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

LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA
posa a disposició dels veïns i veïnes la següent adreça electrònica per a suggeriments

o avisos de desperfectes i qualsevol cosa que vegen per a reparar.
obresiserveis@cocentaina.org

WhatsApp: 699-83-38-61
Entre tots fem el poble gran!

Finalitzades les obres de cobriment de la pista de hoquei i patinatge del poliesportiu municipal

Ampliació de la zona de jocs per a gent amb mobilitat reduïda 

al parc de Paquito el Chocolatero

Obres de millora i seguretat al parc Sant Hipòlit. S’ha 

construït un mur per evitar que els xiquets i xiquetes 

accedisquen fàcilment al carrer.

Millora en imatge i seguretat de les illetes de l’entrada sud del nostre poble. Seguint una imatge unitària i continuista de 

l’Avinguda País Valencià, trobem graves de colors i plantes.
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Cocentaina va inaugurar una Fira de cinc dies amb àmplia 
presència institucional i els carrers plens de visitants
Text: Revista Cocentaina. El Comtat. Fotos Silvia Botella

E
l dimecres 1 de novembre dia de Tots Sants, va tindre 

lloc la inauguració oficial de la Fira en presència del 

President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i 

d’una àmplia representació del Govern Autonòmic. Tampoc 

van faltar diputats provincials, autonòmics i nacionals així 

com un bon nombre d’alcaldes i alcaldesses dels municipis 

de les comarques del Comtat, l'Alcoià i altres comarques 

valencianes al costat de representants d’institucions com el 

IVACE, AITEX, la Universitat d'Alacant o el Campus d'Alcoi 

de la UPV.

El dia va començar al Pla de la Font amb el clàssic 

'Esmorzar de Fira' en què les Mestresses de Casa van 

repartir prop de tres mil entrepans de blanc i negre a una 

gran quantitat de veïns i visitants que van formar una llarga 

cua a la plaça des de primera hora del matí. En aquest 

singular esmorzar no va faltar l’acompanyament del vi i de 

les olives 'trencaes' així com la música tradicional, els balls 

populars amb el grup de danses Cocentaina o la presència 

dels animals de la Fira Cavallar.

La inauguració oficial de la Fira va arrencar a les deu del 

matí amb la recepció de les autoritats a la Plaça de la Vila, 

davant l’Ajuntament, i des d'allí tots els assistents es van 

desplaçar fins al Palau Comtal. En aquest lloc Juan José 

Tortajada, president de l'Advocacia Valenciana i membre 

del Consell General de l'Advocacia Espanyola, va llegir el 

Privilegi de la Fira que en 1.346 va atorgar el Rei Pere 

IV El Cerimoniós a Cocentaina per celebrar una Fira amb 

caràcter anual. Quan va acabar, Juan José Tortajada va rebre 

un calorós aplaudiment...en les seus mans havia estat la 

inauguració de la Fira i aleshores la colla Mal Passet (que va 

acompanyar a la comitiva des de l’Ajuntament) va interpretar 

l’Himne Oficial de la Fira, la música del qual va compondre 

Francisco Valor a partir d’un poema de Mari Nieves Pascual.

Cal assenyalar que el propi Juan José Tortajada va viure 

amb gran emoció aquest esperat moment i va assegurar 

als micròfons de Radio Cocentaina que havia estat una 
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experiència irrepetible "estic molt content perquè tot ha eixit 

molt bé. Estava un poc nerviós al veure tanta gent pendent 

però he rebut un gran suport de tots els contestans i els 

turistes que omplen avui el nostre poble ". 

Després de la inauguració oficial de la Fira el president de 

la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va felicitar a Cocentaina 

per l’esforç que fa cada any a l’hora d’ organitzar un Certamen 

d’aquestes característiques i va declarar que aquest podrà 

ser prompte BIC "estem treballant des la Generalitat, sempre 

amb la col·laboració de l’Ajuntament, per aconseguir aquesta 

declaració en 2018 que serà un gran reconeixement per a 

aquest esdeveniment que combina tradició, modernitat i que 

és un potent element per dinamitzar l’economia d’aquestes 

comarques ", va afirmar. A més, no va dubtar en assenyalar 

que durant aquests dies Cocentaina es converteix en la 

“capital de la Comunitat Valenciana”. 

També els Consellers Rafael Climent (Economia) i Vicent 

Soler (Hisenda) van destacar el fet que la Fira avance cap al 

futur sense deixar de banda el seu passat "la Fira és un referent 

a nivell valencià i nacional i és un esdeveniment que situa 

Cocentaina al capdamunt. Des de la Generalitat continuarem 

treballant perquè compte amb el màxim suport econòmic .

Vicent Soler ens parlava dels pressupostos de la 

Generalitat on ens comentava del gran esforç que s’ha fet 

donant preferència a educació, sanitat i serveis social a més 

de no deixar de banda el tema de la industria entre altres i 

el que ens pertocava a aquestes comarques.

També va acudir a la cita el subdelegat del Govern, 

José Miguel Saval qui comentava a Ràdio Cocentaina, la 

importància de la Fira com a gran esdeveniment però a més 

a més, ens parlava del treball previ que s’havia fet respecte 

a la seguretat en la mateixa.

A banda de Ximo Puig, i els consellers Vicent Soler 

(Hisenda) i Rafa Climent (Economia Sostenible), estaven  

també Raquel Huete (Directora General de Turisme), Patrícia 

Blanquer (diputada en el Congrés), Rafa Briet (diputat en 

Les Corts), la Presidenta de la Fundació Sambori, Laura 

Font, el Gerent del MARQ Josep Albert Cortés i molts més.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, manifestava la 

seua satisfacció en comprovar com les institucions superiors 

a l'Ajuntament mostren públicament el seu suport a la Fira de 

Tots Sants: “Per a nosaltres és tot un honor que el President 

Ximo Puig ens acompanye de nou en la inauguració de la 

Fira i diu molt de la importància del nostre certamen i de la 

consideració que d'ell es té a la Generalitat Valenciana i que 

amb la presència del President Ximo Puig es demostra com 

la Fira de Cocentaina té tot el suport institucional.

El colofó a aquesta edició de cinc dies el va posar un gran 

espectacle a la plaça del Pla, amb imatges en videomaping 

projectades a les façanes del Palau Comtal, que van narrar 

la història del municipi fins a la concessió del Privilegi de la 

Fira a 1.346 per part del Rei Pere IV El Cerimoniós. D'aquesta 

manera es va posar el punt i final a una gran Fira que va 

començar dimecres 1 de novembre, dia de Tots Sants.                           

VALORACIONS

Des del departament de Fira, a falta de sumar les últimes 

dades, s’estima que s’ha complert amb escreix la previsió 

inicial i que s’ha arribat aquest al mig milió de persones que 

s’esperava aquest any.

El certamen més llarg dels últims anys,  ha rebut públic de 

diferents llocs de la província que han gaudit d'una àmplia 

i variada oferta. Els punts que més afluència han presentat 

durant el certamen han sigut el mercat medieval i el soc 

àrab per la seua característica oferta gastronòmica, lúdica 

i d'entreteniment. A més de l'àmplia varietat d'espectacles 

que ha configurat la graella lúdica d'aquesta zona.

L'alcaldessa, Mireia Estepa, va ressaltar l'èxit d'aquesta 

edició de la Fira i va afegir que l'ampliació de superfície ha 

sigut molt valorada tant pels veïns de la ciutat com per tots 

els visitants. A més, els expositors van lloar que la petició que 

realitzaven des de fa anys s'haja fet realitat en aquesta edició.

Quant al volum de venda, la primer edil ressenyava que 

«tots els expositors estan molt contents amb els resultats i 

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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que encara que no se sap encara la xifra s'auguren bons 

presagis sobre la mateixa.

L'alcaldessa també ha destacat la tranquil·litat amb la qual 

s'ha desenvolupat aquesta edició, i ha afirmat que «ha sigut 

molt més tranquil·la en matèria d'incidents que l'anterior».

Quant a la consolidació de l'ampliació del territori, espera 

que siga ja un fet que s'establisca, però com va comentar 

abans de la inauguració «l'avaluació i els resultats seran els 

que ho modifiquen o ho consoliden de cara al pròxim any».

Cocentaina es pot felicitar per la Fira que hem tingut, 

durant 5 dies, el poble ha respost a la seua Fira. Hem tingut 

una Fira neta, sense incidents…

Poc a poc, el poble torna a la normalitat i durant la 

setmana després dels desmuntatge entra en acció el 

especial dispositiu de neteja per deixar net cada racó on 

ha estat la Fira. 

Comença el compte enrere…per a la Fira 2018.

Concurs Fira, de Sol a Sol

D
ividit en tres modalitats diferents, un any més s’ha 

dut a terme el concurs de Fira  de sol a sol. Aquest 

inclou la música, el ball i l’humor tant en categoria 

sènior com en infantil. Els dies 1 3 i 4 es van dur a terme 

les actuacions en l’espai habilitat per a les representacions 

(a la plaça mossèn Eugenio Raduan, al costat del Patronat) 

i ja el diumenge es van dura  terme les finals quedant el 

quadre de guanyadors de la següent manera: En ball sènior, 

guanyadora l’escola de dansa Mónica Talens i en infantil, 

l’estudi de dansa Alicia Montava; en música en sènior Joe 

Pask, segon lloc per a Paula Seserino i una menció especial 

per al grup infantil Allioli i en humor es va atorgar un únic 

premi a Hugo Aracil.

Aquest concurs ja ha conclòs, però dintre de la fira, 

encara resta el concurs retrats de Fira. Aquest arriba ja 

a la seua sisena edició. Els interessats poden enviar les 

seus fotografies fins el 30 de novembre, fins les 14:00. 

Les mateixes s’hauran d’enviar per correu electrònic a 

retratsdefira@cocentaina.org.

L
a Pilota també ha estat present en la Fira de Cocentaina 

i és que un esport tant tradicional ha de formar 

part d’aquest event contestà. Així doncs, el dia 1 de 

novembre va tindre lloc la XII edició del trofeu de Raspall 

fira de tots Sants organitzat pel club de pilota Cocentaina. 

Un gran partida amb noms de primera línia: Mario de Bicorp 

i Moriana de Cocentaina van jugar contra Montblanch de 

Benigànim i Gabi de La Pobla.  Una gran partida que va ser 

del gust de tots els presents. Ja el dissabte per la vesprada, 

la pilota va ornar a estar present amb la partida corresponent 

a jornada de lliga i diumenge de mati, els membres del club 

pilota Cocentaina es van fundir en la Fira amb la VI edició 

de la partida amb indumentària tradicional. Tres dies de 

bona pilota que a més va comptar amb la presència d’Ángel 

Gisbert de Benimantell, mestre artesà de pilotes.

La Fira i la pilota
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XXIV Concurs d’Aparadorisme Fira de Tots Sants

U
n any més, l’associació de comerç el Comtat de 

Cocentaina va organitzar el concurs d’aparadorisme 

amb la finalitat de que els nostres comerços locals 

mostren els seus productes amb eixa ambientació i 

decoració ambientada en la Fira.

La veritat és que cada any es superen i cada any el nivell 

és més elevat i amb més qualitat, aparadors dignes de 

Cocentaina  i de la seua Fira.

Els aparadors havien d’estar a punt el dilluns dia 23 

d'octubre a les 10.00h i el jurat els va visitar per a veure’ls i 

puntuar el mateix dia a les 18.00h de la vesprada.

En aquesta edició van participar: La Paraeta, Lenceria 

Borràs, Merceria Borràs, Asell's Fotografs, Silvia Bot, Tien 21, 

Pintuart, Ferreteria Alicantina, Boutique Kian, Villa Hombre 

i Maymi Joiers.

El jurat va passar a veure i avaluar les propostes de les 11 

tendes que es varen presentar i a la fi el veredicte va ser:

El primer premi a sigut per a “Asell's Fotografs”

El segon premi per a Merceria Borràs CA TONICO.

El tercer premi per a Maymi joiers.

Menció especial: La Paraeta.

Jordi Vañó president de l’associació de comerç i serveis  

es mostrava molt content de la participació i creativitat 

dels comerços locals, al temps que recorda que un poble 

sense comerç, és un poble buit i a Cocentaina tenim molts 

establiments que ens donen allò que en grans superfícies 

no podem trobar.

Els establiments locals han estat part fonamental de la 

nostra Fira, i ara a banda de la gala que celebren el 10 de 

novembre...ja es preparen per encara la campanya de Nadal 

amb moltes sorpreses i activitats per a grans i menuts....sens 

dubte, Cocentaina te comerç.
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La Fira a través de les ones de Ràdio Cocentaina

C
inc dies de Fires donen per a molt: per a passejar, 

per visitar totes les exposicions, per firar-se…i com 

no per estar informat de tot el que envolta a la nostra 

Fira. Ràdio Cocentaina i la revista Cocentaina. El Comtat 

hem estat ahi.

Els dies previs a la Fira, la revista Cocentaina. El Comtat ja 

els plasmava a les seues pàgines la programació i novetats 

d’aquesta 671 edició i als informatius de Ràdio Cocentaina, 

donàvem complida informació de tot el que ens esperava...

posant també la mirada al cel per saber si patiríem fred, calor...

Som els mitjans locals i aleshores havíem d’estar ahi. El dia 

1 de novembre, dia de la inauguració, Ràdio Cocentaina era 

l’única emissora que va oferir en directe tot l’acte inaugural 

amb la presència del president de la Generalitat Ximo Puig. 

Des de les nou  i mitja del mati vam estar amb vostès a través 

de les ones apropant-los la nostra Fira: primer al Pla de la 

Font amb el tradicional esmorzar a càrrec de les mestresses 

de casa i ja després seguint la comitiva d’inauguració. A 

través de les nostres ones van poder sentir la lectura del 

privilegi a càrrec de Juanjo Tortajada i també els vam oferir 

en directe la roda de premsa. La ràdio va seguir la comitiva 

i va poder parlar en totes les autoritats que van vindre a la 

inauguració de la nostra Fira.

Els altres dies, Ràdio Cocentaina ha estat en directe en 

l’estand que la regidoria o el departament de Fira havia 

habilitat per a la premsa...des de les altures els vam apropar 

als grans protagonistes d’aquesta Fira: expositors, músics, 

polítics, comissaris... Tots ells han passat pels nostres 

micròfons i per la megafonia de la Fira, tothom han pogut 

escoltar aquestes entrevistes, no ens han pogut veure...però 

almenys ens han escoltat.

Ràdio Cocentaina també ha comptant amb la presència 

de programes especials i els nostres col·laboradors ens han 

dut a gent implicada a la Fira des d’altres vessants com ara 

grups que participarien en l’espai Fira i Festa.

Ha estat una Fira molt fructífera perquè també el nostre 

facebook els ha portat imatges de la nostra Fira per arribar 

més enllà de les nostres fronteres o de la nostra comarca.

La nostra feina al voltant de la Fira encara no ha acabat 

perquè seguim portant-los les valoracions del que ha sigut 

la nostra Fira als nostres serveis informatius i a les pàgines 

d’aquesta revista (i també a l’edició del mes que ve). Tanmateix, 

un any més estem en directe en el Certamen Coral Fira de 

Tots Sants que tanca la 671 edició de la Fira de Tots Sants.

La nostra Fira te repercussió mediàtica (Aramultimedia, 

Pàgina 66, la Coper, la Ser Alcoy, TVA, España directo..)...

però els mitjans locals, els han dut cada dia, eixa actualitat i 

ho han fet de la ma de Paco Gadea, Geles Ferrándiz, Milagro 

Sellés, Alicia Marset, Mari Nieves Pascual i els tècnics David 

Rico i Paco Climent.

Recorden, ens trobaran al 107.9 de la FM...en Fira 

pujàvem escales per a oferir-los el directe des de l’estand...i 

dia a dia, seguim pujant els escalons per baixar-los l’actualitat 

del nostre poble i la nostra comarca....seguim. 107.9FM
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Festa del 9 d’octubre a Cocentaina

A 
Cocentaina les activitats del 9 d'octubre de 2017 van 

arrencar el divendres 6 d’octubre amb la benvinguda 

a la flama del 'Correllengua' que va tenir lloc al pati 

d'armes del Palau Comtal i en què van participar els escolars 

dels diferents centres educatius de la vila Comtal. Aquest 

és un acte reivindicatiu a favor de la nostra llengua i on 

participen els tres col·legis de primària i la FPA Beniassent 

que son els encarregats de portar la torxa de la flama de 

la llengua.  La festa va començar amb un passacarrer que 

eixia des de cada centre educatiu amb musica, senyeres i 

cabuts. Quan van arribar al Palau, va tindre lloc la lectura 

del Manifest. Un manifest que cada any escriu i llegeix un 

col·legi, en aquesta ocasió va ser el torn del col·legi Públic 

Sant Joan Bosco. 

La festa va continuar amb l’actuació de  Desbarats Teatre.

Ja el dilluns 9 d’octubre i de la ma de la regidoria de 

Tradicions de l’Ajuntament de Cocentaina,  la música 

tradicional de la Colla Mal Passet va anunciar a tota la 

població a primera hora del matí de l'arribada del dia de 

tots els valencians. Els actes institucionals van començar a 

les onze i es van desenvolupar a la plaça exterior del Centre 

Cultural El Teular. L’acte va comptar per primera vegada amb 

el lliurament dels premis del Primer Concurs de Lletres de 

Cançons en Valencià que ha convocat l'Ajuntament.

En la categoria A, de 12 a 16 anys, el primer premi, dotat 

amb 200 euros, va ser per a Inmaculada Sánchez per ‘Sols 

tu’, mentre que el segon premi, dotat amb 150 euros, va 

anar a parar a Cristina Mendoza per ‘Princesa’.

 En la categoria B, de 17 a 23 anys, el primer premi, dotat 

amb 250 euros, el va guanyar Neus Francés per ‘Casa closa’, 

i el segon premi, dotat amb 200 euros, va ser per a Mélanie 

Aracil per ‘L’hora de ser feliç’.

En la Categoria C, de 24 a 29 anys, el primer premi, dotat 

amb 300 euros, va ser per a Javier Expósito per ‘Mil anys 

en huit flors’, mentre que el segon premi, dotat amb 250 

euros, va ser per a Josué Miró per ‘Sol d’hivern’.

 El concurs organitzat a través de les regidories de 

Promoció Lingüística i de Joventut de l'Ajuntament de 
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Cocentaina, amb la col·laboració de la Universitat d’Alacant, 

té per finalitat promoure expressions literàries alternatives 

escrites en valencià. En aquesta primera edició es van 

presentar un total d’onze lletres.

 El jurat va estar format per Marcela Richart, regidora 

de Promoció Lingüística i presidenta del jurat; Miguel 

Ángel Raigal, tècnic de Joventut; i com a persones 

nomenades per la Regidoria: Andreu Valor, Antoni Pellicer 

i Lliris Silvestre. Com a representants dels diferents 

grups municipals: Rosana Valor, del PP; Bernardo Pérez, 

de Guanyar Cocentaina; Paula Figuerola, de 03820 – 

Compromís i José Luis Vicedo, de Ciudadanos. El secretari 

del jurat va ser Vicent Santamaria, tècnic d’AVIVA.

Tot seguit Aitor Pascual, Saül Santonja i Mari Carmen Seguí, 

components de Teló Teatre, van llegir el manifest amb motiu 

de la celebració del cinquanta aniversari d'aquesta entitat 

contestana (en les pàgines següents podreu llegir dit manifest). 

La jornada va acabar castells de la mà de la Muixeranga 

Penyeta Blanca, una dansada a càrrec de tots els grups 

de danses del poble i una partida de pilota valenciana, 

exhibició de la modalitat de Palma, a càrrec del Club Pilota 

Cocentaina i com no les paelles al migdia al parc del barri 

de Sant Hipòlit. 
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Manifest 9 d’octubre. Teló Teatre

B
on dia a tots i a totes: Teló Teatre vol donar-vos la 

benvinguda a aquesta festa tan nostra, la diada 

nacional del País Valencià. Com sabeu, enguany 

celebrem el nostre 50 aniversari i per això hem volgut 

participar en aquest 9 d’Octubre amb la lectura del manifest. 

Podríem començar dient allò de «fa molt de temps, allà 

per l’any…», però potser es faria massa llarg i el que ens 

interessa, a parer nostre, és recordar per què estem ací, què 

celebrem hui i per quin motiu ho celebrem.

I ara sí, diem allò de: fa molt de temps i al llarg de molts 

segles aquestes terres, aquest país, que encara no hi era, 

fou conquerit per molts i variats pobles, des dels ibers fins 

als àrabs, passant per cartaginesos, romans i visigots, gent 

de vida i costums molt diferents, i tots ells, d’una manera o 

una altra, van anar apilant els fonaments per a construir el 

país que avui tenim. Som el que som per tot això. Som el 

resultat d’una llarga i rica història. Com totes les històries, 

ben farcida de guerres, de batalles, de victòries, de derrotes, 

de crisis, de bonances, de conquestes i de reconquestes, 

que ens porten a un 9 d’octubre de 1238, quan Jaume I 

entra a la ciutat de València, i s’inicia un període «gloriós» 

per al nostre poble, com també per a la nostra cultura i la 

nostra llengua. 

D'aleshores ençà, no hem tingut un camí fàcil. Però la 

història és la que és. Està assumida.

A partir d’ací es crea el Regne de València, com a estat 

autònom dins de la Corona d’Aragó, dotat de personalitat 

pròpia, amb les seues institucions de govern, els «Jurats», 

amb una moneda, els «rails» valencians, i amb unes lleis 

específiques, «els Furs».

Els Furs valencians, recollits en dos preciosos volums i 

titulats en llatí Fori Regni Valentiae, foren una de les fonts 

de dret pròpies del Regne de València. Els Furs de València 

foren aplicats durant més de 4 segles, des del 1261, quan 

Jaume I els va jurar i promulgar durant la reunió de les Corts 

Valencianes el mateix any, fins a l’any 1707 després de la 

batalla d’Almansa, que a tots alcança. 

Els furs valencians foren la legislació territorial valenciana 

durant més de quatre-cents anys, unes lleis que van establir, 

ja en aquella època, unes fórmules que podem considerar 

pre democràtiques.

Per tant, podem presumir d’haver sigut un país amb lleis 

pròpies. 

A pesar que fórem capaços de dotar-nos d’unes lleis 

pròpies molt avançades per a l’època, des d’aleshores hem 

anat cap arrere fins a perdre la consciència de país, de poble 

i, fins i tot, de vegades, d’identitat lingüística.

La política centralista que hem patit fins ara ens ha 

privat d’una televisió, d’una ràdio i d’una premsa que ens 

comunique les notícies més pròximes en la nostra pròpia 

llengua: el valencià. Esperem que ara, amb el nou impuls 

que està fent-se per a una radiotelevisió autonòmica, siga, 

de debò, una radiotelevisió en valencià, de qualitat, plural i 

representativa de tot el poble valencià. 

A més a més, trobem a faltar sobretot la consciència de 

país, perquè no en tenim, tot i que actualment els nostres 

dirigents estan esforçant-se perquè la nostra llengua es parle 

i s’escriga més, això no compta amb el suport de la majoria 

de valencians que malgrat reivindicar la nostra llengua, 

prefereix parlar en castellà, perquè el considera més profitós 

i rentable. Encara que una llengua no pot prevaldre sobre 

l’altra, les dues es complementen, les dues s’enriqueixen i 

les dues són oficials, segons el nostre Estatut.

Certament, fa llàstima anar al Cap i Casal del regne i haver 

d’expressar-se en castellà si vols que t’atenguen en algun 

comerç o, fins i tot i més greu, en organismes oficials. Estar 

a València o Alacant, no tant a Castelló, anant pel carrer i 

sentir-te estranger per expressar-te en la teua llengua pròpia 

és ben trist.

El valencià és la nostra mostra d’identitat. La nostra 

primera llengua de comunicació. Són les nostres arrels que 

no poden ser marginades ni oblidades, més aïna al contrari: 

han de ser potenciades.

Som provincialistes, no tenim una idea de país. Eres valencià? 

Ens pregunten quan estem fora. No, contestem, jo sóc alacantí. 

Qualsevol regió de l’estat espanyol té més consciència de 

país, de nacionalitat, que nosaltres.
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Econòmicament hem estat marginats, ho estem encara. I 

hauria de ser una prioritat reivindicativa de tots els valencians 

i valencianes, perquè un poble ben finançat és més fort per 

al seu desenvolupament social, educatiu, cultural, industrial 

i també identitari, perquè, no ens enganyem, per a tot fan 

falta diners: qualsevol cosa, iniciativa, idea, emprenedoria, 

té un cost econòmic. Unes institucions amb possibilitats 

econòmiques poden, i deuen prioritàriament, ocupar-se 

també dels seus ciutadans més dèbils. 

Moltes vegades, la manca d’atenció de les institucions, 

quan hauria de ser la seua prioritat, la supleixen ciutadans i 

ciutadanes lluitadores i compromeses amb la societat. Ací tenim 

un clar exemple: la Plataforma per la llei de la Dependència.

Els bloquejos davant dels canvis de govern han conclòs 

que, fins i tot, l’Estatut haja perdut valor com a instrument 

d’autogovern, com a eina que hauria de donar resposta als 

problemes i a les necessitats del poble valencià. 

Creiem necessària, com més aviat millor, una reforma en 

profunditat del nostre Estatut, amb l’objectiu d’augmentar 

i millorar el poder polític del País Valencià. I, per això, un 

aspecte bàsic és l’enfortiment de les nostres institucions 

com a òrgans d’autogovern. Però, això sí, sense caure en 

errades alienes i seguint una identitat molt nostra, és a dir, 

utilitzant el seny valencià, tot ha d’estar sota el domini de 

la participació, de l’acord, del diàleg i del consens. I, des 

d’ací, des d’aquest humil, però orgullós poble, Cocentaina, 

demanem a les persones que tenen el poder i dirigeixen 

les institucions, que per això els hem votat i ens governen, 

que, per favor, reflexionen i tornen a fer valer el significat 

d’aquestes paraules: participació, diàleg, consens, perquè, 

ara com ara, i vist el que hem vist, tristament estan més 

prop de la utopia que de la realitat.

Nosaltres pensem que aquesta és la base per a una futura 

revisió de l’Estatut i, a més, s’haurà de tindre en compte 

primerament la promoció i la protecció de les nostres senyes 

d’identitat, la nostra llengua i la nostra cultura, i també serà 

necessari incloure en la reforma un nou catàleg de drets i 

deures, adaptats a les noves lleis i als nous temps que vivim.

Pensem també que caldria, en aquest futur diàleg per a una 

modernització de l’Estatut, que es recuperaren les converses 

arreplegades en els pactes de Benicàssim, un projecte 

d'Estatut d'Autonomia per al País Valencià redactat el 1981 

en què s'intentà dotar el poble valencià d'autonomia plena.

El nostre poble, Cocentaina, pot presumir de tindre una 

gran quantitat d’entitats culturals i arriba el moment que 

són tants els actes que es programen que apleguen alguna 

vegada a realitzar-se el mateix dia i, pitjor encara, a la 

mateixa hora.

Però no ens podem quedar ací. No podem estar contents 

i satisfets contemplant-nos nosaltres mateixos, hem d’obrir-

nos, valorar tot tipus d’expressió cultural, no sols local, sinó 

també forània. La cultura ha de ser oberta, no tancada en 

nosaltres mateixa. Perquè experimentant i presenciant 

activitats noves ens enriquim molt més.

Tota aquesta activitat, tota aquesta inquietud, ha de 

ser recolzada per les institucions, tant municipals com 

autonòmiques, i pensar que els llocs on es realitzen 

activitats, més que res en època estival, com ara el Palau, 

haurien d’estar dotats dels mitjans tècnics per a poder 

desenvolupar aquestes activitats en condicions.

Cultura sí, però oberta, plural i recolzada. No cal presumir 

de quantitat, sinó també de qualitat.

La cultura està per a educar, per a divertir, per a entretindre, 

però el que no podem fer és penjar-li a l’esquena l’assumpció 

de les mancances econòmiques de les institucions. 

Sabem apreciar la importància de tindre una Seu 

Universitària a Cocentaina? Hem de ser conscients del que 

tenim, del que ha costat tindre-ho i participem de l’orgull 

que significa poder-ho gaudir.  

9 d’octubre, una data per a retrobar-nos com a poble, 

per a apreciar el present que tenim, per a construir el futur 

que volem.

9 d’octubre, una data que és el reflex del passat, la 

celebració del present i l’esperança del futur. 

Per a finalitzar aquest acte amb esperança i, sobretot, amb 

la certesa que som capaços de superar qualsevol entrebanc 

que se’ns presente pel camí, com sempre ho hem fet, amb 

seny, amb seriositat i amb serenitat; ens acomiadem de tots 

vostès animant-los, animant-nos, a que dia a dia, colze a 

colze continuem treballant i esforçant-nos per fer del nostre 

poble, del nostre país, l’espai de convivència comuna que tots 

desitgem, perquè “hi ha moltes coses a fer, i tot és possible” .
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Celebrats els actes del mig any de la Mare de Déu del Miracle
Berta Castelló Rodas recitarà la suplica en 2018

E
ls actes al voltant de la Setmana d’Exaltació del Mig any 

de la Mare de Déu del Miracle començaven el dissabte 

30 de setembre amb el Trofeu Infantil d'Esports 'Mare 

de Déu del Miracle' que es va dur a terme al Poliesportiu 

Municipal amb la participació de nombrosos xiquets i 

xiquetes en diferents disciplines esportives. 

L'endemà, diumenge 1 d’octubre nombrosos contestans 

van partir en pelegrinatge des del Monestir de les Clarisses 

fins Caravaca de la Cruz per complir amb l'any jubilar que 

s'està celebrant a aquest 2017.

La programació va seguir  el dimecres 18 d’octubre amb 

un dels actes més esperats: l’entrega de premis del concurs 

infantil de redacció i pintura, el concurs de fotografia i 

l’elecció dels comtes, mossèn i suplicant per a 2018, tot al 

monestir de la Mare de Déu. La contestana Berta Castelló 

Rodas recitarà la Súplica de la Mare de Déu del Miracle 

en les pròximes festes patronals de Cocentaina. També es 

van escollir, per insaculació, als altres tres protagonistes 

importants de les celebracions. Es tracta dels xiquets 

Ximo Rodríguez Ferrándiz, Esther Satorres Cardona i Pau 

Ferrándiz Jover que representaran, els papers històrics de 

Comte, Comtessa i Mossèn respectivament. 

A més en la dit acte, es van lliurar diversos premis als 

guanyadors del Concurs Escolar de Dibuix i Redacció 

així com als que van ser guardonats en el II Concurs de 

Fotografia on els guardonats han sigut els següents:

Camara: 1r Irene Domínguez; 2n Miguel Martínez i 

3rRafael Sala

Mobil:1r Carla Carbonell; 2n Mateo Monar i 3r David Agulló

També l’acte va servir per a que els xiquets guanyadors 

al Certamen Literari llegiren les seves poesies i redaccions 

als peus de la Mare de Déu del Miracle mentre que els 

dibuixos premiats es van exposar en una mostra a la Sala 

d'Exposicions del Palau Comtal.

La Setmana d'Exaltació de la Mare de Déu del Miracle va 

seguir amb la celebració d'una missa en què hi participen 

els matrimonis que celebren els seus 19 anys de casats. 

Tanmateix, divendres 20 hi va haver una xerrada dirigida 

als joves. Es tractava de la projecció del documental 

“Guardianes de la Fe” de Javier Vives i va ser el propi autor 

qui va estar per a presentar-ho i desprès comentar-lo. Aquest 

documental dona testimoni dels catòlics perseguits en orient.  
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La Setmana d'Exaltació va concloure el cap de setmana 

del 21 i 22 d’octubre. Dissabte amb el rés de les Vespres en 

el Monestir de la Mare de Déu i ja diumenge amb el dispar 

de les 27 salves a les 10 del matí, la cercavila amb el Mal 

Passet per arreplegar als majorals i majorales i l'Eucaristia 

solemne a les 11’30h en la qual es van presentar els recent 

nascuts a la Patrona contestana al mateix temps que es 

van imposar les medalles als majorals i majorales de les 

pròximes festes d'abril.

Tanmateix, la Pia Unió va estar els dies de fira amb una 

mostra en la capella de Sant Antoni que ens apropen més 

al miracle de les llàgirmes i a com cocentaina va canviar 

les costums i rogatives en pro de la seua venerada Patrona, 

fent-la seua...una devoció que segueix creixent des d’aquell 

1520 fins a dia d’avui.
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Els Ajuntaments d’Alcoi i Cocentaina amb la Pía Unión 
treballen per què l’acta notarial del 1520 que relata el 
miracle de la Mare de Déu s’expose a Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina i la Pía Unión de la Mare de 

Déu del Miracle han anunciat que, des d'aquest estiu, 

treballen de forma intensa i coordinada per a recuperar 

l'acta notarial del 19 d’abril de 1520 que recull el relat del 

miracle de la patrona contestana.  

Va ser a principis de setembre quan la Pia Unión i 

l’alcaldessa de Cocentaina i la regidora de Patrimoni es 

van reunir amb l'alcalde d'Alcoi, el regidor de Patrimoni i 

el tècnic de l'àrea competent per a poder veure de primera 

mà aquest protocol notarial datat del segle XVI. Des d'aquell 

primer contacte ja es començà a pensar en la possibilitat de 

poder tindre'l a Cocentaina de forma temporal per tal que els 

socarrats puguen conèixer el document oficial que descriu 

amb tot detall i en valencià aquest fet històric.

En aquest moment, l'Alcaldessa i regidora de Patrimoni 

estan lluitant per a aconseguir  la cessió temporal del 

protocol per a la celebració del 500é aniversari del prodigi 

de les llàgrimes de la Mare de Déu. Al mateix temps, s'està 

treballant en la digitalització del document i l'elaboració de 

còpies facsímils que puguen estar sempre en Cocentaina. En 

tot cas, s'està negociant un compromís ferm de col·laboració 

entre els ajuntaments d'Alcoi i Cocentaina que garantisca 

la cessió temporal o fins i tot permanent, de l'acta notarial, 

sempre amb total independència dels grups polítics que 

governen en cada localitat en un determinat moment, “ja 

que la importància que té aquest document per als socarrats 

és màxima”, explica Marcela Richart, regidora de Patrimoni.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, recorda com 

va sentir “una alegria immensa quan l'alcalde d'Alcoi em 

va comunicar que s'havia recuperat el protocol on està 

explicat amb tot detall el miracle de les llàgrimes de sang 

de la Mareta. El nostre compromís és que puguem tindre 

una temporada el protocol ací perquè per als contestans 

és un fet importantíssim, tant en l’àmbit històric com per la 

gran devoció que li tenim a la nostra patrona. A més, hem 

d'agrair també la feina de l'Ajuntament d'Alcoi i dels seus 

tècnics que ens estan posant totes les facilitats possibles. 

Amb l'estreta col·laboració de la Pía Unión, anem a estudiar 

amb prudència però amb molta il·lusió quines actuacions 

podem portar avant per a exposar aquest document i per a 

fer partícip a tot el poble de Cocentaina d'aquest important 

descobriment”.

Gran èxit de la 6ª desfilada de moda al pati del Palau Comtal

P
er sisè any consecutiu el Pati del Palau Comtal va 

acollir el dissabte 30 de setembre, la ja tradicional 

desfilada de moda per a descobrir les últimes 

tendències en moda infantil, juvenil i adulta. Un plaer per 

als sentits amb nous colors, formes, talles i, en definitiva, 

propostes variades per a vestir de cara a estes pròximes 

estacions de tardor – hivern.

Va ser una desfilada en la que van participar 7 comerços 

de la localitat i que va comptar amb la col·laboració d'altres 

6 comerços, de l'Ajuntament a traves de la seua regidoria de 

comerç, i la pròpia Assoc. de Comerç i serveis de Cocentaina. 

Tot el que es va recollir, tant de la venda d'entrades com de 

la Fila 0, va anar destinat a l'Associació Solc.

Sens dubte, els espectadors van poder gaudir d’una 

vesprada-nit plena de moda i encant que va ser conduïda 

per Mayte Barrachina i amenitzada per la música de Dj 

Mani. A més a més, a partir de les 6h de la vesprada i com a 

novetat d’aquest any, es va oferir servei de barres al Pla amb 

berenars, refrescos, copes i molt més. Una vesprada ideal 

per a prendre algo, ser solidaris i gaudir de tot el glamour 

que es va poder veure sobre la pasale.la. Un nou èxit de 

l’associació de comerç el Comtat de Cocentaina...perquè 

Cocentaina te comerç.
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Taller d’ocupació «Cocentaina actua»
Regidoria de Promoció econòmica

L
’alumnat que treballa en el Taller d'Ocupació 

«Cocentaina Actua» està realitzant activitats d'atenció 

sociosanitària a persones dependents al domicili als 

municipis de Cocentaina, Alcoi i Muro d'Alcoi. El tipus 

d'intervenció que realitzen s'ajusta a les necessitats de cada 

usuari i a les pautes establertes per part dels departaments 

de Serveis Socials municipals.

Les tasques que realitzen van des de l'atenció personal 

higiènica i sanitària (higiene personal, ajuda a la mobilitat, 

suport en l'alimentació, etc.) fins a la neteja de la llar 

i ajuda en el manteniment del domicili, passant per 

l'acompanyament i l'atenció psicosocial de les persones ateses.

També realitzen activitats de suport en el RESPIR de 

Cocentaina, on participen de les activitats d'estimulació 

cognitiva i psicomotricitat, en l'assistència personal en la 

higiene i en el suport en l'alimentació dels usuaris.

Cal destacar la bona acollida del projecte i de les persones 

participants per part del col·lectiu de persones en situació 

de dependència del municipi, com també de les entitats que 

treballen dia a dia per a construir un entorn de normalitat 

i benestar per a aquestes persones que presenten una 

situació de pèrdua d'autonomia personal. Així mateix, els 

participants del projecte manifesten la seua satisfacció de 

poder col·laborar en millorar la situació de les persones que 

estan atenent.

Pel que fa a la formació, cal assenyalar que els alumnes 

participants del projecte podran obtenir el Certificat de 

Professionalitat corresponent -Atenció Sociosanitària a 

Persones en el Domicili-, titulació que els acredita per 

a exercir professionalment en aquesta ocupació tan 

demandada actualment en el mercat laboral.

Aquest programa està cofinançat pel Fons Social Europeu 

i el seu objectiu és la millora de l'ocupabilitat de les persones 

participants, compta amb una subvenció global màxima 

del SERVEF de 187.463,60 € i una aportació municipal de 

2.000  € per a la seua realització.

Cocentaina incorpora un elevador porta fèretres al cementeri

L
’Ajuntament de Cocentaina ha invertit 21.700 euros en 

aquesta màquina sostenible mediambientalment, ja que 

és elèctrica al 100%. Amb aquesta nova incorporació 

es pretén facilitar el treball dels tècnics que porten a terme 

les inhumacions i exhumacions en els nínxols més alts.

 La seguretat dels operaris també augmentarà, ja que 

el treball que fan és molt delicat i la nova màquina els 

proporcionarà estabilitat durant la seua tasca diària.

NP Ajuntament de Cocentaina
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Cocentaina suma un nou Taller d’Ocupació en Atenció 
sociosanitària a persones en el domicili

L
'Ajuntament de Cocentaina ha rebut la confirmació 

oficial per a posar en marxa un nou taller d'ocupació 

en la localitat. Aquest Taller d'Ocupació, aprovat per 

la Conselleria d'Economia Sostenible i el mateix SERVEF, 

permetrà a deu veïns en situació de desocupació comptar 

amb un contracte laboral de dotze mesos de durada, alhora 

que milloren la seua qualificació professional de cara a la 

seua inserció en el mercat laboral en un futur pròxim.

Segons explica la Regidora de Promoció Econòmica 

Mariona Carbonell, els alumnes treballadors desenvoluparan 

les seues activitats en l'especialitat d'Atenció sociosanitària 

a persones en el domicili. Les persones participants en 

estos programes, alhora que adquirixen coneixements 

teòrics sobre les seues especialitats, desenvolupen este 

aprenentatge amb la seua posada en pràctica realitzant, a 

més, una tasca útil per a la ciutadania. Aquest programa 

s'iniciarà, si tot va com està previst, abans que finalitze l'any. 

En els següents mesos es procedirà a seleccionar el personal 

participant per mitjà d'oferta pública al SERVEF. Aquest és 

el tercer Taller que es desenvolupa en aquesta anualitat 

en el municipi de Cocentaina, formant a un total de 30 

participants. Actualment estan en marxa el Taller d'Ocupació 

“Cocentaina Actúa” i el Taller d'Ocupació T'Avalem Joves 

“Descobrint l'entorn”.

Mariona Carbonell, membre de l'equip de Govern 

socialista, recorda que “les polítiques d'ocupació són i seran 

una prioritat per aquest executiu, continuem treballant dins 

de les nostres possibilitats per a abaixar la desocupació i 

millorar la formació de la població contestana”.

Cocentaina restaurarà fons documentals de l’arxiu històric 
municipal datats de l’època medieval
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, mitjançant la regidoria 

de Cultura, ha signat recentment un conveni de 

col·laboració amb la Subdirecció General de l'Institut 

de Conservació, Restauració i Investigació de la Generalitat 

Valenciana el qual permetrà la restauració d'alguns dels 

documents més importants i antics de l'Arxiu Històric 

Municipal. Mitjançant aquesta col·laboració, l'òrgan 

autonòmic i l'Ajuntament de Cocentaina assumiran 

cadascun el 50% del pressupost per a la restauració de fins 

a 4 documents bibliogràfics que daten de l'època medieval. 

Aquesta intervenció restauradora permetrà millorar la seua 

conservació actual.

Per aquest motiu, la regidoria de Cultura ha creat aquest 

any una partida pressupostària de 5.000 euros amb 

l'objectiu d'anar restaurant el patrimoni històric documental 

del municipi. Açò significa que aquest tipus d'actuacions de 

restauració i conservació seguiran produint-se en els anys 

posteriors perquè, a poc a poc i any rere any, es puga arribar 

a aconseguir que tots els documents de l'arxiu estiguen en 

les condicions de conservació més adients.

Com déiem, dins del pressupost d'aquest any (un total de 

10.000 euros fruit del cofinançament entre administracions), 

l'arxivera municipal ha considerat que el més adient era 

començar per la documentació més antiga, datada en el 

segle XIII (uns documents que són dels més antics que es 

conserven al País) i que fan referència tots ells a la sèrie de 

Cort de Justícia. Concretament, els documents bibliogràfics 

que es restauraran aquest any són: (1) Cort de Justícia, 

1269: 2.800 euros, (2) Cort de Justícia, 1275: 2.000 

euros, (3) Cort de Justícia, 1277-1278: 2.000 euros i (4) 

Cort de Justícia, 1294-1295: 2.800 euros. Durant el passat 

mes d'agost els documents van ser remesos a CulturArts 

(Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana) per 

mitjà d'una empresa especialitzada en el transport d'aquest 

tipus de documentació.

Dins d'aquesta inversió pressupostària s'inclouen els 

materials i el treball realitzat pels tècnics i tècniques 

especialitzats a restaurar la documentació bibliogràfica 

medieval i, finalment, la realització d'un informe tècnic en el 

qual es descriuran els processos d'intervenció i els materials 

emprats, així com la documentació gràfica del procés.

Marcela Richart, regidora de Cultura de l'Ajuntament de 

Cocentaina, ha destacat que “l'Arxiu Històric Municipal és 

un dels més importants a tot el País Valencià pel seu valor 

documental i per l'antiguitat dels documents que hem 

aconseguit conservar, i un dels valors patrimonials més 

importants que té el nostre poble. És per això que resulta 

molt important mantenir en bon estat de conservació tot 

aquest patrimoni, per tal de preservar-lo del pas del temps i 

mantenir-lo en les condicions òptimes. Aquestes actuacions 

que ara hem iniciat pretenem repetir-les en un futur, sempre 

comptant amb l'assessorament de tècnics i professionals 

competents en la matèria com els que hem trobat fruit de 

la col·laboració amb l'Institut de Conservació, Restauració 

i Investigació de la Generalitat Valenciana. Som conscients 

de la importància i el valor d'aquests béns patrimonials i per 

tant tractarem aquestes qüestions amb la màxima prudència 

i sempre garantint el màxim rigor en el seu tractament”.
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Cocentaina organitza un concurs de dibuix per conscienciar 
en l’educació viària als escolars

D
es de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de 

Cocentaina, amb la col·laboració de la Regidoria de 

Seguretat Ciutadana, s'ha posat en marxa recentment 

la campanya de formació dels escolars en educació viària 

adreçada per a tot l’alumnat de Primària. Amb tot, i previ 

a l'inici d'aquesta formació, es va organitzar per primera 

vegada al municipi el 'I Concurs de dibuix Eduvial - Regidoria 

d'Educació', un certamen de dibuix que naix amb l'objectiu 

reflectir el que significa per als xiquets i xiquetes contestans 

l'educació viària.

Aquests guardons, a banda d'aconseguir conscienciar als 

més joves ciutadans de Cocentaina en la importància de 

l'educació viària, també han tingut els seus premis per als 

guanyadors. L'alumna del Convent guanyadora del Primer 

Premi (Clara García Vañó) s'ha emportat una bicicleta amb el 

seu casc i un viatge al circuit de Moto GP Xest per a tota la classe. El segon i tercer premi han sigut per a un alumne i una 

alumna del Sant Joan Bosco i ha consistit en un casc i 

un patinet per a cadascun. I per últim, una estudiant del 

Real Blanc s'ha fet amb el quart premi del concurs, al qual 

corresponia una taula d'skate i un casc.

L'entrega d'aquests guardons es va celebrar al saló de 

plenaris de l'Ajuntament amb la presència de l'alumnat dels 

tres centres, l'oficial de la Policia Local coordinador del curs, 

Javi Prats, el cap de la Policia Local, Renato Sansalvador, i 

la Regidora d'Educació i alcaldessa Mireia Estepa. També 

van estar presents els patrocinadors del concurs, Carrefour 

i Decathlon, els quals han col·laborat amb els premis 

materials.

Mireia Estepa, alcaldessa contestana, ha reiterat la 

importància de “treballar des de les escoles per a garantir la 

seguretat viària de totes les persones de Cocentaina”. A més, 

la socialista recordava que “la formació en educació viària 

als centres educatius ha estat una iniciativa de la Policia 

Local. Els felicite i els manifeste de nou que ha estat una 

proposta molt encertada que ajuda i contribueix a motivar 

als xiquets i xiquetes i, ja de pas, formar-los per evitar que 

provoquen o patisquen accidents”.
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Guanyar Cocentaina ha dut a terme la seva tercera 
assemblea oberta a la ciutadania

A
questa activitat es un dels compromisos que la 

formació d’esquerres va adquirir amb la ciutadania 

del nostre poble, quan es va presentar a les eleccions 

municipals al mes de Maig de 2015.

En aquest acte el regidor de Guanyar Cocentaina Bernardo 

Pérez, va donar a conèixer la tasca desenvolupada al sí de 

l’ajuntament de Cocentaina, exposant les accions dutes a 

terme per el grup municipal.

Tan les propostes fetes a l’equip de govern i dutes a terme 

, així com aquelles que anem a proposar per al futur .

Entre totes elles destaquem les següents:

La adequació de un pas de vianants, en l’encreuament 

de carrer Alfons V amb l’Avd, País Valencià, actuació que 

a millorat molt la seguretat dels veïnes i veïns que creuen 

diàriament l’avinguda.

El condicionament de l’accés a la via de servei sobre el 

barranc de Fontanelles.

La participació de Guanyar Cocentaina en el projecte del 

camp de futbol de la Via, amb una posició clara amb un 

projecte integral que complirà els objectius dels usuaris, a 

l’espera de la construcció dels vestidors en un futur pròxim.

Guanyar Cocentaina ha treballat en millores per a la 

mobilitat, demandant accions, i proposant millores per 

a la línia comarcal del bus Alcoi-Cocentaina –Muro, que 

en poc temps vorem millorades, les seves parades amb 

noves marquesines, i amb la petició d’adaptació de noves 

tecnologies que milloren la qualitat del servei . 

Treballem per que la adequació de la via verda al seu pas 

per Cocentaina, per a que siga una realitat, com a un espai 

per al oci de tota la ciutadania, així com instem a estaments 

superiors per a que s’adeqüen tota la via verda d’Alcoi fins 

a Gandia.

A proposta de Guanyar Cocentaina tindrem espais dedicats 

al Art Mural. Hem sigut impulsors del primer concurs de Art 

Urbà a Cocentaina, i  que pròximament comptarà amb dues 

obres d’art, una a l’entrada de Cocentaina i altra al carrer 

Major.

També som impulsors de la senyalització dels  camins 

rurals, amb l’objectiu de tindre una localització clara de 

camins i partides rurals i la conservació de la toponímia 

pròpia per  a preservar els noms autòctons locals.

En aquesta assemblea oberta. també es va donar una 

explicació de alguns projectes que no han vist la llum i que 

portem treballant des de el principi de la legislatura. Així, com 

el projecte de adaptació per a veïnes i veïns amb mobilitat 

reduïda del Centre Cultural el Teular, i que amb molts 

entrebancs tècnics esta en aquest moment en el calaix, 

esperant dur a terme conjuntament amb les associacions de 

persones amb diversitat funcional de Cocentaina, esperem  

aquest  projecte es porte a terme  en un futur pròxim.

Altre assumpte important que es va informar va ser el 

contracte de la recollida selectiva de brossa i neteja viaria on 

Guanyar Cocentaina te una proposta clara de municipalitzar 

el servei.

En aquest moment es trobem a l’inici del segon any de 

prorroga, amb molt poc treball iniciat per part de la regidoria 

corresponent, sols a l’espera de propostes, cosa que des 

de Guanyar Cocentaina tenim predisposició per treballar 

aquest tema, i l’ultima proposta fou implantar un sistema 

de recollida de sols residus orgànics de forma experimental 

en alguns carrers del nostre municipi, com a forma de 

sensibilitzar a la ciutadania.

Cal dir que el contracte del recollida selectiva, el 

tractament de residus, i la neteja viaria son una bona part del 

pressupost municipal, i no es un pot deixar i anar allargant 

les prorrogues perquè no beneficia a ningú, esperem que 

des de la regidoria corresponent es tinga mes sensibilitat per 

un tema tan important, i no estiga sols esperant propostes 

dels altres grup polítics, també cal parlar i escoltar molt als 

veïnes i veïns en aquest assumpte tan important, des de la 

assemblea oberta de Guanyar Cocentaina es comprometem 

a seguir informant i debatin sobre aquest tema.

Amb tots aquests temes i altres l’emplaçarem per 

una pròxima assemblea on esperem que els ciutadans i 

ciutadanes participen amb les seves propostes.

Guanyar Cocentaina
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Josep Robert Sellés i Ester Aparisi, dues batutes per 
iniciar la festa

S
abem que som terra de músics i ens alegra saber 

que fora del nostre poble també reconeixen la llavor 

dels mestres contestans. Així doncs, el passat mes 

d’octubre dos batutes contestanes van ser les encarregades 

d’iniciar les festes morocristianes a Albaida i el Campello. 

Sens dubte un luxe per als contestans saber que Josep 

Robert Sellés i Camps i Ester Aparisi han portagonitzat l’inici 

de les festes d’aquestes dues poblacions.

Primer va ser Josep Robert Sellés i Camps, director del 

cor de Cambra Discatus i l’Orfeó Eduardo Torres d’Albaida 

l’encarregat  d’iniciar les festes en honor a la Verge del Remei 

d’Albaida. Va ser el 9 d’octubre. Sota la batuta del mestre 

Josep Robert, l’Orfeó d’Albaida i les dues bandes de la 

localitat, El Gamell i l’Aranya, sonava l’himne d’Albaida en un 

any a més històric per als festers daquest poble de la Vall ja 

que enguany han commemorat el 50 aniversari de les Festes 

de Moros i Cristians i els 25 anys de l’aprovació oficial de 

l’himne i també, s’unia un altre aniversari, el 50 aniversari de 

l’orfeó (recordem que l’Orfeó d’Albaida, que dirigeix també 

Josep Robert, va encandilar al públic en la interpretació 

del Carmina Burana per celebrar dita efemèride). Momnets 

únics i irrepetibles per a Josep Robert Sellés que ja va dirigir 

l’himne de festes de Cocentaina encetant també la trilogia 

local. (1997)

Per altra banda, el passat dia 12 d'octubre la contestana 

Ester Aparisi Semper, membre de l'Ateneu Musical de 

Cocentaina, va ser l'encarregada de dirigir l'himne de 

festes de la localitat del Campello. L'himne de festes va ser 

interpretat per totes les bandes assistents com a cloenda 

a l'entrada de bandes, que aquest any va discòrrer pel 

passeig de la  Constitució. En aquest acte, cada banda és 

acompanyada per representants de la seua comparsa. Al 

pas per la tribuna es realitza una salutació als càrrecs festers 

on les comparses amb càrrec reben de mans de la directora 

de l'himne, Ester Aparisi, una banda commemorativa. Va 

ser un esdeveniment multitudinari i important ja que va ser 

Redacció

la primera dona en dur a terme aquest acte al Campello. 

Recordar que Ester ja va ser l'encarregada l'any 2011, de 

la direcció de l'himne de festes de Cocentaina.

Enhorabona als dos!!!
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Ignacio García-Vidal torna a l’Orquestra Simfònica Nacional 
Argentina i debuta amb l’Orquestra del Teatre Colón

E
l director d'orquestra contestà Ignacio García-Vidal  

ha sigut convidat de nou per l'Orquestra Simfònica 

Nacional Argentina per a dirigir un programa de la 

seua temporada 2017, serà en un concert que tindrà lloc 

en el Centre Cultural Kirchner de Buenos Aires el pròxim 

19 de novembre. El CCK és un dels auditoris més grans 

i importants a Amèrica. En programa, la suite simfònica 

“Sheherezade” op. 35 de Rimsky-Korsakov.

La carrera de García-Vidal a Amèrica està totalment 

consolidada i és sol·licitat per les més importants 

agrupacions simfòniques amb regularitat. Es dóna la 

circumstància que només 11 dies després del seu retorn 

a la Nacional Argentina, el 30 de novembre, García-Vidal

realitzarà el seu debut dirigint a l'Orquestra Filharmònica 

del Teatre Colón de Buenos Aires, una de les orquestres de 

referència a tot el món.

D'aquesta manera, el director espanyol ocupa una de les 

escollides places entre l'elit dels directors d'orquestra en la regió.

Ignacio García-Vidal va començar la seua marxa com 

a director convidat a Llatinoamèrica amb només 24 anys 

al capdavant de l'Orquestra Filharmònica de Montevideo 

(Uruguai). Des d'aquell moment ha dirigit, entre unes altres, 

a l'Orquestra Simfònica de Salta, Orquestra Simfònica de 

Còrdova, Orquestra Simfònica de Mar del Plata, Orquestra 

Simfònica Provincial de Tucumán, i un llarg etcètera. A 

més, García-Vidal exerceix regularment la docència en 

Universitats i institucions acadèmiques del continent, sent 

especialment valorada la seua formació com a Doctor en 

Didàctica de la Direcció d'Orquestra.

“The Montain” del compositor i productor contestà Nacho 
Ferrer guardonat amb medalla de bronze en els premis 
de “Global Music Awards” (Califòrnia)

S
eguim parlant de música 

i ara parlem de premis, 

el tema "The Montain" del 

compositor i productor contestà 

Nacho Ferrer, inclòs en el seu nou 

àlbum “Subliminal Percepció” ha 

estat guardonat amb medalla de 

bronze en els premis de "Global 

Music Awards" (Califòrnia). 

Nacho es mostrava molt satisfet 

per aquest guardó i ha agraït el 

recolzament de Lemongrassmusic 

en aquesta aventura, ja que des 

que ha tingut ús de raó ha estat incondicionalment i 

apassionadament bolcat amb la música, la seua vida. Nacho 

segueix composant i a hores d’ara està immers en nous 

projectes que veuran la llum en breu.
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La Junta de Festes reconeix a les filaes Llana i Cavalleria 
Ministerial pel càrrec d’abanderat que van exercir en les 
passades festes

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina va retre un senzill homenatge a les filaes 

que van ostentar els càrrecs d'abanderat durant la 

passada trilogia festera en honor a Sant Hipòlit Màrtir. 

L'entitat, presidida per Hipòlit Borràs, va visitar el dissabte 

21 d'octubre a migdia a la Llana i la Cavalleria Ministerial 

per fer-los entrega d'un detall de record amb el qual, la 

Junta de Festes, vol agrair l'esforç, el seu bon fer i la seua 

entrega a l'hora de portar endavant els esmentats càrrecs. 

L'acte va comptar també amb la presència de l'alcaldessa, 

Mireia Estepa, i de la regidora de Festes a l'Ajuntament de 

Cocentaina, Susana Reig.

La primera parada d'aquesta visita va tenir lloc a la seu 

de la Llana, situada a l'Avinguda del Ferrocarril número 18, 

per fer entrega d'un quadre a Christian Molines Castellà, 

abanderat moro d'aquest any. Seguidament els components 

de la Junta de Festes es van desplaçar al carrer Roig de 

Corella número 4, seu de la Filà Cavalleria Ministerial, per 

repetir el mateix ritual amb Sergio Navarro Cantó; abanderat 

cristià de 2017.

El pròxim dissabte 18 de novembre, serà el torn de les 

filaes que van portar endavant les capitanies en les últimes 

Festes de Moros i Cristians. D'aquesta forma la Junta de 

Festes visitarà, la filà Gentils i la Guàrdia Jalifiana 'Sahorins'; 

per lliurar aquests detalls commemoratius a Sergio Moncho 

Moya (capità cristià) i Jaume Pérez Cardona (capità moro).

Francisco Valor torna a guanyar en els premis Samarita 
de la Festa

L
a IV edició dels premis Samarita de la festa d’Alcoi varen 

tindre presencia contestana en la seua gala celebrada 

en plena fira, el dissabte 4 de novembre.

L’Associació cultural Samarita de la Festa va voler fer 

partícip d’aquestos premis a la Federació Junta de Festes de 

Moros i Cristians de Cocentaina, així doncs, un representació 

de la junta amb Hipòlit Borrás al capdavant varen assistir 

a dit sopar on a més, s’enduien una grata sorpresa perquè 

el mestre contestà Francisco Valor, aconseguia per segon 

any consecutiu, el premi a la millor marxa per a l’entrada, 

la peça premiada va ser “Utreia”, marxa cristiana que va 

acompanyar a la filà Navarros en l’entrada de 2017. Per tant 

va ser una nit redona, una nit de festa alcoiana amb marcat 

sabor socarrat. Enhorabona!!!!
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La Societat Ateneu Musical celebra la festa de la seua 
Patrona  Santa  Cecilia
Paco Insa

D
esprés del gran èxit obtingut el passat dia 23 de 

setembre en el I Certamen de Música Festera de la 

ciutat d’Alcoi guanyant el Primer premi, la Societat 

Ateneu Musical va començar els  assajos per a preparar el 

proper Concert en honor de la Patrona  de la Música, Santa 

Cecilia. Mentre, la Banda Jove també va començar a fer els 

assajos  per al concert de Fira que va tindre lloc el dissabte 

21 d’octubre. Un concert en el que varen tindre una jornada 

de Convivència  amb els companys de la Banda Jove  de la 

Unió Musical  l’Aranya d’Albaida  amb els que compartiren 

i visqueren una jornada de convivència el passat mes de 

maig en la població albaidense.

La jornada del dia 21 es va desenvolupar amb una gran 

harmonia i cordialitat entre les dues bandes joves amb 

un programa que va començar a les 11h del matí, amb la 

rebuda  dels participants en la Seu de l’Ateneu Musical. A 

les 11’15h van visitar el Museu-Arxiu de la Cas del Fester i 

el Taller de l’escultor contestà Moisés Gil. Després sobre les 

12’20h  van tindre un assaig general en la seu de l’Ateneu 

Musical. A les 14h van tindre un dinar de germanor, i 

sobre les 16h van tindre unes proves de so en el Centre 

Cultural el Teular. Tot seguit a les 17’30h, les dues bandes 

van fer un passacarrer interpretant el pasdoble “Paquito el 

Chocolatero” de Gustavo Pascual, fins al centre Cultural el 

Teular on es va desenvolupar el concert de Fira de Tots Sants 

amb un Festival de Bandes Joves. En primer lloc va actuar 

la Banda Jove de la Unió Musical L’Aranya de Albaida sota 

la direcció de Andrea Sebastià amb el següent programa: 

“La Vereda”  (PD)  de O. Navarro; “Amadaràs” d’Enrique 

Alborch; “The Tempest” de R. Smith iconclogueren la seua 

actuació de la primera part amb el “Circle of the Life” de  

M. Sweenwy.

La segona part va ser a càrrec de la banda amfitriona: 

Societat Ateneu Musical Contestà, dirigida per Juan Soler 

Andrés van interpretar: “Ayamonte”  (PD) de    J.Amador; 

“3  Days” de P Verhaegen; “Springtime” de R. Ares i “Los 

Viajes de Gulliver” de  R.Appermont.

Ara ja es troben endinsats en els assajos i preparatius de 

Santa Cecilia, amb un programa d’activitats i concerts que 

arrancarà el diumenge 12 de novembre a les 9’45h  en el 

Poliesportiu Municipal amb el partit de futbet sala en el que 

enguany participarà la Filà el Cordó d’Alcoi. Eixa mateixa 

vesprada a les 18h en la sala d’actes i exposicions tindrà 

lloc un Concert de Cambra de Clarinets i Saxos. Passant al 

següent diumenge dia 19 de novembre a les 9’30h en el 

convent dels Pares Franciscans, s’oficiarà la Missa en honor 

de Santa Cecilia amb l’actuació dels metalls i a continuació 

passacarrer d’arreplegada dels nous músics.

Ja el dissabte 25 de novembre, les 19 hores es celebrarà 

el Concert en Honor de Santa Cecilia, en el que debutaran 

incorporant-se en la Banda els nous músics. En la Banda 

Jove: Román Reig Sansalvador (clarinet); Jaime Gozálbez 

Navarro (clarinet); Eliseo Moya Pérez (saxofon); Guillem 

Pascual Pérez (saxofon) i J.Arnau Vaello Fernández 

(trompeta). Ja en la Banda Ateneu Musical Contestà 

s’incorporaran: Coral Blanquer Peña (flauta) i Carles Navas 

Tormo (trompeta).

Aprofitem aquesta plataforma de la revista “El Comtat” per 

a expressar la satisfacció de que aquesta Societat Ateneu 

Musical de Cocentaina està d’enhorabona perquè el nostre 

company Dani Aquiles Cascant, trombonista format a l’escola 

i que pertany a la banda des de 2004, ha guanyat una plaça 

a la “Antwerp Symphony Orchestra d’Anvers (Bèlgica). 

Després de que l’any passat aconseguira entrar com 

academista a la prestigiosa orquestra Royal Concertgebow 

(una de les millors del món)  el passat mes va obtenir la plaça 

en Anvers, per la qual la família de l’Ateneu es troba molt 

contenta i orgullosa del fet que els musics formats a l’Escola 

segueisquen triomfant arreu del món, per tant li desitgem 

molt d’èxit en aquesta nova etapa i que no pare la música.
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Èxit de participació en la III Nit de contes al Castell

E
l dissabte 14 d’octubre es va celebrar la III Nit de Contes 

al Castell de Cocentaina, amb una assistència de vora 

500 persones, vingudes de tota la comarca. L'acte 

va començar a les set de la vesprada, amb un berenar de 

coca oferit per l'Ajuntament de Cocentaina. Després va ser 

el torn de les primeres rondalles de l'escriptor Jordi Raül 

Verdú i de la contacontes Almudena Francés, presentats 

per Francesc Gisbert, de la Coordinadora pel Valencià, 

que juntament amb la regidora de Promoció del Valencià, 

Marcela Richart, de l'Ajuntament de Cocentaina, organitzen 

cada any l'acte. L'imaginari popular valencià va encisar la 

multitud de xiquets i grans, amb contes com "Boira terrera" 

o "El rander". Les històries van continuar a l'esplanada del 

castell, en una pujada il·luminada amb llanternes, on es van 

NP Ajuntament de Cocentaina

escoltar noves rondalles. Es tracta d'una iniciativa destinada 

a divulgar i reivindicar l'imaginari popular com una part més 

de la identitat dels pobles.
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L’IES Pare Arques celebra el seu cinquanta aniversari

L
'IES Pare Arques de Cocentaina està celebrant el 

cinquantenari de la seua fundació el 1967. Per 

commemorar el mig segle de la institució educativa 

s'estan duent a terme una sèrie d'actes, com el sopar de 

germanor, que va reunir a l'Hotel Odon, el passat dia 29 

de setembre, 293 persones entre alumnat antic i actual, 

professorat de totes les èpoques... L'actual director de 

l'IES Pare Arques, Àlex Bertomeu, va presidir el sopar 

junt als exalumnes del centre Rafael Briet, Diputat a les 

Corts Valencianes i Marcela Richart, Tinent d'Alcaldia de 

Cocentaina. 

Comissió organitzadora del Cinquanta Aniversari de l’IES Pare Arques

Encara que el centre fou creat legalment el 22 de 

desembre de 1966, com a Secció Delegada Mixta de 

l'Institut Pare Vitòria d'Alcoi, fou el 16 d'octubre de 1967 

quan es va inaugurar oficialment el curs acadèmic i es 

van iniciar les classes de Batxillerat Elemental a l'Institut 

de Cocentaina. Per eixe motiu la comunitat educativa de 

l'IES Pare Arques ha triat el dilluns 16 d'octubre de 2017 

per celebrar uns actes senzills de commemoració dels 

cinquanta anys de vida del centre, com la realització d’una 

fotografia col·lectiva de totes les persones que formen en 

l’actualitat part de l'IES Pare Arques, a les grades de les 

pistes esportives; la inauguració, per part de l'alcaldessa 

de Cocentaina, Mireia Estepa, d’un Tòtem de fusta realitzat 

conjuntament per l’alumnat del grup de PMAR de 3r d'ESO 

(programa finançat pel Fons Social Europeu) i l’alumnat 

del Programa d'Aula Compartida (aquest programa és una 

iniciativa del centre cofinançada per l'Ajuntament contestà 

i la Diputació Provincial d’Alacant); també s'ha presentat 

l'escultura realitzada per Anna Reig al voltant de la figura 

d'Agustí Arques Jover, l'historiador i sacerdot que dóna nom 

al centre; un grup d'alumnes han fet un lectura de poemes 

en anglès, àrab, francès, castellà, grec, llatí i valencià, 

versos de Bob Dylan, d’Isabelle Callis-Sabot, de Kavafis, 

de Benedetti, d'Horaci i del professor de l'IES Pare Arques 

Vicent Luna han ressonat als patis de l'institut, i per tancar 

els actes del dia, s’ha descobert un panell de fusta amb un 

pirogravat realitzat per l’alumnat de  Segon de FP Bàsica i 

pel professorat de Cicles Formatius, que reprodueix el logotip 

que l'exalumne Raül Vicent i el departament de Plàstica 

van dissenyar per a l'efemèride. Amb aquest esdeveniment 

l'Institut Pare Arques de Cocentaina enceta un curs carregat 

d'actes commemoratius dels cinquanta anys d'educació 

secundària pública a la Vila Comtal.



CENTRES educatius 25Revista El Comtat novembre 2017

Festa de benvinguda al Bosco

L
'estiu s'ha acabat, ha estat molt divertit gaudir de les 

vacances amb les nostres famílies, però arriba setembre 

i hem de tornar a l' ESCOLA. Estem molt emocionats 

i emocionades i ens retrobem amb els nostres amics i 

amigues.  Com anem a començar un nou curs, tenim ganes 

de conèixer a altres xiquets i xiquetes que vindran per primera 

vegada al Bosco. Amb  molta il·lusió i per a que es troben 

agust decidim preparar  una gran festa de benvinguda.

Tots junts, famílies, mestres, xiquets i xiquetes vam gaudir 

d'un espectacle de circ que ens va deixar meravellats: 

“Calcetes sense calcetí” Un mag molt simpàtic i entremetent  

ens va dur al món de la màgia. Al nostre pati es van barrejar 

pilotes, escales i barrets per a fer jocs malabars, fins i tot es 

vam atrevir amb el foc. S’ho vam passar d’allò més bé. Va 

ser un matí ple de màgia, alegria, emocions i aplaudiments.   

Benvinguts i benvingudes a la nova família del Bosco!! 

FPA Beniassent viatja a Bulgària per continuar treballant 
amb el projecte europeu Erasmus+ Project Math-GAMES

U
na delegació de professorat d’FPA Beniassent 

Cocentaina-Muro viatjarà a Bulgària, entre el 18 i el 

22 d’octubre de 2017, per a continuar treballant amb 

el projecte jocs i matemàtiques en l’educació de persones 

adultes.

El projecte ha estat elaborant un compendi i una guia en 

9 idiomes que volen donar resposta a algunes preguntes 

sobre els mètodes d’aprenentatge de l'aritmètica basats en 

jocs en l'educació. Preguntes com ara:

- podem reduir el nombre de persones adultes poc 

qualificades per tal de promoure la seua integració social i 

la participació en la nostra societat?

- podem augmentar la motivació en la formació matemàtica 

de les persones adultes i oferir oportunitats d'aprenentatge 

adaptades mitjançant l'ús dels jocs?

- podem evitar la desaparició dels jocs tradicionals i 

populars de diferents països?

Algunes de les respostes les podem trobar en els materials 

que s’han elaborat fins ara, ja que, en este moment, estem 

en la tercera fase del projecte, en la qual, el professorat 

que hi ha participat demostrarà en cursos reals que els jocs 

entre persones amb diferents habilitats ajuden a la integració 

social i a mantindre vius els jocs tradicionals.

Per això, FPA Beniassent, amb la col·laboració del CEFIRE 

–centre de formació del professorat–, realitzarà, el proper 17 

de novembre, a la Casa de la Joventut de Cocentaina, un 

curs obert a tot el professorat del País Valencià, en el qual 

farà entrega dels materials elaborats i posarà en pràctica les 

metodologies assolides.

Visita la nostra web. radiococentaina.com i el 
nostre facebook

I escolta’ns també a través d’internet
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Aprofitem aquest mes per a avançar-vos algunes de les 
activitats que vos proposarem aquest Nadal

P
assada la Fira, aprofitem aquest mes per a fer un xicotet resum dels últims mesos i de l’estiu, com també per a fer 

ja un primer avanç de les activitats que estem preparant per al Nadal.

Han estat nombroses les activitats realitzades aquests mesos i que s’han sumat als serveis permanents que ofereix 

la Casa de la Joventut als joves de la nostra localitat i poblacions veïnes. Més de 300 joves participaren en les eixides del 

Bus de la Festa a Gaianes i a Benimarfull, el Cinema d’Estiu al Palau i l’exposició «No em toques el whatsapp». A més a 

més, els cursos formatius de Monitor/a de Temps Lliure Infantil i Juvenil i el de Monitor/a de Menjador Escolar han permés 

la formació en aquests temes de 30 joves (15 cadascun dels cursos).

Des de fa un temps, la Casa de la Joventut realitza l’expedició del Carnet Jove (únic punt d’expedició a les nostres 

comarques), realitzant al llarg dels mesos d’estiu al voltant de 50 Carnet Jove.

Des d’inicis del mes de setembre, va centrar la tasca de la Casa de la Joventut la posada en marxa del Servei de Transport 

Universitari a Alacant i València i la tramitació de beques per a estudis postobligatoris del Ministeri d’Educació. Al llarg 

d’aquestes dues setmanes s’han tramitat al voltant de 300 beques, principalment per a batxillerat, FP i universitat.

També hem estat organitzant juntament amb la Fira les nits de Fira i Festa, on enguany hem tornat a disposar de carpa 

i hem estrenat una nova ubicació a l’IES Pare Arques. Han estat dues nits de música i festa multitudinària per als joves de 

Cocentaina i tots els que visitaren la nostra Fira.

Poc abans de la Fira, les regidories de Joventut de Cocentaina, Muro, Alcoi, Banyeres, Ibi i Tibi reunirem a més de 70 joves 

a la segona edició del Fòrum Jove. Va ser un dissabte de formació, debat i convivència que de segur donarà els seus fruïts.

I ja per als pròxims mesos i especialment les vacances de Nadal estem ultimant totes les activitats que us proposarem: 

tindrem l’Escola de Nadal per als més menudets i menudetes cada matí no festiu de les vacances, concerts, un viatge a Madrid 

al musical “Billy Elliot”, tallers de manualitats per a les vesprades (hama beads, xapes, elaboració de decoració nadalenca...), 

un campionat del joc de cartes valencià «La Fallera Calavera» i moltes coses més que anirem detallant-vos. Com sempre, 

anirem informant-vos de cadascuna de les activitats en Facebook, Twitter i en aquesta mateixa pàgina del pròxim mes.

Curs monitor juvenil Curs monitor menjador

Fira i Festa Forum Ibi
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Teràpia amb animals en Afama

L
’associació "Con Pelos y Señales" durant els mesos de 

setembre i octubre, han impartit tant en el taller de matí 

com en el de vesprada d’AFAMA, un nou programa 

terapèutic de Terapia Assistida amb Animals que s’enmarca 

dins de la subvenció per a la realització d'activitats de 

caràcter formatiu, terapèutic i/o rehabilitador que ens ha 

concedit la Excma. Diputació d’Alacant. 

La teràpia assistida amb animals són intervencions 

terapèutiques dissenyades, desenvolupades i avaluades per 

professionals de la salut per a la millora dels àmbits cognitius, 

físics, socials i emocionals dels usuaris. Els animals, en 

este cas, gosses, han actuat com a element motivador i 

facilitador de la intervenció, convertint estes intervencions en 

activitats que han aconseguit trencar la rutina dels usuaris/

es, resultant així molt atractives i amenes. Des d’AFAMA 

ens agradaria  mostrar el nostre agraïment a “Con Pelos y 

Señales” per la seua dedicació i implicació, per tal de que 

els nostres usuaris/es és sentiren en tot moment còmodes 

i dispostos a col·laborar. 

Amico

E
l passat dia 23 de Setembre es va celebrar a Cocentaina 

el dia de la mobilitat. AMICO va estar en una taula, a 

l’igual que altres associacions, donant a conèixer totes 

les nostres activitats i serveis que prestem a les persones 

amb discapacitats i als seus familiars. També col·laborem 

amb l'associació DIA (Associació Estatal de Víctimes 

d’Accidents) amb “Family Day”; aquest consta de un xicotet 

circuit amb senyals, passos de vianants, semàfors i altres 

elements de relacionats amb l’educació vial. Els recursos 

materials utilitzats estaven adaptats perquè els xiquets i 

xiquetes poguessin muntar-se a una bicicleta, monopati o 

moto. Es tracta de que experimenten per ells mateixos el 

que és conduir per la via publica respectant les normes de 

circulació. Hi van estar assistits per monitors i monitores. 

També hi havia un circuit xicotet perquè els mes menuts 

juguessin i un altre circuit per recórrer amb cadira de rodes. 

Els xiquets i xiquetes que van voler van muntar en una cadira 

de rodes i van poder experimentar per ells mateixos les 

dificultats que té el desplaçament amb cadira de rodes. Així 

mateix, vam comptar amb un professional de la Creu Roja, 

el qual va fer una xerrada pràctica sobre primers auxilis.

Cal destacar que AMICO ha posat un horari d’atenció al 

públic. Aquest servei funciona des del dia 13 d'Octubre 

tots els divendres, de 10.30 a 13.30. La finalitat del qual és 

que qualsevol persona pot vindre a la nostra oficina, que 

la poden trobar al Centre Social Real Blanc, on la nostra 

secretària els atendrà gustosament i podran consultar 

qualsevol problema que tinguin o qüestió relacionada amb 

la discapacitat (subvencions, ajudes, serveis, etc ...). També 

poden consultar la nostra pàgina del Facebook on anirem 

informant de tot el que vagi sortint. Així mateix, s’ha habilitat 

un número de telèfon (601 226 036) amb whatsApp perquè 

ens puguen passar fotos de barreres arquitectòniques que 

trobin arreu del poble i així, des de l’associació, poder-

ho notificar a l'Ajuntament perquè vagin solucionant els 

problemes d’accessibilitat a Cocentaina.

Amico Cocentaina
Tlf 652-833-389

Centre Social Real Blanc.
També estem al facebook
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L’esport com a hàbit saludable pel Tapis

M
olts són els hàbits que treballem en el Tapis amb la 

finalitat de millorar el benestar de totes les persones 

que assisteixen al Taller. Entre altres, l'exercici físic.

Ja la frase romana “Mens sana in corpore sano” evidencia 

la importància de realitzar exercici físic per a millorar el 

benestar psicològic i la salut mental de les persones.

De fet, se sap que practicar exercici físic provoca un 

augment d'endorfines, una substància que produïm de 

manera natural per a alleujar el dolor.

La pràctica d'exercici està vinculada, al mateix temps, a 

la sensació de tranquil·litat, eufòria, felicitat i creativitat. De 

manera que després de practicar-ho se sol sentir sensació 

de relaxació i de satisfacció. Per això es recomana a 

persones que pateixen depressió que facen esport, ja que 

està demostrat ser un “remei natural” per a la depressió. Se 

sap, a més que l'exercici relaxa els nostres músculs i ens 

ajuda a respirar millor, factors que ens permeten combatre 

l'estrès i l'ansietat de manera més eficaç.

De fet, s'ha descobert que l'exercici físic és un mitjà ideal 

per a alliberar l'excés d'adrenalina, una substància que el 

nostre organisme genera davant de situacions d'estrès i 

que pot acumular-se i arribar a provocar fatiga, problemes 

de memòria i de concentració, com també comportaments 

agressius.

Per si no fos poc, nombrosos estudis també ens indiquen 

que la pràctica constant de l'esport millora la nostra 

autoestima. No importa si es tracta d'adolescents o d'adults 

que s'acosten a la tercera edat: fer activitat física millora la 

imatge que les persones tenen de si, la qual cosa redunda 

en un major benestar psicològic. Quan ens sentim bé amb 

nosaltres mateixos, també milloren les nostres relacions 

interpersonals, som més productius i, a la llarga, també 

som més feliços.

Els 10 beneficis psicològics de practicar exercici físic per 

a millorar la qualitat de vida i la salut en general.

1. Produeix químics de la felicitat

Córrer uns quants quilòmetres pot ser dur, però val la 

pena! L’exercici afavoreix l’alliberament d’endorfines, les 

substàncies químiques que produeixen sensació de felicitat 

i eufòria.

Els estudis han demostrat que fins i tot poden alleujar 

símptomes d’una depressió. Per aquest motiu, els psicòlegs 

recomanen que les persones que pateixen depressió o 

ansietat milloren la seua qualitat de vida amb la inclusió 

del’exercici en les seues vides. Si no eres una d’aquelles 

persones que practica activitat física diàriament, el fet de 

practicar exercici durant 3 dies a la setmana durant mitja 

hora pot millorar el teu humor instantàniament.

2. Redueix l’estrès

Després d’un dia dur de treball, no hi ha res millor que 

anar a desconnectar jugant al pàdel, fent exercici al gimnàs 

o corrent per la platja. Un dels beneficis psicològics de la 

pràctica d’activitat física és que redueix l’estrès.

A més, l’exercici també incrementa la producció de 

norepinefrina (noradrenalina), un químic que pot moderar la 

resposta del cervell a l’estrès. De manera que posa’t la roba 

d’esport i a suar una miqueta, que l’exercici millora l’habilitat 

del nostre cos a l’hora de tractar amb la tensió que l’estrès 

produeix després de tanta oficina i tantes preocupacions 

del dia a dia.

3. Millora l’autoestima

Veure’t millor físicament et farà sentir bé. L’exercici continu 

millorarà la imatge de tu mateix i millorarà la teua autoestima. 

Independentment del pes, l’edat o el sexe, l’exercici físic pot 

elevar la percepció positiva de l’atractiu d’un mateix, i en 

conseqüència, fer que et valores més.

4. Millora les teues relacions socials

A mesura que la percepció de tu mateix i la teua salut 

emocional milloren, les teues relacions socials també 

poden millorar. A causa del teu augment d’autoconfiança 

tindràs més possibilitats d’arribar als altres, i si participes 

en classes dirigides o realitzes esport en grup, és d’esperar 

que conegues gent nova.

5. Alleuja l’ansietat

Els neurotransmissors alliberats durant i després de 

practicar exercici poden ajudar a la gent que pateix ansietat a 

calmar-se. Un passeig amb bicicleta o algun exercici aeròbic 

de mitjana o alta intensitat, poden reduir els símptomes que 

l’ansietat produeix. L’esport i l’exercici, per tant, no solament 

serveixen per a cremar greix o guanyar múscul.

6. Prevé la deterioració cognitiva

A mesura que ens fem majors s’incrementa el risc de patir 

malalties degeneratives com l’Alzheimer, especialment a 

partir dels 45 anys. Realitzant activitat física principalment 

entre els 25 i els 45 anys s’aconsegueix augmentar 

les substàncies químiques del cervell que prevenen la 

degeneració de les neurones de l’hipocamp.

A més, practicar exercici físic de forma regular i adaptant 

l’exigència per a majors, està associat amb un menor risc de 

mortalitat. Principalment, com a conseqüència d’un efecte 

protector cardiovascular, l’activitat física disminueix el risc de 

patir un infart cerebral, millora la funció cognitiva i redueix 

el risc de patir demència i Alzheimer.

7. Millora la teua memòria

Practicar exercici regularment millora la teua memòria 

i l’habilitat d’aprendre coses noves, ja que incrementa la 

producció de cèl·lules de l’hipocamp que són responsables 

de la memòria i de l’aprenentatge. La recerca en aquest 

camp relaciona positivament el desenvolupament cerebral 

dels xiquets amb la condició física.

Açò no solament succeeix en el cas dels menors, els 

majors també poden millorar la seua memòria entrenant. 

Un estudi de Winter i Breitenstein (2007), va demostrar que 

realitzar esprints millora l’adquisició i retenció del vocabulari 

en els adults.

8. Augmenta la teua capacitat cerebral

En fer exercici, el teu cervell produeix més neurones i més 

connexions, fenomen que es coneix com a neurogènesi. 

Per tant, el teu cervell guanyarà forma i augmentarà la seua 

capacitat d’aprenentatge.

En una recerca de Vaynman, Ying i Gomez-Pinilla es va 

demostrar que un entrenament intens augmenta els nivells 

d’una proteïna coneguda com a BDNF (Brain Derived 

Neurotrophic Factor) que es troba al cervell, i que es creu 

que influeix positivament en la presa de decisions, en el 

pensament i en l’aprenentatge.
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9. T’ajuda a ser més productiu

Una recerca de Schwarz i Hasson (2011) va concloure 

que els treballadors que practiquen exercici o esport 

regularment són més productius i tenen més energia que 

els seus companys sedentaris.

A més, si acudim a practicar esport al migdia, en la pausa 

del dinar, o abans d’anar a treballar, l’activitat ens ajudarà 

a mantenir-nos més actius al llarg de la jornada, i evitarem 

moments de baixó o de falta d’atenció en el treball.

10. Ajuda a controlar l’addicció

El cervell allibera dopamina (el neurotransmissor de la 

recompensa) en resposta a un estímul plaent com el sexe, 

les drogues o els aliments. Desafortunadament, hi ha gent 

que es torna addicta i dependent a les substàncies que 

produeixen el seu alliberament en grans quantitats. La 

pràctica d’exercici pot ajudar en la recuperació de l’addicte, 

ja que les sessions curtes d’exercici tenen un efecte positiu 

en els addictes a l’alcohol o les drogues en postergar el 

“carving” (almenys a curt termini).

L’abús d’alcohol, a més, impedeix la normalitat en la 

vida de l’addicte. Una conseqüència negativa del consum 

excessiu d’aquesta substància és que interromp els ritmes 

circadiaris i, com a resultat, els alcohòlics tenen dificultats 

per a dormir o romandre adormits si no consumeixen 

alcohol. Practicar exercici pot ajudar a reiniciar el rellotge 

biològic i ajuda a agafar el son.

En resum, l’exercici físic és natural, t’ajuda a millorar 

la qualitat de vida, augmenta la teua autoestima, prevé 

malalties i millora el teu aprenentatge. Després de llegir açò, 

encara vols renunciar a aquests beneficis?

A més a més, el Tapis ens convida a la seua gala que tindrà lloc el divendres 10 de novembre 
al Teular i durant tot el cap de setmana, al hall del centre cultural, tindran exposició i 
venda de les seues manualitat. Esteu tots convidats!!!!

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

E
l dissabte 16 de desembre organitzarem un espectacle 

en el Llar de Sant Jose -Germanes d'Ancians 

Desemparats en Alcoi, amb la participació dels xics 

d’Il·lusiona´t dirigits per Jose Alvado, cantant cançons 

populars i nadales amb instruments musicals i acompanyats 

també per Tuna Cuarentuna amb un repertori de cançons 

del seu temps. 

Entre tots divertiran  als residents, desitjant que passen 

bons moments inoblidables, que els anys els passen molt 

ràpid i on l'animació i l'afecte juguen un paper important 

en la vida d´ells.
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Luis Agulló vence en el Trofeo Casa Moda’s de golf y 
recupera el liderato de la Orden de Mérito

E
l joven contestano Luis Agulló ha dado todo un 

espectáculo de golf en el penúltimo trofeo puntuable 

de la temporada del Club de Golf Alcoy, el Casa Moda's, 

que se ha adjudicado con una tarjeta de 71 golpes, uno por 

debajo del par del campo y 42 puntos stableford.

A la vez que se ha alzado con la victoria hándicap absoluto 

del trofeo Casa Moda's, este triunfo le ha permitido, al mismo 

tiempo, recuperar el liderato de la Orden de Mérito a puertas 

de cerrar la temporada.

El resultado de Agulló no es habitual en el golf amateur de 

club, puesto que Luis ha sido capaz de superar al campo, 

en un recorrido en el que no ha podido rascar dos o tres 

golpes más por mala suerte en el putt. Golpes dignos de un 

profesional, cuando Luis es hándicap 3,1, le han permitido 

realizar hasta 6 birdies para ganar al campo.

Con este resultado, Luis Agulló recupera la primera 

posición en la Orden de Mérito en Primera Categoría tras 

varios meses a la zaga. Luis suma 253 puntos y le sigue muy 

de cerca Hugo Pastor con 246 y Juan Carlos Pastor con 237.

Agulló tiene prácticamente asegurada la victoria final, ya 

que le basta su presencia en el último trofeo para obtener 

los puntos necesarios. Sólo la victoria de Hugo Pastor podría 

desbancarle del liderato, pero Pastor es casi seguro que 

no podrá asistir por cuestiones laborales, lo que beneficia 

a Agulló.

 En caso de que Agulló no compita en el último trofeo, 

podría perder la primera posición, siendo el beneficiado 

Juan Carlos Pastor, que, no obstante, debería obtener la 

victoria para ello.

Cinco jugadores se disputan el podio en Primera: Luis 

Agulló, Hugo Pastor, Juan Carlos Pastor, Joaquín Serrano 

y Marco A. Juan.

I trofeu inter-regions de judo

E
l dissabte 21 d’octubre el pavelló de Cocentaina va 

albergar el I trofeu inter-regions de judo en categories 

Aleví i Infantil. Organitzat pel judo club Cocentaina, el 

torneig va aconseguir albergar a 64 judoques que ho van 

donar tot sobre el tatami. Van vindre participants de tota 

Espanya que van fer que aquest primer torneig fora un 

gran èxit. Destacar la participació dels judoques contestans 

com Ana Mesa, Martina Ordóñez, Alexia Seguí, Arihan 

Abad, Gabriel Albaladejo, Yirmanied Soto, Josef Soto, César 

Morales, Arturo Díaz, Ivan Palací i Lluís Aracil. Tots ells van 

demostrar tindre un gran nivell i van saber estar i competir 

a l’altura de les circumstàncies. Enhorabona a tot el club 

per l’acceptació aconseguida i a seguir treballant per aquest 

camí de l’equilibri.

Torneig d’escacs

E
l club d’escacs Cocentaina, de nou va obtindré un gran 

èxit de participació en la vuitena edició del Torneig 

Internacional Fira de Tots Sants. Aquest es va dur a 

terme el diumenge 22 a les 10 del mati al Centre Social Real 

Blanc i en categories absolut, infantil i sub 8, sub 10 i sub 12.

Va ser un mati immillorable amb la presència de mestres 

de primera línia del mon des escacs i amb unes partides 

espectaculars i de certa dificultat, sols aptes per als bons 

escaquistes. 

Per la vesprada i al pavelló, va tenir lloc un intercanvi 

cultural d’escacs.
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El Contestano inicia la temporada amb una cantera 
inmillorable

S
ens dubte la cantera rogeta està tenint un molt bon 

inici de temporada. Una base rogeta que assegura 

la continuïtat d’aquest club casi centenari.

El Contestano Juvenil segueix sent líder de la seua 

categoria, encara no ha perdut cap partit i en les 10 

jornades que duen disputades, estan mostrant ser 

un equip ferm i contundent, capaç de reaccionar 

en el marcador advers i no sol igualar-lo, sinó a 

més superar-lo.  Tanmateix el Cadet segueix les 

mateixes petjades que els juvenils: son líders de la 

categoria amb partís de qualitat. Els Infantils també estan 

lluitant per estar al capdamunt de la taula classificatòria 

i la resta de categories inferiors han tingut un bon inici 

amb partits que es conten per golejades (benjamins i 

prebenjamins). Finalment estan els querubins, els més 

xicotets del club que el passat 22 de octubre van eixir en 

el primer equip roget per a ser presentats davant l’afició.

Pel que fa al primer equip, el Contestano es troba a meitat 

de la taula classificatòria. Els rogets duen 10 jornades 

disputades i han aconseguit 12 punts. A hores d’ara ocupen 

la posició 13. D’aquestos 10 partits n’han guanyat 3 (front el 

Tous, 1-2, jornada 2; front l’Algemesí, 4-1 jornada 3 i front 

el Canals 1-3, jornada 8). També n’han empatat 3 (front el 

Muro, 0-0, jornada 4; front l’Alcúdia 4-4, jornada 9 i front el 

Dènia 1-1, jornada 10). La resta de punts se’ls han emportat 

l’Alginet, el Benigànim, el Carcaixent i el Benidorm.

A continuació els deixem el calendari roget de les següents 

jornades: 12 de novembre, jornada 11: Contestano-Atzeneta; 

19 de novembre, jornada 12, Gandia-Contestano; jornada 

13, 26 novembre: Contestano-Jávea; jornada 14, 3 de 

desembre: Castellonense-Contestano; jornada 15, 10 de 

desembre: Contestano-Portuarios.

Esperem que els rogets puguen sumar punts en aquestes 

jornades com està fent-ho la base. Sentiment roget.



ESPORTS32 Revista El Comtat novembre 2017

El CPA Cocentaina reprèn la seva activitat amb grans novetats

A
l mes de setembre, el club de patinatge artístic de 

Cocentaina va reprendre els entrenaments amb els 

grups de competició habitual i ampliant la oferta amb 

les Escoles del CPA Cocentaina amb un grup per iniciar-

se al mon del patinatge on les patinadores aprenen i es 

diverteixen.

El dissabte 21 d'octubre 6 patinadores del club contestà 

van participar al trofeu de tardor amb molt bons resultats, 

Alexia Ramos 6° al Nivell C on participaren 46 patinadors. 

Carla Espinosa 5° en certificat d'aptitud. Respecte a les 

patinadores de territorials en benjamí Claudia Ortiz va acabar 

4°, en aleví participaren Laura León i Laura Romero que 

acabaren 5° i 8° respectivament, Marina Gómez va acabar 

3° en categoria Infantil.

Des del club de patinatge artístic de Cocentaina 

mantenen el repte de millorar constantment el seu nivell 

pel que continuaran comptant amb la col·laboració de Julia 

Ventura, patinadora amb excel·lents resultats nacionals i 

internacionals.

Trofeo de Petanca Fira de Tots Sants

L
a XXIV edición del trofeo Fira de Tots Sants 2017 de 

petanca se desarrolló en una mañana de buen tiempo, 

temperatura agradable y buena armonía, requisitos más 

que suficientes para la práctica de este deporte.

Al acto de la inscripción se personaron un total de 44 

petanquistas que una vez sorteados resultaron 22 dupletas 

con gran amalgama, dupletas de mujeres, dupletas mixtas, 

dupletas de hombres e incluso un niño de 9 años que se 

plantó en una semifinal.

Las partidas empezaron a las nueve de la mañana y 

durante 40 minutos se procedió a la primera partida que 

sirve para cribar a los jugadores y dividir las dupletas en 

"Buenas" y "Consolación".

A lo largo de la mañana se iban eliminando las dupletas 

y avanzando el cuadro de las partidas llegando a la final 

alrededor de la 13 horas finalizando la misma, después de 

casi 2 horas de partida, a las 14:30 horas.

La dupleta campeona ha sido la formada por Pep Pellicer 

de Cocentaina i Miguel López de Alicante; Subcampeones: 

Anselmo Bernabeu de Castalla i Pedro Oliver de Cocentaina.

El Club de Petanca Contestania agradece a la Diputación 

Provincial de Alicante la subvención otorgada para la 

realización de este trofeo que alcanza en esta edición el 

número 24.

El Club Petanca Contestania agradece al M.I. Ayuntamiento 

de Cocentaina y al Concejal de deportes Saúl Botella el 

esfuerzo realizado para la construcción de las nuevas pistas, 

así mismo damos las gracias al cuerpo de conserjes por el 

esfuerzo realizado en la limpieza y adecuación del terreno 

necesario para la realización de este evento deportivo.
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Centre Excursionista Contestà

E
l diumenge 24 de setembre vam fer la 7a de les 

excursions del "Circuit Cims 2017", vam estar al 

CABEÇÓ D´OR (1206 m), cimera que constitueix una 

de les muntanyes més altes de la província d'Alacant i una 

prova exigent per als amants del senderisme.

Aquest mateix 24 de setembre, vam tindre EXCURSIÓ 

INFANTIL, activitat per a tota la família. En aquesta ocasió 

es vam endinsar pel BARRANC DELS MOLÍNS d´Ibi, 

paratge molt visitat a la zona occidental del Parc Natural del 

Carrascar de la Font Roja. En aquesta activitat, vam comptar 

amb 54 participants, la més nombrosa de la temporada. 

A més, vam encetar el mes d´octubre realitzant l´excursió 

pel PR-CV 435 SENDA del BARRANC de la FOS a Aielo de 

Malferit, on vam poder gaudir de les vistes de l’assut, el Molí 

Batà i el traçat de la Sèquia Ampla.

El divendres 6 d' Octubre, el nostre amic JUST I. SELLÉS 

va estar a la nostra seu, ací va tindre lloc la presentació del 

llibre DIÀNIA TERRA, un emocionant viatge fotogràfic pels 

més fabulosos paissatges de la nostra terra, i on vam gaudir 

de la projecció de l´audio visual "DESPERTA DIÀNIA". 

Al dia seguent, dissabte 7 d´ octubre, i amb un grup de 

col·laboradors, vam acudir al REFUGI LES FOIETES per a 

recollir i emmagatzenar la llenya per aquest hivern, tasca 

que volem agraïr enormement. 

Diumenge 8 d'octubre vam realitzar la ruta pel PR CV 32 

SERRA DEL FRARE (Serra de Catí - Castalla), espectacular 

cresteria amb la talaia del Despenyador (1.261 m). 

Del 12 al 15 d´octubre es va celebrar la XLIV REUNIÓ i 

MARXA NACIONAL DE MUNTANYENCS VETERANS de la 

FEDME per terres granadines, i on un any més, el Centre 

Excursionista Contestà va tindre una refinada representació.

I per finalitzar, el passat 15 d'octubre vam realitzar la 

penúltima EXCURSIÓ INFANTIL de la temporada, la ruta va 

discurrir per la MARIOLA (Molí Mató - Cava de Don Miguel).

No volem acabar sense recordar- vos que ja tenim a 

disposició dels nostres socis, amics, simpatitzants i poble 

en general la popular "GROSSA DE NADAL", el 52258 !!! 

Sort, Salut i Bona senda.

 Centre Excursionista Contestà. Estem també al Facebook
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

MARAVILLA (Calendula officinalis, arvense)
(Calèndula, flor de tot l’any, clavellina de mort, herba del podador)

La calèndula es coneix com la planta que guareix 
les ferides.

Floreix quasi tot l'any, excepte a l'estiu si 
manca pluja en aquesta època, amb unes flors 
esplendoroses de color groc intens.

És molt eficaç en el tractament de les ferides 
mal cicatritzades, en luxacions, dislocacions o 
hematomes, aplicant una decocció de flors de la 
planta.

També s'aplica en forma de pomada, la qual, 
guareix ràpidament els arraps, les blaüres, 
les ferides i les cremades, millorant les ferides 
infectades. L'acció profilàctica de la pomada, es 
fa notar en els pacients amb úlcera decúbita per 
reposos perllongats. 

Regula les menstruacions de les dones si es pren 
una setmana abans que aparega el període. REMEI CASOLÀ:

Macerar 100 gr. de flors seques amb 0,5 
litres d’alcohol de 90º en una botella tancada 
durant una setmana. Colar i prendre 10 gr. 
al dia diluïda amb aigua i endolcida una 
setmana abans que aparega la regla.

La gent del camp la utilitza per a estroncar la 
sang de les ferides, per això el nom d’herba 
del podador.
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EFECTOS DE LA ANSIEDAD EN EL CUERPO

E
l estrés, también llamado ansiedad, es una respuesta de 
nuestro organismo ante lo que nos rodea o lo que pensamos. 
Un hecho estresante no tiene porqué ser algo negativo, hará 

que nuestro cuerpo y nuestra mente se movilicen para resolver 
aquello que nos amenaza. Por ejemplo, si estoy conduciendo 
y viene un vehiculo casi invadiendo mi carril, reaccionaré 
rápidamente para intentar  evitar que choque contra mi coche. 
Daré una respuesta física de estrés: tensaré mis músculos, se 
acelerará mi frecuencia cardíaca…

Por tanto, La ansiedad nos es muy util, nos permite resolver y 
actuar en situaciones cotidianas. De hecho, nos ha ayudado a 
sobrevivir como especie. La ansiedad hace que nuestro cuerpo 
reaccione consiguiendo que estemos alerta. Hace que el corazón 
esté preparado para alimentar nuestros músculos, hace que 
estemos preparados para usar todos nuestros recursos con el fin 
de resolver la situación que se nos plantea.

Cuando la ansiedad se cronifica o produce episodios muy 
intensos, hablamos de distintos trastornos de ansiedad: trastorno 
obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada, fobias, 
estrés postraumático y crisis de ansiedad o ataques de pánico. Este 
tipo de trastornos suelen ser los más habituales en las consultas 
de los psicólogos. 

El problema surge cuando el cuerpo responde del mismo modo 
ante un examen que ante el ataque de un león y no somos capaces 
de entender qué es lo que nos está pasando.

Veamos que es lo que ocurre en nuestro interior:
Las pupilas: se dilatan para conseguir captar más luz, y, quizás 

así, ser capaces de percibir algún objeto que sirva para defenderse 
o alejarse del peligro. Tener una dilatación pupilar excesiva durante 
largos periodos de tiempo producirá una fotofobia o malestar 
intenso en los ojos ante entornos iluminados. Además se pueden 
producir “lucecitas” y dificultades para enfocar adecuadamente 
los objetos.

Las glándulas salivares: reducen la producción de saliva. No 
olvidemos que la clave para el organismo es defenderse. En 
momentos de alerta máxima es fundamental cuidar al músculo, 
es quien nos salvará con mayor probabilidad ya sea atacando, 
corriendo… La salivación se detiene porque se guarda el líquido 
para sudar. De este modo se refrigera el músculo y facilitará que 
haga su función de supervivencia. Si las glándulas salivares dejan 
de funcionar notaremos sequedad en la boca (síntoma muy habitual 
entre quienes padecen ansiedad).

Glándulas gastrointestinales: se produce una disminución de la 
secreción de jugos gástricos. Digamos que si hemos comido algo no 
es importante digerirlo, es prioritario sobrevivir. Se destinarán todos 
los recursos a otros aspectos más necesarios. Por lo que la persona 
con ansiedad referirá problemas relacionados con la digestión.

Aumento de la sudoración: las glándulas sudoríparas aumentan 
la cantidad de sudor para refrigerar el músculo y para aportar a 
las manos lubricación y protección a la hora de subirnos a un 
árbol o agarrar algún objeto como defensa. Por esta razón, y por 
la dilatación de los poros para dejar escapar el calor, se producen 
los escalofríos asociados frecuentemente a la ansiedad.

Venas y arterias: En general todas las venas y arterias de nuestro 

cuerpo se contraen para hacer circular más rápidamente la sangre 
hacia los músculos. Algunos de los dolores de cabeza que se 
producen por ansiedad tienen su explicación en la vasoconstricción 
que puede llegar a producirse en la cabeza. Nada grave, pero 
sí muy molesto. Lo mismo puede decirse de algunos tipos de 
hipertensión arterial relacionados con el estrés o ansiedd.

El corazón es el encargado del bombeo de alimento para el 
músculo, se activa y late con mayor fuerza e intensidad para 
conseguirlo. Al mismo tiempo, las venas y arterias se preparan 
para conducir el torrente de forma rápida, produciendo una 
constricción intensa en la mayoría de las zonas del cuerpo menos, 
precisamente, en los músculos. Debido a estas reacciones se 
producen taquicardias y extrasístoles.

Los pulmones han de aportar un elemento principal para el 
músculo, el oxígeno. Para conseguirlo los bronquios se dilatan. 
Debido a este efecto, si cogemos mucho oxígeno y no lo 
consumimos, al no estar realmente ante un peligro que demanda 
una respuesta muscular, la persona empezará a hiperventilar. El 
exceso de oxígeno produce mareo e inestabilidad, favoreciendo 
pensamientos sobre desmayos y pérdidas de conocimiento. Hay 
que destacar que realmente no hace falta respirar muy rápido para 
acabar hiperventilando, la dilatación del bronquio es suficiente 
para producirlo. Por esta razón se propone como solución respirar 
en una bolsa: al respirar el propio dióxido de carbono  durante 
unos minutos se reducen los niveles de oxígeno y desaparecen 
los síntomas rápidamente. Además debido a estos cambios de los 
pulmones ante la ansiedad se producen a menudo presiones en 
el pecho, fácilmente asociables a otras causas como la de estar 
sufriendo un infarto.Hay que añadir que el exceso de oxígeno 
también favorece la sensación de desrealización y extrañeza con 
respecto a lo que ocurre alrededor. 

El hígado: comienza a liberar más glucosa, para aportar alimento 
al músculo. Por lo tanto, sube la concentración de azúcar en la 
sangre.

El riñón: tiende a producir menos orina por la misma razón 
que las glándulas salivares se ralentizan: economizar líquidos. 
Curiosamente y al mismo tiempo, la vejiga suele recibir la orden de 
vaciarse y quitar peso innecesario. De hecho es frecuente ver que 
ante situaciones de ansiedad como un examen, muchas personas 
visitan el baño con frecuencia aunque no tengan gran cantidad 
de orina acumulada.

El intestino: en función de la predisposición individual tiende 
a paralizar la digestión y eliminación de los alimentos. Pudiendo 
producir espasmos en la musculatura intestinal acompañados de 
posibles retortijones.

Como podemos observar,  la ansiedad produce toda una serie 
de efectos internos que nos lleva a pensar que estamos al borde 
de un colapso o de un grave problema de salud que nos hace 
sentir totalmente vulnerables y desprotegidos, cuando son nuestros 
pensamientos los que desencadenan todos estos síntomas físicos 
tan incapacitantes. 

No busquemos las causas en el exterior sino en la propìa mente. 
El peso de la ansiedad es mayor que el del mal que la provoca. 

Daniel Defoe. “Robinson Crusoe”.
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BELÉN COMPANY Psicologa i Terapeuta Gestalt: Infantil, adolescents i adults

VIVIR

U
no de los pilares de la Terapia Gestalt, es vivir aquí y 

ahora,  y  tratar de traer la conciencia del paciente al 

presente. La razón es sencilla. Es en el presente, en el 

único momento que podemos hacernos responsable sobre 

nosotros mismos (Pensamientos acciones y emociones) Y 

actuar en consecuencia y cuidado.

Pensar en el pasado, a veces es necesario, y podemos 

dedicarnos un momento en el día a reflexionar sobre el día de 

ayer, o cualquier otro tiempo pasado. Pues estos momentos 

de reflexión, son fruto de grandes aprendizajes. 

La diferencia entre dedicarnos este rato de reflexión y 

rumiar de forma automática, está en la consciencia.

Lo que solemos hacer es pensar en el pasado de forma 

automática, o en el futuro, también de la misma forma. 

Seguramente te habrá pasado estar lavándote los dientes y 

estar pensando en la lista de la compra o todo lo que tienes 

que hacer. 

Esto fomenta que nuestra mente esté cada vez más 

dispersa, y dejamos de prestar atención al momento , 

perdiéndonos muchas veces experiencias nutritivas.

Alguna vez, me he pillado paseando por un bonito paisaje, 

y absorta en mis pensamientos. Cuando me he dado cuenta, 

he respirado, trayendo mi atención al momento presente, y 

he sentido verdadera calma, observando el cielo precioso. 

No se trata de obligarnos a estar con la mente en blanco, 

sino de darnos cuenta de cuando estamos en piloto 

automático pensando a toda pastilla, respirar, y volver a la 

experiencia, a nosotros. 

No es necesario sentarse a meditar, lo puedes hacer en 

tu día a día.

Te propongo algo, si quieres:

-Piensa en dos actividades que hagas en piloto automático, 

es decir, de forma no consciente, y anótalas.

-Te propongo durante la semana siguiente, que pruebes 

a prestarles atención, sin juzgarte, no pasa nada si te pones 

a pensar, esto es un entrenamiento...Acompaña con tu 

respiración... 

- Te propongo también, que anotes, de que te das cuenta.

La respiración es lo que nos conecta a la vida, al presente. 

Cuando pensamos en el futuro, o en el pasado, tenemos 

nuestra atención tan capturada, que olvidamos respirar. 

Respiramos lo justo y necesario para mantenernos con 

vida, pero no suficiente para oxigenar células y órganos. Te 

propongo también respirar profundamente, cuando te des 

cuenta, de que no lo estás haciendo. Seguramente notarás 

un nudo en el estómago, se te encogen los hombros, o hay 

alguna parte de tu cuerpo en tensión. Esta es la señal, de 

que necesitas respirar profundamente.

Si quieres, puedes compartir tu experiencia conmigo en 

mi mail: psicologiabelencompany@gmail.com

Para despedirme, comparto un cuento tibetano que me 

gusta mucho:

EL SABIO

Un hombre se le acercó a un sabio anciano y le dijo: -Me 

han dicho que tú eres sabio….

Por favor, dime qué cosas puede hacer un sabio que no está 

al alcance de las demás de las personas.

El anciano le contestó: cuando como, simplemente como;

duermo cuando estoy durmiendo,

y cuando hablo contigo, sólo hablo contigo.

Pero eso también lo puedo hacer yo y no por eso soy sabio, 

le contestó el hombre, sorprendido.

Yo no lo creo así, le replicó el anciano.

Pues cuando duermes recuerdas l

os problemas que tuviste durante el día

o imaginas los que podrás tener al levantarte.

Cuando comes estás planeando 

lo que vas a hacer más tarde.

Y mientras hablas conmigo piensas en qué vas a preguntarme

o cómo vas a responderme, 

antes de que yo termine de hablar.

El secreto es estar consciente de lo que hacemos en el 

momento presente

y así disfrutar cada minuto del milagro de la vida.
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Más que una dieta, un estilo de vida saludable

C
uando pensamos en mejorar nuestra alimentación, 
la mayoría de veces nos viene a la cabeza la 
palabra “dieta”. Esta palabra en sí contiene 

un significado algo negativo, restrictivo y prohibitivo, 
esto es debido a la multitud de dietas tan diversas y 
disparatadas que ha habido, hay y habrá.

Por este motivo este concepto tiene tan mal augurio, 
realmente no debería ser así, porque si nos paramos 
a analizar su significado, “dieta” es la cantidad de 
alimentos que una persona ingiere a lo largo del día.

Cuando trabajo en consulta no suelo utilizar esta 
palabra, el trabajo está centrado en el cambio 
de hábitos alimentarios y en el entrenamiento de 
costumbres sanas.

Porque  de eso se trata, de poner en el día a día 
pequeños hábitos saludables, que realizados de forma 
repetitiva través del tiempo se convierten en algo 
tan natural y sistemático como las costumbres que 
realizamos de manera rutinaria cada día.

Personalmente no creo en las restricciones calóricas, 
prohibiciones, alimentos pesados y dietas sin sentido 
que muchas veces he tenido entre manos. Creo en 
el aprendizaje de las personas, en el aprender a 
gestionar situaciones que son fuente de conflicto, 
en el entrenamiento de hábitos sanos porque son 
los únicos que nos van a permitir mantener el peso 
corporal. Recordad: 

“Podemos adelgazar de muchas maneras pero 
solo existe una forma de mantener el peso corporal, 

aprendido a gestionar nuestra alimentación”
A continuación cito a modo general una seria de 

pautas saludables que es necesario entrenar para 
estar cada vez más cerca de un buen estilo de vida.

1.COMPRAR CON CABEZA, el primer paso para una 
alimentación sana empieza en el supermercado, 
comprando lo que se necesita y evitando alimentos 
superfluos que generan conflicto.

2.PLANIFICAR LAS  COMIDAS :  necesitamos 
organizarnos en la cocina, de lo contrario terminamos 
improvisando y la improvisación a largo plazo nos lleva 

al caos.
3.MASTICAR DE MANERA CONSCIENTE: Sentarse a la 

hora de comer, masticar las veces necesarias y sentir 
la señal de saciedad es fundamental.

4.HIDRATAR AL CUERPO: si no bebemos agua, nuestro 
cuerpo piensa que estamos en medio del desierto y 
empieza a retener líquido.  Aumentamos peso, sufren 
los riñones y empeora la circulación.

5.ACTIVIDAD FISICA DIARIA: Andar 30 minutos al día 
como mínimo.

6.RESCATAR NUESTA DIETA MEDITERRANEA: hay que 
comer más como comían nuestros abuelos. Incluir 
mucha fruta y verdura, legumbres y cereales integrales, 
comer más pescado que carne y, la carne en su justa 
medida. El aceite de elección, el aceite de Oliva.

7. DESAYUNA COMO UN REY COME COMO UN PRINCIPE 
Y CENA COMO UN MENDIGO: Utilizo mucho esta frase 
en consulta para explicar que necesidades energéticas 
tiene nuestro organismo a lo largo del día.

8. BUENA GESTIÓN DEL ESTRÉS Y DE LAS EMOCIONES: 
para llevar bien este punto, necesitamos escuchar a 
nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo nos habla pero 
nosotros no lo escuchamos. Aquí hay que trabajar el 
escucharse y reflexionar.

9. MÁS ALIMENTOS Y MENOS PROCESADOS: Hoy 
en día en vez de alimentarnos con alimentos, nos 
alimentamos con productos comestibles y eso tiene 
consecuencias. Hay que saber elegir, los mejores 
alimentos, aquellos que no llevan etiquetas.

10. ACTITUD POSITIVA: de este último punto, que no 
por ser el último es el menos importante, decir que la  
actitud con la cual afrontamos el proceso es clave para 
conseguir nuestro objetivo. La actitud también es algo 
que se entrena y en consulta es un punto que trabajo 
mucho porque si desarrollamos una buena actitud 
tenemos muchas papeletas de conseguir nuestro reto.

Para finalizar, decir que con la  incorporación  de 
estas costumbres sanas en nuestra vida estamos 
consiguiendo unos niveles de salud más óptimos, por 
tanto…¡¡ LA SALUD TAMBIEN SE ENTRENA!!
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LOLY LUNA BOTELLA / Terapeuta holística, coach personal y grupal

Patrones Inconscientes

D
esde que nacemos, la sociedad espera de nosotros 

determinadas cosas que a través de nuestros padres vamos 

aprendiendo.

Me refiero a los patrones aprendidos que crean conflicto entre lo 

que pensamos o nos nace hacer y lo que se supone debemos hacer.

Antes que nada quiero hacer una aclaración que me parece de 

vital importancia.

Como he dicho en varias ocasiones, el ser humano ha ido 

dando bandazos de un lado a otro en los intentos por tener un 

equilibrio, está bien querer cambiar las cosas, pero nada que no 

sea conciencia constante puede llevar a un buen camino. Quiero 

decir que estamos confundiendo de nuevo el quitar lastre con la 

falta de respeto.

No podemos, ni debemos olvidar que vivimos en una sociedad 

y que tenemos la opción de que, a quien no le guste, se aísle y 

viva en plan ermitaño en medio de la nada.  Pero, si tomamos la 

decisión de vivir en sociedad, debemos respetar y quitar de la 

inconsciencia lo que no sirve, que nada tiene que ver con hacer 

lo que le viene bien a uno sin importar el otro.

Lo que ahora estamos proponiendo, en pos de una salud física 

y mental, es tener conciencia de cada uno, de sí mismo y a partir 

de ahí actuar, hacer, no pisar ni olvidar al otro porque a mí me 

interesa, sino desde mí, hacer lo que necesito SIN olvidar al otro.

Me parece que la sociedad ha olvidado que no somos nada unos 

sin los otros, que lo de tonto el último no lleva sino al aislamiento. 

No pasa nada, podemos vivirlo si queréis y volver a darse contra 

el muro y decir…vaya por ahí tampoco era…o podemos tomar 

conciencia de qué es realmente el equilibrio de una sociedad, el 

propio y empezar a tomar decisiones desde la conciencia.

Bien, hecha esta aclaración, que no me cansaré de repetirla las 

veces que haga falta, me adentro en el tema.

De pequeños es muy fácil aprender, sobre todo aprendemos 

observando. Todo lo que nuestros padres o abuelos creen, pasa 

a ser parte de nosotros. Si nuestros padres son personas que se 

preocupan mucho, nosotros nos preocuparemos, porque para 

nosotros esa es la manera correcta de actuar. Si nuestros padres 

o abuelos son gente de fácil enfado, nosotros lo veremos como 

normal y nuestra vida será un enfado con todo y con todos.

Cuando oímos una injusticia de boca de nuestros padres, 

automáticamente la hacemos nuestra, sobre todo en edades 

tempranas en las que nuestros padres son los dioses del olimpo.

Podemos odiar, enfurecernos, entristecernos o ensalzar todo 

aquello que nuestros padres opinan, pero con la peculiaridad 

de que nosotros lo vivimos con más énfasis, más visceral. 

Sencillamente porque somos más jóvenes.

Si llegados a una determinada edad en la que empezamos a 

interactuar con la sociedad de manera más activa, no comenzamos 

a tener conciencia, es decir, plantearnos las cosas que vamos a 

vivir, cómo las vamos a vivir y de qué forma las vamos a tomar, 

estaremos viviendo la vida de nuestros padres o abuelos. Con la 

consiguiente rabia que muchas veces produce parecerse a alguno 

de los miembros de la familia que no queremos copiar y que sin 

embargo somos fotocopias.

Repetir patrones es el resultado de no tomar conciencia de 

nosotros mismos.

La vida no puede ser perfecta tal como la pintan, no por 

nada, sino porque la perfección es distinta en cada lugar y en 

cada persona, por lo tanto, ser perfecto podríamos decir que 

es ser honesto contigo mismo. Ser honesto con uno mismo es 

ser COHERENTE con lo que dices, piensas y haces. Esa sería la 

perfección, si la hubiera.

El mundo gira y gira, tu puedes quedarte sentado, tumbado 

o dormido, pero el mundo sigue girando,  o sea que da igual 

lo estancad@ que te quedes en tus pensamientos o creencias, 

la evolución continúa, contigo o sin ti y lo que aprendieron tus 

abuelos y padres, probablemente a ti no te sirva, porque la vida 

es distinta ahora.

Me fascina el ser humano, lo complejo que lo hacemos todo 

siendo tan sumamente fácil.

En ocasiones hacemos pactos con otras personas o situaciones 

sin apenas darnos cuenta, incluso con la sociedad y estos 

"Contratos o patrones inconscientes" condicionan nuestra vida 

hasta puntos inimaginables. Dando lugar muchas veces a no hacer 

lo que pensamos y no vivir lo que sentimos.

Os puedo  poner muchísimos ejemplos de un contrato 

inconsciente con la sociedad por ejemplo, desde el peso y las 

medidas físicas, pasando por las características mentales y 

terminando, por terminar, porque hay mucho, en la infinidad de 

tareas que debemos cumplir para ser un crac hoy en día…y mira 

tú, toma conciencia, ser un CRAC…a mí me suena a romperse.

Estas exigencias imposibles están llevando a muchas personas a 

sentir que no llegan, que no saben, que no lo consiguen, pero por 

favor…es que no es posible llevar ese ritmo constantemente. Esto es 

como una frase que leí hace unos días en algún lugar que dice así: 

O me levanto temprano o me levanto amable, con todo no puedo.

Es una frase que hace gracias por la simplicidad y frescura, 

pero que está llenita de razón y significado. A esto me refiero, a 

que veamos dónde estamos y qué sentido tiene lo que estamos 

siguiendo sin darnos cuenta.

La línea del equilibrio es tan fina como el filo de una navaja, esto 

significa que para poder caminar sobre ella sin salirse tan solo hay 

que ser consciente de dónde estás en cada momento, quién eres y 

hacia dónde vas. No se trata de estrés, no se trata de carga, no se 

trata de pesar, sino de soltar todo y conocerse, saber qué quieres, 

quién eres, hacia dónde quieres ir.

 Tan fácil como verte a ti mism@.
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

La Grip

L
a grip és una malaltia infecciosa aguda de les vies respiratòries 

causada per un virus. Es presenta generalment a l'hivern i de 

forma epidèmica, és a dir, que cada any ens enfrontem a una 

temporada en la qual pot produir-se una gran activitat i circulació 

del virus de la grip predominantment entre els mesos de novembre 

a març. Es caracteritza per la seua elevada capacitat de transmissió 

d'una persona a una altra.

És un problema important de salut per les complicacions que pot 

ocasionar sobretot en persones majors o amb malalties cròniques, 

i pels costos socials i econòmics que origina.

Com es transmet la grip?

La font d'infecció són les persones malaltes. La transmissió es 

produeix per via aèria mitjançant gotetes que s'originen en parlar, 

tossir o esternudar per la persona malalta i que arriba a una persona 

sense grip però capaç de patir-la.

El virus també pot propagar-se a través de la mans infectades, 

per açò és molt important llavar-se les mans regularment i cobrir-se 

la boca i el nas amb un mocador de paper en tossir o esternudar.

El virus està en la gola, el nas o els pulmons d'una persona i 

comença a multiplicar-se causant els símptomes de la grip.

Símptomes de la grip

Solen presentar-se d'un a quatre dies després que el virus entra 

en l'organisme i comencen de forma brusca amb:

-Febre alta

-Aborronaments

-Mal de cap

-Congestió nasal

-Molèsties de gola

-Dolor muscular i articular

-Tos seca

-Abundant secreció nasal

-Pèrdua d'apetit

Tots aquests símptomes solen desaparèixer, en la majoria dels 

casos, en una setmana sense necessitat d'atenció mèdica.

Consells

-Descansar

-Beure líquid en abundància

-Evitar el consum d'alcohol i/o tabac

La grip està causada per un virus, per la qual cosa els antibiòtics 

NO milloren els símptomes i NO acceleren la curació.

-Prendre medicació que millore els símptomes de la grip (el 

paracetamol i l'ibuprofeno ajuden a millorar els símptomes, 

especialment la febre i el malestar )

Quan s'ha de consultar el metge?

Si vostè és una persona que té alguna malaltia crònica, està 

embarassada o es tracta d'un xiquet xicotet, ha de consultar el 

seu metge quan comencen els símptomes. Sol·licite assistència 

mèdica si presenta els símptomes següents:

EN XIQUETS:

-Respiració ràpida o dificultar per a respirar

-Rebuig d'alimentació

-Quan el xiquet no camina ni participa en activitats

-Si els símptomes de la grip milloren al principi, però després 

tornen a aparèixer

-Una erupció en la pell

EN ELS ADULTS:

-Dificultat per a respirar.

-Dolor o pressió en el pit o abdomen

-Confusió mental

Prevenció.

La vacunació contra la grip és el mètode més eficaç per a 

prevenir la malaltia.

Qui ha  de vacunar-se?

Les epidèmies anuals de la grip poden afectar greument a tots els 

grups d'edat, però els qui corren major risc de patir complicacions 

són els menors de 2 anys, els majors de 65 i les persones de 

totes les edats que pateixen malalties cròniques cardíaques, 

respiratòries, renals, hepàtiques, sanguínies, metabòliques (per 

exemple la diabetis). Així mateix, l'OMS recomana la vacunació 

anual als grups següents:

-Dones embarassades en qualsevol trimestre de la gestació

-Xiquets de 6 mesos a 5 anys

-Persones igual o majors de 65 anys

-Persones amb malalties cròniques

-Treballadors de la salut

Per què cal vacunar-se cada any?

Els anticossos produïts en resposta a la vacunació antigripal 

van disminuint amb el temps  i no són suficients per a garantir 

l'adequada protecció a l'any següent de la vacunació.

Quan s'ha de vacunar?

La data de començament de la campanya de vacunació està 

determinada per l'època en què comença a circular el virus, és a 

dir, entre octubre i novembre.

La vacuna comença a fer efecte aproximadament a les dues 

setmanes de l'aplicació i s'administra en una dosi única excepte 

per als xiquets que no han rebut cap dosi, als quals es recomana 

dues dosis amb un interval de 4 setmanes.

És efectiva la vacuna de la grip?

Quan la coincidència entre els virus circulants de la grip i els de 

la vacuna és alta, la vacuna disminueix entre el 70 i el 90% el risc 

de patir la grip en persones sanes de menys de 65 anys.

En persones majors de 65 anys i persones amb malalties 

cròniques, és efectiva en la prevenció de complicacions derivades 

de la grip.

És important tenir en compte que encara que es puga adquirir 

la infecció, la malaltia serà, amb molta probabilitat, menys greu si 

la persona s'ha vacunat.

Puc contraure la grip en rebre la vacuna?

La vacuna no pot provocar la malaltia, perquè està composta 

per virus inactius no contagiosos. Si una persona pateix en els 

dies posteriors a la vacunació un quadre de vies respiratòries, no 

està relacionat amb l'administració de la vacuna. El risc que la 

vacuna antigripal cause un dany greu és extremadament xicotet, 

sent l'efecte secundari més freqüent després de la vacunació la 

coïssor i/o dolor en el lloc de la injecció, aquesta reacció local sol 

durar menys de 48 hores i rares vegades interfereix en la vida 

normal de la persona.

La reacció, com ara febre, malestar o dolor muscular són molt 

poc freqüents i desapareixen abans de 48 hores.

Al Centre de Salut de Cocentaina: Des del 26 d´octubre 

al 15 de desembre en horari intensiu: 9:00h - 11:00h - 

12:30h - 13:30h i 14:00h

Del 16 al 31 de desembre en horari  habitual de Inyectables
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El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

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

Nucli urbà: a partir de les 20:00 i fins les 24:00 h

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

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

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

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

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

Dimarts: de 16 a 19 hores.

JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 6- 10- 16- 22- 25- 26- 28 

Dies:  3- 4- 5- 9- 15- 21- 27 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina NOVEMBRE

mes. C

ecres

HORARI D’AUTOBUSOS

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17 - 9:17 -15:17 - 

19:37  

Dissabtes: 8:52 - 15:15 

Diumenges: 8:52 - 12:07 - 15:15 - 19:37 

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 1- 7- 13- 17- 18- 19- 23- 29

Dies: 2- 8- 11- 12- 14- 20- 24- 30

ALCOI-COCENTAINA-MURO
Laborables: 6:15,7:15.. servei cada  hora 

fins les 21:150 h. Dissabtes, 8:15,10:15, 

12:15,14:15,17:15,19:15,21:15

Diumenges i Festius: 8:15,10:15, 12:15,13:15, 

14:15,16:15,18:15,20:15, 21:15

 MURO-COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:45, 7:45... servei  cada hora fins les 

21:45 h. Dissabtes: 9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 

18:15, 20:15, 21:45

Diumenges i Festius: 9:15, 11:15, 12:145, 13:45, 

15:15, 17:15, 19:15,20:45, 21:45

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 5:55, 8:25, 10:10, 13:10 i 17:10 h

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h  

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables: 6:20, 10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

COCENTAINA-GANDIA
Laborables: 9:40 i 16:30 h

COCENTAINA-L’ORXA
Laborables: 9:40, 13:55 i 16:30 

COCENTAINA-QUATRETONDETA
De dilluns a divendres: 15:00 h. (des d’Alcoi).

COCENTAINA-FAMORCA
Dilluns a divendres: 16:55h. 

ALCÚDIA-ALQUERIA-MURO-AGRES- 
ALFAFARA- BOCAIRENT
Laborables Des de Alcúdia: 8:34

ALCOI-ALACANT
Laborables: 6:30, 8:30, 11:15, 13:30, 15:00, 

19:00, 21:00

Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 15:00, 

18:00, 21:00

Diumenges i Festius: 9:00, 13:15, I 19:30(Els 

passos són aproximats i poden variar en 5 minuts. 

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

Oficina municipal d’informació al Consumidor

Dimecres de 9h a 14h i de 16h a 19h

Edific de l’ADL

C/Sant Cristòfol






