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2 Revista El Comtat març 2017 Obres i serveis
COCENTAINA dia a dia

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!

Avancen a bon ritme les obres de reconversió del camp de la Via al poliesportiu municipal

Continuen les obres de millora de la xarxa d’aigua potable 

en l’avinguda País Valencià

Neteja i aclarida de pins en la senda que trobem a la part 

de darrere del carrer Carabanxel

Adequació d’algunes places d’estacionament per a persones 

amb mobilitat reduïda amb una nova imatge
Segueixen les obres per a la recollida d’aigües pluvials  a 

la Goma
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Turisme i Cocentaina: una oportunitat!

P
rofessionals del sector turístic i empresarial de 

Cocentaina ens han fet arribar la seua preocupació 

per la inexistent presència del nostre poble a la 

Fira Internacional del Turisme (FITUR) a Madrid. Un 

esdeveniment capdavanter on l’aparició de Cocentaina 

ha quedat relegada a tan sols un fullet informatiu i cap 

espectacle o presentació. De veritat creieu que eixa és la 

millor fórmula per atraure visitants? De veritat creieu que 

eixa és la millor fórmula per què les empreses turístiques 

facen packs per visitar-nos? De veritat creieu que és una 

bona fórmula per promocionar-nos? 

Enrere queden les promeses i declaracions a la premsa on 

s’afirmava que es treballaria perquè Cocentaina aumentara 

la seua visibilitat a FITUR de la mà d’un espai propi dins 

del Patronat Costa Blanca. Fum que s’envola. Una no-gestió 

que ens fa perdre oportunitats i posicions de cara al futur. 

I més enllà de FITUR, s’ha d’apostar per la presència de 

Cocentaina a altres esdeveniments del sector i per la seua 

promoció a les comarques pròximes. 

La indústria turística és clau per a dinamitzar 

econòmicament el nostre poble. Una dinamització 

econòmica capaç de crear llocs de treball, noves xicotetes 

empreses i consolidar el sector comercial i hoteler local. I eixe 

és el nostre objectiu: fer de Cocentaina un poble amb futur! 

Més enllà de la redacció del Pla Estratègic de Turisme, 

s’ha de començar per comptar amb el personal suficient i 

capacitat per a mostrar allò que ens identifica a la gent que 

ens visita. Quantes vegades heu vist a famílies què s’han 

trobat el Palau tancat durant un cap de setmana? Eixa és la 

forma de projectar Cocentaina? 

Municipis com Bocairent o Villena poden servir-nos 

d’inspiració en la manera de treballar decididament per 

la indústria turística. Aprofitar la marca Fira de Tots Sants 

per projectar-nos com allò que som: un poble amb cultura, 

història, tradició i capacitat emprenedora. 

Turisme i Cocentaina han d’anar de la mà amb propostes 

realistes com fer del nostre poble un destí turístic intel·ligent 

sobre una infraestructura tecnològica d’avantguarda i 

accessible. Apostar per Cocentaina com a ciutat creativa 

gastronòmica dins de les 7 xarxes temàtiques que ofereix 

la UNESCO. Apostar per la Serra Mariola i el nostre entorn.

És una qüestió d’autoestima i confiança: creure’ns 

el nostre poble i creure’ns el turisme amb l’objectiu de 

millorar la qualitat de vida dels nostres veïns. En joc està la 

Cocentaina del futur!

Jordi Pla 

Regidor de 03820-Compromís a l’Ajuntament de Cocentaina

Em preocupa

E
l passat 16 de Febrer es celebrà al Centre Social, la 

primera assemblea informativa sobre els pressupostos 

participatius, per a començar el procés en el qual 

tot el veïnat major de 16 anys puguen participar en els 

pressupostos municipals del 2017. 

Com diu l’Autoreglament de Pressupostos Participatius, 

elaborat per ciutadans i ciutadanes contestans: “els 

Pressupostos Participatius són una forma de participació 

ciutadana en la gestió del nostre municipi, mitjançant tot 

el veïnat podem participar en l’elaboració d’una part dels 

recursos municipals.

L’objectiu principal és potenciar la participació directa de la 

ciutadania a fi de situar en el centre d’atenció les demandes 

i les necessitats en matèria d’inversió pública, amb recursos 

propis, perquè entre tots ajudem a construir, desenvolupar 

i fomentar el nostre municipi …”

Així comença aquest autoreglament, –que podeu consultar 

i baixar de la pàgina web del nostre Ajuntament-, un document 

que durant un cert temps, un grup de ciutadans va intentar 

realitzar un reglament perquè el veïnat contestà poguera 

donar la seua opinió i proposar algunes necessitats del 

nostre poble perquè any rere any digueren quines actuacions 

al nostre poble siguen prioritàries i es puguen realitzar.

Em preocupa la poca assistència a la reunió del passat 16 

de Febrer, quan és el segon any que es posa en marxa aquest 

procés i al paréixer al nostre veïnat no els interessa massa. 

El nostre poble té un Ajuntament i aquest Ajuntament és de 

tothom, ja que si no fora pels nostres impostos no existiria 

i viuríem en una societat controlada per la llei del més fort.

Em preocupa el poc interés que ha tingut aquesta 

assemblea informativa -no en val l’excusa de jo no ho sabia, 

ja que hi ha hagut una bona campanya informativa-, pareix 

que no ens interessa el que passa al nostre Ajuntament, crec 

que ens devia interessar seguir la marxa del nostre poble, el 

dia a dia, fer el seguiment del qual es porta a terme, quin és 

el pressupost anual, en què pensa gastar-se perquè sense 

els nostres diners no es podria dur a terme.

Em preocupa l’apatia de la majoria del poble, ja que al 

paréixer té una idea equivocada del que és la política, creuen 

que la política és per als polítics. I quins són els postres 

polítics? No són ciutadans i ciutadanes elegits per nosaltres 

cada quatre anys? No formen part del nostre veïnat? Els 

deixem que facen i desfacen al seu gust sense cap control 

de part nostra? Nosaltres som com els accionistes d’una 

empresa, una empresa que s’anomena Ajuntament de 

Cocentaina, una empresa a la qual aportem cada any uns 

recursos econòmics perquè funcione i beneficie a la majoria 

del veïnat contestà. Per tant cal fer el seguiment de tot els 

que es fa, participar en el màxim possible de les seues 

activitats, proposar el que crega'm convenient i donar el 

suport a la participació dels Pressupostos Municipals.

Ànim i endavant…

Paco Fuster
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Ayuntamiento de Cocentaina

T
ras sufrir un accidente el 17 Mayo 2015, donde los dos 

conductores rellenamos el parte amistoso en presencia 

de la Policía Local, y el conductor contrario reconoció 

su distracción, llego a la compañía Aseguradora un Atestado 

de la Policía Local donde la culpabilidad del accidente era 

contrario a lo que ponía en el parte amistoso rellenado por 

los dos conductores en el momento de los hechos.

Tras tres intentos presentando Solicitudes en el 

Ayuntamiento  para dicha aclaración:

La respuesta siempre fue la misma que era CULPABLE 

e incluso en la ultima respuesta me recalcaban que ya me 

contestaron en otra ocasión.

No conforme con dicho Atestado y las respuestas 

recibidas, paso a poner dicho caso en manos del letrado 

denunciando el no conforme de mi culpabilidad.

18 meses más tarde en el Juzgado de Alcoy se me 

reconoce el  NO CULPABLE.

Por mi parte ME HUBIERA GUSTADO, que el Ayuntamiento 

de Cocentaina, hubiese tenido un poco de humildad en 

haberme dado la mínima oportunidad de ESCUCHARME y 

valorar mi versión como implicado, pudiendo a ver evitado el 

gasto que me repercutió en su día, tanto en la reparación del 

vehículo como en los gastos de Abogado y Procurador para 

poder llevar dicho caso a los tribunales Gracias que al final 

pude recuperar, todo el dinero que tuve que desembolsar 

en dicho caso.

Antonio Perez Cortes
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Cocentaina aprova uns pressupostos que prioritzen el 
benestar de les persones i la creació d’ocupació
NP Ajuntament de Cocentaina

Lfebrer en sessió plenària el Pressupost Municipal per a 

l'exercici 2017. Aquest document presentat per l'equip 

de Govern ha comptat amb el suport de tots els grups 

polítics representats al consistori (PSPV-PSOE, Col·lectiu/

Compromís, Guanyar i Ciutdatans), excepte el vot en contra 

del Partit Popular.

euros, deixant així un lleuger increment global del 0,72% 

respecte al 2016. Segons el regidor d'Hisenda, Marcos 

Castelló, aquests són uns comptes “realistes i adequats 

a la situació econòmica actual, prenent com a referència 

factors com, l'optimització dels recursos municipals, i el 

control de les despeses”. L'edil de l'àrea s'ha mostrat satisfet 

per poder seguir mantenint o ampliant diverses dotacions 

en matèries tan importants com els serveis socials, la 

promoció econòmica, la participació ciutadana i l'ajuda a 

la dependència.

Els del 2017 han estat uns Pressupostos molt negociats 

i participats, força consensuats amb la resta de formacions 

polítiques. “Fins i tot l'equip de Govern ha volgut deixar 

propostes pròpies fora per tal d'aconseguir un consens 

més ampli i donar cabuda a les propostes de l'oposició. 

Ha sigut un procés molt positiu i ara esperem que aquesta 

complicitat es mantinga. Nosaltres hem complit amb els 

nostres objectius i de fet considerem que els vots positius al 

pressupost ens refermen en aquest sentit i avalen la nostra 

gestió. Amb el Pressupost Municipal del 2017 aprovat, 

d'una forma coral, és moment de treballar tots a una per 

anar materialitzant els diferents projectes. Hem rebut de 

bon grat les propostes, ara també demanem a la resta de 

grups que s'impliquen en la gestió i que ens facen costat 

amb la seua feina. Estem segurs que açò és el que estan 

esperant els veïns i veïnes de Cocentaina de nosaltres”, 

apuntava Marcos Castelló.

La corporació manté una aposta ferma i decidida en dues 

línies especialment: la creació d'ocupació i la promoció 

econòmica i el benestar de les persones.

Pel que fa al primer dels capítols, la Promoció Econòmica 

i creació d'ocupació, en aquest 2017 es mantenen les 

ajudes per a la rehabilitació del centre històric, la qual 

cosa contribueix a la millora de la imatge de la Vila i també 

a la reactivació del sector de la construcció de Cocentaina 

amb la consegüent creació d'ocupació. Es dota d’una nova 

partida de 40.000 per a l'enllumenat en el polígon de les 

Jovades. S'aposta, en la línia de la lluita contra l'atur, pel 

programa d'emprenedorisme C’Crea (25.000 euros) i per la 

participació en tots els programes d'ocupació que parteixen 

de la Generalitat o de la Diputació (Tallers d'Ocupació, Salari 

Jove, EMCORP). S'impulsa amb 12.000 euros el projecte 

del Pla d'acció comercial que es va iniciar en 2016.

D'altra banda, respecte a aquells temes relacionats amb 

el benestar social, també hi ha importants novetats, com 

l'oferta de cursos de violència de gènere en les escoles. 

Es destinen 15.000 euros per a l'aplicació de la Llei de 

Dependència. I creix la partida de Subvencions Socials 

'PEIS', el programa d'ajudes econòmiques individuals per a 

situacions d'emergència o necessitats bàsiques, augmentant 

per la crisi puguen mantenir el seu habitatge habitual en 

propietat. 

Referent a altres actuacions com ara obres, destaquen 

d'Alcoi, en la construcció d'una passarel·la per als vianants 

per a continuar eliminant barreres arquitectòniques i 

de la xarxa d'aigua potable de Poble Nou de Sant Rafael 

També hi ha fons reservats per a reparar l'antiga biblioteca 

del Palau i la graderia del camp de la Morera.

Igualment creixen les partides de Promoció Turística, 

Festes, Tradicions, Medi Ambient i es reforcen els fons 

perquè la Fira de Tots Sants puga seguir creixent, millorant 

i innovant.

Per últim, però no menys important, el regidor Marcos 

Castelló ha volgut destacar el manteniment de la partida de 

nous projectes (millores al centre històric, trinquet, rocòdrom 

cobert...), els quals es portaran avant quan es dispose dels 

diners pertinents, amb romanent, subvencions, etc.., tot 

“si el consens continua i seguim comptant amb el suport 

de la resta de forces polítiques. Esperem que així siga i que 

Cocentaina vaja superant les adversitats i millorant les seues 

infraestructures i els serveis a les persones”.

Cal apuntar que la situació financera de l'Ajuntament 

de Cocentaina, està sanejada, amb un percentatge 

d'endeutament del 15%, una xifra molt positiva si es té 

en compte que el límit d'endeutament és del 75% sense 

autorització del Ministeri, i del 110% amb autorització, i que 

fa que Cocentaina puga créixer, millorar i avançar, inclús en 

temps difícils.
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El PP califica de “nocivos” los presupuestos del PSPV-
PSOE Cocentaina

E
l Partido Popular ha votado negativamente los 

presupuestos presentados por el PSOE para el 

ejercicio 2017. La formación destaca que “son unos 

presupuestos nocivos para el futuro de nuestra localidad 

dado que no se focalizan en la bajada de impuestos, la 

potenciación del turismo y en la reindustrialización que 

necesitamos para frenar la salida de nuestros jóvenes y 

mantener las oportunidades laborales de los ciudadanos”.

La formación destaca la bajada de inversiones reales 

respecto al 2016, aunque matiza que la prioridad debería 

ser una escalonada bajada de presión fiscal, dado que según 

su portavoz, Rafa Montava “vivimos un claro proceso de 

desertificación industrial que es necesario frenar”.

Además matiza que “no se puede hacer una política 

económica y social serias sin objetivos a largo plazo 

y lamentamos que no se haya integrado, ya no en el 

presupuesto, sino como parte del trabajo del equipo 

socialista, un plan cuatrienal de inversiones potenciales 

para Cocentaina”. Los populares ya pidieron en repetidas 

ocasiones dicha hoja de ruta.

Resaltan que “apoyar al comercio pasa por reducir las 

tasas municipales y, en general, cualquier impuesto local, 

más cuando tenemos remanentes de tesorería millonarios a 

final de año que solo son  consecuencia de cobrar de más 

NP Grupo Municipal del Partido Popular

a nuestros vecinos”.

Por último, señalan que al turismo se le asigna una 

cantidad mínima y que las inversiones tienen un claro 

retorno en puestos de trabajo y riqueza. Por ello, piden 

abrir los monumentos durante los festivos además de 

promocionarlos de forma más eficiente.
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El Col·lectiu-Compromís aprova els Pressupostos 
Municipals de 2017

F
a unes setmanes la formació contestana ja va fer 

Municipals de 2017. Segons el seu portaveu Xavi 

Anduix “hem presentat diferents actuacions realitzables 

a càrrec dels pressupostos generals o del romanent, 

les quals es poden dur a terme a curt i mitjà termini”. 

Compromís a l’equip de govern, 18 han estat incorporades 

total o parcialment. Segons Anduix “hem mantingut una 

actitud ferma però dialogant per tal d’incorporar les nostres 

propostes als pressupostos. Entenem que són partides i 

inversions serioses, concretes i realitzables amb voluntat de 

consens amb la resta de la corporació municipal”.

Una de les propostes més destacables és l’adequació dels 

carrers de la Vila (carrer Major i adjacents) on s’ha arribat 

a l’acord de fer un estudi tècnic i econòmic per a després 

incloure aquesta inversió al romanent. També el compromís 

de trobar una solució a la ubicació de Ràdio Cocentaina, 

destinar una partida per a elaborar el projecte del trinquet i 

recursos per tal d’eliminar barreres arquitectòniques.

Altres aspectes demandats pel Col·lectiu-Compromís 

i que s’estan portant a terme o van a incorporar-se els 

propers mesos són el pla Director de la Muralla i del Palau, 

modernització dels pol·lígons industrials, accessibilitat del 

jutjat de pau o valorar la compra de vehicles elèctrics per 

a serveis municipals. També la creació d’una partida per al 

50 aniversari de l’IES Pare Arques, elaborar un Pla Integral 

d’adequació i millora dels passos de vianants i fer una nova 

web municipal i un nou portal de transparencia.

El portaveu de la coalició contestana destaca que “algunes 

de les nostres propostes de moment no han sigut acceptades 

per l’equip de govern, com la creació d’un parc de gossos, 

dotar de sanitaris públics als parcs del Paquito el Chocolatero 

i la zona 4:4, condicionament de la Via Verda, estudi de 

rebaixa de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) o destinar 

recursos per a projectes de cooperació internacional. 

Np Col·lectiu-Compromís

Continuarem insistint per a que es porten a efecte el més 

aviat posible, perquè considerem que són necessàries per 

a Cocentaina”.

D’altra banda la formació contestana insisteix en 

incrementar la dotació pressupostària de promoció turística, 

d’activitats juvenils i infantils o l’aportació a les entitats que 

formen part del Consell de Benestar Social. Segons Anduix 

“aquestes propostes pretenen millorar la vida de les veïnes 

i veïns de Cocentaina. La majoria d’elles són demandades 

per la societat contestana i compartides amb la resta dels 

partits polítics”.

són els nostres pressupostos ni el nostre vot afirmatiu implica 

un xec en blanc a l’actual equip de govern. Sabem d’anys 

anteriors que en moltes ocasions no s’han complit els acords 

adoptats. Estem parlant d’un pressupost superior als 10 milions 

d’euros que s’han de gestionar amb transparència, eficiència 

i eficàcia. La nostra feina serà vetllar per a que així siga”. 
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S’inicia la primera fase per a la modificació integral de 
les instal·lacions del Camp de la Via
Np Ajuntament Cocentaina

J
a  han començat al Poliesportiu Municipal de Cocentaina 

les obres per a la reforma integral de les instal·lacions 

de l'anomenat Camp de la Via. Recordem que aquest 

projecte es va aprovar en el Plenari Municipal el passat mes 

d'agost, després de més de 6 anys de negociacions i de 

reivindicacions per part de diferents col·lectius d'esportistes 

locals.

El projecte de reforma integral està dividit en dues fases, 

precisament aquesta setmana s'han iniciat ja els treballs 

sobre els terrenys per completar la primera de les fases, la 

més urgent i necessària. En aquesta primera fase (valorada 

en uns 500.000 euros) s'instalarà una graderia (part d'ella 

coberta), s'acometran els complicats treballs de contenció 

de terres i talussos i es procedirà a la reconversió del camp 

de terra a gespa artificial. 

L'alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa, acompanyada 

pel regidor d'Esports Saül Botella i el cap de les obres van 

visitar el lloc en el dia de l'inici dels treballs. Estepa va 

voler conéixer de primera mà les primeres actuacions, tot 

recordant que aquest és un projecte molt important per als 

esportistes contestans i el qual ha format part de l'agenda del 

Govern local des de fa molt de temps. “Tant els esportistes 

i les esportistes de Cocentaina com els meus companys en 

el Govern han treballat de valent durant molts anys perquè 

aquest projecte fora una realitat. El temps ens ha donat la 

raó que hem estat defensant durant tot aquest temps al 

respecte d'aquest projecte, és cert que ens haguera agradat 

fer-lo abans, però pels motius que tots coneixem hem hagut 

d'esperar més temps. El que ara importa i hem de destacar 

és que els treballs ja han començat. Ara és una molt bona 

notícia que les obres estiguen en marxa i esperem que 

seguisquen a bon ritme per acomplir els terminis. Recordem 

que el projecte complet compta amb un pressupost de més 

d'un milió d'euros, i que aquesta primera fase (ja iniciada 

i valorada en 500.000 euros) serà sufragada amb diners  

provinents del romanent positiu de la Tresoreria, no havent 

de fer front a cap préstec per a poder completar-la.  Una 

actuació que revertirà múltiples beneficis a la gestió del 

Poliesportiu Municipal i, a la fi, a la pràctica dels diferents 

esports”, apuntava l'alcaldessa Mireia Estepa.

Els contestans i contestanes donen 2,5 tones de roba i 
calcer a Càrites

L
es empreses Arropa València i Koopera, pertanyents 

a Cárites Diocesana de València, han arreplegat a 

Cocentaina durant 2016 2.560 tones de roba i calcer 

per mitjà dels 8 contenidors repartits per la localitat i les 

seues pedanies. Es tracta d'un 27% més que el 2015 

i gràcies a la solidaritat dels contestans i contestanes, 

s'ha contribuït a la contractació de 40 persones amb risc 

d'exclussió social i a la notable reducció d'emissions de CO2 

a l'atmòsfera. Càritas comercialitza la roba de segona mà en 

la xarxa de botigues Koopera-Store en el què és el projecte 

més gran d'inserció laboral de la Comunitat Valenciana per 

a aquest sensible segment de la població.

Càritas ha remés a l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa, un escrit agraint la gran implicació dels ciutadans 

i ciutadanes que han dipositat més de 2,5 tones de roba i 

calcer als contenidors que els permet desenvolupar aquesta 

funció social.

NP Ajuntament de Cocentaina

Els contenidors de roba i calcer de Cocentaina es troben 

a les pedanies d'Alcúdia i dels Algars; al carrer del Convent, 

Justo San Salvador, Carrera Font d'Edra, Plaça El Tinte, Plaça 

Teular i Avinguda de Xàtiva.
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El Subdirector General d’Infraestructure Educatives i 
l’Alcaldessa de Cocentaina es reunixen per parlar de la 

NP Ajuntament de Cocentaina

E
l subdirector general d’Infraestructures Educatives 

ha rebut en Conselleria a l’alcaldessa de Cocentaina 

per parlar de les obres d’unificació del Bosco. A la 

reunió també han acudit el diputat autonòmic, Rafa Briet, la 

directora del CEIP i l’arquitecte municipal. Aquest encontre 

respon al compromís de Mireia Estepa i Rosana Soler d’estar 

en permanent contacte amb la Conselleria d’Educació i 

vigilar que els terminis del projecte es complien. En la reunió 

el subdirector general ha informat que tots els projectes 

redactats per CIEGSA durant l’anterior govern precisen 

de ser revisats, ja que s’han trobat amb deficiències que 

han ajornat els inicis de la construcció d’alguns centres 

perquè el projecte no respectava el codi tècnic urbanístic 

en vigor. El senyor García ha exposat que el projecte del 

Bosco serà avaluat a partir del segon trimestre del 2017 i 

que preveu tancar l’any amb la revisió finalitzada, vist que el 

projecte no és massa complicat. Açò implica que les obres 

d’unificació es voran ajornades fins a mitjans del 2018, 

amb el compromís de la Direcció General d’Infraestructures 

Educatives d’actuar amb rapidesa perquè entenen que 

aquesta necessitat porta més de 27 anys reivindicant-se i 

que l’Ajuntament de Cocentaina ha fet tots els deures per 

facilitar la feina de Conselleria. L’alcaldessa lamenta que les 

obres s’hagen d’ajornar un any més i reitera que “seguiré 

sol·licitant reunions periòdiques per a garantir que les 

obres es facen, entenem que cal revisar el projecte i que 

Conselleria s’ha trobat amb moltes sorpreses de l’anterior 

govern, però els nostres xiquets i xiquetes necessiten la 

unificació del Bosco ja i és la meua responsabilitat lluitar per 

a aconseguir-la”. Mireia Estepa ha quedat en tornar a parlar 

amb el subdirector general a finals d’abril per a conèixer 

l’estat de revisió del projecte de l’escola. Paral·lelament i des 

de novembre del 2016 s’està demanant una reunió amb el 

Conseller Vicent Marzà, que encara no ha contestat, amb la 

intenció de transmetre-li personalment la necessitat i el dret 

que tenen les famílies contestanes, el claustre i, sobretot, 

l’alumnat d’estudiar a un centre únic que no tinga dos edificis 

separats per 800m.
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L’alcaldessa de Cocentaina nomenada membre del Consell 
de l’Aigua de la Demarcació
Np Ajuntament Cocentaina

El’Assemblea d’usuaris de la Confederació Hidrogràfica 

del Xúquer on es van escollir als representants del 

Consell, Mireia Estepa va ser votada amb altres 8 candidats 

més per a representar als usuaris.

El Consell de l’Aigua és el màxim òrgan de participació 

de la conca i la seua principal funció és promoure la 

informació, la consulta i la participació pública en el procés 

de planificació hidràulica, així com la protecció de les aigües, 

l’ordenació, explotació i tutela del domini públic hidràulic.

L’alcaldessa de Cocentaina es mostrava contenta amb el 

nomenament i comentava “des d’aquest lloc treballaré junt 

amb la resta de membres del Consell per millorar la qualitat 

d’un recurs natural de vital importància com són les nostres 

aigües, amb l’objectiu de fer possible una relació saludable 

entre l’aprofitament humà de les aigües i el respecte al medi 

ambient.” 

L’alcaldessa de Cocentaina es reunix amb el diputat del 
Cicle Hídric per a buscar solucions a la terbolesa de l’aigua
Np Ajuntament Cocentaina

L
’alcaldessa de Cocentaina i l’arquitecte tècnic municipal 

es van desplaçar el dijous 16 de febrer fins a Alacant per 

a reunir-se amb el Diputat del Cicle Hídric i transmetre-

li els problemes de terbolesa que està presentant l’aigua 

d’alguna zona de la Vila Comtal.

L’episodi de pluges de desembre i el temporal de neu 

i vent de gener van provocar que el pou de la Querola 

subministrara aigua amb partícules de fang als domicilis 

contestans, a causa d’unes filtracions produïdes per un 

moviment de terres subterrànies. Des d’eixe moment el 

departament tècnic ha treballat intensament per resoldre el 

problema però calen algunes mesures majors per previndre 

aquesta situació. La solució que plantegen els tècnics del 

Cicle Hídric consisteix en la implantació d’una planta de 

aquest motiu que Mireia Estepa ha sol·licitat al senyor Sáez 

que Diputació col·labore amb la despesa: “es tracta d’una 

forta inversió econòmica que servirà per a garantir la qualitat 

de l’aigua que consumim els contestans i per a previndre 

situacions naturals com les que han ocorregut, per tant, 

és de vital importància comptar amb el suport i l’ajuda de 

Diputació.” Per la seua part, el diputat ha acordat tornar a 

reunir-se amb ells passades dos setmanes i estudiar a fons 

problema i solució.
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En marxa el Taller d'Ocupació "Cocentaina Actua"
Maite López Roca. Directora Taller d´Ocupació

E
l Taller d'Ocupació “Cocentaina Actua”, que depèn de 

l'Ajuntament de Cocentaina, va iniciar la seua activitat 

mesos i finalitzarà el pròxim dia 29 de desembre de 2017. En 

el projecte participen un total de 10 alumnes treballadors a 

més d'una directora i professora, un professor i una auxiliar 

administrativa que formen l'equip directiu docent i de suport.

La seu del taller d'ocupació està situada a les instal·lacions del 

Centre Social Real Blanc, centre que compta amb instal·lacions 

homologades i tot l'equipament i els mitjans necessaris per 

a impartir les formació teòrica i pràctica de l'especialitat.

L'objectiu del projecte és formar l'alumnat professionalment 

per a l'ocupació en l'especialitat d'atenció sociosanitària a 

persones al domicili, dotant-los de tots els coneixements, 

les destreses i les habilitats necessàries per a acomplir 

l'ocupació. L'alumnat, una vegada finalitzat el projecte 

i completada la seua formació, obtindrà el certificat de 

professionalitat d'Atenció Sociosanitària a persones al 

domicili (SSCS0108), titulació que els acreditarà per a 

exercir la professió.

A més, durant el projecte, s'impartirà formació 

complementària de caràcter modular relativa a prevenció 

de riscos laborals, alfabetització informàtica, inserció laboral, 

sensibilització medi ambiental i en igualtat de gènere. Per a 

l'alumnat que no haja aconseguit els objectius d'Educació 

Secundària Obligatòria s'organitzaran programes específics 

amb la finalitat de completar aquesta formació.

A partir del mes de març, està previst que l'alumnat realitze 

les pràctiques corresponents a l'especialitat amb una rotació 

pels diferents recursos d'atenció a persones en situació de 

dependència que hi ha al municipi: SAD municipal, Respir, 

Tapis, Novaire i Afama, amb la finalitat que adquirisquen 

l'experiència professional necessària per a l'acompliment de 

l'ocupació de cara a afavorir la seua futura inserció laboral.

El projecte compta amb una subvenció global màxima del 

destinada a altres despeses necessàries per a realitzar-lo.

Nou programa del departament de Promoció Econòmica 
per donar suport en 2017 al creixement i consolidació de 
les Pymes i autònoms de Cocentaina i la comarca

D
es del Departament de Promoció Econòmica s’està 

impulsant un programa de gestió de Pymes, per tal 

de donar suport, assesorament i formació a aquelles 

petites empreses i autònoms de la localitat i comarca. 

L’objectiu és aconseguir la consolidació d’aquelles 

empreses de recent creació així com el creixement 

d’aquelles ya consolidades. Tractant qüestions que poden 

interessar a qualsevol empresa, independentment de les 

seves característiques.

Les jornades i tallers es portaran a terme els dimarts de 

la Casa de la Joventut. 

 El programa està dividit en tres blocs, els cuals es poden 

realitzar conjuntament o per separat depenent dels que 

puguen interessar. 

La programació és la següent: 

BLOC I: GESTIO DE  PYMES (ABRIL 2017): on es tractaran 

temes relacionats amb les obligacions fiscals y contables, 

contractació laboral, protecció de dades y riscos laborals. 

BLOC II: CREIXEMENT DE PYMES (MAIG 2017): 

s’abordaran matèries sobre oportunitats al context europeu, 

promoció de la indústria 4.0, internacionalització i venda on 

line Aixa com propietat industrial. 

BLOC III: MOTIVACIÓ DE PYMES (JUNY 2017): es 

parlarà sobre el Fluxos d'efectius i administració del temps, 

Mercadotècnia i vendes així com  Serveis al client i l¡efecte 

“Apalancament” y Sistemes i equip.

Tota la informació es pot trobar a la web  www.cocentaina.

es o al Departament de Promoció Económica a la primera 

planta de l’Oficina Tècnica  (Cr Sant Cristòfol, 6-8).
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Col·lectiu-Compromís proposa un pla de modernització 
per als polígons de Cocentaina
Np Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu-Compromís aposta per modernitzar els 

polígons industrials de Cocentaina. I en aquest sentit, 

des de la formació han presentat una iniciativa al ple 

municipal per millorar les àrees empresarials del municipi. 

El regidor Jordi Pla afirma que “s’ha de dotar del mínim 

necessari per a ser competitius en els temps actuals per 

resoldre els problemes que moltes empreses tenen”.

Segons explica Pla, “actualment la planificació i la 

modernització tecnològica dels polígons industrials 

és deficient i tenen moltes carències tecnòlogiques i 

d’infraestructures”.

Pla subratlla que “cal voluntat real per facilitar la 

consolidació i el creixement de la indústria productiva 

a Cocentaina i apostar per polítiques que fomenten el 

dinamisme econòmic i la creació d’ocupació al nostre poble”.

D’aquesta forma, des del Col·lectiu-Compromís proposen 

la creació d’un projecte potent per concórrer, quan siguen 

publicades, a les ajudes de la Conselleria d’Economia 

Sostenible mitjançant un equip transversal de tècnics 

municipals. Des de la coalició contestana insten a elaborar 

un ampli estudi que visualitze l’estat real de les zones 

industrials per planificar la seua reparació i modernització 

més enllà de les ajudes d’institucions supramunicipals.

A més a més, aposten per crear una metodologia de treball 

a través de l’Agenda 21 amb els diferents actors involucrats. 

Així com, tindre en compte les aportacions de la Plataforma 

per la Reindustrialització Territorial.

En definitiva, Pla destaca que “és fonamental una 

planificació seriosa per millorar les zones industrials i 

comptar amb un ampli estudi per modernitzar les àrees 

empresarials. És imprescindible tindre en compte el 

document de Sòl Industrial de Qualitat elaborat per la 

Plataforma de la Reindustrialització i comptar amb la 

presència i la participació de l’empresariat per conéixer de 

primera mà la situació i fer un correcte seguiment per tindre 

uns polígons del segle XXI”. 

Xavi Anduix: “Cocentaina ha d’aprofitar el potencial de 
la Mariola
Np Col·lectiu-Compromís

“C
ocentaina ha d’aprofitar el potencial a la Serra 

de Mariola”, ha afirmat Xavi Anduix, portaveu del 

Col·lectiu-Compromís a l’Ajuntament, després de 

la reunió mantinguda amb el Director-Conservador del Parc 

Natural de la Mariola.

El regidors de la coalició Xavi Anduix i Jordi Pla han 

mantingut una reunió amb el Director-Conservador del 

Parc Natural de la Serra de Mariola, Salvador Palop. En 

aquest encontre, els dos regidors contestans han destacat 

la seua aposta per la Mariola com a un element fonamental 

per al futur de Cocentaina. Una reunió positiva per tal 

d’intercanviar perspectives i opinions, segons infomen des 

de la formació.

Des del Col·lectiu-Compromís aposten decididament 

per la Serra Mariola com una font d’oportunitats per 

a Cocentaina. “La marca Mariola aporta oportunitats 

mediambientals, econòmiques, turístiques i agroalimentàries 

per a Cocentaina, sempre des del respecte a l’entorn, el 

paisatge tradicional i la sostenibilitat”, ha explicat Anduix. Cal 

recordar que Anduix és l’actual president de la Junta Rectora 

del Parc, un òrgan consultiu on estan representats tots els 

agents socials dels 7 pobles que formen part de la Mariola.

“La Mariola forma part de la nostra identitat col·lectiva 

de poble i hem de posar tots els mecanismes per mantenir 

la seua qualitat ambiental. També és prioritari apostar 

per la marca Mariola per a promoure l’oferta turística i els 

productes agroalimentaris del nostre poble i la cooperació 

efectiva amb la resta de municipis”, ha conclòs Anduix.

A més a més, el Director del Parc acompanyat per Pla i 

Anduix s’han interessat pels danys de les recents pluges, 

l’estat de les fonts i camins, els aqüífers, la reforestació a 

les vessants del Castell de Cocentaina, el senders, el pla 

de prevenció d’incendis i l’aprofitament de la biomassa al 

Parc Natural. 
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Obert el concurs del cartell anunciador de la Fira de Tots 
Sants 2017
Departament Fira de Tots Sants

A 
partir del  dia 1 de març, ja es poden  presentar treballs 

per al Concurs del cartell anunciador de la Fira de Tots 

Sants 2017.  Una edició més s’ha optat pel sistema de 

concurs, amb l’objectiu de difondre més enllà la imatge de 

la Fira de Cocentaina.  La passada edició es van presentar 

fins i tot treballs prevenients d’altres països.  

Ja fa més d’una dècada que cada any s’incrementa el 

nombre de treballs presentats. Amb un premi de 1.000 

euros, el Consell de Fira presidit per la regidora delegada 

Mariona Carbonell conformaran el jurat que triarà l’obra 

guanyadora.  Aquest  Jurat, per a elaborar la seva proposta 

de concessió del premi, valorarà, a banda de la concepció, 

la qualitat gràfica o plàstica, l'eficàcia anunciadora i les 

condicions de reproducció.

La temàtica de les obres ha de ser la FIRA DE TOTS SANTS 

i els treballs han de ser originals i inèdits, no s'han d'haver 

presentat en altres concursos i no han d'implicar, en tot o en 

part, còpia o plagi d’obres publicades pròpies o d’altres artistes

de juny a les 14:00 hores .

Les obres es presentaran al SIC (Servei d’informació 

ciutadana), que es troba en l’ajuntament de Cocentaina. 

Per a sol·licitar  o tindre més informació, cal dirigir-se al 

departament de Fira, entrar en la web www.cocentaina.es i 

enviar un e-mail a info@firadecocentaina.org.
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Milagro Vicent Montava compleix 100 anys

E
l dimarts 7 de febrer, Cocentaina celebrava el centenari 

d’una veïna seua, Milagro Vicent Montava complia  

ni més ni menys que 100 anys. Una celebració on 

varen participar els regidors del consistori local encapçalats 

per l’alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa qui es varen 

desplaçar al domicili de Milagro per a felicitar-la en nom 

de tot el poble. Milagro Vicent, ha sigut una dona molt 

treballadora i a més coneguda al poble ja que durant molt 

anys, participava en tota l’activitat que es feia al Patronat i 

formava part del quadre d’artistes del grup de teatre, a més 

de donar la doctrina als xiquets. En declaracions a Ràdio 

Cocentaina, Milagro deia que “estava molt bé i molt contenta 

per que havia tingut moltes visites i totes agradoses”. Inclòs 

assenyalava que havien anat a veure-la molta gent que 

ella no esperava i que estava molt contenta de la visita de 

l’alcaldessa que li havia portat un ram molt bonic.

Tota una vida plena de records...100 anys!!! Ella recorda 

que la seua vida l’ha passada de jove anant al Patronat on 

donava la doctrina al xiquets. A més recordava que les mares 

confiaven molt en ella i deixaven que els seus fill anaren 

a qualsevol lloc amb la seua companyia. Va ser actriu del 

Patronat i amb una gran somriure comentava que sempre 

feia papers de dona amb caràcter, de roïna. I allí al Patronat 

va conèixer al seu marit que era tramollista i com anècdota 

s deia que el seu home li va dir que l’havia enganyat per 

que a ell li va agradar el fort caràcter que tenia damunt de 

l’escenari però que en el seu dia a dia no era així.

Milagro amb enyorança deia a Ràdio Cocentaina que 

la vida abans era millor que ara per que no hi havia tanta 

malicia. Ella se’n recorda amb molta estima de tots els seus 

veïns tant de la placeta la Creu, com de la placeta de Sant 

Pere que es on ha transcorregut la seua vida. Però sobre 

tot estava molt agraïda a la seua família, a la filla, el gendre 

i les dos netes per com la cuiden. 

En aquest dia tan especial, Milagro va estar acompanyada 

per la seua família i fins i tot van anar els xiquets del col·legi 

Sant Francesc d’Assis. 

Segons ens deia la seua filla Mila, Milagro és una dona 

molt independent i encara que no pot caminar controla el 

que és el comandament de la tele i com que ha perdut un 

poc d’audició es posa els auriculars per a poder estar al dia 

del que passa. A Milagro la mou la fe tots els dies, segueix 

la missa i el rosari tant per la ràdio com per la televisió. Tots 

els dies s’alça per que diu que aixà la fa viure més i a part 

d’asear-se diu que te que fer coses. Qualsevol diria que te 

100 anys!!!.

En 100 anys són moltes les vivències de Milagro, una fidel 

testimoni del pas del temps, de l’evolució de Cocentaina, 

una font viva de la nostra història.

Milagro va deixar embelesats a tots els qui la visitaren 

eixe dia, de fet Mireia Estepa, l’alcaldessa de Cocentaina 

destacava que “és una gran alegria poder compartir aquestes 

efemèrides amb les nostres veïnes i veïns i especialment 

estic encantada al veure l’energia que te l'homenatjada”

Moltíssimes felicitats Milagro...no tots compleixen 100 

anys i a seguir vivint...fins que Déu vullga!!!

Redacció. Fotos: Fletxa
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Finalitza la campanya de l’oliva amb 750.00 quilos 
recol·lectats

L
a Cooperativa Agrícola de Cocentaina ha donat per 

finalitzada la campanya de l’oliva d’aquesta temporada 

i el seu gerent José Vicente Esteve destacava que ha 

sigut una campanya curta en quilos ja que s’han recol·lectat 

750.000 quilos, per culpa de la sequera que hem patit, una 

quantitat molt per baix a la de l’any passat. 

José Vicente Esteve comenta que la qualitat del producte 

recol·lectat ha sigut màxima gracies a que l’oliva no ha patit 

la plaga de la mosca, i això s’ha traduït en un oli de gran 

qualitat.

Cal ressaltar també que si be ha sigut curta en quilos, sí 

que s’ha allargat el temps de recol·lecció, ja que en eixe 

temps hem tingut molt mal oratge. Tanmateix, eixes pluges 

i neu son beneficioses per a la pròxima campanya ja que 

s’ha trencat el cicle de sequera i els arbres son els grans 

beneficiats.

A la tenda de la cooperativa ja esta a la venda l’oli 

d’aquesta campanya. 

La Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 
Cocentaina ha donat a conèixer el calendari fester per a 
aquest 2017

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina han donat a conèixer el calendari fester 

per a aquest 2017.

Unes activitats que s’iniciaran de forma oficial al mes de maig, 

amb els actes habituals per commemorar l’Elecció i Proclamació 

de Sant Hipòlit com a patró de Cocentaina, i culminaran el 

7 de desembre amb la tradicional 'Olleta de la Puríssima'. 

Per davant tindrem, entre altres coses, les paelles, (el 27 

de maig),  la Publicació (dissabte 24 de juny), la Presentació 

de Càrrecs i Cartell al pati del Palau Comtal (dissabte 1 de 

juliol) o la Presentació de la Revista també al Pati del Palau 

(divendres 14 de juliol). Els dies 5 i 6 d’agost tindrem els Comptes, que donaran pas a la Setmana Festera,  i les festes 

es portaran a terme entre el 10 i el 14 d’agost. 

Tot i que estem a març, les filaes ja treballen de valent 

en quest any fester on la trilogia contestana celebrarà el 75 

aniversari de les filaes Bequeteros i Mudèjars.

Tanmateix, les filaes de càrrec, es troben immerses en 

aquest any tan especial: Gentils, capitans cristians amb 

Sergio Moncho; Cavalleria Ministerial, amb Sergio Navarro 

com a abanderat i en el bàndol moro, la capitania de la 

Guardia Jalifiana amb Jaime Pérez i la Llana que ostenta la 

bandera mora en el jove Christian Molines.
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Inaugurats els locals de Càritas de la parròquia de Santa Maria

C
om ja vàrem publicar en l’edició passada, la parròquia 

de Santa Maria de Cocentaina està duent a terme 

diverses obres per a la rehabilitació dels locals 

parroquials, ubicats al carrer Sant Hipòlit, per tal d'adequar 

les diferents estances dels mateixos.

Els treballs s'estan realitzant en diferents fases i se centren 

en una actuació integral de la part de l'habitatge que recau 

al conegut 'Carrer Dolors'. D'aquesta manera s'ha efectuat el 

canvi de bigues, la creació de nous tabics i la renovació de 

la instal·lació elèctrica al mateix temps que s'ha pensat una 

nova distribució per a cadascuna de les plantes de l'immoble.

Recordem que el diumenge 29 de gener, després de la 

missa de dotze, es va inaugurar un xicotet oratori que s'ha 

habilitat en l'esmentada primera planta dels locals, és un 

espai per als xiquets en el qual s’ha col·locat una imatge de 

la Mare de Déu de l'escultor Agulló de Cocentaina i un Crist 

Crucificat que ha pintat Inma Ribelles per a aquesta estada.

Doncs bé, el cap de setmana del 11 i 12 de febrer es van 

obrir al públic la part destinada a Càritas Parroquial, que 

te l’entrada des del carrer Dolors, preservant així un poc la 

intimitat dels usuaris de Càritas que ja no entraran pel carrer 

sant Hipòlit sinó que ho faran pel carrer Dolors. Per la seua 

banda, els júniors també han inaugurat els seu espai dintre 

d’aquesta gran casa i entraran pel carrer sant Hipòlit i no pel 

carrer Dolors. Els júniors s’han adequat les seues estances, 

se les han pintades i arreglat, allí és el punt de trobada de 

molts xiquets, l’inici del camí cap a Jesús.

Amb tot, quan estiguen les obres completament finaltzades 

es farà una inauguració general de tots els locals. Indicar 

que les obres dels locals parroquials de Santa Maria estan 

sent possibles gràcies al suport econòmic dels feligresos per 

mitjà de col·lectes extraordinàries, rifes promogudes pels 

Juniors i donacions de particulars.

Redacció. 

Eduardo Rengel, Consiliari Junior de la zona de la Mariola

C
ocentaina va acollir a principi d’aquest mes de febrer 

l'Assemblea General dels Júniors Moviment Diocesà. 

Una vegada més, els representants dels centres es van 

reunir amb l'objectiu de debatre i prendre decisions sobre 

els assumptes de major rellevància per al dia a dia. Durant 

la jornada es va presentar l'Informe Econòmic, en el qual 

s'inclouen el balanç del 2016 i el pressupost del 2017 així 

com el pressupost extraordinari per a l'organització de la 

"Trobada Diocesana d'Educadors 2miliPico". Una Jornada 

que fou molt enriquidora per als Júniors al tindre a tots els 

cap de centre a Cocentaina.

Però a més a més, també va tindre lloc l’Encontre 

d’Educadors de la nostra Vicaria a Xàtiva on es va treballar 

el tema de la identitat júnior. I en aquesta jornada de treball 

el retor de Santa Maria, Eduardo Rengel va ser anomenat 

Consiliari de la zona de la Mariola amb la imposició de la 

panyoleta que açò pertoca. 
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Dia mundial de la Ràdio

ERàdio per part de la UNESCO l’any 2011, coincidint 

amb la data de creació l’any 1946 de la ràdio de les 

Nacions Unides (ONU). Des la UNESCO s’afirma que cal 

considerar a la ràdio com un mitjà de comunicació de baix 

cost, especialment apropiat per arribar a les comunitats 

allunyades i a les persones vulnerables com analfabets, 

persones amb discapacitat, dones, joves o persones amb 

pocs recursos, que a més ofereix una plataforma per 

intervenir en el debat públic, independentment de quin siga 

el nivell d'educació dels oients. 

La ràdio exerceix, així mateix, un paper important i 

específic en la comunicació en situacions d'emergència i 

en les operacions de socors pel fet de ser un dels mitjans 

més assequibles i accessibles. 

D'altra banda, els serveis radiofònics de la ràdio estan 

experimentant canvis en el context actual de convergència 

dels mitjans de comunicació, i adopten noves formes 

tecnològiques, com la banda ampla, els telèfons mòbils i 

les tauletes. No obstant això, segons la UNESCO, avui en 

dia, prop de mil milions de persones no tenen encara accés 

a la ràdio. 

És per això, i amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, es 

vol posar més que mai en valor la funció i la repercussió de 

la ràdio local. Perquè som els mitjans que més s’apropen a 

La ràdio del poble, Ràdio Cocentaina, al mes d’abril 

casa per informar, acompanyar i entretindre als oients i amics 

de Cocentaina i comarca. 

de tots els esdeveniments que s’han produït al nostre poble, 

ha estat al costat de les entitats, de les persones...per 

aquesta casa ha passat molta gent que amb les seues veus 

i els seus programes li han donat continuïtat, vida.

També, aquesta casa ha sigut (i és), diana viva política, 

perquè sense saber s’opina i de vegades sabent, s’amaga el 

que no convé dir...però en fi. A dia d’avui  i com bé saben, 

perquè ha estat reivindicat en altres publicacions i fins i tot 

en els Nanos, la ràdio es troba en en una ubicació gens 

favorable, si bé va començar en aquest edifici d’una antiga 

escoleta,  la situació i normatives d’avui en dia no son les 

canvi d’ubicació seria favorable per apropar, més si cap, la 

ràdio als oients.

No sabem quin és el futur de Ràdio Cocentaina, però si 

que tenim clar quin és present de la ràdio i nosaltres, com 

a treballadors i receptors directes dels nostres oients, sí que 

sabem quina ràdio volem.

En la ràdio hi ha molt per conèixer i aprendre,des 

del 107,9 de l'FM desitgem als companys i oients que 

tingueren un bon dia de la ràdio i els agraïm de tot cor, el 

que compartiren amb nosaltres dita efemèride i el que dia 

darrer dia, sintonitzen el 107.9 de la FM!! De moment...ens 

seguirem escoltant.

Per molts anys de ràdio!
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El nostre Palau, cada vegada més conegut
Regidoria de Patrimoni Cultural – Museu Municipal Palau Comtal

D
es del nomenament com a Museu Municipal de la 

Comunitat Valenciana de les dependències visitables 

del Palau Comtal i d’altres per a l’administració 

d'aquest, segons resolució de 7 de març de 2011 de la 

Conselleria de Cultura i Esport, s’ha intentat fer un seguiment 

de les visites, de les activitats relacionades i la difusió del 

patrimoni cultural en general.

El Museu Municipal del Palau Comtal s’inclou dins de la 

categoria de museus/monuments en la qual es combina 

la custòdia i posada en valor dels fons museístics i les 

dependències visitables pels seus elements arquitectònics 

i artístics més rellevants (Sala Daurada, Capella de Sant 

Antoni, Sala del Paraigua, Sala d’ambaixadors...)

Actualment, hi ha dos procediments per a poder visitar les 

instal·lacions museístiques del Palau Comtal. La principal, 

mitjançant l'entrada lliure a l’edifici dins de l’horari establert 

o, prèvia consulta d’horaris i/o sol·licitud a la tècnica de 

Patrimoni Cultural, via telefònica o per correu electrònic.

Les visites s'anoten en un llibre de registre en el qual 

es recull la informació següent: data de la visita, hora i 

duració, nombre de visitants, si es tracta d’un grup i tipus 

(escolars, associacions, grup turístic, etc.), pagament de 

l’entrada i procedència. Així mateix, s’ha posat a disposició 

dels visitants un llibre de visites perquè valoren el servei i 

les instal·lacions, entre altres valoracions que consideren 

convenients.

A hores d’ara no hi ha servei de visites guiades per a 

tot el públic que ho sol·licita, a excepció d’associacions 

culturals sense ànim de lucre, col·legis que demanen el 

servei directament, és a dir, s’atenen aquelles sol·licituds 

d’organismes o entitats en les quals no hi haja un 

intermediari que obtinga un benefici econòmic. Aquestes 

visites les realitza la tècnica en Patrimoni Cultural segons la 

seua disponibilitat horària.

L’horari de l’any 2016 ha sigut el següent:

Dimarts, dimecres, divendres i dissabte

i de 17:00 a 20:00 hores.

Dijous de 17:00 a 20:00 hores.

Diumenge, dilluns i festius habitualment el Museu està 

tancat per a les visites, com també durant el període de 

vacances del personal. Excepcionalment s’han ates les 

sol·licituds d'alguns grups d’entitats culturals fora d’aquest 

horari. També durant el període de Nadal, Cap d’Any i Reis 

hi ha un horari especial per a poder visitar el Museu i les 

exposicions.

Per a comprendre l'evolució del registre de visitants al 

Museu del Palau Comtal s’aporta informació dels dos anys 

anteriors. Les dades recollides s’han desglossat en xifres 

totals per mesos, per tipus de visitants, dies de la setmana, 

participació en activitats generades pel propi museu, etc. 

No s’han inclòs els usuaris de les activitats no museístiques 

o d’altres usos de l’edifici, ni dels visitants durant els dies 

de Fira per a la qual s’ha estimat un total d'11.754 visitants 

durant els quatre dies de celebració.

Quadre general del total de visites de l’any 2014 al 2016

283 visitants són el resultat del projecte de visites guiades i 

teatralitzades promogut per la Regidoria de Turisme

-Aquesta xifra es correspon als assistents a tres conferències 

impartides amb motiu de la celebració del mes internacional dels 

monuments i dels museus

L’any 2014 es realitzaren exposicions, tallers didàctics 

i conferencies relacionades amb el museu i les seues 

activitats, motius pels quals les xifres de visitants d'usuaris 

són més elevades.

L’any 2015 gairebé no es realitzaren activitats de divulgació 

del museu i del patrimoni cultural a excepció de les Jornades 

de Portes Obertes al mes de maig. 

Durant l’any 2016 tan sols s’organitzaren activitats al 

voltant del mes internacional dels monuments i dels museus, 

per això l’augment d’usuaris/visitants d’aquest any s’ha degut 

quasi exclusivament a l’interès per visitar i conèixer l’edifici, 

a la millor informació proporcionada sobre les possibilitats de 

la visita, al compliment de l’horari i al seguiment d'aquest.
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Quadres tipus de visitants i procedència 2014 a 2016

1041 corresponen a escolars que participaren en les activitats 

didàctiques

92 per assistència a conferències

Estadística mesos/tipus de visita (Museu, exposicions i 
participants en activitats) 2014, 2015 i 2016

Estadístiques de freqüència visites per dies de la setmana, 
anys 2014, 2015 i 2016

» Tallers escolars exposició dels fòssils

® Jornades de Portes Obertes i altres

Estadístiques tipus de grups de visitants, anys 2014, 2015 
i 2016

També s’inclouen usuaris de les activitats, grups universitaris o 

associacions culturals sense ànim de lucre

En l’apartat de particulars també estan inclosos els 

xiquets que acompanyen els adults, quantitats que no 

s’han presentat per separat ja que es tracta de xifres 

poc significatives, mentre que quan les visites han sigut 

expressament d’aquest tipus està previst en el grup 

d’escolars.

Els diferents quadres d’estadístiques mostren unes pautes 

relacionades amb l’interès que els visitants/usuaris tenen 

del Museu del Palau Comtal, les quals es poden resumir 

en els punts següents:

cultural es constata una major presència de públic local 

i comarcal que s’interessa pels continguts històrics i 

patrimonials del Museu/Monument.

donar un millor servei al visitant, com es pot observar en les 

dades presentades de l’any 2016.

del Palau Comtal manifest en el llibre de visites, en el qual 

l'usuari expressa lliurement la valoració del contingut com 

la forma de presentar-lo i custodiar-lo.

La Regidora de Cultura i Patrimoni, Marcela Richart 

Carbonell, valora molt positivament aquestes xifres, les quals 

demostren que el Museu del Palau Comtal es prou visitat, 

tant per la gent de Cocentaina i d’altres llocs de la Comunitat 

Valenciana, de l’Estat Espanyol i d’altres països. Aquests 

resultats són una mostra de la gran tasca de divulgació del 

nostre patrimoni que està portant-se a terme, la qual moltes 

vegades passa desapercebuda, però aquesta s’evidencia 

amb l’estudi estadístic que recentment s’ha realitzat. Al 

mateix temps, es congratula que pròximament aquest 

monument emblemàtic es podrà visitar diumenges i festius, 

idea que ve treballant-se des de feia molt de temps i que 

per fi es podrà aconseguir.
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XVIII Mostra de Teatre Amateur Vila de Cocentaina
Text: Joan Jover i Domínguez. Fotos: José Domenech

F
ebrer és el mes del teatre a Cocentaina. Un any més, el 

Centre Cultural el Teular va alçar el teló per a celebrar 

la divuitena edició de la Mostra de Teatre Amateur Vila 

de Cocentaina, que organitza Teló Teatre sota la presidència 

de Maruja Giner Sanz.

La Mostra d’enguany és molt més especial que mai, ja 

que Teló Teatre celebra aquest any el 50 aniversari de la 

seua fundació, per la qual cosa estan preparant una sèrie 

d’activitats que aniran desenvolupant-se al llarg de l’any, per 

a celebrar com cal aquesta commemoració.

La Mostra va començar el dissabte dia 4, amb el grup de 

teatre, “Pla i Revés” d’Altea, que ja actuaren en la Mostra 

de 2014. L’obra que van interpretar, “Ferran” (tanto monta... 

monta tanto), escrita i dirigida per Vicent Lloret. Aquesta 

peça teatral és una paròdia còmica que ens vol relatar els 

últims dies del rei Ferran, reclòs en una habitació quan 

està a punt d’estirar la pota; turmentat per les veus dels 

personatges que van influir directament en la seua vida; 

amb uns diàlegs còmics, absurds, però sobretot desbaratats, 

l’obra està escrita amb la parla típica del poble valencià, la 

qual cosa va moure a la rialla del públic assistent.

El dia 11 de febrer, va ser el torn del grup de teatre “La 

Manta al Coll” de València amb l’obra “La Balada de los 

tres inocentes”, de Pedro Mario Herrero. L’obra és una 

divertidíssima comèdia que ens situa en la casa d’un rector 

de qualsevol poble on sorgeixen una sèrie de despropòsits i 

embolics que trastornen la vida quotidiana i familiar, on res 

és el que pareix, on brollen els sentiments passionals de 

cada personatge, on els problemes s’agreugen més, quan 

la realitat li toca a un de més prop. El problema s’embolica, 

si és possible més, amb la visita del senyor bisbe on el 

pobre home no se n’adonava del que passava a la casa, 

pel comportament tan estrany dels seus personatges, als 

quals anomenem popularment, les forces vives d’un poble: 

l’alcalde, la guàrdia civil, el rector, etc. L’argument és tota una 

tempesta de passions enfrontades que van desencadenar 

en una cascada de rialles provocades per un insospitat final.

El diumenge dia 19, el grup de teatre “Disparatario” de 

València va representar una obra dedicada al públic infantil: 

“El lladre de paraules”, obra patrocinada per la Universitat 

d’Alacant, a través de la Seu Universitària de Cocentaina, 

entitat sempre compromesa amb la cultura del nostre poble, 

la qual, també ha volgut estar present en el 50 aniversari 

de Teló Teatre i amb la seua mostra teatrera. Aquesta peça 

ens narra com Agustina, la protagonista, cuida una flor molt 

especial del seu jardí, la qual no necessitava aigua, sinó 

que s’alimentava de paraules i d’històries divertides; però 

un maleït lladre li robava les paraules i la flor es moria de 

tristor. Agustina, amb el seu amic Watusi, però sobretot amb 

l’ajuda del públic infantil, van poder recuperar les paraules 

i el seu apreciat llibre d’històries, que van fer que la rosella 

reviscolara d’alegria.

Els xiquets i xiquetes que omplien la sala s’ho va passar 

d’allò més bé; igual que aquells que no som tan menuts 

també vam passar un matí d’allò més divertit.

El dia 25 de febrer va ser la cloenda de la Mostra de Teatre 

que, com ja és habitual, va estar a càrrec del grup amfitrió: 

Teló Teatre, amb el compromís ferm de no decebre a cap 

persona del públic que omplia de gom a gom la sala del 

Teular; tots els actors, ficats dins dels seus papers, van saber 

estar a l’altura interpretativa a la qual ens tenen acostumats.

L’obra a estat adaptada i dirigida per Paco Insa, “Bodas 

de Sangre”, de Federico García Lorca, on el tema principal 

està basat en uns fets reals i tràgics ocorreguts en l’Andalusia 

rural; l’autor possiblement narra aquesta història com un 

presagi de la seua prematura i injusta mort. La literatura 

lorquiana és austera, plena d’una sensibilitat humana, que 

ens descriu als seus personatges farcits de sentiments 

apassionats, on figuren mites, llegendes i paisatges, ja que 

la vida i la mort sempre està present.
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L’obra recull uns costums de la terra de l’autor, que encara 

perduren; tot a partir d’objectes simbòlics com la lluna o el 

cavall, que ens anuncien la tragèdia. En l’obra de Lorca és 

constant l’obsessió pel punyal, el ganivet o la navalla, i que 

en “Bodas de Sangre” atrauen la fascinació de tots i que 

ens presagien la tragèdia final: la mort. La força dels seus 

protagonistes, ens descriuen el drama en què viuen tots 

ells, turmentats per un passat i angoixats per un present 

que no tenen gens clar.

Una vegada més hem de destacar l’actuació de grup humà 

de Teló Teatre, a tot l’equip tècnic, als actors, on es van 

barrejar la veterania i la joventut. Enguany hem de ressaltar 

també la valuosa col·laboració del ballet flamenc d’Alicia 

Montava, que amb la seua expressivitat va donar encara 

més espectacularitat a l’obra, tot sota el comandament de 

Paco Insa.

Des d’aquestes pàgines de la Revista el Comtat, donar 

l’enhorabona a Teló Teatre pel seu 50 aniversari, com també 

per l’esforç, la responsabilitat i la dificultat que comporta 

muntar una mostra de teatre com la que es realitza ací a 

Cocentaina.

Any 2017. Dia Mundial del teatre

C
om ja és habitual, el grup “TELÓ TEATRE”, ve 

celebrant” EL DIA MUNDIAL DEL TEATRE”, amb esforç 

i il·lusió, posant tot allò que creu convenient per a que 

siga un acte a l’altura del que sempre ens té acostumats.

Enguany, coincidixen dos efemèrides a celebrar. Una, la 

més important i en la que estem  ja immersos, com és el 

CINQUANTA ANIVERSARI de la nostra constitució com a grup, 

l’altra el 75 aniversari de la mort del poeta alacantí MIGUEL 

HERNÁNDEZ, que ha segut declarat per la Generalitat 

Valenciana com: “AÑO DE MIGUEL HERNÁNDEZ”.

Doncs bé. El proper dia 25 de març a las 20:00 hores i 

al Centre Cultural El Teular, Teló Teatre posarà en escena el 

muntatge: “MIGUEL HERNÁNDEZ HOMBRE Y POETA”. A 

més de ser un reconeixement al gran poeta  d’Oriola, volem 

donar a conèixer, a través de la seua poesia i de la seua 

vida, aspectes poc coneguts de la seua biografia, on música, 

poesia, opinions d’amics, personatges coetanis i imatges  

s'ajuntaran per a intentar aconseguir que s’aprecie més la 

figura de Miguel Hernández, al mateix temps que puguem 

gaudir d’una vetlada amena i entretinguda.

Per a completar aquest homenatge, el dia 17 de març a les 

20:00h hores al mateix lloc, tindrà lloc una xarrada a càrrec 

de la professora Carmen Alemany,  que és catedràtica de 

Literatura de la Universitat d’Alacant, Directora del Centro 

de Estudios Iberoamericanos «Mario Benedetti», Coautora 

de Obras Completas de 1992 i autora de l’antologia i editora 

de la Obra Completa de Miguel Hernández.

Va presidir el III Congrés Internacional Miguel Hernández, 

Dos esdeveniments per a aquest mes que Teló Teatre 

organitza amb el recolzament de la Seu Universitària de 

Cocentaina i de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament. 

Esperem, com sempre, que el públic ens recolze amb la 

seua assistència i omplint el teatre del Centre Cultural El Teular.

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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Mal Passet celebra la XIII edició del Festival de colles i atorga 
el reconeixement Passet a Passet a Antoni de la Asunción
Redacció

N
ivell i qualitat musical. Aquestos dos adjectius 

descriuen a la perfecció el que es va poder escoltar 

el diumenge 5 de març al Teular el que va ser la XIII 

edició del festival de colles Mal Passet. I és que un any més, 

Cocentaina ha sigut l’escenari de la música tradicional amb 

aquest esdeveniment que la colla contesta organitza i que 

ens permet poder gaudir del so de la dolçaina i el tabal en 

estat pur i amb les millors colles del moment.

Però aquest festival, es caracteritza també pel 

reconeixement Passet a Passet, una menció destinada a 

aquells grups, entitats o persones que treballen per dignificar 

la música tradicional. En aquest 2017, Passet a Passet va ser 

per a Antoni de la Asunción. Llicenciat en història i ciències 

de la música i mestre dolçainer nomenat així per la Federació 

valenciana de dolçaines i tabals, Antoni de la Asunción és 

un dels compositors més guardonats amb set premis per 

les seues obres, entre els que destaquen dos 1rs premis al 

Concurs de Composició Poble de Muro (2002 i 2004) i el 

2n premi del Concurs de Composició Vila de Petrer (2005). 

Ha sigut jurat en nombrosos concursos de composició 

i d’interpretació i ha composat les obres obligades als 

certàmens d’Altea (2006) o Manises (2007). Així mateix les 

seues obres han sigut enregistrades en diverses gravacions. 

A l’any 2000 publica conjuntament amb Xavier Richart el 

llibre Estudiant la dolçaina. Obres per a colla 2.

Alterna totes questes tasques amb la recuperació, 

investigació i experimentació amb el tabal i la dolçaina, 

la qual cosa li ha permès impartir cursos, conferències i 

xerrades.

L’any 2010 va rebre el premi Parra d’Or, atorgat per la 

la difusió de la música al món de les falles.  En l’actualitat 

dirigeix La Colla d’Algemesí, el Grup de Dolçainers i 

Tabaleters El Cudol de València, el Grup Domingo Savio 

amb l’objectiu de fer arribar els nostres instruments als 

més menuts i col·labora  de forma habitual amb la colla A 

la propera de Tavernes Blanques. 

Antoni de la Asunción es va mostrar molt il·lusionat per 

a quest reconeixement i per la bona acollida que va tindre 

a Cocentaina, no sols per part de la colla amfitriona, sinó 

també pel nombrós públic que omplia el Teular.

Precisament, la colla que Antoni de la Asunción dirigeix, 

va ser el grup convidat per encetar dit festival. 

El grup de tabaleters i dolçainers “El  Cudol” es va formar 

en abril de 1982 en València a la Falla dels carrers Montortal 

i Torrefiel amb el mestre Enric Gironés. Han actuat en 

nombrosos actes com cavalcades del regne, proclamacions 

o eleccions de falleres majors de València, entrades de moros 

i cristians, dies de la Comunitat Valenciana, cavalcades 

de reis, fogueres d’Alacant, aplecs  a Benidorm i Petrer, 

actuacions a TVE....

En l’actualitat el Grup El Cudol el formen 25 membres i 

es  caracteritza per l’estudi, defensa i difusió de la música 

tradicional, alhora que impulsen la música de dolçaina amb 

nous estils i propostes. 

L’any  2012 van estrenar l’espectacle multimèdia DOLÇ  

CINEMA fent un recorregut per les bandes  sonores més 

èxit l’espectacle DOLÇ TV  i en 2015 el Grup El Cudol va 

història i música d’Antoni de la Asunción, un espectacle per 

a dolçaines, metalls, percussió, cor i narrador al voltant la 

vida el rei Jaume I.  Des de  1992 el grup està dirigit per 

Antoni de la Asunción.  

Per a aquest van triar obres d’Antoni de la Asunción 

iniciant l’actuació al ritme del pasdoble “LUTHIER ALIAGA”, 

dedicat al constructor de dolçaines Vicente Atanasio Aliaga 

en el dia de la seua jubilació. Van seguir amb el ballet 

“YAMUNA”.  Amb la marxa mora, “AL KUDUL”, i varen 

concloure la primera part amb “SANT GRIAL”, tot un poema 

descriptiu que ens comptava la història d’aquest Calze que 

custòdia la Catedral de València en 6 moviments.  

La segon part va córrer a càrrec de la colla contestana Mal 



CULTURA 23Revista El Comtat març 2017

Passet. Des que van nàxier en 1999, la colla 

ha crescut i de valent, i no sols en nombre de 

mebres, sinó en nivell, qualitat i actuacions. 

i han aconseguit tindre una escola pròpia 

que és l’avantsala del grup on nombrosos 

entusiastes de la dolçaina i el tabal es formen 

amb els millors professors per a formar part 

després de Mal Passet. 

Parlar de les tradicions contestanes com 

ara els Nanos,  Setmana Santa, el 9 d’octubre, 

el Nadal, les festes de les pedanies i barris, 

la Corriola o de les festes locals com la Mare 

de Déu del Miracle, els Moros i Cristians o la 

Fira és parlar també del Mal Passet, perquè 

sempre estan en totes per amenitzar el lloc i per alegrar a tots 

amb els seus sons, sense oblidar els concerts que organitzen 

on poden demostrar la seua evolució, concert com el del 

Festival o el de festes que ja formen part de l’àmplia oferta 

cultural que tenim a Cocentaina.

El palmarès del Mal Passet destaca per estar replet 

d’actuacions realitzades fora del nostre poble i cal destacar el 

primer premi aconseguit el passat 22 d’octubre al Certamen 

per a gran colla de dolçaines i percussió ciutat d’Ontinyent. 

Mal Passet en estat pur, aconseguia demostrar eixe nivell 

que han adquirit en tota la seua història, demostrant 

que no son una simple colla de carrer, sinó que tenen 

potencial i qualitat per a ser considerada com un refent de 

la música tradicional. Sota la direcció del mestre Francisco 

Valor,  Mal Passet iniciava  la seua actuació amb un altre 

pasdoble de l’homenatjat,  Antoni de la Asunción, “ROSA 

CARMINA”, obra que va obtindre una menció d’honor al 

I Concurs de Composició de Dolçaines i Percussió "Poble 

de Muro". Seguiren amb la suite de José Francisco Molina 

“SOMNI”, peça que va rebre el Segon Premi al III Concurs de 

Composició de Dolçaines i Percussió "Poble de Muro"; d’un 

contestà en passaren a un altre, a Iñaki Lecumberri Camps, 

autor del pas masero  “CAVALLÓ” i tancaren la segona part 

precisament amb l’obra obligada del Certamen d’Ontienynt, 

“RAUXA I FOC” de Saúl Gómez.

Tot seguit arribaria el moment més intens del mati, el 

tercer bloc del festival on es va atorgar de manera oficial el 

reconeixement Passet a Antoni de la Asunción, de la ma del 

president de la colla contestana Gabri Francés qui agraïa a 

la colla convidada la seua participació en el festival i com 

no felicitava a Antoni de la Asunción per tota eixa tasca 

desenvolupada en pro de la música per a dolçaina i tabal. 

Per anotni, era un luxe i un plaer tindre dit reconeixement 

i més encara venint de la colla Mal Passet.

El festival de colles va concloure amb dos obres de regal 

interpretades per ambdues colles, el Cudol i Mal Passet, 

AQUELLARE” d’Antoni de la Asunción, sota la direcció de 

Francisco Valor i “SOMINAT MUXARANGUES” d’Antoni de 

la Asunción dirigida per ell mateix i que va fer alçar al públic 

en un aplaudiment sonor.

Va ser un gran festival que es suma a la historia de Mal 

Passet. Ara ja tan sols ens resta seguir a la colla en totes les 

tradicions i festes contestanes...de moment els tornarem a 

sentir el 22 de març en la festa dels Nanos.

Conclou la segona fase de la gravació de l´obra completa 
del compositor contestà José Francisco Molina Pérez

ECultural El Teular de Cocentaina la gravació de les 

obres de José Francisco Molina Pérez escrites per a 

colla de Dolçaines i Percussió. També es va portar a terme 

l´enregistrament de les peces musicals composades per 

l´autor per a xicotets grups de cambra així com les parts 

instrumentals de la Missa escrita en Acció de Gràcies pel 

50 aniversari de la reobertura de la parròquia del Salvador. 

En aquesta segona fase del projecte va participar la Colla 

de Dolçaines i Tabals Mal Passet del nostre poble la qual, 

va portar endavant un extraordinari treball per preparar les 

obres amb molta mestria i experiència. En aquest sentit 

cal destacar també la tasca realitzada pel seu director, 

Francisco Valor, qui va portar a terme un important treball 

previ de preparació.

El Mal Passet va estar dirigit per l´autor de les obres 

enregistrades, José Francisco Molina Pérez, i en la gravació 

van estar presents també els dos fills del compositor: 

Bernardo Molina, com a tècnic de gravació, i Abraham 

Molina, com a percussionista. 

Està previst que el projecte final, amb els quatre CD´s que 

recolliran la musica de José Francisco Molina, es presente 

al mes de juny a Cocentaina coincidint amb el setanta 

aniversari de l´autor. Abans, a finals de febrer, tindrà lloc 

l´enregistrament de la tercera fase del projecte. 
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Carnestoltes i Nanos...tradicions a Cocentaina

E
l Carnestoltes de Cocentaina va tornat a tindre el 

divendres  24 de febrer un marcat protagonisme 

escolar i en el mateix van participat els alumnes 

dels col·legis Sant Joan Bosco, Real Blanc, Sant Francesc 

d'Assís, les guarderies infantils, alguns estudiants de l'Institut 

Pare Arques, membres de la Fpa Beniassent  i components 

de diverses associacions locals.

vesprada, des de la part alta del Passeig del Comtat, i va  

arribar al carrer Major per posteriorment passar per la plaça 

de l’Església i concloure a la plaça del Pla. 

Aquesta desfilada, ràpida i divertida del carnestoltes contestà 

destaca per la gran participació tant de xiquets com d'adults.

Entre les vestimentes s'han pogut veure mags i bruixes, 

vídues negres, víkings, un ampli ventall de superherois, 

pallassos, gheises, el circ i fins i tot diversos caçafantasmes 

perfectament equipats.

Cada col·legi tenia la seua música acompanyant i la 

desfilada ha estat un èxit. El carnestoltes contestà va 

finalitzar amb una discomòbil al Pla. 

Redacció. Fotos: Paco Sempere
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I de la tradició de Carnestoltes, en passem a un altra que 

és única i exclusiva de Cocentaina: Els Nanos.

Des de l’Ajuntament de Cocentaina i amb la regidoria de 

tradicions al capdavant (amb la seua regidora Susana Reig) 

es treballa conjuntament amb els veïns i veïnes per preservar 

dita tradició, de fet, el passat dimarts 7 de febrer es reunia a 

la Casa de la Joventut el Taller de Nanos, un grup constituït 

des del Consell de Cultura que té per objectiu fomentar la 

participació en la Festa dels Nanos que tindrà lloc el pròxim 

22 de març. No obstant això, prèviament, el diumenge 12 

de març tindrà lloc la tradicional Dansà dels Nanos, en la 

qual està previst organitzar, un any més, un taller dedicat 

a fer Nanos, per això aquest grup fa una crida a participar 

en aquest taller.

En la reunió del passat dia 7, es va veure sobre un plànol 

del Raval quins són els punts en què hi ha mancança de 

Nanos. En total, es van localitzar 18 punts en els quals fa 

falta que hi haja un Nano o més. Així mateix, es va anunciar 

que l'Ajuntament cedeix una casa per a deixar el material del 

taller, casa situada al carrer de la Santíssima Trinitat número 

24, però mentrestant s'acaba d'habilitar, es pot continuar 

portant material la seu de l'Associació de Veïns, que està 

demana a totes les persones i entitats que tinguen roba 

vella, perruques o qualsevol altra cosa que no necessiten i 

que puga aprofitar per a fer Nanos que ho porten a la seu 

de l'Associació de Veïns. 

Aquest taller es tornarà a reunir el dimarts 7 de març per 

a acabar de tancar els temes que hi ha pendents. 

Susana Reig, com a regidora de tradicions, treballa amb 

els veïns i veïnes per a que aquesta festa no decaiga i anima 

a tothom a col·laborar i participar d’aquest dia. Una jornada 

molt intensa o de mati, està prevista la visita dels escolars 

del poble a qui se’ls convida a esmorzar per agafar forces i 

fer tot el recorregut.

Els Nanos ja s’acosten i de segur que en aquest 2017 

tenen molt a dir per tant no us podeu perdre la cita, just a 

meitat quaresma, el 22 de març i durant tota la jornada ens 

esperen al lloc habitual.
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Setmana Santa Contestana
Redacció

S
eguint amb les tradicions, i una 

vegada passat el dimecres de 

cendra, ens submergim en la 

Quaresma que ens ajuda i ens prepara 

per viure la Setmana Santa contestana, 

també única en molts aspectes.

Durant els divendres de quaresma, 

es duran a terme les oracions 

interparroquials als diferents temples 

de Cocentaina: al convent dels Pares 

Franciscans amb la imatge de Jesús 

l’Església de Santa Maria amb la imatge 

del Crist dels Llauradors (divendres 

10 de març); al Monestir de la Mare 

de Déu del Miracle amb la imatge de 

Jesús Natzarè (divendres 17 de març) i 

a l’Església del Salvador amb la imatge 

de la Dolorosa, (divendres 24 de març).

Enguany, la confraria encarregada 

d’organitzar la Setmana Santa, junt a 

la junta de confraries, és la confraria de 

Crist de la Columna. A les parròquies 

contestanes i al convents, podem 

trobar el díptic on estan totes les activitats , tot i que aquest 

any es va decidir enviar-les a cada casa, de manera a les 

nostres bústies tindem dit tríptic amb tota la informació de 

les activitats de la Setmana Santa Contestana. També a 

internet hi ha un apartat on trobarem totes les peculiaritats 

i confraries que hi participen en la Setmana Santa. Els actes 

previs als dies de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesús 

començaran el dissabte 25 de març, amb l’acte del pregó i 

de la presentació del cartell anunciador.

Enguany, l’encarregat de pregonar la Setmana Santa serà 

el contestà Samuel Botella Palacios, jove de Cocentaina que 

a banda d’estuadira teologia, coneix i de valent el sentir cristà 

contestà perque ha estat en diferents confraries, presidnt 

a més, la de la dolorosa i tambe´en juntes de la Pia Unió 

Mare de Déu del Miracle, ha sigut júnior i és catequieste a 

la parroquia de El Salvador. Per la seua banda, el cartell és 

obra d'una artista local, Pepa Vañó, llicenciada en Belles 

arts i molt vinculada, gràcies a son apre, a la confraria del 

Crist de la Columna. L’acte serà a les 20:15h a l’Església de 

Santa Maria .

El dissabte 1 d’abril, a les 15h. de la vesprada i al Teular 

l’estudi de dansa d’Alicia Montava realitzarà l’espectacle de 

ball de La Passió” .

Els actes continuaran el dissabte 8 d’abril amb la 

interpretació, un any més, de “La passió pels carrers de 

Cocentaina” amb el grup de teatre del Patronat, començarà 

tots junts el Diumenge de Rams, amb la benedicció de rams 

a les 11h. al Convent dels Pares Franciscans i l’eixida de les 

palmes en processó fins el Pla on es celebrarà l’Eucaristia 

de campanya. Ja per la vesprada tindrà lloc la processó de 

la Dolorosa (20h.) i entrarem així en la Setmana Santa, amb 

els actes que cada confraria celebra, destacant la processó 

del Natzarè el dimecres 12 d’abril (21h.). 

Dijous Sant, festa nacional en 

aquest 2017, per la vesprà es 

celebraran les diferents Eucaristies 

rememorant l’Últim Sopar i tot seguit, 

es tradició a Cocentaina, “visitar els 

Monuments” i a la mitjanit, processó 

del silenci amb la imatge del Crist 

dels Llauradors. Divendres Sant de 

matí, viacrucis interparroquial (8h.) 

des del Monestir de la Mare de Déu 

amb la imatge de Jesús Natzarè i ja 

per la vesprada, solemnes oficis de 

la Passió i Mort del Senyor  en les 

diferents parròquies contestanes i 

del Sant Soterrament amb la 

participació de totes les confraries 

contestanes totes elles dirigides 

per Sant Cristòfol que conduirà la 

processó. Característic d’aquesta 

processó són els motets o capelletes 

que acompanyen les imatges, el so 

de la dolçaina i les llagrimetes que 

duen a les seues mans, les diferents 

senyes de la passió i mort de Jesús. Al finalitzar la processó, 

s’adorarà el “Lignum Crucis” en l’Església de Santa Maria, 

mentre totes les imatges esperaran en la plaça de l’Església 

al Sant Sepulcre. Una vegada feta l’adoració, els passos 

seguiran en processó fins el seu lloc de partida i en el Pla 

tindrà lloc l’encontre entre el Natzarè i la Dolorosa.

Així arribarem a Dissabte Sant on ja per la vesprada nit 

tindrà lloc la Missa de Resurrecció en els diferents temples 

parroquial de Cocentaina i l’Alcúdia i enguany, un any més, 

Diumenge de Pasqua pel mati, es realitzarà l’encontre gloriós 

Joan que eixirà des del Convent dels Pares Franciscans, 

passarà a arreplegar a la Dolorosa que eixirà des del Salvador 

i tots dos junts marxaran al Pla on es trobaran amb Jesús 

Ressuscitat que eixirà des de la parròquia de Santa Maria i 

a continuació s’oficiarà una Eucaristia Interparroquial.

La setmana Santa contestana conclourà amb el Comulgar 

d’Impedits

de la parròquia de Santa Maria.

Tanmateix, i dintre del que és la quaresma tindre diferents 

actes referents a les festes patronals de la Mare de Déu del 

Miracle.

Així doncs, el dissabte 11 de març i a partir de les 20:15h, 

el Monestir de la Mare de déu del Miracle albergarà la 

presentació del cartell i programa d’aquetses festes de 

2017. Com ja vam anunciar el passat mes, el cartell serà 

obra del dissenyador contestà Saúl Santonja i la revista és 

un gran document gràfic que ens du història, sentiments, 

vivències...i com no, tota la programació al voltant de la 

trilogia amariana contestana.

Ja dissabte 1 d’abril i a l’Església de Santa Maria, tindrà lloc 

el pregó de les festes de la Mare de Déu a càrrec d’Enrique 

López, pregó que un any més, Ràdio Cocentaina els oferirà 

en directe.
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Què hem fet?

El 4 de febrer es va celebrar el Dia de l'arbre, activitat que 

ha sigut coordinada entre el Grup d'Amics de la Natura, el 

Centre Excursionista Contestà, la Cooperativa Agrícola de 

Cocentaina i assistència de Voluntaris Camins de ferradura. 

Durant el matí de dissabte, un grup nombrós de participants 

van pujar al Mas de Llopis, malgrat el fort vent, i es va dur 

autòctones.

Isabel Sancho- ADL

Prèviament, en col·laboració amb els col·legis i l'Institut, 

van realitzar xarrades amb els alumnes tractant d'incentivar-

ne la participació, promoure el coneixement dels projectes 

de Custòdia del Territori, en aquest cas del Mas de Llopis, 

i acostar la naturalesa, els seus valors i la protecció des de 

la participació de cadascú.

Què fem?

Febrer és un mes destinat a promoure accions al voltant 

de la Prevenció d'Incendis, després d'una experiència de 

plantar arbres, és el moment d'habilitar accions a favor del 

manteniment i la conservació del nostre entorn. Una sèrie de 

consells per a aplicar i poder tenir les nostres “casetes” en 

perfectes condicions de seguretat, com també l'adequació 

dels paellers i barbacoes com les diferents mesures de 

precaució a l'hora de realitzar les cremes.

S'ha presentat el tríptic amb informació de les diferents 

mesures a tenir en compte en matèria de prevenció 

d'incendis, com actuar i quin manteniment periòdic hem 

de fer en els terrenys forestals i entorns envoltats d'arbrat. 

En la pàgina web es troba el tríptic amb informació sobre 

les mesures de prevenció que cal adoptar i implementar

Què farem?

Durant el mes de març, un gest destinat a afavorir 

l'eficiència energètica: el 25 de març celebrarem l'Hora del 

Planeta. En aquesta campanya de repercussió mundial, ens 

sumarem a apagar els llums dels edificis i dels llocs més 

emblemàtics del municipi. També a la nostra llar podem 

realitzar aquest gest.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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El 30 de gener, DIA DE LA PAU, uneix a tots els xiquets i 
xiquetes de Cocentaina. Experiència intercentres amb el 
lema “Plantem la Pau”

E
l Dia Escolar de la No violència i la Pau és una iniciativa 

que va néixer el 1964 per a fomentar l’educació per la 

tolerància, la solidaritat, el respecte als drets humans, 

la no violència i la pau. També commemorem l’assassinat 

de Mahatma Gandhi.

Als patis de les escoles hem tingut un divertit matí. 

Xiquets i xiquetes han escoltat  i representat missatges 

pels portaveus del CEIP Real Blanc, que ens han recordat 

la necessitat de treballar per la pau tots els dies de l’any. 

Hem cantat “Paz, paz, paz” de Juanes, hem dansat al ritme 

d’una polka i, el més important, hem compartit  esmorzar,  

jocs i rialles.   

Us mostrem el manifest realitzat i compartit per l’alumnat 

de 1r i 2n del CEIP Real Blanc i un recull de fotos.

Benvinguts i benvingudes un any més a la festa per la PAU. 

Enguany us hem donat la benvinguda plantant la PAU a 

la nostra escola dins d’unes bales de palla i creant així, el 

nostre propi jardí de la PAU, un lloc d’encontre (per recordar-

nos-en cada vegada que el mirem). Aquest gest simbolitza 

la nostra intenció de portar endavant l’acció i el sentiment 

de viure en un món millor i possible.  

Us convidem a fer més gran aquest jardí deixant la vostra 

llavor i fent possible que arribe a ser un bosc. Hem de viure 

la PAU a través dels nostres ulls i les nostres vivències i 

volem donar-vos a conèixer què és la pau per a nosaltres i 

perquè és important viure-la. 

Seran les nostres veus les que parlaran i expressaran de 

primera mà el seu significat:  La Pau és...XIQUETS:

“Compartir amb els amics i ajudar-nos”. 

“Jugar amb tots encara que no siguen del teu col·legi”.

“Donar una flor a un company”.

“Pau és respectar-nos, és amor, és no insultar-nos ni 

barallar-nos i per això vull viure en un món en pau”.

“És l’amor, és el respecte que es tenen les persones de 

tota Espanya, visca la pau, visca l’amor dels habitants, visca 

els amics que es recolzen, s’ajuden i s’estimen molt”. 

“La pau no és la guerra, no ens hem de pegar”.

“És estar amb els nostres pares i mares”. 

“Per a millorar també podríem compartir abraçades i 

explicar a tots com portar-nos bé”.

“Que tots siguen feliços, que no hi haja guerres, que no 

se’ns jutge pel color de la pell o pel sexe, ni pel passat. És 

felicitat, amor i respecte”.

Sols tres lletres, P de PERDONAR,  A d’AJUDAR, U d’UNIÓ 

seran les que hui cantarem i ballarem tots junts per tal de 

commemorar aquest dia. 

Cantem, ballem i juguem per la Pau i per l’esperança 

d’un món millor.
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Dia escolar de la No-Violència i la Pau
Ceip S. J. Bosco

L
'educació en i per la tolerància, la solidaritat, la 

concòrdia, el respecte als Drets Humans, la no-violència 

El Dia Escolar de la No-violència i la Pau va ser encetat 

l'any 1964.

En  aquest dia se celebra l'aniversari de la mort de 

Mahatma Ghandi, líder nacional espiritual de l'Índia, 

considerat el màxim representant del pacifisme mundial, 

un pacifisme compromès amb la lluita pels drets de les 

persones i els pobles, però que portava a terme aquesta 

lluita per mitjà d'accions no violentes.

Els objectius que volem aconseguir són:

guerres i baralles.

universal, de no violència i de pau positiva, així com els 

procediments de reivindicació no-violenta dels drets humans.

la Pau i la justícia en el món.

dialogant, expressant les opinions de forma tranquil·la, 

clara i ordenada.

educatius del nostre poble, amb la finalitat de celebrar i 

recordar que volem ser persones de Pau.

En aquest dia tots i totes junts agafats de la mà cantem 

i dansem a la Pau i per la Pau, desitjant que les nostres 

cançons se senten per tot arreu i arrelen en tots els cors. 

Després compartim l'esmorzar de la coca de la Pau.  

Plantem la Pau, va ser el lema d'aquest any.

Per afavorir la convivència i la cooperació realitzem a 

l'escola tallers intercicles a les classes i jocs cooperatius al 

pati on els més majors ajuden els menuts.

Dues alumnes del col·legi Sant Francesc d’Assís estudiaran 

Col·legi Sant Francesc d’Assís

P
aula Domínguez i Carla Palací, alumnes de 4t d’ESO del 

col·legi Sant Francesc d’Assís, han estat seleccionades 

per cursar estudis de 1r de Batxillerat a Canada, amb 

una beca de  la Fundación Amancio Ortega. L’objectiu 

d’aquest programa de beques és donar als estudiants 

que cursen 4t d’ESO  l’ oportunitat de millorar el seu nivell 

d’anglés i conéixer un altra cultura. 

Les dues alumnes, que han sigut seleccionades d’entre 

conviuran amb una família d’acollida i cursaran estudis de 

Grau 11 (equivalent a un 1r de batxillerat) en un institut de 

Canadà.

Els desitgem que aquesta estada a l’estranger els aporte 
moltes experiències noves i extraordinàries.

Enhorabona a les dues.
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la memòria de 2016

E
l departament de Benestar Social està format per totes les professionals d’àmbit social que treballen per millorar la 

qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Cocentaina de la mà de la regidora de l’àrea Mireia Estepa.

Composició de l’equip:

- Equip social de base: 2,5 treballadores socials i 1 educadora social.

- Servei Municipal d’Atenció a la Dependència: 1,5 treballadores socials.

- SEAFI: 1 psicòloga.

- TAPIS: 2 educadores socials.

- Unitat administrativa i ordenances: 1 auxiliar administrativa i 2 ordenances.

A continuació es presenten les dades de l’atenció donada des de Serveis Socials Generals a partir del sector de població 

amb la qual s’ha intervingut i en la taula que seguix es mostren les dades de les diferents gestions portades a terme per 

donar resposta a les necessitats socials detectades.

Tot seguit es recullen els casos que s’han atés des dels 

Serveis Socials Especialitzats que són aquells destinats a 

l’Atenció de la Dependència i al SEAFI (Servei Especialitzat 

d’Atenció a Famílies i Infants).

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

E
l dissabte 28 de gener, Il·lusiona´t va organitzar una 

Gala Benèfica en el Centre Cultural El Teular de 

Cocentaina amb la finalitat de que gaudírem tots de 

la gala i recaptar diners per a les exigències de la nostra 

associació, on es van implicar els components de l'associació 

per a tirar-la endavant .

Agraïm la participació dels col·laboradors que van 

van substituir a Xavi Mars), la cantant Noa de la Voz Kids, El 

grup flamenc Sevillanes Olé, Daniel Cardó ballarí i coreògraf 

Marlene i Juan Balls de Saló, el Ballet de Gabriel Amador, 

la Màgia de Paco Ruiz, el grup musical format amb Jovi 

cantant, Quique al piano i Jorge i Carmen amb violins , el 

cantautor Andreu Valor i l'Exposició de Àfrica de Miguel 

Sempere.

Gràcies a aquests grans artistes van fer de la nostra Gala 

un gran Espectacle. Hem publicat en les xarxes socials el 

video de la Gala: el podeu trobar al Facebook (en la nostra 

pàgina d’Il·lusionat) i també en youtube (Teular 2017). 
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Cartera de serveis Afama Cocentaina

E
n aquesta edició de la revista “El Comtat” AFAMA 

vol aprofitar la pàgina que ens brinda cada mes per 

recordar els diferents serveis que la entitat ofereix al 

poble de Cocentaina i als pobles de la comarca. 

Perquè AFAMA és l’Associació d’Alzheimer del nostre 

poble, dels nostres majors, dels nostres malalts i dels seus 

cuidadors i familiars, i estem a la vostra disposició per 

atendre qualsevol petició o inquietud que tingueu. 

SERVEIS GENERALS

Informació, Orientació i Assessorament

Programa que té com a finalitat prestar informació i 

orientació en primera instància a aquelles famílies que, 

davant l'aparició de la malaltia, sol·liciten ajuda a l'Associació. 

A través del mateix, s'informa sobre les dificultats que esta 

malaltia comporta, s'orienta sobre l'atenció i s'assessora 

sobre els recursos existents en la societat, tant a nivell 

públic com privat.

L'encarregada de dur a terme aquest servei és la 

treballadora social, l'horari és de 9 a 14h. de dilluns a 

divendres.

Curs de Formació per a cuidadors/es de malalts d’Alzheimer

Cada any, en el mes de novembre AFAM Cocentaina 

realitza una edició d’aquest curs dirigit a  familiars, voluntaris 

i professionals, implicats en la problemàtica, amb l’objectiu 

de donar les ferramentes necessàries per a poder dur a 

terme, de la millor manera possible, la convivència amb un 

malalt d’Alzheimer.

 

SERVEIS ESPECÍFICS D'ATENCIÓ A USUARIS

Tallers d’Estimulació

Aquest recurs pretén millorar la qualitat de vida de les 

persones afectades per demència (malalts i cuidadors/

familiars) i retardar el progrés de la malaltia. En aquests 

tallers es realitzen activitats d'estimulació cognitiva, física 

i social adaptades a les capacitats que la persona amb 

demència encara conserva.

AFAMA Cocentaina "Taller de matí"

Núm. Places:  20

Horari: De Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00h amb la 

possibilitat de poder-se quedar a dinar els dimarts i dijous 

fins les 18h.

Lloc: Antic Col·legi de les Germanes Trinitàries

Serveis Complementaris: Consulta mèdica, Podologia, 

Perruqueria

AFAMA Cocentaina "Taller de vesprada"

Horari: De Dilluns a Divendres de 14:00 a 19:00h.

Lloc: Centre de Respir del Centre Social “Real Blanc”

Serveis Complementaris: Consulta mèdica, Menjador, 

Dutxa adaptada, Podologia, Perruqueria i Transport adaptat

SERVEIS D'ATENCIÓ ALS FAMILIARS

Servei d’Atenció Psicològica Individualitzada

Servei que pretén atendre el desgast emocional del 

cuidador/a, treballant sobre el procés d'adaptació i 

acceptació de la malaltia, així com informar de l'evolució 

del seu familiar malalt. Es tracta d'un suport fonamental al 

cuidador principal que afavoreix la prevenció de l'aparició 

del “Síndrome del Cuidador”. Este servei el desenvolupa el 

psicòleg d'AFAMA. Concertar cita prèvia.

Teràpies de Grup per a Familiars. Grups d'Ajuda Mútua (GAM)

Programa que a través de diverses sessions a nivell 

grupal, tracta d'oferir als familiars i cuidadors de persones 

afectades per una demència, el recolzament i la informació 

que necessiten. A més de la formació, en estos grups es 

presta un important suport psicològic i s'ofereixen estratègies 

d'afrontament de la malaltia.

SERVEIS D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)

Servei d'atenció a les necessitats d'higiene dels malalts, 

proporcionant suport als familiars/cuidadors. Este servei es 

realitza en horari de matí o de nit i es poden oferir un màxim 

5 hores per usuari.

Servei de Fisioteràpia a Domicili (SFAD)

Servei d'atenció al progressiu deteriorament físic que esta 

malaltia provoca en el malalt. Al mateix temps, es presta 

suport i entrenament al cuidador en la mobilització del 

malalt, evitant amb això possibles lesions per a ambdós. 

Es poden oferir una o dos sessions setmanals per usuari 

(segons disponibilitat del tècnic i situació concreta de la 

persona amb demència).

Servei de Psicoestimulació en Domicili

Atenció a aquelles persones que, per diversos motius, 

no poden assistir als tallers/centres d'estimulació cognitiva. 

Es poden oferir fins a dos sessions setmanals per usuari 

(segons disponibilitat del tècnic i situació concreta de la 

persona amb demència).
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Dijous 6 d’abril – 20:00 h – Centre Cultural El Teular

PERFORMANCE “IMÁGENES DE LO MISMO”

Una mirada reflexiva al medi ambient i a la cura del Planeta. 

Performace amb escultura, dansa, poesia i audiovisual a 

càrrec de l’Associació Gran Hado. Entrada gratuïta

Divendres 7 d’abril – 9:30 a 13:30 h – IES Pare Arques

FIRA DE LA JOVENTUT

El divendres 8 d’abril, i igual que en els últims anys, a l’IES 

Pare Arques tindrem la Fira de la Joventut per a tots els 

joves de Cocentaina i comarca. Tindrem la presència de les 

universitats, instituts amb formació professional, Ministeri 

de Defensa, IVAJ, Diputació d’Alacant, sindicats, seccions 

juvenils de partits polítics, associacions juvenils, culturals 

i diverses entitats més educatives i socials. A més, aquest 

mateix dia podreu sol·licitar el Carnet Jove amb nosaltres, 

matricular-vos en els exàmens de la Junta Qualificadora i 

moltes coses més. L’accés és lliure per a totes les persones 

interessades.

Divendres 7 i dissabte 8 d’abril – Pavelló del Poliesportiu

LAN PARTY AMB VIDEOCONSOLES I PC’s

El divendres 7 i fins a la matinada del diumenge 9 d’abril 

convertirem el pavelló del Poliesportiu en un gran encontre 

tecnològic. Tindrem una zona de videoconsoles amb 

campionats de les principals novetats de videojocs i una zona 

a la qual podreu dur el vostre ordinador o videoconsola per 

a jugar online. Anirem informant-vos d’aquesta activitat que 

enguany es consolida dins de la Setmana de la Joventut. 

Recordeu que la inscripció és totalment gratuïta. Podeu 

fer-la en:

casajoventut@cocentaina.org; logrodesbloqueado.com@

Dissabte 8 d’abril – de 9:30 a 13:30 h – Pavelló Poliesportiu

XPERIMENTA AMB LA UA

Un matí de ciència, curiositats i experiments de la mà de 

la Universitat d’Alacant i de la seua Facultat de Ciències. 

Divertits tallers de ciència per a tots els públics on conèixer 

i connectar amb la ciència que ens envolta. Col·labora la 

Seu Universitària de Cocentaina. Participació lliure i gratuïta

Dimarts 11 d’abril – 9.30 h – Centre Cultural El Teular

TEATRE EN ANGLÉS

El dimarts 11 d’abril tenim teatre en anglés on es 

representaran dues obres. La representació serà al Centre 

Cultural El Teular per als alumnes de Secundària de 

Cocentaina i Primària (dos obres diferents adreçades a cada 

nivell d’idioma). I si vos interessa, també podeu accedir 

lliurement.

XIII SETMANA DE LA JOVENTUT
18, 20, 21 i 24 d’abril a la Casa de la Joventut

ESCOLA DE PASQUA

Els xiquets i xiquetes d’Infantil i Primària podran passar 

unes divertides vacances a la Casa de la Joventut. Els dies 

18, 20, 21 i 24 d’abril els oferim l’Escola de Pasqua. De 9 a 

ordre de sol·licitud.

Dijous 20 d’abril – 18:30 h – Centre Cultural El Teular

PRESENTACIÓ I CONCERT “ELS AMICS DE BUTONI” AMB 

DISPARATARIO I DANI MIQUEL

No ens oblidem del col·lectiu més menut, i per això, amb 

col·laboració amb la Regidoria de Promoció Lingüística i 

la Coordinadora pel valencià, oferim aquesta presentació 

del llibre de Francesc Gisbert amb titelles i música per als 

xiquets i xiquetes de la mà del grup teatral Disparatario i 

Dani Miquel. Entrada gratuïta.

Dijous 27 d’abril – 19.30 h – Casa de la Joventut

XARRADA: CONEIX LA PROTECTORA

Aquest dijous, la Protectora d’Animals ens oferirà una 

xarrada per a donar a conéixer les seues tasques en la 

defensa i la protecció animal, com també un balanç dels 

seus primers mesos d’actuacions i projectes. Accés lliure

MURAL 50 ANYS IES PARE ARQUES

Alumnat i professorat de l’IES Pare Arques juntament amb el 

Col·lectiu d’Art Local realitzaran un mural grafitti al voltant de 

la commemoració d’aquests 50 anys d’existència de l’institut.

TALLER BEQUES ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Per al col·lectiu d’estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius 

oferirem un xicotet taller/xarrada sobre les diferents 

possibilitats dels joves estudiants a l’hora de sol·licitar una 

beca per als seus estudis. Aquesta activitat la realitzarem 

a l’IES Pare Arques en horari lectiu i per al seu alumnat, 

però si teniu interés podeu avisar-nos i la realitzarem també 

a la Casa de la Joventut un altre dia (envieu un correu a 

casajoventut@cocentaina.org)

Tot el mes d’abril – Casa de la Joventut

EXPOSICIÓ HUMOR SOCIAL: “UNA GENERACIÓN PERDIDA (O 

DOS)”

Una exposició que es troba dins de la col·lecció “Humor 

Social” de la Universitat d’Alacant. Caricatures i vinyetes que 

ens mostren els efectes de la crisi entre la joventut espanyola 

d’aquesta generació. Es podrà visitar en l’horari habitual 

de la Casa de la Joventut. Col·labora la Seu Universitària 

de Cocentaina.



ESPORTS 33Revista El Comtat març 2017

Torneig Fira Tots Sants de Cocentaina - XXXVIII Edició

E
l passat divendres 10 de febrer de 2017 en la 

delegació d’Alcoi de la FFCV, va tindre lloc un més 

que merescut reconeixement a D. Francisco Peidro 

Reig. De la mà del regidor d’esports de l’ajuntament de 

Cocentaina, D. Saül Botella Juan, es va agrair en nom de 

tot l’esport de Cocentaina, la seua dedicació i importància 

dins del tradicional trofeu de futbol de Fira de Tots Sants 

de Cocentaina i de l’esport base de la comarca, comptant 

en que gràcies a figures com la de D. Francisco hui podem 

dir que en aquesta última edició s’ha arribat a la número 

El Trofeu de la Fira va donar inici els dies 28 i 29 d’octubre 

i 1 de novembre de 1978 de la mà del Comitè de Competició 

de la Lliga Infantil de la FFCV.

En aquells moments componien el Comitè: President, 

Miguel Sarasa, Vicepresident, Antonio Sanjuan, Secretari 

Cesar Narro i els Vocals, Normando Llópis (San Roque), 

Pablo Puerto (Montesol) i Miguel Vaya (Videli). Els equips 

que varen ser campions foren el A.S.I i el subcampió el Videli.

Els equips participants en el Torneig varen ser: C.D. 

Contestano, San Roc, La Salle, Español, Peña D. Juan XXIII, 

Plana, San Miguel, Montesol, Santa Rosa, Videli, San Antonio, 

D. Arnauda, Basoselay, A.S.I., Atl. Bilbainista i Arco Iris.

En el 1988 i de la mà de Manolo Cabanes es va fer càrrec 

del Futbol Base D. Francisco Peidro Reig el qual va promoure 

tot l’esport base en Alcoi en totes les seues categories des 

d’Infantil fins a Juvenil, donant dins dels Trofeus Especials 

que organitzava la Delegació d’Alcoi un important impuls 

al Torneig de la Fira Tots Sants de Cocentaina, estant 

aproximadament al front del mateix durant al menys 12 

anys com organitzador i tenint que deixar-ho per assumptes 

familiars.

El Torneig es va iniciar en la categoria Cadet en l’any 1990, 

quan es va introduir la categoria en les competicions federades. 

En aquesta última edició va ser amb representació 

d’equips de la Comarca: Muro, Cocentaina i Alcoi. On va 

haver molt bona resposta per part del públic i seguidors dels 

equips participants.

Les contestanes Helena Oltra  i Olga González  participaran 

E
l passat 2 febrer i al conservatori professional de dansa 

de Novelda va haver una audició del Russian Màsters 

Ballet per al campus 2017. Dos alumnes de l’Estudi de 

Dansa d’Alicia Montava Helena Oltra  i Olga González  de 11 

i 12 anys es van presentar per a grau elemental sent aptes 

per a realitzar el campus, però la gran sorpresa i alegria 

per a les dos ballarines i per a l’estudi de dansa fou que 

han sigut seleccionades per a participar en el campus de 

semi professionals. Les audicions s'han realitzat a Madrid 

Barcelona,  Alacant i Novelda i es a nivell internacional. Tant 

Helena com Olga  estaran durant 2 setmanes rebent classes 

amb el millors professors del Russian Ballet. 
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Club patinatge artístic de Cocentaina

D
urant el mes de Gener i Febrer el CPA Cocentaina 

a estat participant en diferents tecnificacions i 

competicions organitzades per la Federació Valenciana 

de Patinatge.

El cap de setmana del 28 i 29 de Gener es va realitzar 

a Xeraco la primera convocatòria de Nous Valors de la 

temporada 2017. Aquestes tecnificacions estan organitzades 

per la Federació Valenciana de Patinatge e impartides 

per Manel Villarroya, a les tecnificacions de Nous Valors 

es convoca a les patinadores amb millors resultats de 

la Comunitat Valenciana i tenen que mantindré un gran 

rendiment per a continuar sent convocades. En aquest cas 

el CPA Cocentaina tenia a tres patinadores convocades, 

Laura Romero, Lucia Silva i Malena Solbes.

El diumenge 5 de Febrer 7 patinadores es desplaçaren a 

Alacant per a participar al Trofeu d’Hivern que es tenia que 

realitzar el cap de setmana de 21 y 22 de Gener però que 

va ser aplaçat per el temporal.

Aquest trofeu a estat replet d’anècdotes i dificultats, durant 

la jornada de matí  degut a les fortes ratxes de vent va haver 

de aturar-se la competició i continuar en un pavelló. Per part 

de CPA Cocentaina van participar 7 patinadores amb molt 

bons resultats i una gran actitud en pista.

Al nivell C Alexia Ramos posició 25ª, nivell A Kayla Llopis 

aconseguint la 2ª posició i Carla Espinosa la 4ª. A Certificat 

d’aptitud Yaiza Arias aconseguint muntant al mes alt del 

pòdium . En Territorials competiren en categoria infantil tres 

de les nostres patinadores Elsa Bataller va aconseguir la 1ª 

El dissabte 25 de Febrer el CPA Cocentaina va organitzar 

a les instal·lacions del poliesportiu municipal la 1ª Proba de 

Nivells de la Federació Valenciana de patinatge.

Del CPA Cocentaina participaren les següents patinadores: 

En la modalitat de lliure varen participar al nivell C Alexia 

Ramos, al nivell A Kayla Llopis, Claudia Ortiz i Carla Espinosa 

i el certificat d’aptitud Yaiza Arias. En la modalitat de Solo 

Dance participaren Elsa Bataller i Laura León.

Aquesta proba presentava complicacions afegides degut 

als canvis en el reglament que entraren en vigor aquest 

Gener, amb poc temps per a treballar-los i assimilar-los.

Cal destacar la actuació de Claudia Ortiz que va aconseguir 

passar a Categoria Territorial de la modalitat de lliure en 

una nivell molt exigint i a Laura León i Elsa Bataller que 

aconseguiren superar els seus nivells passant a Categoria 

Territorial en la modalitat de Solo Dance.
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Tot preparat per a la quarta edició del “Xitxarra trail”

L
a seu de la Unió Alcoiana va ser on el passat divendres 

de matí es va presentar la nova i quarta edició del 

Xitxarra Trail, un circuit de carreres de muntanya de 

l'interior d'Alacant que albergarà en 2017 un total de nou 

proves. Les inscripcions poden realitzar-se en la pàgina web 

“Multiesport”.

Muro serà la localitat des d'on donarà el tret d'eixida 

d'aquest circuit que s'està convertint en tradicional i 

guanyant-se un buit entre totes les carreres i cites esportives 

que s'esdevenen en la zona. El 12 de març és la data triada 

per a arrancar a Muro en el qual es farà la X Pujada a la 

Penya el*Frare. El recorregut continua el 26 del mateix 

mes en l'II Trail Fira de Tots Sants Cocentaina. Després 

en el XX Reconco Trail a Biar, ja al maig, concretament el 

14, el Xitxarra Trail arribarà a Alcoi amb la XVIII Pujada a 

Montcabrer. Després d'aquesta cita, hi haurà una aturada 

d'alguns mesos fins al 24 de setembre amb el V Blasca 

Trail a Banyeres de Mariola, després, Beneixama acollirà 

el 8 d'octubre la sisena cita d'aquest recorregut amb el VII 

Solana Trail. El 22 d'octubre serà l'IV Trail de Bocairent, 

mentre que al novembre el *Xitxarra farà la seua parada a 

Agres, en l'IV Trail els Caves, açò serà el 5 de novembre i per 

a finalitzar, Villena serà l'última estació el 26 de novembre 

amb la VII Serra de Penya Rossa.

Les categories són promeses, sènior, veterà, màster i 

absolut. Hi haurà una classificació general del circuit i 

per a entrar en ella cal acabar sis de les nou carreres. Els 

organitzadors, Roberto Martínez i Sonia Moyá (presidenta 

del club Soca-Run de Cocentaina), van explicar que hi ha 

diversos obsequis per als participants, tant per als quals 

acaben sis de les carreres com para els que finalitzen les 

nou que componen el recorregut. Agres és el lloc escollit per 

a realitzar la gala final, segons van explicar. A més, també 

hi haurà diversos premis, com per exemple per a l'equip 

més nombrós o el més ràpid.

Respecte a altres anys, Martínez va explicar que ha eixit 

la carrera de Turballos per motius tècnics i que ha entrat 

la de Biar que “ja es va celebrar l'any passat i va tenir molt 

bon acolliment, va tenir modalitat curta i llarga i va acollir a 

més de 500 persones”.

Tornant a casa nostra i com bé han pogut llegir, el 

diumenge 26 de març tindrà lloc la segona de les proves 

puntuables del circuit. Organitzada pel club contestà Soca-

Run, el II Trail Fira de Tots Sants tornarà a ompli rel poble 

d’ambient sa i esportiu. La carrera presenta tres modalitats: 

el trail de 21 quilòmetres (puntuable per al circuit),  el trail 

de 8 quilòmetres i la marxa no competitiva de 8 quilòmetres. 

Tant l’eixida com l’arribada serà al Pla. Les inscripcions ja 

estan obertes i els dorsals s’arreplegaran el dia d’abans de 

la carrera o el mateix diumenge, una hora abans al Palau.

S’espera una jornada festiva ja que son moltes les 

entitats i clubs locals que acompanyaran al Soca –Run en 

l’organització de la cursa, una cursa que a més, enguany es 

suma a la campanya mediambiental 12 mesos, 12 causes. 

Al voltant de la cursa hi hauran també diferents activitats i 

el mateix dia del trail, hi haurà música en directe i animació 

per als més menuts.

A banda d’aquest gran esdeveniment esportiu, el club 

Soca-Run està present en moltes carreres que es realitzen 

el cap de setmana (sols hi ha que seguir-los en el seu 

facebook per veure la quantitat de quilòmetres que sumen 

i la qualitat dels reptes assolits pels propis corredors), però 

també hem de recordar que tots els dimarts de l’any realitzen 

un entrenament per diferents llocs del poble i rodalies, 

sempre parteixen a les 8 de la vesprada des de l’avinguda 

del Ferrocarril.
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Centre Excursionista Contestà

Eal Centre Excursionista Contestà, tot i que vam nàixer 

a principis de l´any 1956, fruit d´una colla d´amics 

anomenada “Penya l´Hedra” i que a principis dels anys 50 

s´ajuntaven a esmorzar a la Font de l´Hedra, no seria fins al 

entitat, per tant aquest any complim 59 anys i volem complir 

molts més amb tots vosaltres.

A la imatge, cedida per Clemente Reig Valls, podem veure 

a gran part dels components de la “Penya l´Hedra”, que 

malauradament, molts d´ells  ja no es troben entre nosaltres, 

i que amb molta il·lusió van començar el projecte que és ara 

per ara la nostra entitat, i que continuem aquesta gran tasca 

que van començar els nostres veterans, que han marcat 

aquesta llarga travessia de més de mig segle.

A més, aquest any haureu pogut observar al calendari 

d´activitats 2017, i que teniu a la vostra disposició a la 

nostra seu, que hem incorporat com a novetat el "Circuit 

Cims 2017", es tracta de nou recorreguts diferents que 

farem durant tot l´any i que tenen com a protagonista algun 

cim important i amb la particularitat de que els muntanyers 

que participen almenys en set del total de cims, seran 

obsequiats amb una samarreta exclusiva. El Circuit Cims 

2017 serà: Mallà del Llop - Serrella, L´Aitana, El Regall del 

Benicadell, El Montdúver, El Carche - Pinós, El Cabeçó d´Or, 

El Montgó, El Maigmó i El Montcabrer. El passat 12 de febrer 

vam encetar el Circuit Cims 2017 amb la pujada a la Mallà 

de Llop, que com podeu comprovar a la imatge de Camilo 

Tomás, va tindre molta concurrència. Vos esperem per a 

properes excursions. 

Salut i Bona senda.

Centre Excursionista Contestà.

Estem també al Facebook.

Luis Agulló guanya diferents trofeus de gols

EH. Agulló es va proclamar campió de MATCH PLAY per 

segon any consecutiu.

El 28 de gener amb domini absolut, s'adjudica el Trofeu 

MASTERS Fernando Cano Roba Home-Gant de golf, disputat 

en el camp de la Galiana a Carcaixent.

El Trofeu ha concentrat en el camp a nombrosos jugadors 

per a dilucidar al guanyador de guanyadors. 

En un dia perfecte i amb poc vent, Luis Agulló amb un 

joc impecable no ha donat opció a ningú. Amb una targeta 

de 68 colps nets, 74 bruts, i incloent un Eagle en el clot 

6, ha superat en més de 7 colps als seus més immediats 

perseguidors, demostrant una superioritat aclaparadora. Luis 

tanca així un gran any, en el qual també ha sigut guanyador 

tots els components de l'entitat. 

Amb aquesta cita el club no solament determina al 

guanyador Masters de la temporada tancada, sinó que 

inicia la temporada regular 2017. De moment, Luis Agulló 

encapçala l'Ordre de Mèrit.

L’actualitat esportiva la trobaras cada dia als nostres serveis 
informatius i cada dimarts a les 12h. l’esport és el protagonista 

a Ràdio Cocentaina
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La pilota, més de 200 anys present a Cocentaina

E
l mes passat ja ho vam dir en aquesta mateixa revista, el 

club pilota Cocentaina, ha sigut el campió de la quarta 

categoria en el campionat d’hivern de la Vall d’Albaida, 

doncs bé, ara ha començat a jugar-se ja el campionat 

autonòmic de raspalla, trofeu Diputació de València, on 

el club contestà està present en un equip i també estarà 

competint en el campionat de primavera de la Vall d’Albaida 

on la pilota contestana estarà present en quatre equips.

Però no sols és la pilota actual la que ens dona cita en 

aquest article, sinó que ens fem ressò d’una gran troballa 

del propi club que està indagant i investigant en els arxius 

municipals per saber des de quan es juga a pilota al nostre 

poble. Un article que a continuació els mostrem i que va ser 

publicat en la revista especialitzada pilotaveu.com.

Els membres del club pilota de Cocentaina fa un temps 

treballàrem en la recerca d’anotacions i fetes antigues sobre 

pilota valenciana a Cocentaina, mitjançant les lectures dels 

acords municipals. Una feina un tant melancòlica, però feta 

principalment des la il·lusió.

El que tractem no està centrat en l’intent de trobar els 

acords municipals fets al voltant de l’antiguitat del joc de la 

pilota a Cocentaina. Més bé ha de veure amb col·laborar amb 

el món de la pilota i la societat en general per fer veure que 

l’esport nacional valencià està molt arrelat a tots els pobles.

En aquest cas, el nostre amic i simpatitzant de la pilota, 

Ximo Navarro ens ha contat que ha trobat un bona feta 

al 1802. Es narra una partida feta en honor al patró de 

Cocentaina, Sant Hipòlit.

És curiós destacar que sembla procedir-se de la mateixa 

manera que abans una vegada una pilota quedava penjada; 

qui escometia l’acció s’encarregava de pagar la pilota. Un 

acord que sembla traspassar els temps, ja que hui en dia a 

les partides de carrer sol dir-se: “ Si la penges, la pagues”. 

En definitiva, la feta de 1802 ens diu que les partides es 

jugaven de forma habitual entre jugadors del poble i veïns 

dels pobles del voltant. Per la qual cosa entenem que la 

pilota estava molt present a Cocentaina.

A Cocentaina tenim dos trinquets antics, els quals es 

troben en unes condicions pèssimes. Així, sentim que la 

realitat que vivim des del club pilota de Cocentaina és una 

Extracte del document del 21 de gener de 1802. Fotografia: CPV 

Cocentaina.

clara necessitat de fer un bon trinquet que s’adapte a les 

mesures del joc actual.

Els carrers continuen sent importants per al joc però la 

combinació dels dos, pensem que atorga una esperança 

major per intentar tenir una millor vida al món de la pilota, 

és a dir, una vida amb més moviment i empenta. Un trinquet 

també ajudaria amb les inclemències del temps, fins i tot 

amb mal oratge podríem jugar-hi.

Des del club, i amb la unanimitat que demanem per 

part dels diferents grups polítics i que ja tenim, sols queda 

treballar en la mateixa direcció per tal d’aconseguir una 

instal·lació emblemàtica valenciana i un referent per al món 

de la pilota.

Continuarem amb la nostra feina cada dia i treballarem 

en la recerca de noves referències històriques.
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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.

CORONELA (Dorycnium Hirsutum)

Floració a la primavera.

Recol·lecció amb les seues flors belles 
durant els mesos de maig i juny.

Aquesta planta s'usa principalment per a 
la circulació de la sang.

Personalment és una herba que jo mateix 
li tinc molta estima perquè a més de ser 
molt bona per a la circulació sanguínia si la 
prenem barrejada amb una mica de Nyesto 
ajuda a rebaixar la tensió arterial, però cal 
anar amb molta cura i prendre una o dues 
tassetes xicotetes a la setmana, per a no 
rebaixar-la molt de colp, en aquests casos 
recomane estar sota supervisió mèdica.

REMEI CASOLÀ:

Jo recorde que fa molt de temps, una 
persona del nostre poble que es diu Joan 
Moltó Vilaplana fill de “Carmen la Fiera”, 
recol·lectava tots els anys un bon manoll de 
Coronela a la zona del Raspall, i el guardava 
en el seua botica per a tot l’any, es prenia 
tots els dissabtes una tassa gran d’aquelles 
de menjar sopes, i li anava molt bé per a la 
seua circulació, perquè em deia: “Nando, 
quan me la prenc al cap d’una estona note 
com el cor comença a bombar la sang”.
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¿F
umar calma la ansiedad o genera más 
ansiedad? Para muchos fumadores, fumar 
alivia los momentos de máxima ansiedad y 

esta creencia está tan extendida que ya forma parte 
del inconsciente colectivo, pero en realidad, el tabaco 
es una sustancia excitante que hace que la mente se 
active todavía más. 

El único tipo de ansiedad que mejora al fumar, es 
la que se siente por calmar la adicción a la nicotina y 
para bajar los niveles de abstinencia, pero eso recalca 
una vez más que si fumamos, sentiremos ansiedad 
constante por saciar esa adicción.

Muchos fumadores temen dejar de fumar por miedo 
a sentirse más ansiosos, sin embargo, cada cigarro que 
fuman aumenta las posibilidades de que desarrollen 
un trastorno de ansiedad en el futuro.

Existe una lamentable conexión entre el consumo 
de tabaco y los trastornos de ansiedad. Según un 
estudio hecho por el doctor Fernando Müller el 50% 
de las personas que sufren un trastorno de ansiedad 
generalizada son fumadores.

Se describe esta dinámica como "ansiedad-tabaco-
ansiedad", es decir, cuando se termina de aspirar el 
humo del cigarro, la ansiedad vuelve y se intensifica 
por la necesidad de fumar nuevamente. Estas personas  
utilizan la conducta de fumar para regular el estrés, en 
lugar de afrontarlo de forma más adaptativa.

Por lo que el estudio concluye que dejar de fumar 
ayuda a bajar los niveles de estrés y ansiedad.

Por otra parte, las personas con alta sensibilidad a 
la ansiedad tienen más problemas a la hora de dejar 
de fumar puesto que interfiere de forma directa en los 
intentos de abandono de consumo y suelen tener unos 
síntomas de abstinencia más intensos en la primera 
semana, por lo que tienen un riesgo más elevado de 
recaer y se sienten menos capaces de conseguirlo.

Por todo ello, es prioritario trabajar la ansiedad en las 
personas que quieren dejar de fumar e intentar que 
se expongan de forma gradual a la ansiedad para que 
sientan que poco a poco la controlan. Es decir, hay que 
sentirla y aprender a manejarla sin fumar.

La psicología ha desarrollado varias técnicas de tipo 
cognitivo-conductuales para ayudar a los fumadores a 
dejar el tabaco, pero solo funcionarán si hay verdadera 

motivación y si está totalmente decidida a dejar de 
fumar. Por lo tanto, el primer paso, es querer cambiar 
y eso solo depende de ti. Posteriormente se intentará:

-Control estimular: eliminar todo estimulo relacionado 
con el hábito de fumar. Puede ser el café, el alcohol, 
ver ceniceros por casa, etc.

-Cambiar de marca de tabaco a otra que tenga menos 
nicotina para deshabituar al cuerpo poco a poco.

-Reducir progresivamente el número de cigarros 
diarios hasta llegar al abandono total. También se 
puede reducir la cantidad de cigarro fumado. Aunque 
hay quienes se sienten preparados para dejarlo 
totalmente desde el primer día.

-Retrasar el momento de fumar y tolerar la ansiedad. 
Por ejemplo, si solemos fumar el primer cigarro nada 
más levantarse, poner como objetivo retrasar media 
hora ese cigarro.

-Suplementos nutricionales.  para ayudar en el 
proceso de desintoxicación y relajantes naturales para 
el control de la ansiedad.

-Técnicas de relajación, reducción del estrés y de 
reestructuración cognitiva (control de pensamientos).

Volviendo al estudio del Dr. Müller, las primeras 24 
horas sin fumar son fundamentales para conseguir 
dejar el hábito, si eres capaz de pasar un día sin 
fumar, tienes muchas posibilidades de conseguirlo. 
Por otro lado, las personas que se mantienen sin fumar 
ininterrumpidamente reducen sus niveles de estrés 
y ansiedad a medida que va pasando el tiempo, que 
junto con los beneficios físicos que se experimentan, 
ayudan a sentir que de nuevo se tiene el control de la 
propia vida.

 
“La conciencia de que la salud depende de los 
hábitos que controlamos, nos hace la primera 
generación de la historia que determina en gran 

medida su propio destino”. 
-Jimmy Carter-
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H
ace unas semanas estuve dando una charla en un 

colegio, sobre cómo podemos contribuir desde el 

núcleo familiar a prevenir que nuestros hijos sean 

víctimas de acoso escolar o bullying.

Esto no se aprende en una hora y media, es una carrera 

de fondo, en la que necesitamos resistencia, entrenamiento, 

esperanza y mucho optimismo.

A los padres les angustia que sus hijos sean víctimas de 

bullying, lo cual entiendo.

A mí me inquieta y me motiva como profesional, conocer, 

cómo podemos contribuir a que los niños crezcan fuertes, 

seguros, amorosos y compasivos.

Algo que he observado, y de lo cual estoy segura es que para 

tal fin necesitamos criar a los niños, ofreciéndoles un espacio 

para ser, para elegir, para equivocarse, para frustrarse…

Necesitamos encaminarlos hacia su más sentido yo. 

Fortalecer su sentido del YO.

¿Qué conforma el yo? ¿Qué nos conforma, a niños y adultos?

capacidad para resolver conflictos…

Para relacionarse de forma sana con el mundo, el niño 

necesita tener un organismo sano en todos sus aspectos

Vamos a empezar por el intelecto, y voy a permitirme, 

citar algunas pautas que , con entrenamiento, persistencia, 

esperanza, optimismo y tiempo, funcionan.

Experimentar dominio y maestría en el proceso de 

aprendizaje y desarrollo: Es importante apoyarles para 

conseguir realizar diferentes tareas, apoyarles en la lucha de 

alcanzar la maestría. Esperar, respetar que ellos tienen un 

ritmo más lento que los adultos. Dejarle probar a resolver, y 

darle la oportunidad de que pida ayuda si lo necesita. Siempre 

podemos ofrecérsela si nos sentimos más tranquilos. Esto 

genera motivación al logro y autocompetencia.

Elegir: Cuando los estilos educativos son muy paternalistas 

(yo decido lo que es bueno para ti, sin ti) o muy autoritarios 

(te prohíbo lo que creo que no debes hacer, porque yo lo 

digo) bloquean el desarrollo de habilidades imprescindibles 

como el criterio, la crítica y la elección. y que, desde luego, 

asuman las consecuencias que se derivan de su elección

Permitirles tener experiencias de poder: Darles a elegir, 

escucharlos, respetarlos, hacerlos partícipes. Los niños 

entregan felizmente el poder a los padres en la medida que 

se sienten escuchados, estimulados a opinar, sabiendo que 

las reglas son justas.

Poner límites claros: Acordes a edad y nivel evolutivo del 

niño, consensuados y flexibles.

Citaré algunos ejemplos, fáciles de aplicar en el día a día, 

para fomentar la autonomía, la autoría de su yo.

adecuadas a su edad, (vestirse, recoger su cuarto, colaborar en 

tareas de la casa, ocuparse y organizar sus tareas escolares).

Involúcralos en la planificación y elaboración de tareas en 

los eventos familiares (fiestas, paseos, salidas, compra, etc. )

Apórtale seguridad en sí mismo dejándole que se ocupe 

solo de hacer determinadas tareas, aunque supervises.

Deja que se equivoquen, y habla con él, de lo que ha 

pasado, ayudándolo a reflexionar, y así podrá aprender de 

su propia experiencia. Alguna vez he escuchado esto de no 

hay mejor maestro que la vida. 

Enséñale a tomar decisiones, muéstrale como analizar y 

reflexionar las diferentes opciones.

Explícale que cada acción tiene sus consecuencias. Tanto 

positivas como negativas, y que por lo tanto el mismo es el 

responsable de sus actos.

La fe, es saber, más allá de la simple conciencia, 

que si damos un paso más, seguirá habiendo un suelo 

bajo nuestro pies.

Paul Goodman.

Ayudemos a los niños a confiar en si mismos, a sentirse 

en su totalidad, para poder afirmarse ante la vida, con 

conciencia e integridad.

Fortalecer el YO
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ALIMENTACIÓN Y SENTIDO COMÚN

E
ntorno a la alimentación existen un gran círculo de 

mitos, de creencias, de pensamientos y de falsas 

divulgaciones que alimentan la desorientación.

En muchas ocasiones me preguntan, "¿Comer fruta 

después de las comidas engorda?", "comer hidratos de 

carbono por la noche es malo, ¿verdad?"... así un sinfín de 

preguntas.

En cuestión, cuando me preguntan si comer hidratos 

de carbono en la cena no es adecuado, les contesto con 

una pregunta, ¿qué consideras hidrato de carbono?, y la 

respuesta es siempre pan, pasta, arroz, patata...!Ahhhhh¡, la 

verdura y la fruta, ¿en qué grupo la incluimos?. Las verduras 

son hidratos de carbono pero simples.

Hay que filtrar muy bien la información. En este caso de 

los hidratos de carbono tenemos que tener en consideración 

que en una alimentación equilibrada los hidratos de carbono 

representa la mitad de lo que comamos a lo largo del día, 

de los cuales la naturaleza nos presenta los hidratos de 

carbono complejos (arroz, pasta, legumbres, patata, harinas, 

pan, cereales...) y los hidratos de carbono simples (fruta, 

verdura, hortalizas, tubérculos...). Si queremos llevar a 

cabo una alimentación saludable tenemos que preparar 

nuestros platos con más cantidad de verduras y hortalizas 

acompañado de cereales, pasta, pan, arroz... y en las cenas 

se presentarán con verdura, hortalizas, tubérculos o pan si 

se necesita.

A lo largo del día las proteínas harán su presencia en 

menor proporción. La carne, el pescado, los huevos, los 

derivados lácteos,... estarán presentes por su aporte en 

proteínas en una menor proporción. Nuestro tamaño de 

la mano puede ser el indicador ideal para saber el tamaño 

de carne o pescado que necesitamos para cubrir nuestras 

necesidades proteicas.

La grasa como tan bien sabemos, la más saludable, el 

aceite de oliva. Sería de gran controversia que nuestros 

campos estuvieran llenos de olivos y nosotros no utilizáramos 

su preciado oro líquido.

Desde que el nivel adquisitivo hizo alusión en nuestra 

sociedad, se ha visto mermada la calidad de nuestra 

alimentación. Considerados ignorantes y pobres, nuestros 

abuelos eran los que mejor se alimentaban. Su alimentación 

basada en legumbres, cereales, tubérculos y vegetales 

hacía que la alimentación mediterránea se practicara 

adecuadamente. Ahora en plena era tecnológica, somos los 

verdaderos ignorantes. Nos han criado con grandes trozos 

de carne, pescado, queso,... para que fuéramos los más 

altos, guapos y fuertes de la sociedad, pero ¿disfrutamos de 

salud?. Sí, nos ponemos una venda en los ojos para no sentir 

nuestro malestar y tapamos los síntomas con solucionadores 

rápidos, antiácidos, protector de estómago, hipotensivos, 

hipocolesterolimiantes,... en definitiva, medicación de 

efecto rápido sin que yo cree un movimiento al cambio 

para estar mejor. Si no padezco estos síntomas pero el 

sobrepeso me llama a la puerta, no pasa nada, uno más. 

Si fuéramos conscientes nos daríamos cuenta que más de 

una medicación se suprimiría si nos alimentáramos como 

nuestros abuelos.

Mejora tu alimentación, piensa que tu alimentación es 

la base para disfrutar de tu vida. Bueno, sí, que ahora 

importa más disfrutar de una buena comilona, de un buen 

pastel,..."total, ya padecemos bastante en el trabajo". Hoy 

en día somos nuestra propias víctimas, valoramos el placer 

a corto plazo que el obtener a largo plazo y para toda la vida 

una mayor calidad de vida. Por lo tanto:

- No hagas caso de las afirmaciones divulgadas sobre 

alimentación que no esté dentro de lo que se entiende una 

dieta mediterránea. 

- Si quieres información de calidad pregunta a profesionales 

universitarios de la nutrición y la dietética.

- Aumenta el consumo de vegetales. Te aportará fibra, 

vitaminas, minerales, agua y te ayudará a mantener tu peso 

corporal.

- Utiliza cereales de calidad. Tus antepasados, ¿Tomaban 

cereales de desayuno?. Intenta incluir cereales integrales 

o semiintegrales puros (arroz, trigo, avena, centeno...), 

te proporcionarán más nutrientes y beneficiará tu flora 

intestinal. Evita los cereales de desayuno, te aportarán 

azúcares y cereales procesados.

- Consume agua. Que tu bebida se base en agua. No 

dejes que las industrias del refresco se engrandezcan a 

costa de tu salud.

- Compra productos que se cultiven en el campo y llena 

tu cesta de menos productos procesados.

Cuida tu alimentación y valora tu salud.
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La importancia de la respiración consciente

Salut i benestar

D
esde el mismo instante en que abrimos los 
ojos por la mañana, la mente comienza 
a realizar un planing del día que va a 

tener o quiere tener, trabajo, compras, hijos 
o padres, en muchas ocasiones ambos, 
gimnasio, amigos...En fin, una serie de cosas o 
circunstancias que hacen que tanto el cuerpo 
como la mente se tensen. 

Está bien, vivimos en esta sociedad y te 
entregas en su vorágine sin apenas darte 
cuenta.

El día se vive como si entraras en un 
circuito del que no puedes salir, por lo que 
frecuentemente estás proyectado en el futuro 
e incluso en el pasado.

Imagínate esto día tras día, a todas horas...El 
cuerpo, la mente se contraen, se tensan y llega 
un momento en que te resulta difícil poner tu 
equilibrio en orden.

Tenemos herramientas tan cercanas y útiles, 
que no se le prestan atención.

Una de las más fáciles y sencillas, es respirar 
siendo consciente de lo que estás haciendo. 
Cada vez que tú haces una respiración 
consciente, estás volviendo al momento 
presente, estás dando a tu cuerpo y mente 
un instante de tregua. Imagina lo que podrías 
darte, tan solo con hacer algunas respiraciones 
conscientes varias veces al día o sencillamente 

cuando termina el día, como cerrando ciclo, 
cerrando puertas del día.

Hemos aprendido la importancia de la 
rapidez y a raíz de eso, muchas personas no 
se conceden un aprendizaje sencillo que va 
reeducando la mente.

Leemos y sabemos la importancia que tiene 
nuestra mente sobre el cuerpo y sobre los 
estados anímicos.  Por ejemplo: Imagina que 
tienes un día estresante y llega un momento 
en el que sientes que te ahogas. Antes de 
que aquello vaya a más, párate un momento 
y toma conciencia de tu respiración. Aunque 
parezca que no consigues coger suficiente 
aire, precisamente lo que ocurre es que hay 
un exceso de oxígeno en tu cuerpo. 

El ejercicio es simple, saca y toma aire 
contando, es decir, si coges aire contando 

supuesto cuenta a la misma velocidad, verás 
que en poco tiempo, tu estado de ansiedad 
desaparece, pues no solo estás ayudando 
a que el oxígeno se regule, sino que estás 
haciendo que tu mente trabaje para ti, se 
centre en algo del presente y en el presente 
y que no se proyecte hacia nada que no sea 
este instante.

Date un respiro, vive.
Conciencia.
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

“El cercle de la salut”

B
envolguts lectors: des del Centre de Salut de 

Cocentaina aquest mes volem donar a conèixer una 

valuosa eina que podeu utilitzar per a millorar la salut.

El Dr. Valentín Fuster ha dissenyat una aplicació per a 

mòbil amb la finalitat de millorar la salut cardiovascular de la 

població: el "Cercle de la Salut" és una app concebuda per 

a ajudar a prevenir la malaltia cardiovascular, que és, a dia 

d'avui, la primera causa de mortalitat al món. L'app, que està 

disponible en la seua versió internacional per descarregar-la 

en www.thecircleofhealth.org o en les plataformes Android i 

IOS, té com a objectiu reduir la mortalitat lligada a la patologia 

cardiovascular a tot el món, a més de disminuir l'epidèmia 

global de malaltia coronària, infart i ictus.

En la majoria dels casos, la malaltia cardiovascular 

és prevenible. La major part dels casos de patologia 

cardiovascular estan relacionats amb sis factors de risc 

que poden prevenir-se a través de senzills canvis de 

comportament en l'estil de vida. Els sis factors de risc són: 

colesterol elevat i diabetis (químics), obesitat i hipertensió 

arterial (físics) i tabac i sedentarisme (comportamentals).

"Aquests sis factors de risc són responsables del 90% 

de tots els infarts i ictus", assenyala el Dr. Fuster, director 

del Mout Sinai Heart com també  director mèdic del 

mateix hospital i director general del Centre Nacional 

d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC).

"Si algú vol tenir una bona salut cardiovascular, primer ha de 

conèixer quins són els seus factors de risc", afig el Dr. Fuster. 

Ara, amb el senzill gest de descarregar-se l'app, "Cercle de 

la Salut" en el vostre Smartphone o tablet, qualsevol persona 

que s'ho propose pot començar a cuidar la seua salut.

Gràcies a aquesta nova app els usuaris poden rebre 

informació directa del Dr. Fuster sobre els sis factors de risc 

cardiovascular, com prevenir-los o manejar-los de la forma 

més saludable i com portar una vida més sana per a així viure 

més i millor. En definitiva, l'app ofereix informació perquè 

l'usuari puga prevenir, lluitar i reduir aquests factors de risc.

L'app, desenvolupada per la fundació Pro CNIC en 

col·laboració amb la Wake App Health , presenta una 

innovadora interfície circular multimèdia i interactiva que 

incorpora vídeos, àudios i gràfics interactius. A través 

d'aquesta informació, el mateix usuari pot avaluar la seua 

salut cardiovascular amb un senzill qüestionari inicial i així 

anar obtenint les claus per a anar millorant la seua salut en 

reduir els seus mals hàbits i promoure els més saludables. 

Aquesta app aporta les claus sobre com prevenir els sis 

factors de risc i cuidar el cor, a més d'oferir reptes setmanals 

amb els quals tenir una vida més saludable.

"És una app dirigida a aquelles persones que volen millorar 

la seua salut i els seus hàbits de vida com la dieta, l'exercici 

físic, etc., però també és útil per a aquells individus que ja han 

patit un infart o ictus o tenen una malaltia coronària perquè 

puguen limitar el seu risc en un futur", afirma el Dr. Fuster.

"La informació serveix per a prendre les millors decisions 

en salut i així cuidar el cor: és molt simple", reconeix el Dr. 

Fuster, que afig: "La malaltia cardiovascular es pot prevenir 

i qualsevol persona és capaç de fer-ho. Aquesta app es 

converteix en una eina a l'abast de qualsevol persona amb 

un mòbil per a auto promoure la salut cardiovascular a partir 

del coneixement".

Es calcula que al món hi ha més de 7 mil milions d'usuaris 

de telèfons mòbils, dels quals més de 2 mil milions són 

smartphones i tablets. Considera el Dr. Fuster que no hi ha 

millor manera de promoure els hàbits saludables i d'arribar 

al major nombre de persones que a través d'aquests 

dispositius. Prevenir i controlar la malaltia cardiovascular pot 

ser tan senzill com usar les noves tecnologies per a finalitats 

tan rendibles en termes de salut com el que aquesta app 

ens ofereix.

Amb l'ajuda de l'app i la seua força de voluntat podeu treballar 

tots els dies per a mantenir i augmentar el vostre benestar.

P e r  a  d e s c a r r e g a r  l ' a p p ,  v i s i t e u  l a  w e b 

www.thecircleofhealth.org o www.elcirculodelasalud.es i 

també a traves de les plataformes Android i iOS.

No ho penseu més i comenceu avui mateix el vostre viatge 

amb el Cercle de la Salut!

 Informa’t

Excepte l’edat i el xexe, podem 

modificar tots els factors de risc 

per a aconseguir una bona salut 

cardiovascular. Descobreix quins 

són, com també les principals 

claus per a prevenir-los gràcies a 

les diferents infografies i vídeos.

                   Actua

La fase de motivació ha d’anar 

acompanyada d ’accions 

específiques, per la qual 

cosa aquesta app et proposa 

diferents reptes setmanals 

perquè pugues millorar la teua 

salut. A més, podràs compartir 

el progrés amb els teus amics 

i familiars.
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El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

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

Nucli urbà: a partir de les 20:00 i fins les 24:00 h

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

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

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

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

Dimarts: de 16 a 19 hores.

JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 15

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 3- 9- 11- 12- 15- 21- 27- 31 

Dies:  2- 8- 14- 18- 19- 20- 24- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MARÇ

mes. C

ecres

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

La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 4- 5- 6- 10- 16- 22- 28

Dies: 1- 7- 13- 17- 23- 25- 26- 29

ALCOI-COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,7:15.. servei cada  hora 

fins les 21:150 h. Dissabtes, 8:15,10:15, 

12:15,14:15,17:15,19:15,21:15

Diumenges i Festius: 8:15,10:15, 12:15,13:15, 

14:15,16:15,18:15,20:15, 21:15

 MURO-COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, 7:45... servei  cada hora fins les 

21:45 h. Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 

18:15, 20:15, 21:45

Diumenges i Festius: 9:15, 11:15, 12:145, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15,20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 5:55, 8:25, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h  

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables: 6:20, 10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

COCENTAINA-GANDIA
Laborables: 9:40 i 16:30 h

COCENTAINA-L’ORXA
Laborables: 9:40, 13:55 i 16:30 

COCENTAINA-QUATRETONDETA
De dilluns a divendres: 15:00 h. (des d’Alcoi).

COCENTAINA-FAMORCA
Dilluns a divendres: 16:55h. 

ALCÚDIA-ALQUERIA-MURO-AGRES- 
ALFAFARA- BOCAIRENT
Laborables Des de Alcúdia: 8:34

ALCOI-ALACANT
Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00, 

19:00, 21:00

Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 15:00, 

18:00, 21:00

Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dimecres de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol






