECTIU LISARCO DANSA” 

Dimecres 12 a les 16:00h. 

-TROBADA AMB “GÒRGIES SÁNCHEZ (VENEÇUELA)” 

Dijous 13 a les16:00h. El primer clarinet de la famosa 

Orquestra Simfònica Simón Bolivar de Veneçuela parlarà 

del Sistema d'Orquestres Juvenils de Veneçuela. 

Concerts: 

DILLUNS 10 de juliol 21:00h Palau Comtal -Acte 

d'inauguració del SENT-ME COCENTAINA 2017. Entrada 

lliure -Orquestra de Professors del SENT-EM & Friends 

“Sinfonía nr 1” de L.V. Beethoven 

DIMARTS 11 de juliol 22:30h Palau Comtal -Orquestra 

Simfònica Nacional Juvenil del SODRE (Uruguai) Ariel Britos, 

director. “De Tchaikowsky al tango simfònic”. Entrada 12 

euros (alumnes SENT-ME entrada inclosa en la matrícula) 

DIMECRES 12 de juliol 22:30h Centre Cultural El Teular 

-Col·lectiu Lisarco Dansa / Anna Korpalska, violí / Verónica 

Rubio, cello “Forman Vitae” (dansa amb música de J.S. 

NP Ajuntament de Cocentaina

Bach) Espectacle per a tots els públics. Entrada lliure 

DIJOUS 13 de juliol 22:30h Torreta Jaume I. -Concert 1 

d'Alumnes del SENT-ME 2017. Entrada lliure. 

DIVENDRES 14 de juliol 22:30h Escenari a l'aire lliure. 

Plaça del Centre Cultural El Teular. -Concert 2 d'Alumnes 

del SENT-ME 2017. Entrada lliure. 

DISSABTE 15 de juliol. 21:00h Palau Comtal -Acte de 

clausura del SENT-ME COCENTAINA 2017. Entrada lliure 

-Orquestra Simfònica del SENT-ME. Dirigida per alumnes 

directors del SENT-ME 'i Ignacio García-Vidal

Filosofia i novetats: 

-L'edició 2017 del SENT-ME reflexiona i mira cap al 

social, a la inclusió, a la igualtat d'oportunitats des de l'art, 

l'educació ja la música. 

-Edició amb una especial mirada a Llatinoamèrica, donant 

cabuda a dues dels més importants projectes de música i 

educació del continent: el Sistema d'Orquestres Infantils 

i Juvenils de Veneçuela i el Sistema Fundació Orquestres 

Juvenils i Infantils d'Uruguai.

-Curs de Guitarra amb Alejandro Ceballos. Curs associat 

amb la Universitat d'Alacant -Gòrgies Sánchez, professor 

de clarinet, de l'Orquestra Simfònica Simón Bolívar de 

Veneçuela

-Es consolida el SENT-MET per a xiquets de 4 a 8 anys 

tot el matí (de 9 a 13:30). 

Posada en valor de músics i espais de Cocentaina: 

-3 professors són músics professionals nascuts a 

Cocentaina: Ignacio García-Vidal (musicólogo i director 

d'orquestra), Josep Olcina (trompeta de l'Orquestra del Palau 

dels Arts de València i de la West Eastern Divan Orchestra) i 

Jaume Esparver (trombó solista de l'Orquestra Filharmònica 

de la Ràdio d'Holanda i trombó solista de la West Eastern 

Divan Orchestra de Daniel Barenboim).

-Concerts en: Palau Comtal, Centre Cultural El Teular, 

Torreta de Jaume I, Escenari a l'aire lliure del Centre Cultural 

El Teular, Centre Social Real Blanc. 

Ampl iar informació:  Video documental  SENT-

ME COCENTAINA 2016 https://www.youtube.com/

watch?v=GfQbLCFsP2g WEB: www.turismococentaina.

com TWITTER: https://twitter.com/SENTMEcocentain 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/sentme.cocentaina
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La UDP El Comtat prepara la setmana cultural
Joan Jover i Domínguez

C
om cada any, quan aplega el mes de maig, l’Associació 

de Jubilats i Pensionistes de Cocentaina es prepara 

per a celebrar la seua tradicional i popular Setmana 

Cultural, en la qual organitza un gran ventall d’activitats, 

tant culturals com esportives, artístiques o d’esplai. Un dels 

actes que s’han consolidat en aquesta setmana per la seua 

emotivitat és l’homenatge que l’associació ret a un dels seus 

socis, per la seua antiguitat, dins de l’associació o per la 

seua implicació amb ella.

Enguany, la nova Junta Directiva de la UDP encapçalada pel 

seu president, Vicente Cortés, ha considerat encertadament 

que el soci, en aquest cas sòcia, mereixedora d’aquesta 

distinció siga Amparo Albors Maiques. Persona que reuneix 

les dues facetes citades abans: antiguitat i implicació.

Amparo Albors Maiques naix ací a Cocentaina en 1934 

a la fàbrica del Molí Cartons, on vivien els seus pares per 

motius laborals. Amparo, igual que moltes xiquetes de 

l’època, compaginava els seus estudis elementals amb 

l’aprenentatge de cosir a casa d’una modista. En 1957 es 

casa amb Paco Payá (el de la Llibreria Payá) amb qui forma 

una nova família, integrada molt bé dins de les tradicions 

contestanes i continuaren els dos junts regentant aquesta 

popular llibreria. 

Amparo entra a formar part de l’Associació de Jubilats 

i Pensionistes de Cocentaina en 1995, i fins al dia d’avui 

és tot un referent dins de l’entitat, per la seua participació 

activa en totes les activitats que organitza dita associació: 

en l’actualitat forma part del grup de gimnàstica de 

manteniment; la seua activitat la porta a participar en la FPA 

Beniassèn, integrant-se en el grup de teatre; durant molt 

de temps ha sigut membre de la coral l’Amistat de la UDP; 

així mateix és assídua al ball que es celebra el diumenge a 

la vesprada al Centre Social. 

Amparo des de l’any 2007 fins al 2016 ha format part de 

la Junta Directiva de l’Associació desenvolupant el càrrec de 

comptadora, dedicant-se en cos i ànima a aquest menester: 

era habitual veure-la asseguda a la taula els dies d’oficina, 

cobrant els rebuts dels associats, com també confeccionant 

i distribuint les diferents taules quan les activitats ho 

requerien. Crec que durant un temps trobarem a faltar la 

seua presència.

Amparo Albors Maiques, pel seu caràcter alegre, la seua 

col·laboració i integració, i el seu compromís dins de l’associació 

és mereixedora de l’homenatge que tots els seus companys 

i companyes li reten enguany. Des d’aquestes pàgines de 

la revista el Comtat, la més cordial i sincera enhorabona.

Programació de la setmana cultural de la UDP
Dilluns 22 de maig a les 10:00h i en el saló d'actes del 

Centre Social: “Matí de portes obertes” amb la intervenció 

del taller de gimnàstica dirigit per Milagro Aguado, seguit 

de coca i refrescs.

Dimarts 23 de maig a les 12:00h i en el saló d'actes del 

Centre Social: Concert de la coral i rondalla “La amistat” i 

l'agrupació de músics  veterans per a obsequiar al “Respir”, 

“Afama” i familiars. Seguidament hi haurà un petit aperitiu.

Dimecres 24 de maig a les 12:00h Santa Missa en el 

Monestir de la Verge del Miracle, amb la col·laboració de la 

coral i rondalla “La amistat”.

A les 14:00h: dinar de germanor en el saló de jocs del 

centre social i homenatge a la sòcia Amparo Albors Maíquez. 

A les 17:00h en el saló d'actes:  conferència “Envelliment 

actiu” a càrrec del psicòleg i director d'Afama d. José Manuel 

Ponsoda Tornal.

A continuació demostració del grup de gimnàstica de 

manteniment dirigit per Milagro Aguado i balls de saló 

(xiques soles) dirigides per Maite Blanquer, seguit de ball 

per a tots!!!

Dijous 25 de maig a les 17:00h en el saló de jocs del Centre 

Social: Partida múltiple d'escacs entre una jove promesa i 

els nostres veterans del Centre Social.

A les 20:00h lliurament de trofeus als guanyadors dels 

tornejos de jocs de mesa, billar

i petanca.

Divendres 26 de maig a les 14:00h en el parc del 

Ferrocarril: paella popular

Dissabte 27 de maig a les 18:30h i al Centre Cultural El 

Teular: gran concert de la coral i la rondalla “La amistat” 

sota la dirección de Rafael Cantó Almeria

Diumenge 28 de maig a les 18:00h i al saló d'actes del 

Centre Social: recital líric  “Ressonant en amor” organitzat 

pel Certamen Coral  Fira de Tots Sants. En acabar el recital, 

clausura de la setmana cultural 2017
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Xàtiva, la socarrada

U
na de les ciutats valencianes amb més patrimoni 

monumental, i amb una història farcida de personatges 

il·lustres i fets històrics rellevants, és sens dubte 

Xàtiva. Un bon exemple de ciutat per aprofundir amb 

l’alumnat aspectes cabdals de la nostra història i del nostre 

patrimoni, tot passejant pels seues carrers i veient els 

seues monuments. Amb aquest objectiu, el professorat del 

Departament de Ciències Socials, Geografia i Història de 

l’IES Pare Arques, Alejandro Barber, Enric Moltó i Vicent 

Luna, vàrem organitzar el proppassat dijous 23 de març una 

visita a la capital de La Costera amb l’alumnat de 3r d’ESO.

L’excursió començà just en l’andana de la parada del tren 

de Cocentaina. Aquesta vegada no anàrem en l’autobús, 

no, vam agafar el tren amb l’objectiu que descobriren en 

quines condicions d’abandonament s’hi troba. A alguns ens 

recorda aquell Xitxarra que, salvant les distàncies, tenia més 

dignitat que aquest: “[...]Senyores i senyors viatgers pugen 

al tren/[...] el paisatge és preciós, disfruten de les vistes/[...] 

Ja hi som als Algars, això va bé/Anem ajustant-se al temps, 

previst per al viatge/[...] I en menys que canta un gall som 

a Gaianes/Pujant a Muro a sis, tres homens i tres dones[...]

Des d’Alcoi a Gandia leré/.Hi ha un tren que vola leleré 

[...]”(1). Efectivament, açò és un petit fragment de la cançó 

El Xitxarra, del cantautor alcoià Jordi Gil. Han passat anys 

i panys i fa l’efecte que els successius governs, valencians 

i estatals, no han invertit ni un cèntim en el nostre tren. El 

paisatge continua, si no fa no fa, sent preciós i continuem 

gaudint de les vistes, ara bé ni s’ajusta al temps, ni corre, ni 

vola. Haurem de concloure que ens tenen, des de fa massa 

temps, totalment abandonats.

En arribar a l’estació de Xàtiva, hi ha alumnes que no s’hi 

poden reprimir: - Açò sí que és una estació!. Tot seguit  ens 

hi dirigim a la part antiga de la ciutat i només entrar ens 

dóna la benvinguda el monument als Maulets: “Xàtiva ha 

fet un monument/que coneixen grans i xiquets,/tothom diu 

Pedra dels Maulets,/ record de la ciutat ardent. De Buixcarró 

és el polit marbre/ que lloa els valents socarrats,/ defensors 

dels furs, obstinats!/allí el trobem als peus d’un arbre./(2). 

A tocar del monument tenim la Plaça de Sant Francesc, i 

decidim seure al voltant de la centenària font barroca per 

esmorzar. Quan encara no havíem tret l’entrepà, se’ns 

presentà d’imprevist el company de departament, jubilat ara 

fa dos anys, Pedro Parra. Quina sorpresa, ves per on fou la 

primera vegada que coincidírem tots quatre en una excursió 

de l’institut. Esmorzats, i amb ganes d’aprofitar el matí, ens 

dirigírem carrer amunt i aviat veiem la façana barroca del 

Museu de Belles Arts, ubicat a la Casa de l’Ensenyança. Un 

casalici del tot remodelat i que conté una de les col·leccions 

pictòriques públiques més importants del País Valencià. 

Només entrar, ens dóna la benvinguda una creu de terme 

d’estil gòtic, que ens recorda la que tenim a Cocentaina. 

A poc a poc anem recorrent les seues sales a vessar de 

quadres per tot arreu, i de tant en tant fem parades per 

fer alguna explicació a l’alumnat: ací un Ribera: “[...]Llum 

permanent i permanent vigília,/llum que et vingué de d’un 

país distant,/el contrallum de la humana grandesa[...]”(3) 

; allà un Benlliure:"[...]Oh soledat. El quadre interromput./

Foc i més foc dels traços miniats./Oh llum del fill, amor, clara 

memòria./Veig soledat i menge soledat[...]”(4); més enllà El 

Retaule del Salvador, i quadres de reis, sants, bodegons...Un 

dels tresors del museu és  la sèrie completa dels gravats dels 

Caprichos y Disparates de Goya, però sens dubte la joia de 

la Corona és  el conegut quadre cap per avall de l’inefable 

Felip V, el rei que manà cremar i destruir per tres vegades 

la ciutat i que, no tenint-ne prou,  gosà canviar-li el nom de 

Xàtiva pel de Sant Felipe. És evident que aquest quadre, 

convertit en símbol de la ciutat i de tot un país, mereixia, com 

a record, una fotografia de tot el grup:“[...] Maleïts Berwick 

i D'Asfeld/ que donaren la tràgica ordre,/ d’aquella crema 

tots vam perdre/ i avui patim aquell empelt./ Cada dènou 

del més de juny/ els valencians fem memòria,/cal refrescar 

la nostra història,/ miquelets i maulets de puny”( 5).

Després de fer-se fotos i més fotos amb el famós quadre 

del rei Borbó, i amb un altre del pintor alcoià Antoni Miró 

titulat Felip felí, eixim del museu per cercar la Plaça de Calixt 

III. Una plaça que mires per on mires es respira història. 

A ponent, l’Hospital Reial, una icona de l’arquitectura 

valenciana del segle XVI, però que fou fundant pel mateix 

Jaume I l’any 1244. En aquest edifici, que avui continua 

ocupant-se de la salut dels xativins, s’hi barregen l’estil gòtic 

tardà amb les primeres mostres renaixentistes. Si mirem 

cap al llevant la Col·legiata, coneguda popularment com La 

Seu. En l’atri de la façana principal s’hi troben les escultures 

en bronze de Calixt III i Alexandre VI. I és que Xàtiva és el 

Vicent Luna i Sirera-IES Pare Arques

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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bressol de la família dels Papa Borja, una de les famílies 

més poderoses del Renaixement: “[...]Fui il papa Alexandro 

valenciano/da una terra Xàtiva chiamata/la quale è trenta 

milia da lontano/da la cità Valenza nominata [...]”(6). I cap al 

sud una imponent i majestuosa fortalesa, just al capdamunt 

de la  serra del Castell. Eixint des d’aquesta mateixa plaça 

, i seguint els carrers a la falda de la serra, emprenem la 

pujada al castell i molt aviat ens trobem amb l’Ermita de Sant 

Josep. Vora la porta més antiga de l’ermita, on hi ha una 

magnífica creu gremial gòtica, es trobava l’antiga porta de 

l’Aljama. Segons la tradició local, per ací va entrar Jaume I 

a Xàtiva el 1244:”[...] ningú no gosarà prendre-la, car qui a 

Xàtiva voldrà entrar, sobre nos haurà de passar”.(7). Seguint 

el camí ens trobem una cava que anomenen la Nevera, 

construïda entre els segles XVII i XVIII. Accedim per un 

túnel fosc excavat en la roca, però paga la pena entrar-hi per 

copsar les dimensions d’aquest gran magatzem de neu que 

conserva en molt bones condicions la cúpula de la coberta. 

Continuem pujant tot i gaudint de la vegetació primaveral 

que ens envolta: esparregueres, garrofers, fonoll marí i les 

verdes i precioses fulles d’acant. De sobte ens hi trobem un 

mirador on hi ha una escultura de Manolo Boix, Arc Daurat, 

en homenatge a la pilota valenciana. El lloc és conegut com 

el Bellveret, un lloc excepcional per contemplar les vistes de 

Xàtiva i voltants:”[...]Com abocat a una cisterna,/com abocat 

a l’aigua d’un aljub,/com abocat a un pedregós i silenciós 

procés,/mire, enllà, a poc a poc[...]”(8). I a poc a poc 

continuem pujant fins l’ermita de Sant Feliu, ubicada, si fa 

no fa, entre les ruïnes de la desapareguda Saetabis romana 

i visigòtica. Es tracta de la típica ermita de conquesta, com 

la de Santa Bàrbara, Sant Cristòfol i la desapareguda de 

Penella. Només per veure el retaule i els arcs apuntats gòtics, 

ja paga la pena l’esforç de la pujada. 

Per fi al nostre davant l’imponent castell:”[...]Fronteres, 

merlets, assenyalades fites,/piques de pedra corcada, 

clivells de/les paraules de tan madures, canyissos,/torna 

el país![...]”(9). Abans de dinar, però,  decidim donar-li un 

cop d’ull: la Torre del Sol, les Muralles de Llevant, les de 

Ponent, la Presó d’Estat on, entre altres, estigué empresonat 

el dissortat comte d’Urgell:”[...] Miserables, veniu! Aquí, 

en la terra, hont los cuchs s’arrossegan, vos pertoca caure 

humiliats! Jo soch de Catalunya, d’Aragó, de València, de 

Mallorca... Jo soch l’únich senyor per mon llinatje.(10)

El dia ha passat volant, i ha estat com una classe d’Història 

però in situ. I és que Xàtiva és com un llibre obert, on a 

cada pàgina que gires, a cada carrer o plaça que passeges, 

hi trobes petjades de la nostra història: muralles, palaus, 

ermites, convents...i fonts, moltes fonts. Xàtiva és tot un 

símbol per als valencians, el cor de les Comarques Centrals. 

Xàtiva la de la “Cova Negra de llavis fins” (11), la cobejada 

per l’altiu infant castellà, la mauleta fidel a la terra, la 

socarrada que renaix de les cendres, la de la cara al vent, la 

que passeja orgullosa els “remorosos arbres de l’Albereda” 

(12), la que acull de bell nou la llibertat d’expressió de 

l’irreverent Heretge de Xàtiva. Sí, Xàtiva és tot això i molt més. 

Cansats, però satisfets per aquest viatge al passat, tornem 

a l’estació per agafar aquest tren que ens cau a trossos, i que 

clama al cel que algú, per l’amor de Déu!, el traga d’aquesta 

letargia, d’aquest túnel negre i fosc  com una gola de llop.
Cites: (1) Jordi Gil; (2,5) Vicent Luna; (3,4,8,9,11,12,) Vicent Andrés 

Estellés; (6) Giovanni Giacomo Risi; (7) Jaume I; (11) Àngel Guimerà.
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Dia de l’esport al Ceip Real Blanc

E
l CEIP Real Blanc, s’uneix al projecte FER (Foment 

Esportistes amb Reptes) un projecte  impulsat per 

Juan Roig a través de la Fundació Trinidad Alfonso, una 

fundació sense ànim de lucre que té com a objectiu fomentar 

l’esforç a través de l’esport. Des de l’àrea d’educació 

física es va promoure el “Dia mundial de l’activitat física”  

celebrant-se  al nostre centre el passat 6 d’abril de 2017. 

Al llarg d’aquest dia tot l’alumnat realitzà un extra d’activitat 

esportiva.

L'activitat estava organitzada en tres trams d'horari  en els 

quals gaudiren amb la pràctica de diferents esports. Com 

a novetat, aquest any els equips formats corresponien als 

diferents nivell ( per aules). Des de les 9:10h fins les 10:10h  

competiren l'alumnat de 1r i 2n  d'Educació Primària. El 

següent grup foren els alumnes d’Infantil de les 10:15h 

fins les 11:15h i finalment els alumnes del 3r,4t, 5é i 6é 

d’Educació Primària des de les 12:00h fins les 14:00h.  Els 

dos primer grups practicaren: futbet, bàsquet, atletisme 

(carrera de relleus) i jocs amb el paracaigudes. L’últim grup 

experimentà amb els següents esports: hoquei, bàsquet, 

futbol, atletisme (carrera de relleus), cèrcols musicals, jocs 

amb corda i el cementeri.

CEIP Real Blanc

 La promoció de l'activitat física forma part dels eixos bàsics 

perquè la societat assolisca nivells òptims en valors associats 

amb la convivència, la igualtat de gènere, la integració de 

totes les persones, la incentivació d'hàbits saludables, el 

manteniment de la nostra cultura i el respecte al medi 

ambient. Qualsevol activitat que sigua capaç de promoure 

l’activitat física és ideal! 

El resultat de l’activitat ha estat molt satisfactori tant per 

part de l’alumnat com dels mestres. Els alumnes han passat 

un bona estona i al mateix temps s'han conscienciat de la 

importància dels valors que implica la pràctica esportiva. 

Els mestres som conscients de la necessitat de dur a terme 

activitats que fomenten valors a partir de l’esport i per 

aquesta raó s’implicaren i participaren amb la celebració 

del dia de l’activitat física.

Gent activa= Gent feliç

A la pàgina web del col·legi, en l'apartat de novetats, podeu 

veure un vídeo elaborat amb molta estima.
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Jornades culturals al CEIP Real Blanc
CEIP Real Blanc

INVENTORS I INVENTORES. EXPERIMENTS. CIENTÍFICS. 

Del 7 al 12 d'abril vam celebrar a l'escola les jornades 

culturals amb l’objectiu d’apropar la ciència i l’ús dels 

experiments com a eina d’aprenentatge. Aquest tema 

va ser triat per l'alumnat de manera democràtica des de 

l'assemblea de delegats i delegades i des de les tutories 

d'aula. 

Tota l'escola va participar en diversos tallers intercicles. 

Els grups estaven formats per xiquets i xiquetes de diferents 

edats que es van endinsar en el món meravellós de la 

ciència. Fem màgia? Experimentem, manipulem i aprenem. 

Fem activitats entorn a diverses disciplines científiques. Hem 

aprés de manera divertida i hem trobat resposta a moltes 

preguntes:

A infantil, 1r i 2n d’EP: Com podem enviar missatges 

secrets? La taronja s'enfonsa? Ens sorprén com ix la lava 

d'un volcà. Juguem amb les densitats. La bossa és màgica? 

Perquè s'aixeca el pèl?

A 3r, 4t, 5é i 6é d’EP: podem fer visible la tinta invisible? 

Com creem un globus coet? Com podem elaborar empremtes 

dactilars? Experimentem amb l’electricitat estàtica. Per qué 

balla la pilota? Curiositats dels peixos nedadors. Per què els 

gasos es dilaten quan se’ls augmenta la temperatura? “Caza 

del tesoro”. Ens atrevim a composar cançons? Com podem 

fer slime casolà?...

La presentació de les jornades va ser al Teular el dia 7 

d'abril, a càrrec dels delegats i subdelegats voluntaris que, de 

manera desenfadada, ens van presentar totes les activitats 

programades i com no, al grup de teatre “L'espardenya” 

que amb l'obra “Inventores i inventors” i amb bones dosis 

d'humor iniciaren el recorregut per la ciència obrint un tema 

de debat per als més majors: coeducació.

Entre experiment i experiment, el dilluns 10, vam gaudir d'un 

esmorzar saludable a càrrec de l’empresa de menjador IRCO.

El dimarts 11, l'alumnat de 5 anys, 1r i 2n va tornar al 

Teular per veure i compartir una obra en anglés amb xiquets 

i xiquetes del la resta de centres educatius de la localitat.

I com ja és tradicional, el dimecres 12 tota l'escola ens 

vam anar d'excursió per a menjar-nos la mona al camp, al 

poliesportiu o a Sant Cristòfol i al castell.
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Convivència a Assís 2017

D
urant la setmana del 20 al 27 de març, l’alumnat 

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

Cocentaina hem estat de convivència a Assís, Itàlia. 

És la dècima vegada que els alumnes del col·legi realitzem 

aquesta experiència en finalitzar la nostra etapa al col·legi. 

Vam estar quatre dies a Assís, convivint en una casa i 

coneixent un poc més la vida de Sant Francesc, de qui tant 

ens havien parlat des de xicotets. També vam visitar durant 

quatre dies Roma, Florència i Pisa, donant-li també a aquest 

viatge una vessant cultural.

Hem passat tot l'any recaptant diners per tal d'abaratir el 

preu del viatge que tant havíem estat esperant durant molts 

anys, i és per això que volem donar les gràcies a tots aquells 

que ens han recolzat.

 Ha sigut una experiència que ens ha ajudat a entendre 

un poc més l'esperit franciscà i una vivència clau i molt 

satisfactòria per acabar els nostres anys com alumnes del 

Convent.

Sabem que recordarem sempre aquesta convivència i a 

tots amb qui l'hem compartida.

Alumnat 4t d’ ESO-  Col·legi Sant Francesc d’ Assís

El sambori atorga diferents premis a Cocentaina

U
n any més, s’han fet públics els 

premis Sambori, es tracta d’un 

concurs literari promogut als 

col·legis, per fomentar l’ús del valencià 

i incentivar la creativitat artística i 

imaginativa dels escolars, al temps 

que fomenta l’estima cap a la lectura i 

la parla valenciana.

Aquest concurs que enguany arriba 

a la seua 19 edició entregarà els 

premis atorgats a la nostra comarca 

el divendres 5 de maig a les 19h a 

l’auditori de L’Orxa en una activitat 

que s’emmarca dintre de les trobades 

d’escola valenciana que es realitzaran 

el dissabte 3 de juny a L’Orxa.

Als nostres centres trobem els 

següents guardonats: 

-Infantil 3 anys: Ceip. Sant Joan 

Bosco i el treball “Dinosaures” amb la 

mestra Montse Lucas

-1r primària: Tiguida Cissokho, del 

Ceip Sant Joan Bosco i el treball “Jo 

sóc Tiguida”

-3r primària: Clara García Vañó del 

Sant Francesc d’Assís i el treball “Un 

llibre màgic”.

-Segon cicle de secundaria, els 

tres premis d’aquesta categoria 

s’han quedat a l’IES Pare Arques de 

Cocentaina: Clara Ferrándiz Vicent amb 

el relat titolat: “Els efectes secundaris 

de la meua felicitat”; Clara Pascual 

Pérez amb el treball “Penediments” 

i Rocío Briet Reyes amb “La clau de 

la vida”.

-Adults: Carla Cortés Sendra de la Fpa 

Beniassent Cocentaina amb el treball 

“L’anell del misteri”
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Finalitzades les activitats de la XIII Setmana de la Joventut ací teniu un 
xicotet recull d’imatges de les propostes realitzades

Una mirada al reciclatge i la cura del planeta mitjançant aquesta 

performance

Èxit a la Party Lan durant tota la nit del dissabte

Fira de la Joventut: Els joves conegueren de primera mà les opcions educatives. Un any més una trentena d’entitats van donar a conéixer 

als joves la seua oferta

Una divertida vesprada per a conèixer “Els amics de Butoni” Divertits experiments per apropar als joves a la ciència

Enguany ampliàrem el teatre en anglés també al nivell de Primària Una exposició amb humor crític sobre la crisi i la joventut



BENESTAR social32 Revista El Comtat maig 2017

Teatre enamora2. Historias de San Valentín
Afama Cocentaina

E
l diumenge 26 de Març a les 19.00 al Centre Cultural 

“El teular” la Companyia de teatre Amor y Discos va 

dur a terme l’obra de teatre “Enamora2. Historias de 

San Valentín” a benefici d’AFAMA.

L’obra es desenvolupa en el restaurant "Amor-cillas”, on 

succeeixen divertides històries sobre l’amor i el desamor, 

coordinades amb cançons sobre aquesta temàtica, i en 

conjunt dels balls del ballet de Gabriel Amador.  La fantàstica 

interpretació dels actors amb un bon toc d’humor ens ha 

motivat a riure i a aplaudir moltíssim, fent-nos passar una 

estona molt divertida.

Brindem per l’amor solidari de tots i totes les assistents, 

dels familiars dels usuaris de l’Associació, que com a 

peculiaritat en aquest teatre han col·laborat en la venta de 4 

entrades cadascun, suport sense el qual no seria possible la 

nostra llavor. Així mateix, volem mostrar el nostre agraïment 

a la companyia de Teatre Amor y Discos, al Ballet Gabriel 

Amador, a l’Ajuntament de Cocentaina, a les Germanes 

Trinitàries i a Ràdio Cocentaina.

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

E
l pròxim 13 de maig organitzarem el II Campionat 

Tennis Taula Discapacitat Intel·lectual - Cocentaina 

amb les modalitats d'Adapta i Habilitats al Pavelló 

Municipal, tindrem diverses associacions participants i 

gaudirem dels Campions d´Espanya. Farà l'obertura el cor 

d´il·lusiona´t amb una sèrie de cançons.

Hem format un grup de xics en la nostra associació perquè 

juguen i gaudisquen de l'esport, en aquest cas del tennis 

taula, preparats i entrenats pels monitors Francisco Borrell 

i David Camps perquè progressen.

El nostre agraïment una vegada mes a l'associació 

esportiva de Cepivall i Tennis Taula d´Ontinyent i com no al 

seu director esportiu Enrique Brotons per facilitar-nos les 

taules, separadors i marcadors gratuïtament per a poder fer 

la competició i a l'Ajuntament de Cocentaina per les ajudes 

que ens dóna.
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Amico

C
om ja venim fent diversos anys, hem estat als col·legis 

de la localitat impartint xarrades als xiquets de 4t de 

Primària sobre diversos tipus de discapacitats, perquè 

els xiquets sàpien que el fet de tenir una discapacitat no 

significa que sigues diferent, solament que aprens a viure 

d'una altra manera com qualsevol persona. En les xarrades, 

Pilar els ha mostrat el llenguatge de signes que utilitzen les 

persones sordes per a comunicar-se i els xiquets i xiquetes 

van gaudir molt comprovant com poden expressar-se 

solament amb les mans. Manolo Candela també va comentar 

la seua experiència en participar en 4 paralimpíades en la 

modalitat de tir amb arc i va explicar com és d'important 

respectar els aparcaments per a persones amb mobilitat 

reduïda. Vicente Pérez també va exposar totes les activitats 

que realitza l'associació, les barreres arquitectòniques i totes 

les activitats que realitza en el seu dia a dia.

També hem estat participant en el programa Prelat de la 

Conselleria de Sanitat, impartint xarrades a la nostra vila i 

en més de 10 poblacions del nostre voltant, en instituts a 4t 

de Secundària sobre la importància de prendre mesures de 

seguretat a l'hora de conduir i de les seqüeles que poden 

quedar si es té un accident de circulació.

Per al dia 20 de maig estem col·laborant amb la Regidoria 

d'Esports, com ja portem fent diversos anys, i estarem en les 

13 hores esportives on ens acompanyaran l'Associació per a 

les Persones amb Discapacitat d'Asp, el Club Esportiu Santa 

Lucia d'Alcoi i el club Esportiu Algar d'Elx que ens portaran 

diversos esports adaptats i esportistes perquè els xiquets i les 

xiquetes que ho desitgen puguen practicar amb ells i elles.

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

Tel: 652833389
amico2002@hotmail.com

facebook: amico asociacio de discapacitats
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La gran promesa de la gimnàstica rítmica, Ana Micó 
conquereix els pòdiums

L
a contestana Ana Micó del club de gimnàstica rítmica 

Sant Jordi d’Alcoi segueix entrenant-se de manera dura 

i sacrificada i és que del 26 i al 30 d’abril, Ana Micó 

participarà a Guadalajara en el Campionat Nacional Base i 

ho farà amb moltes possibilitats de conquerir un pòdium.

Moltes hores i molta dedicació, Ana ha sacrificat les 

vacances de Pasqua per seguir treballant dur i de valent 

a les instal·lacions del poliesportiu municipal, compaginat 

aquestos entrenaments amb els propis del club i tot per fer 

un bon paper en aquest campionat nacional on es donaran 

cita les millors gimnastes del moment.

El palmarès d’Ana Micó està replet de premis i pòdiums 

i és que aquets mes ha estat molt productiu per a la jove 

promesa de la gimnàstica rítmica. Són trofeus en els que 

Ana ha participat i que li han servit també d’entrenament 

personal per a ser jutjada per especialistes del món de 

la rítmica tot i que ara s’enfrontarà a un jutjat altament 

qualificat.

Fem memòria del trofeus on Ana ha estat present:  va 

quedar primera en el trofeu nacional base celebrat a 

Monforte del Cid el 18 de març; és va classificar en el 

trofeu autonòmic celebrat a Ontinyent; el 8 d’abril també va 

pujar al pòdium com a campiona en la XII edició del Trofeu 

d’Almoradí i a l’endemà, va obtindré la segona posició en el 

VII torneig Ciutat de Villena i també va guanyar en el torneig 

de les Marines de Calp. Tota una sèrie de competicions en les 

Ana ha donat el millor que te i s’ha entregat en cos i ànima 

aconseguint una gran recompensa: pujar als pòdiums.

Sens dubte, el recolzament del seu club, de les seues 

entrenadores i sobretot de la seua família han estat 

imprescindibles per a que Ana estiga on està i estem segurs 

que en Guadalajara també farà un bon paper i que tornarà 

amb una medalla de campiona, tot i que el millor premi ja el 

te: el participar en un torneig nacional fent el que li agrada i 

sent a més molt jove. El món de la gimnàstica rítmica a partir 

d’ara tindrà un nom propi, el de Ana Micó Llavorí.

C
oincidint amb les vacances de Pasqua, el Contestano 

CD va organitzar el I Torneig Internacional vila de 

Cocentaina, memorial “Juan Richart”. Amb la 

participació de 5 equips de Londres provinent del TG FC, 

la morera va albergar un duel importantíssim entre el futbol 

anglès i el futbol espanyol. La recaptació del torneig va ser 

íntegrament per a la plataforma en defensa de la llei de la 

Dependència.

A més, durant el torneig es van sortejar diversos premis 

entre els que calia destacar una samarreta de Lucas Torró, 

del Oviedo i una de Natxo Insa, del Llevant.

Les categories a les que anava dirigides el campionat 

varen ser: aleví 1 i 2 i benjamí en futbol 8 i en futbol 11 en 

categoria infantil.

Va ser un gran èxit i un torneig on l’únic idioma universal 

que es va posar de manifest, va ser el del futbol.

Torneig Internacional de 
futbol
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Excelente participación del club de ajedrez de Cocentaina

F
inalizaron con la 5ª Ronda los Juegos Deportivos 

Municipales de Ajedrez de Alcoy, Fase Tabiya Alcoy. 

La competición está organizada por la Concejalía de 

Deportes del Ayuntamiento de Alcoy y el Club de Ajedrez 

Tabiya Alcoy. Recordar que participaron un total de 29 

jugadores, de ellos 4 Cadetes, 5 infantiles, 4 alevines y 

16 benjamines, provenientes del Club Hermanos La Salle, 

Colegio Salesiano San Vicente Ferrer, Club Esportiu Miguel 

Hernández, Club de Ajedrez Tabiya Alcoy, y Club de Ajedrez 

Cocentaina. Todos ellos juegaron juntos por Sistema Suizo 

al mejor de 5 partidas ó rondas, en partidas de 15 minutos 

por jugador.

Excelentes actuaciones tuvieron el Campeón Diego López 

(Cocentaina) y el Subcampeón Antón López (Cocentaina), 

que terminaron imbatidos sin perder partida, llevándose el 

título de Campeón Diego López por mejor puntuación de 

desempate. 3º quedó Jordi Linares (Tabiya Alcoy) que solo 

perdió con el Campeón en una partida muy igualada. A 

destacar el gran juego que realizó el infantil Mario Sanjuán 

(La Salle) que consiguió un meritorio 4º Puesto, perdiendo 

tan sólo una partida. También resaltar el buen juego de todos 

los jugadores de los Colegios, en especial a los benjamines 

Raúl González (La Salle) que quedó en un excelente 8º 

puesto, Álvaro Agulló (Salesiano San Vicente Ferrer), y Adrián 

Mihail Avramescu (Miguel Hernández) que se clasificaron 

entre los 14 mejores puestos de la competición con 3 puntos.

La Clasificación Final de los 3 primeros ha quedado así, 

por riguroso orden de desempate:

1º Diego López (Cocentaina) con 4’5puntos

2º Antón López (Cocentaina) con 4’5 “

3º Jordi Linares (Tabiya Alcoy) con 4 “

Hubo como aliciente un Concurso de Problemas y de 

Historia donde todos los participantes recibieron varios 

regalos. Los 3 primeros clasificados recibirán un trofeo.

Les nostres patinadores no descansen i continuen 
participant tant en tecnificacions com en competicions
CPA

E
l cap de setmana 11 i 12 de Març Xeraco va acollir 

una nova convocatòria de les tecnificacions de Nous 

Valors en la que participen els esportistes amb 

millor rendiment de la Comunitat Valenciana i en la que 

participaren 3 de les nostres patinadores Laura Romero, 

Lucia Silva y Malena Solbes.

També vam tenir una gran participació al Trofeu de 

Primavera que es va realitzar en Alcoi durant el 1 i 2 de 

Abril. En el que participaren al nivell C Alexia Ramos que 

va aconseguir la 18 posició en un nivell on competiren 

50 patinadores. Al Nivell A Carla Espinosa va guanyar 

aconseguint la única plaça que donava el aprovat, passant 

a Certificat d’Aptitud. Yaiza Arias va aconseguir la 4º plaça 

en Certificat d’Aptitud amb una bona execució del seu 

programa.

Respecte a la participació en categories van participar 

les següents patinadores del CPA. Cocentaina, en benjamí 

Claudia Ortiz va aconseguir la 2ª posició i Nerea Arias la 4ª, 

en la categoria Aleví Laura León 4ª i Laura Romero 6ª i per 

últim en Infantil Elsa Bataller 4ª, Marina Gómez 5ª i Libertad 

Cardona 6ª.Totes elles van realitzar els discos de forma 

satisfactòria destacant que Claudia Ortiz, Nerea Arias y Laura 

León afrontaven la seva primera participació en categories.

Durant les vacances les nostres patinadores han estat 

molt actives participant en tecnificacions y campus a 

Catalunya. Els dies 19 i 20 d'Abril es va realitzar una nova 

convocatòria dels Nous Valors en la que tornaren a participar 

Laura Romero, Lucia Silva i Malena Solbes. El tècnic Manel 

Villarroya es va centrar en la correcció de detalls tècnics 

i de les coreografies per anar adaptant-se als canvis que 

comporta el RollArt. El CPA Cocentaina també va organitzar 

una nova tecnificació amb Julia Ventura el cap de setmana 

22 i 23 d’Abril.
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La peña Atlética Contestana se despide a lo grande del 
Vicente Calderón

T
ras 17 años ininterrumpidos viajando al Vicente 

Calderón, la Peña Atlética Contestana “Paquito el 

Chocolatero”  se despedía de este mítico estadio el 

pasado 15 de abril en una jordana inolvidable.

En esta ocasión estuvimos acompañados a ritmo de tabal 

y xirimita por la Colla  Mal Passet de Cocentaina, quienes 

amenizaron la comida en el mismo restaurante del estadio 

antes del partido que el Atlético disputó contra el Osasuna, el 

que fue el “día del niño” y  nuestra despedida del Calderón.

Alegrías y desilusiones, pero sobre todo grandes e 

inolvidables momentos son los que hemos vivido durante 

todo estos años. Desde estar con por el fallecido Jesús 

Gil, a ser recibidos en el Palco Vip por el actual presidente 

Enrique Cerezo. Comidas siempre festivas acompañados 

en muchas ocasiones de músicos contestanos. Visitas de 

directivos y periodistas. Hemos sido punto de atención en 

prensa y televisión por nuestra particularidad al desfilar por 

las calles de Madrid a ritmo de Paquito el Chocolatero. Han 

viajado con nosotros al Calderón, decenas de contestanos y 

contestanas, muchos de ellos simpatizantes de otros equipos 

donde no ha existido rivalidad, sino que lo importante era 

pasar una jornada festiva apoyando cada uno a su equipo 

del alma. En fin, se ha puesto fin a unos años que quedarán 

en al recuerdo de todos los aficionados atléticos contestanos. 

Adiós Calderón, bienvenido Wanda Metropolitano.   

Peña Atlética Contestana “Paquito el Chocolatero”
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Centre Excursionista Contestà

E
ls passats mesos vam tindre un calendari molt 

satisfactori i complet:

El diumenge 26 de març, i dins de les dos activitats 

que teniem progamadas, vam col·laborar per segon any 

consecutiu amb els nostres amics de Socarrun en la II 

TRAIL FIRA de TOTS SANTS. L´altra activitat va ser la 

MARXA INTERCOMARCAL D´ONTINYENT a Carrícola, on 

el company Miguel Angel ens va  facilitar una imatge de tots 

el components que vam poder assistir.

A més, el diumenge 2 d´abril, el Centre Excursionista 

Contestà va celebrar la seua MARXA ESCOLAR 2017 amb 

una magnífica assitència. Vam fer l´excursió fins a Penella, 

en la seua font vam pegar un mosset i posteriorment vam 

proseguir fins al seu emblemàtic castell, allí ens esperava 

Pablo León per a fer-nos una explicació de l´edifici i després 

vam poder visitar- lo, i per acabar, vam fer la tornada amb 

bus. Vam fer una excursió molt divertida per als més menuts 

i pensem que per a tots els assistens en general, comptant 

amb la grata presència de veterans com Clemente, Anselmo 

i Rafael Faus. Volem fer una especial reconeiximent a 

l´Ajuntament, a tots els participants i col.laboradors a aquesta 

47 edició. El company Grauet ens ha translladat una imatge.

El seguent diumenge 9 d´abril vam fer la tercera de les 

excursions del "Circuit Cims 2017", vam estar al cim del 

BENICADELL, ruta pel Regall amb molta intensitat de de 

l´inici. El company Bernardo ens va facilitar una imatge de 

tos el participants.

I per últim, el passat divendres 14 d´abril vam realitzar la 

tradicional TRAVESSA de SETMANA SANTA, en aquesta 

ocasió vam fer una bonica ruta per Pedreguer.

Fins properes excursions !!!

Salut i Bona senda. 

Centre Excursinista Contestà.

Estem també al Facebook

XIII hores esportives

T
anquem la informació esportiva, parlant de les 12 hores 

esportives. Aquestes es duran a terme el dissabte 20 

de maig. El cartell anunciador ha sigut obra de Paula 

Segura Montava i el poden veure a la portada d’aquesta 

mateixa revista.

Com bé saben, les 13 hores, és la festa de l’esport dels més 

menuts, més de 1.000 xiquets es reuneixen al poliesportiu 

per practicar esport. En aquestes 13 hores esportives no 

hi ha perdedors, tots són guanyadors perquè l’esport és 

saludable, és companyerisme, és esforç i és necessari.

i les exhibicions al pavelló, però a dia de tancament de la 

revista, aquestes encara no estaven definides, per tant, 

estiguen atents a Ràdio Cocentaina ja que ahí els donarem 

complida informació d’aquesta nova edició.

Tanmateix, a dia de tancament de la revista, Cocentaina 

es preparava per viure un cap de setmana ple d’activitat: 

el partit Llevant- Oviedo, amb els futbolistes contestans 

Natxo Insa i Lucas Torró; la matinal motera organitzada 

pel Motoclub amb la presencia d’Emilio Zamora i el trofeu 

autonòmic de seleccions organitzat per la penya madridista 

el Comtat....activitats que les recollirem en la propera edició 

de la revista Cocentaina. El Comtat.
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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.

FLOR DE MALVA (Malva silvestris)
(Flor de malva, Malvera)

Floració durant els mesos de març i abril, 
depenent de la calor prematura de la primavera. 
Es recullen les flors en aquest mateix moment, 
quan estan completament obertes.

Cal visitar-les diàriament per a recollir les que 
s'han obert durant el dia anterior.

S'estenen sobre una superfície de cartó a l'aire 
i a l'ombra, perquè vagen assecant-se, aniran 
prenent un color violeta-malva, que després 
quan estiguen seques es guardaran en recipients 
de paper o fusta.

Tots els anys, el meu oncle Juanito "del 19" em 
deia: "estem en Sant Josep i les flors de la malvera 
estan a punt de florir, hem d'anar a recol·lectar-
les, perquè si no cauen totes a terra i no les 
podrem recollir". És una de les primeres plantes 
que es recullen en el nostre calendari anual.

REMEI CASOLÀ:

En una ocasió, al barri de Sant Josep artesà 
o barri del Penal, Chelo Montelegrino, la dona 
de “Nelo”, que pertanyia a la vella guàrdia i 
dels primers veïns que pels anys 60 ocupem 
aquestes cases, em va dir: “pren una tisana amb 
un grapat de flors de malva, tres figues seques, 
una mica d’arròs i un tros de pell de llima, el 
filtres i li afegeixes mel de romer, i veuràs com en 
tres dies desapareix el refredat”. I si la tisana va 
acompanyada de bafs d’eucaliptus i altres herbes 
que hem descrit anteriorment, molt millor per a 
tallar-ho de soca-rel.
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LA LEY DEL DESAPEGO

U
n turista americano fue a El Cairo, con el único objetivo 

de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al 

ver que el sabio vivía en un cuarto muy simple y lleno 

de libros. Las únicas piezas de mobiliario eran una cama, 

una mesa y un banco.

- ¿Dónde están sus muebles? – preguntó el turista. 

Y el sabio también preguntó: - ¿Y dónde están los suyos? 

- ¿Los míos? – se sorprendió el turista -¡Pero si yo estoy 

aquí solamente de paso! 

- Yo también… – concluyó el sabio.

Esta fábula representa una de las ideas fundamentales 

del budismo y uno de los mandamientos más difíciles de 

seguir: el desapego.

La ley del desapego nos indica que debemos renunciar 

a nuestro apego a las cosas, lo cual no significa que 

renunciemos a nuestras metas, sino más bien al interés por 

el resultado. A primera vista, puede parecer simple pero en 

realidad, se trata de una transformación profunda en nuestra 

forma de comprender el mundo y en nuestra manera de vivir.

En el mismo momento en que renunciamos al interés 

por el resultado, nos desligamos del deseo, que a menudo 

confundimos con la necesidad y que nos conduce a 

perseguir metas que realmente no nos satisfacen. 

Cuando nos sentimos inseguros, nos apegamos a las 

cosas, a las relaciones o a las personas. Sin embargo, 

mientras más desarrollamos ese apego, más se acrecienta 

nuestro miedo a la pérdida. Ese miedo no solo afecta nuestra 

estabilidad emocional, sino que también nos puede llevar a 

crear patrones de comportamiento patológicos y por tanto, 

requerir ayuda psicológica.

En cambio, el desapego implica no depender de lo que 

tenemos o de esa persona con la cual hemos establecido 

vínculos afectivos. Es importante comprender que el 

desapego no significa no amar, sino ser autónomos, 

liberarnos del miedo a la pérdida para comenzar a disfrutar 

realmente de lo que tenemos o de la persona que amamos. 

El desapego no significa dejar de disfrutar y experimentar 

placer sino todo lo contrario, comenzar a vivir de forma 

más plena, porque nuestras experiencias dejan de estar 

ensombrecidas por el temor a la pérdida.

De hecho, para el budismo, la vivienda, la ropa, los coches 

y los objetos en sentido general, son símbolos transitorios, 

que vienen y van. Perseguir esos símbolos equivale a 

esforzarse por atesorar el contenido, pero no implica disfrutar 

del mismo. Por eso, terminamos sintiéndonos vacíos por 

dentro.

¿Por qué perseguimos esos símbolos? Básicamente, 

porque en nuestra sociedad nos han hecho creer que en las 

posesiones materiales radica la seguridad. Pensamos que 

al tener una casa y ganar mucho dinero, nos sentiremos 

seguros. Sin embargo, numerosos estudios señalan que no 

es así. Quienes buscan la seguridad, la persiguen durante 

toda su vida, sin llegar a encontrarla.

Esto se debe a que buscar la seguridad y la certeza no 

es más que un apego a lo conocido, un apego al pasado y 

un miedo intenso al cambio y a lo desconocido, base de la 

mayoría de los problemas de ansiedad actuales. 

Las metas son importantes para marcar la dirección en 

la que caminaremos, pero para alcanzar nuestro objetivo, 

podemos seguir diferentes caminos y cambiar la dirección 

cuando lo deseemos.

Esta manera de comprender la vida nos reporta otra 

ventaja: no forzar las soluciones a los problemas y 

mantenernos atentos a las oportunidades. Cuando ponemos 

en práctica el verdadero desapego, no nos sentimos 

obligados a forzar las soluciones de los problemas sino 

que somos pacientes y esperamos y, mientras lo hacemos, 

encontramos las oportunidades. 

De hecho, según el budismo, cada problema encierra 

una oportunidad que conlleva a su vez algún beneficio. 

Lo que sucede es que con la mentalidad del apego, nos 

asustamos e intentamos forzar la solución, de manera que 

la mayoría de las veces solo nos centramos en la parte 

negativa del problema y desaprovechamos la oportunidad 

que este encierra.

Sin embargo, cuando creemos que cada problema 

contiene la semilla de la oportunidad, nos abrimos a una 

gama mucho más amplia de oportunidades y por tanto, de 

soluciones. De esta forma, no solo sufriremos mucho menos 

en la adversidad sino que encontraremos más rápido la 

solución y esta nos permitirá crecer como personas.

Recuerda que: “Todas las cosas a las que te apegas, y 

sin las que estás convencido que no puedes ser feliz, son 

simplemente tus motivos de angustia. Lo que te hace feliz 

no es la situación que te rodea, sino los pensamientos que 

hay en tu mente sobre ella”
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BELÉN COMPANY Psicologa i Terapeuta Gestalt: Infantil, adolescents i adults

EL AMOR CURA

E
ste mes, quiero compartir una reflexión, aunque 
no sabría si llamarla de esta forma, ya que es 
fruto de mi experiencia: Aquello que vengo 

sintiendo desde hace un tiempo en el encuentro con 
pacientes, compañeros, amigos… Y Aquello que vengo 
pensando e integrando. Cómo comenté en el artículo 
de inteligencia emocional, la emoción guía y la razón 
ayuda a ordenar lo vivenciado.

Es algo, sencillo de escribir, pero a mi parecer, 
en ocasiones, no tan fácil de integrar. Ha sido fácil 
leerlo, entenderlo cognitivamente, pero solamente a 
través de diferentes encuentros con personas, y de 
diferentes vivencias, ha sido que lo he podido vivenciar 
encarnado.

Y compartiré pinceladas de mi experiencia con 
adolescentes que, a primera vista, cualquiera podría 
decir que no se hacen querer. A primera vista, pero 
esto cambia cuando los miras más allá de sus palabras, 
más allá de un portazo….

Mirarlos por completo. I mirarme yo con ellos. Mirar 
como soy yo con ellos. Que hago, cómo respondo, 
desde que actitud me relaciono con ellos.

Es verdad que en ocasiones he sentido hostilidad. 
Y ha sido la hostilidad más bonita de mi vida. Una, 
que me ha permitido encontrarme conmigo, con 
mis limitaciones, con mis expectativas, con mis 
frustraciones, con mis deberías, con esa parte 
autoritaria que pienso todos albergamos en algún 
recoveco de nuestra personalidad, fruto del sistema 
en que somos educados. 

Y cuando me di cuenta que no me servía relacionarme 
con ellos, solamente desde lo que yo creía que debía 
ser, desde lo que yo creía con la mejor de mis 
intenciones que era lo mejor para ellos, empecé a 
mirarlos, a escucharlos, a interesarme más por sus 
historias, a tener en cuenta sus opiniones, y entonces 
nos ENCONTRAMOS.  

Seguía habiendo negativas por su parte, lo cual es 
normal en esta etapa de la vida, enfados, rebotes, pero 
yo, ya no era la misma persona.

Cuando esto ocurría, yo permanecía, tranquila, hasta 
que pasaba la tormenta, y entonces, podía acercarme, 

conversar, y preguntarle ¿Qué necesitas? Y entonces, 
ellos, te dan todo, se abren, colaboran, expresan, y 
vuelve a haber un encuentro….

Creo que no solamente es la forma de actuar la que 
propicia el cambio, sino la aceptación del otro por 
completo. La aceptación de su historia, su vivencia, 
su momento vital. La aceptación de que está en su 
momento, con sus características, y no en otro. No en 
el que yo, desde la mejor de mis intenciones, deseo 
que esté. Y no le ayuda que yo vuelque mis deseos 
sobre ellos. Porque no cambia su historia, y no cambia 
su vivencia. Pero si puedo acompañarlos desde ese 
lugar en el que se encuentran, y caminar a su lado 
hasta donde ellos quieran. 

Y es cuando me libero de todo lo que yo creo que 
debería ser, aun con los mejores conocimientos, con 
las mejores intenciones, con la razón absoluta…Es 
cuando me libero de todo esto, cuando se produce un 
encuentro yo-tu.   Y eso es amor, amor con respeto, 
honestidad y aceptación, liberación y fluidez.

Y es por eso, que comparto esta vivencia, porque es 
en aquello que más nos moviliza internamente, donde 
encontramos los grandes aprendizajes, las grandes 
revelaciones. Revelaciones, que parecen místicas en 
las páginas de algunos libros, e incluso en boca de la 
cantidad ingente de gurús del crecimiento personal 
que hacen apología del amor. 

Pero realmente son experiencias, aprendizajes, 
que están ahí, delante de nuestras narices, todos los 
días. Cuando tu hijo tiene una rabieta, que no es más 
que la expresión de sí mismo enfadado, cuando un 
compañero o compañera te devuelve una contestación 
subida de tono…Ahí es donde está la oportunidad de 
acercarnos al otro, de acercarnos amorosamente, de 
respetar su estado y respetarnos, de expresar como 
nos sentimos ante esta reacción y preguntar cómo se 
siente él o ella, que le está pasando, de interesarnos 
por el otro, por lo que hay más allá...De mirarnos en 
relación con el otro, y no quedarnos solamente de la 
piel hacia dentro.  Y ahí surge el verdadero amor, el 
amor que cura, que sana, que ayuda a crecer.
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OBESIDAD

L
a obesidad se considera una enfermedad causada 
por una acumulación anormal y excesiva de grasa 
en el organismo que puede ser perjudicial para 

la salud. En la actualidad los sanitarios valoran si una 
persona está en sobrepeso cuando su Índice de Masa 
Corporal (IMC) excede de 25 y de obesidad si excede 
de 30 de IMC. El IMC se calcula dividiendo el peso 
de una persona en kilos por el cuadrado de su talla 
en metros (kg/m2). El IMC es un indicador simple y 
subjetivo para identificar el exceso de peso en una 
persona aunque es un parámetro obsoleto a corto 
plazo se acompañará de otros valores para medir más 
objetivamente el grado de obesidad.

La causa principal de que aparezca sobrepeso u 
obesidad es el aumento de la ingesta de alimentos de 
alto contenido calórico ricos en grasas acompañado 
de un comportamiento sedentario. También puede 
favorecer la aparición de la obesidad algunas 
enfermedades, estados emocionales, la influencia 
sociocultural, los cambios en la microbiota intestinal, 
el estrés, el descenso de horas de sueño, los 
determinantes ambientales y la confortabilidad térmica 
en la que vivimos.

Actualmente la obesidad ya se considera un 
problema para la salud pública. Entre un 20-30% de los 
españoles padecen obesidad y si se cuantificaran las 
personas que ya padecen sobrepeso se sobrepasaría 
con creces la mitad de la población.

La obesidad es un factor que contribuye al desarrollo de 
prácticamente la mitad de las enfermedades crónicas. 
Una persona con obesidad tendrá mayor probabilidad 
de padecer enfermedades cardiovasculares, siendo la 
primera causa de muerte, hipertensión arterial, diabetes, 
hipercolesterolemia y algunos tipos de cánceres.

La facilidad para adquirir comida y el aumento de 
productos procesados cada vez más económicos 
acelera esta epidemia. Uno de los factores para 
prevenir la obesidad sería actuar desde la edad 
temprana, comenzar desde la niñez, con buenos 
hábitos alimentarios y fomentar la actividad física.

Físicamente una persona con sobrepeso u obesidad 
manifestará un mayor agotamiento físico a consecuencia 
de soportar diariamente una cantidad extra de peso 

corporal. Esta situación acontece que se vayan 
uniendo una serie de hábitos que les hará caer en un 
sedentarismo severo favoreciendo el aumento de peso.

Una persona físicamente cansada entra en un círculo 
sin salida para facilitarse la vida. Si estoy cansado hago 
la imprescindible, si tengo que trabajar al llegar a casa 
desearé hacerle compañía al sofá llegando a evitar 
relaciones sociales.

Ese estado de obesidad lo ha proporcionado 
nuestros comportamientos y nuestros hábitos. No 
es sólo cuestión de la cantidad de comida sino de 
comportamiento ante la comida. Seguramente comeré 
compulsivamente sin consciencia y sin analizar el 
sabor o si verdaderamente me gusta lo que como. La 
relación con la comida en la mayoría de los casos no 
es fisiológico, para cubrir mi necesidad física, sino para 
cubrir mi hambre emocional o mental.

Tener un comportamiento sin control a la hora 
de comer acontecerá síntomas de malestar físico 
(mala digestión, acidez...). Éstos síntomas no son lo 
suficientemente fuertes para dejar de comer ya que al 
día siguiente no habrá un recuerdo lo suficientemente 
fuerte para controlar al comida. Recuerda si después 
de comer existe malestar, no has comido por necesidad 
sino por apetencia.

En estos casos hay que analizar la verdadera hambre 
que se intenta cubrir. El comer es un placer. Placer 
que se busca para cubrir tanto carencias físicas como 
emocionales.

El padecer obesidad es un abandono. Es como 
dejar de cuidar al único vehículo que tenemos para 
circular por la vida. En la vida tenemos que poner 
límites. Límites al deterioro corporal, al abandono 
de tu organismo. Si tu organismo está en equilibrio 
funcionará adecuadamente superando con mayor 
facilidad en el caso que apareciera la enfermedad.

No es fácil bajar de peso cuando hablamos 
de descender cincuenta kilos pero con cuidado, 
amor hacia uno mismo, constancia, paciencia y 
responsabilidad se puede conseguir. Simplemente con 
ser responsable de nuestros actos y ayuda profesional 
todas las personas pueden conseguir lo que se 
propongan. Busca tu forma de vida más saludable.
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LOLY LUNA BOTELLA / Terapeuta holística, coach personal y grupal

La paciencia es la madre de la ciencia

L
o queremos todo tan deprisa…que la paciencia 
es una palabra abstracta en muchas personas 
hoy en día.

No deja de ser una táctica, una estratagema. Cuanto 
más acelerado vivas, menos tiempo tienes de decisión 
y por lo tanto, más vas a consumir y menos problemas 
vas a dar y cuando digo problemas me refiero a que no 
te vas a plantear absolutamente nada y en todo caso, 
si eres de las personas que se plantean algo, estamos 
tan divididos que no sabemos formar algo sólido. Pero 
eso es otra historia.

Se ha conseguido etiquetar a la palabra paciencia 
como un defecto de persona vaga, de poca virtud, poca 
“aspenta” y de pérdida de tiempo. Sin embargo, como 
dice el dicho, “La paciencia es la madre de la ciencia”.

En muchas ocasiones me pregunto: Donde cree la 
gente que tiene que ir para tener tanta prisa?,..

Por supuesto puedo oir ya mil respuestas…al trabajo, 
al gimnasio, a por los niños, a la compra, que he 
quedado…ya, ya, siempre fuera y cuando dentro?

Como decía Juan Ramón Jiménez, a donde tienes 
que ir es a ti mismo. Os invito a leer este poema.

La paciencia es un aliado, es saber que todo llega, es 
dar la pauta a un aprendizaje, es seccionar un camino 
y entender que cada paso te lleva a tu destino, que por 
más que corras, tendrás que parar.

La paciencia no es lentitud, es sabiduría pues deja 
paso al planteamiento.

Me gusta semejar la paciencia y la calma con los 
samuráis. Yo no soy samurai y hablo solo desde la 
ignorancia e imaginación de lo que supone para mi 
ser uno de estos guerreros que basaban su fortaleza 
en la paciencia y la calma. La paciencia para día tras 
día forjarse como algo en lo que creen, paciencia para 
saber que la fortaleza viene de la Paz, la Paz interna.

Cuando se comienza una terapia, yo soy partidaria 
de que la persona sepa que todo llegará a su debido 
tiempo, es decir, si una persona toma la decisión de 
ir a terapia es un primer paso e incluso, en la primera 

sesión ya ve y siente un nuevo enfoque, aprendizaje o 
perspectiva de su proyecto (problema), en adelante las 
sesiones deben ser al ritmo de la persona, no al mío. 
Ahí entra su paciencia que no significa repito, lentitud, 
sino entendimiento. En cada sesión “aprenderá” algo 
nuevo, dará el siguiente paso.

Creo firmemente en que todo ser humano tiene las 
mismas posibilidades interiores que cualquier otro y 
en muchas ocasiones se desvalorizan o no creen en 
si mism@s. Necesitan paciencia para volver a saber 
quienes son. No considero que se necesite tiempo, 
sino paciencia. Paciencia para entender, para olvidar 
algunos patrones aprendidos y sociales. Paciencia 
para comprender que a día de hoy todavía se tiene 
una mente limitada que necesita aferrarse a algo 
externo, paciencia para hacer comprender que al soltar 
erróneas maneras de vivir se llega a ser uno mism@.

Si soy sincera, no me gusta la definición del 
diccionario respecto a la paciencia, pues la trata como 
forma de soportar adversidades. No me quedo con 
esto, no va conmigo porque no considero la vida una 
adversidad, sí una oportunidad. Me quedo con el saber 
que todo cuanto necesito, quiero o anhelo llega y que 
para ello no tengo prisa, porque dispongo del tiempo 
exacto que necesite para tal fin.

Podría decir que equiparo la paciencia a la confianza, 
solo cuando hay confianza hay paciencia y la confianza 
es solo ausencia de miedo.

Habrás oído por ahí seguro lo de sanar al niño interior. 
Acaso crees que has dejado de ser un niñ@?...  ser  
un niñ@ es tener la mente abierta, estar dispuest@ a 
seguir aprendiendo, poseer un porcentaje de inocencia 
que no deje limitar la mente a la fantasía, pues todo lo 
que imaginas…ocurre. Saca la parte que nunca tiene 
prisa, que sabe que todo está bien.

Concédete la paciencia para comprender quién eres, 
porque seguro te gustas y Amas más de lo que a día 
de hoy crees.

Conciencia.
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

El tabac una epidèmia mundial!
Consells per a intentar que els xiquets i les xiquetes no es convertisquen 

en fumadors i fumadores

L
a investigació durant els últims 40 anys ha demostrat 

que els passos claus per a evitar que els xiquets i les 

xiquetes es convertisquen en fumadors habituals són:

a) dissuadir-los de provar el primer cigarret

b) animar-los a escollir amics i amigues que no fumen

c) estimular les persones fumadores de la família perquè 

deixen el tabac

El problema dels consells que a continuació s'esmenten 

és que per obvis s'infravaloren i no es posen en pràctica.

1. Aconsellar els xiquets i les xiquetes que rebutgen els 

cigarrets quan se'ls oferisquen i no confiar que ho faran. 

Aquest aspecte cobra especial importància en l'època en la 

qual comencen a fumar per primera vegada, que és durant 

la transició a la pubertat.

2. Els pares i mares han de parlar amb els seus fills i filles 

a partir dels 5-6 anys d'edat sobre la importància de ser NO 

FUMADOR, és un error pensar que a aquesta edat, "encara 

són xicotets per a comprendre". En general, els xiquets i les 

xiquetes se senten més motivats per a abstenir-se de fumar si 

perceben que el tabac amenaça el seu aspecte físic o el seu 

rendiment en l'esport, que si se'ls diu que poden contraure 

un càncer d'ací a uns anys.

3. Els pares i les mares han de convèncer-se que el consell 

sobre no fumar resulta efectiu.

Els pares i les mares, efectivament, han de passar més 

temps discutint amb els seus fills i filles sobre temes 

relacionats amb la salut.

–salut i alimentació

–salut i sexe segur

–salut i hàbits tòxics

–salut i esport

Tot açò tan bàsic hem de transmetre-ho als xiquets i a 

les xiquetes i no pensar que ells i elles ja ho saben o que al 

col·legi ja ho aprendran.

4. És primordial que els membres de la família que fumen 

abandonen el tabac.

I que compartisquen amb la família cada intent per deixar 

de fumar. Si els pares o mares, germans o germanes majors 

no fumen, les possibilitats que els xiquets i les xiquetes que 

viuen en la mateixa casa ho facen es redueix a la meitat.

5. Animar als xiquets i a les xiquetes a fer amistat amb 

altres que no fumen.

L'únic factor que millor serveix per a predir si un xiquet o 

una xiqueta començarà a fumar o no és si els seus millors 

amics o amigues estimulen aquest hàbit entre el grup d'iguals.

6. Explicar al seu fill o filla que les companyies tabaqueres 

solament busquen incrementar els beneficis de l'empresa 

sense importar-los massa els riscos que comporta per a la 

salut el tabac.

7. Preguntar i conversar amb sobre quines són les raons per 

les quals ells o elles creuen que altres xiquets o xiquetes fumen.

8.Preguntar també perquè creuen que fumen les persones 

adultes.

Molts xiquets, sobretot menors de 10 anys, diuen que si ells 

fumen, podrien deixar-ho sempre que volgueren. En general, 

els xiquets, les xiquetes i, fins i tot, el col·lectiu d'adolescents, 

no perceben com pot ser de forta l'addicció al tabac.

9. Preguntar als xiquets i a les xiquetes si creuen que els 

fumadors tenen dubtes sobre el tabac.

Discutir sobre els dilemes que totes les persones 

fumadores tenen resulta efectiu. Cal preguntar-los perquè 

creuen que hi ha gent que defensa tant el tabac i uns altres 

el rebutgen. Cal dir-los que en una casa on es fuma el risc 

per als altres és alt i poc percebut.

En futures edicions abordarem el tema del fumador passiu 

a la llar.

Es calcula que cada any unes 600.000 persones en el 

món moren a conseqüència de l'ACFT (Ambient contaminat 

pel fum del tabac) dels quals aproximadament 186.000 són 

XIQUETS O XIQUETES.

El 40% dels xiquets i les xiquetes a escala mundial veu 

privat el seu dret a un entorn ambiental sa a causa de l'ACFT.
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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: 4-6- 7- 10- 16- 22- 26 

Dies:  3- 9- 13- 14- 15- 19- 25- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MAIG

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: 1- 5- 11- 17- 23- 27- 28- 29

Dies: 2- 8- 12- 18- 20- 21- 24- 30

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






