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Cocentaina: “Municipi Turístic” i “Turismefòbia!

D
urant aquest estiu, tots hem conegut els problemes del 

turisme massiu que envaeix algunes ciutats i produeix 

una pèrdua del benestar en la vida de les persones que 

resideixen durant tot l’any. Aquest fenomen s’ha anomenat 

“turismefòbia”. 

En Cocentaina, a pesar de ser un “MUNICIPI TURÍSTIC”, 

segons els cartells instal·lats en diferents llocs del poble, 

el fenomen no ens afecta i, donada la política turística que 

capitaneja el govern municipal, sembla que podem estar 

ben tranquils!

Com tot en esta vida, una cosa és predicar i altra ben diferent 

és actuar. Encara que el PSOE ens diga que som un “municipi 

turístic” i ompliga tota Cocentaina de cartells anunciant-ho, 

la política turística és més que deficient. És un exemple 

més de la seua mala gestió: política de titular i d’aparador.

La política turística és més que deficient perquè els 

principals monuments estan tancats els dissabtes per la 

vesprada i tot el dia de diumenge. Creieu que és una bona 

manera de fer que la gent vinga a conéixer Cocentaina? 

Una altra qüestió que ens mostra fins a quin punt l’equip 

de govern es creu allò de la política turística són les visites 

guiades. Si vosté no ho sabia, apuntes a una de les visites 

al Castell i admire les vistes (l’interior del castell no podrà! 

Porta des de desembre de 2016 tancat per desperfectes!) 

i escolte el que li explicaran. Per exemple, si vosté pensava 

que el tren dels anglesos és l’antic tren Alcoi-Gandia, en 

aquestes visites li explicaran que és el tren Alcoi-Xàtiva! 

Quin rigor és eixe?  

I podríem arribar a pensar que això d’obrir els monuments 

més emblemàtics els dissabtes i diumenges seria alguna 

cosa molt difícil i amb la necessitat de tenir uns pressupostos 

de grans ciutats que quedaria fora de les possibilitats de 

Cocentaina. Però, no! A Banyeres, amb 5.000 habitants 

menys que el nostre poble i on no tenen cap cartell de 

“municipi turístic”, tots els edificis habilitats per a visites 

estan oberts durant tot el dissabte i tot el diumenge! 

Tot té una cara i una creu. La nostra cara és que som un 

“municipi turístic”, que de continuar com anem mai patirà de 

“turismefòbia” perquè mai sofrirem una saturació de turistes. 

La creu és que els poquets turistes que arriben als nostres 

carrers sembla que són una espècie en vies d’extinció. I al 

contrari de les ciutats on pateixen la massificació turística, 

hauríem de traure pancartes als balcons dient “Turistes, 

encara que no ho semble, vos volem”, “Turista, no ens 

abandones encara que el Palau i el Castell estiguen tancats” 

o “Turista, Cocentaina no és soles la Fira, la resta de l’any 

també existim”! 

Paco Payà, coordinador Col·lectiu03820-Compromís

Em preocupa

J
a estem en plena tardor. El temps està canviant com les 

persones. Però igual que deixarem, abans de vacances, 

els nostres problemes, poc han tardat a tornar esperant 

una solució que tarda a aplegar. L’atur que tant ens preocupa 

continua avant, avant, sense cansar-se ni aturar-se.

Però em preocupa que la Ministra de Treball afirma molt 

contundent que estem vivint una “primavera”. Este país no 

va com una locomotora, com el país que més creix d’Europa 

on l’atur baixa, el treball augmenta, també l’indefinit. Quan 

escoltes a aquesta senyora pareix que estem a l’Espanya de 

les Meravelles. Però esta senyora posa els peus al carrer? 

Sap el que passa al món laboral?

Pocs dies després de fer aquesta propaganda per a 

enganyar als que es deixen enganyar aparegueren les 

xifres de l’atur del mes d’Agost. L’atur augmentà en 46.400 

persones, però el pitjor fou que l’afiliació a la Seguretat Social 

havia baixat en 179.485 persones. Amb aquestes xifres, com 

es podran pagar les pensions als jubilats? Em preocupa com 

la senyora Ministra de Treball manipula i enganya sobre les 

xifres d’aturats.

Em preocupa que en eixa mateixa roda de premsa, la 

Ministra afirmara que els contractes del passat estiu foren 

majoritàriament indefinits. Però les xifres oficials no diuen 

el mateix. Dels contractes efectuats durant el mes d’Agost 

sols un 8% foren indefinits. A qui vol enganyar?

Em preocupa que els aturats de llarga durada que cobren 

alguna petita subvenció per a poder malviure han baixat 

un 7,3%. Cada dia es dediquen menys diners per ajudar a 

aquests aturats que amb edats de més de 45 anys és molt 

difícil que troben feina. Actualment un 41,2% de persones 

aturades no cobra cap tipus de prestació. Crec que aquestes 

dades ho diuen tot.

Però en canvi els jubilats estan molt contents perquè 

creuen que no els han aplegat les retallades econòmiques, 

ja que els han pujat un 0,25% anual, per cada 100 euros de 

pensió els han pujat sols 25 cèntims. Però a seguir contents, 

sols els recorde que l’any passat l’IPC fou de l’1,6%, molt 

més de l’augment de la pensió, així que van perdre un 1,35% 

del poder adquisitiu. 

Però el que més em preocupa és la quantitat de joves 

que estan aturats, que no poden independitzar-se i viure 

la seua pròpia vida i el seu futur el tenen molt negre. Però, 

som conscients del greu problema que té aquesta societat 

amb la joventut millor preparada i amb  poc futur?

Paco Fuster
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Saluda Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina

T
al com marca el costum, quan passa l’estiu i entrem 

en plena tardor, comença a arribar-nos una deliciosa i 

indescriptible «oloreta» que ens anuncia la imminència 

de la Fira de Tots Sants, enguany la que fa 671 des que 

el rei Pere IV va concedir el privilegi de celebrar-ne una a 

Cocentaina en 1346.

Sens dubte, es tracta d’un esdeveniment de primera 

magnitud a tota la Comunitat Valencina que necessita la 

implicació de tot un poble, ja que capgira el nostre dia a 

dia i reclama sacrifici, paciència i, sobretot, moltes ganes 

de fer Fira. Més encara enguany, en què la Fira s’allarga 

durant cinc dies, un fet que passa en molt poques ocasions 

i que, per tant, exigeix més pressupost i més infraestructura, 

però que ens oferix la possibilitat de saborejar-la durant 

més temps.

A més a més, i com a gran novetat, aquest any la Fira 

amplia més de 9.000 metres quadrats la superfície comercial 

a l'avinguda de País Valencià, un repte organitzatiu sense 

precedents.

Aquestes dues circumstàncies, tant la duració com 

l’ampliació de la Fira, unides al fet que enguany està 

previst que ens tornen a visitar al voltant de mig milió de 

persones, ens obliga a treballar més que mai, a duplicar els 

serveis bàsics, a incrementar els efectius per a garantir la 

seguretat... En definitiva, a esforçar-nos encara més del que 

ho fem habitualment per a ser la Fira de les fires.

La Fira de Tots Sants deixa a la Vila Comtal un impacte 

econòmic molt important que ajuda a mantenir l’economia 

del comerç local, és l’esdeveniment que més repercussió 

té als mitjans de comunicació i que, per tant, millor 

imatge turística projecta del municipi, i un dels motius 

més importants: és una tradició que corre per la sang dels 

contestans i contestanes i és l’orgull de tot un poble. Per 

això, us convide a agafar forces per a encarar aquesta 671 

edició amb l’energia i l’alegria necessàries per a tornar a 

oferir la millor Fira de totes les que es celebren arreu de la 

nostra geografia i que les persones que ens visiten tornen a 

emportar-se una magnífica imatge de la nostra vàlua, tant 

des del punt de vista gastronòmic o comercial, com també 

des del vessant cultural i patrimonial que els oferim amb 

cura, esforç i dedicació.

Us desitge una gran Fira: perquè seua és i per a vostés 

ll’organitzem.

Mireia Estepa Olcina

Encetem, amb l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa l’especial 
que la revista Cocentaina el Comtat dedica a la Fira de Tots Sants
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Juan José Tortajada, contestà i president de l’Advocacia Valenciana, 
serà l’encarregat de llegir el Privilegi de la Fira de Tots Sants 2017

L
'Ajuntament de Cocentaina feia públic a finals de 

setembre el nom de la persona encarregada de llegir el 

Privilegi que donarà inici a la Fira de Tots Sants 2017. 

Es tracta del lletrat contestà Juan José Tortajada (1961), 

actualment president del Consell Valencià de Col·legis 

d'Advocats de la Comunitat Valenciana i conseller del Consell 

General de l'Advocacia Espanyola.

Tortajada és Llicenciat en Dret per la Universitat de 

València i exerceix d'advocat des de gener de l'any 1987 

(més de 30 anys de professió). Actualment, des del seu 

càrrec de president de l'Advocacia Valenciana, representa 

a més de 20.000 col·legiats de nord a sud de la Comunitat 

Valenciana.

Juanjo Tortajada es va mostrar molt sorprés després de 

rebre la telefonada de la regidora de Fira Mariona Carbonell 

anunciant-li la seua designació. “És un honor i no m'ho 

esperava per a res”, apuntava, “m'ha sorprés especialment 

la importància que la societat civil li dóna a un càrrec de 

l'àmbit jurídic com el meu”.

La relació de Tortajada amb la Fira de Tots Sants de 

Cocentaina s'allarga fins al que arriba la seua memòria: “la 

Fira sempre ha tingut una forta presència en la meua vida, 

recorde 'firar' als meus fills, anar amb ells a les 'rodetes', 

l'esmorzar a la filà. És un esdeveniment molt gran per a 

Cocentaina i jo sempre l'he viscuda plenament”. A més, 

l'advocat contestà afirma sentir-se molt nerviós quan pensa 

en el moment de pujar a la balconada del Palau Comtal a 

llegir el Privilegi de Pere IV mitjançant el qual atorgava a la 

vil·la de Cocentaina els drets per organitzar una Fira. “Serà 

un moment molt emocionant i segur que estaré molt nerviós, 

al costat de les autoritats i amb tota la gent mirant des de 

baix. Però es tracta de mantenir la tranquil·litat, llegir amb 

calma i fer tot el possible perquè la gent entenga el que vol 

significar el Privilegi”, afirmava el protagonista.

Rubén Lucas García, autor del cartell 2017

R
ubén Lucas García, (Murcia, 1980) és l’autor del cartell 

de la Fira de Tots Sants 2017 de Cocentaina. De les 

seues mans i de les seues idees ha sorgit la imatge 

que representarà la cita contestana en aquesta 671a edició, 

una colorada composició que reuneix els principals símbols 

i elements de l’imaginari de la Fira, amb la silueta del cavall 

i la roda com a principal protagonista. 

Rubén Lucas és tot un expert en açò de guanyar 

concursos. De fet, en el seu currículum acumula desenes 

de premis arreu de tota la geografia a espanyola, tot i que 

és nascut a Múrcia. De fet, es dóna la circumstància de què 

no és la primera vegada que guanya el concurs de la Fira de 

Tots Sants, ja ho va fer l'any 2010 i ara assegura sentir-se 

de nou replet “d'orgull i satisfacció personal. 

Sota el títol ‘Alegria’, la seua obra es va desvetllar al públic 

el passat 6 d’octubre durant la presentació de la Fira de Tots 

Sants. Lucas va rebre la notícia de l’elecció del seu cartell 

durant l’estiu, mitjançant una telefonada i no esperava 

repetir guardó, de fet assenyala que “en els últims anys el 

nivell dels treballs presentats ha pujat molt i és francament 

difícil quedar en la primera posició”. 

A més, en aquest 2017 Rubén Lucas tindrà l’excusa 

perfecta per a visitar la Fira de Tots Sants, ja que encara no 

ha pogut fer-ho en anys anteriors, però confessa que durant 

el procés de documentació per a elaborar les seues obres la 

curiositat ha anat creixent i s'ha anat contagiant de l'esperit 

del certamen contestà.

Ruben Lucas i Juan José Tortajada, 
noms propis de la Fira 2017
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Avancen els tràmits per a declarar la Fira de Tots Sants 
com a Bé d’Interés Cultural

L
'Ajuntament de Cocentaina avança en els tràmits 

per a aconseguir que la Fira de Tots Sants reba la 

distinció de Bé d'Interés Cultural Immaterial (BIC) per 

part de la Generalitat Valenciana. Recordem que aquest 

procés es va iniciar ara fa uns mesos amb la conformitat 

de tota la Corporació Municipal i que suposaria que la 

Fira de Tots Sants es convertira en el primer certamen 

d'aquestes característiques en comptar amb aquesta 

distinció. L'objectiu que es persegueix amb la declaració de 

la Fira com a BIC és garantir, com en tots els BIC, la seua 

“protecció, la conservació, la difusió, el foment, la recerca i 

l'acreixement del patrimoni cultural valencià”.

L'alcaldessa Mireia Estepa, la regidora de Fira Mariona 

Carbonell, i la tècnica de Patrimoni Cultural Elisa Domenech 

-en representació de la Regidoria de Cultura-, van celebrar 

una reunió amb els responsables dels Serveis Territorials 

de la Conselleria de Cultura, òrgan competent en aquesta 

matèria. Durant l'encontre, les representants contestanes 

van revisar tota la documentació que en un parell de 

setmanes lliuraran per a demanar la incoació de l’expedient 

i així facilitar que Conselleria inicie la tramitació. Aquesta 

memòria ara presentada recull tots els avals que certifiquen 

la importància i distinció de la Fira de Tots Sants, aportant 

documentació històrica sobre el passat del certamen, el 

present i l'evolució experimentada les últimes dècades.

Els representants territorials de la Conselleria de Cultura 

van felicitar a la comitiva contestana per tota la documentació 

presentada, avançant que ja hi havia gran part de la feina 

completada i que es tractava d'una documentació d'un 

elevat valor per a aconseguir la declaració com a Bé d'Interés 

Cultural Immaterial. En els pròxims dies està previst remetre, 

per part de l'Ajuntament de Cocentaina, una sol·licitud 

formal que acompanye aquesta documentació i així poder 

seguir amb la tramitació i culminació de l'expedient.

La Fira de Tots Sants busca la complicitat de l’Agència 
Valenciana de Turisme per a seguir fomentant i 
promocionant el certamen

L
'alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa i la regidora 

de Fira Mariona Carbonell van mantenir una reunió 

oficial amb la Directora de Turisme de la Generalitat 

Valenciana Raquel Huete. Aquest encontre va aprofitar per 

obrir vies de col·laboració entre l'Agència Valenciana de 

Turisme (AVT) i l'Ajuntament de Cocentaina amb l'objectiu 

de seguir promocionant i impulsant la Fira de Tots Sants 

amb una major implicació per part del Govern autonòmic 

de la Generalitat Valenciana. 

La Fira de Tots Sants de Cocentaina és un dels 

esdeveniments més multitudinaris d'entre tots els que es 

celebren al País Valencià, i també un dels que compta amb 

més anys d'antiguetat a la seua història. Igualment, la Fira de 

Tots Sants aconsegueix aglutinar alguns dels trets identitaris 

que defineixen als valencians: emprenedoria, tradició, 

diversitat i innovació. “És per això que des de l'Ajuntament 

de Cocentaina s'ha decidit seguir treballant intensament 

per a implicar a les administracions superiors, com és la 

Generalitat Valenciana a través de l'Agència Valenciana 

de Turisme, en la promoció cap a l'exterior del certamen, 

aconseguint un major finançament per a aquesta àrea”, 

apuntava la regidora Mariona Carbonell. 

Igualment, des del consistori local, amb l'ajuda de l'AVT, 

volen donar un impuls especial i dinamitzar la zona de la Fira 

dedicada al Turisme. En l'edició de 2016 aquesta àrea de 

la Fira de Tots Sants, amb més de 1.700 metres quadrats, 

va acollir fins a 30 expositors diferents, representats en 

ajuntaments de tot el País Valencià, associacions turístiques 

o consorcis. La Fira de Tots Sants s'ha convertit així en tota

una oportunitat per a les destinacions per tal de promocionar 

els seus productes turístics i la seua oferta. 

Recordem que per la Fira passen vora 500.000 persones 

cada edició, així és que és un aparador immillorable per tal 

de donar a conèixer els atractius de cada zona o municipi.
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Presentada la que serà la 671 edició de la Fira de Tots Sants
Redacció. Fotos: Silvia Bot. Fotografia

E
l divendres 6 d’octubre, l’escenari exterior del Centre 

de cultura el Teular acollia la presentació de la 671 

edició de la fira de tots Sants. 

L’acte va estar presentat per Mayte Barrachina i no va 

decebre al públic per la decoració i ambientació del lloc i la 

música en directe a càrrec de la colla de dolçaines i tabals 

Mal Passet de Cocentaina.

El primer secret desvetllat va ser el cartell. El seu autor, 

Rubén Lucas, i l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, 

van descobrir el cartell on el logotip del cavall de la Fira fa 

d’eix de l’atracció de la noria amb imatges dels diferents 

sectors de la Fira de Tots Sants. Les tonalitats morades 

i grogues ressalten amb el fons blanc en un obra que el 

mateix autor ha reconegut que “volia plasmar el que és la 

Fira, de manera clara i neta, per a que es veja clarament”.

 Un altre dels protagonistes de la nit va ser Juan José 

Tortajada. El contestà serà el lector del Privilegi. Visiblement 

emocionat, no va dubtar en mostrar l’orgull que té com a 

socarrat de poder tindre eixe honor. va reconèixer que estarà 

nerviós, però que se centrarà en el pergamí per tal de fer 

saber a tots “per què Cocentaina té una Fira tan important”. 

A més, va dir que quan acaba la seua jornada laboral llig el 

text per tal de fer-lo encara més seu.

 Mariona Carbonell, regidora de Fira, va destacar altres 

de les novetats d’enguany. L’ampliació de la Fira a una part 

de l’avinguda País Valencià, l'increment de la senyalització 

especial en les carreteres, la creació d'una zona dedicada 

als esports outdoor o el sector de les noves tecnologies i 

la innovació, encapçalat per dues grans institucions en la 

comarca com AITEX i el Campus d'Alcoi de la UPV, són 

algunes d’aquestes noves inclusions que en poc menys 

d’un mes es faran realitat.

 Per la seua banda, Mireia Estepa, alcaldessa de 

Cocentaina, va agrair la tasca de tots per fer la Fira cada 

vegada més gran, però en especial el treball de la regidora 

Mariona Carbonell. També va destacar que la seguretat 

està controlada i seguiran les indicacions de la policia per 

tal de que els carrers estiguen protegits davant els últims 

episodis terroristes.

 L’acte va servir també per institucionalitzar l’himne de 

la Fira, obra de Francisco Valor i amb lletra Mari Nieves 

Pascual. Tot i que aquest himne ja està enregistrat en el cd 

de “Dolça fira. El viatge d’Alexandros” de la colla Mal Passet 

(recorden un gran espectacle de Fira que la colla ens va 

oferir amb música de Francisco Valor i text de Pablo León), 

en l’acte de presentació es va voler que aquest quedara 

plasmat com a una obra que déu d’acompanyar sempre a 

la inauguració de la fira.

L’obertura de Fira o himne, va ser un encàrrec de Marcos 

Castelló a Francisco Valor en 2010, sent ell regidor de 

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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Fira. El mestre Valor va composar aquesta gran peça amb 

unes lletres d’un poema de la Fira de Mari Nieves Pascual. 

L’obra va ser estrenada i gravada per la pròpia colla Mal 

Passet amb les veus del Cor de Cambra Discantus i des 

d’aleshores ençà ha vingut cantant-se en cada inauguració 

amb l’orfeó contestà Just Sansalvador. En la presentació hi 

van intervindre un tenor i una soprà.

L’acte va comptar també amb el ballet d’Alicia Montava i 

com dèiem la música en directe de la colla Mal Passet dota la 

direcció de Francisco Valor, així com de vídeos promocionals 

de la Fira i de les seues novetats.

Amb l’himne de Fira ja institucionalitzat es posava punt i 

final al primer acte de Fira de Tots Sants 2017.

El departament de Fira supervisat per la regidoria de Fira 

ultima ja els detalls per a que durant 5 dies, Cocentaina puga 

albergar la Fira de fires, la millor Fira del món.

La Fira de Tots Sants 2017 amplia la seua superfície a 
l’avinguda País Valencià
Lidia Vila. Departament de Fira

A 
poc a poc anem coneixent algunes de les novetats que 

ens esperen amb l'arribada de la 671a edició de la Fira 

de Tots Sants de Cocentaina. Entre les més importants, 

trobem l'ampliació de la superfície de la Fira de Tots Sants 

a l'avinguda País Valencià, el que suposarà -juntament amb 

altres modificacions que més avall esmentem- sumar un 

total de 9.760 metres quadrats al total de la superfície que 

ocupa el certamen comercial contestà, situant-se en un total 

de 135.935 metres quadrats.

Aquesta nova zona comercial, la del País Valencià, 

estarà dedicada als sectors de l'automoció i la maquinària, 

passant de 43.900 metres en 2016, a un total de 52.245 

en aquest 2017. Es tracta d'una mesura que porta alguns 

anys estudiant-se, però no ha sigut fins ara quan s'ha pogut 

comptar amb totes les garanties de seguretat per a poder 

portar-la avant. Com déiem, es contempla altra ampliació tot i 

que amb un menor impacte, com és la destinada als esports 

'outdoor' al carrer Roger de Llúria i la zona de 'foodtrucks' 

a la zona d'oci del Sol a Sol (totes dues sumant un total de 

1.415 metres quadrats).

L'ampliació de l'itinerari de la Fira de Tots Sants a 

l'avinguda País Valencià permetrà augmentar la superfície 

de les parcel·les ubicades al Passeig del Comtat, dels 40 

als 64 metres quadrats, possibilitant així als expositors fer 

uns millors muntatges i afavorint una millor circulació dels 

vianants. Igualment, s'afavorirà la viabilitat comercial dels 

expositors a la part alta del Passeig, actualment amb una 

menor afluència de visitants, ja que es crearà un circuit 

comercial (en format circular) entre Passeig del Comtat- 

País Valencià- carrer Colón- Roger de Llúria. Per últim, la 

decisió d'ampliar la superfície de la Fira a l'avinguda País 

Valencià donarà una solució a una problemàtica evident 

els últims anys. Aquesta era la nul·litat comercial dels 

carrers perpendiculars al Passeig, els quals ara, tenint 

espai expositiu a les dues bandes, ja no queden exclosos 

de l'itinerari de la Fira (com passava a algunes zones com 

els carrers Azorín, Alfons V, Ausiàs March o Colón).

Naturalment, aquesta novetat suposarà una major 

planificació en matèria de seguretat i de tràfic rodat. És 

per això que durant les últimes setmanes s'ha treballat 

intensament amb la Policia Local de Cocentaina per tal 

de garantir que totes aquestes qüestions estigueren ben 

avaluades i resoltes. Segons es desprén de l'informe elaborat 

per l'Inspector Cap de la Policia Local de Cocentaina, 

s'ampliarà la xifra d'efectius de seguretat amb agents arribats 

des d'altres localitats veïnes. Aquesta ampliació també s'ha 

contemplat i s'ha inclòs dins de les mesures pertinents al 

Pla d'Autoprotecció de Fira per a aquest 2017, mantenint 

totes les vies d'emergència i evacuació, sense que aquesta 

ampliació de la Fira siga cap impediment i sense que altere 

cap procediment en cas d'emergència. També es duplicaran 

els serveis bàsics en matèria de serveis: punts d'atenció 

sanitària, punts de seguretat... en la nova zona d'ocupació.

La regidora de Fira Mariona Carbonell ha volgut destacar 

que “aquesta ha sigut una mesura molt meditada i 

estudiada. La nostra Fira de Tots Sants cada vegada ens 

demana més però hem de ser conscients en cada moment 

que cada canvi i cada ampliació en la superfície de la Fira 

ha d'anar acompanyada d'unes mesures de seguretat i d'un 

estudi previ que ens permeta escometre els canvis amb la 

tranquil·litat de saber que estem preparats per a fer front 

als imprevistos i per seguir donant el millor servei tant a 

expositors com a visitants”.
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La Fira de Tots Sants desde el ambito de la seguridad

E
ste año acontece en las Feria de Todos los Santos, en 

especial, nos eventualidades. Por un lado es la mas 

larga en días, puesto que el día uno de noviembre 

coincide en miércoles y por otro lado se procede a la 

ampliación a una parte de la Avda. del País Valenciano de 

la misma. 

La visión de la Feria de Todos los Santos desde el ámbito 

de la seguridad tiene diversos enfoques o actuaciones que, 

en especial en materia preventiva, deben de ser conocidos. 

Debemos de asumir que en el devenir de la vida pueden 

acontecer hechos o incidentes no queridos por nadie, paro 

también es cierto que cuantas mas actuaciones preventivas 

realicemos darán como resultado una mayor calidad de 

vida en todos los ámbitos que en ella nos movemos. De 

esas actuaciones preventivas vamos a dar unos mínimos 

consejos, para que después cada persona acoja la que 

mas le convenga:

a)Estacionamientos: es muy importante dejarse indicar

por la señalización que estará colocada al efecto. Para los 

que vengan de Valencia hacia su derecha, para los que 

vengan de Alcoy, también hacia la derecha. De obedecer 

la señalización el beneficio que se obtendrá será que poder 

estacionar con mas prontitud, pudiendo dedicar mas tiempo 

a disfrutar de la feria, que es a lo que se viene. Para salir 

hacia Valencia o Alcoy en determinados estacionamientos 

habrán indicadas vías alternativas, para salir con mas 

rapidez de la zona urbana a la variante, la carretera nacional 

o la autovía.

b)Seguridad en los vehículos: si bien en los parkins

habilitados al efecto  estarán organizando el estacionamiento 

los Boys Scauts, siendo su presencia muy valiosa de cara 

a cualquier acto delictivo, no deben los usuarios de los 

vehículos dejarse nada a la vista que llame la atención. Debe 

evitarse guardar objetos valiosos que llamen la atención en 

el maletero una vez se haya estacionado.

c)Seguridad en las viviendas: deben de cerrarse los

accesos de las viviendas lo mejor posible, sin confiarse. En 

caso de observar personas sospechosas por la zona avisar 

de inmediato a la Policía o Guardia Civil.

d)La propia seguridad de cada uno: en la Feria de

Cocentaina no suelen suceder hechos delictivos contra las 

personas, puesto que la organización de la seguridad así 

como la presencia policial en la vía pública da lugar a sentirse 

seguro. No obstante uno no debe de confiarse, puesto que 

tenemos muchas facilidades a la hora de conseguir dinero 

en efectivo si nos hace falta, utilizando los cajeros de los 

bancos. Asimismo no conviene llevar todo el dinero en un 

mismo lugar, puede ir repartido e incluso llevarlo entre varias 

personas. Si dentro de estas medidas ocurriera cualquier 

incidencia, avisar a los Cuerpos de Seguridad. 

e)Vías de seguridad y emergencia: para dar una rápida

respuesta a cualquier incidencia que se produzca en la zona 

interior de la población, existirán diversas vías de seguridad 

y emergencia, para poder introducir en cualquier lugar 

vehículos de emergencia y socorro. Entre ellas la C/ Padre 

Torro, la C/ Los Dolores, la C/ Convento, C/ Literato Azorín o 

Avda. del Rey D. Jaime. Asimismo existen otro tipo de vías, 

también libres de estacionamiento y cerradas al tráfico, que 

servirán para el mismo fin.

f)Parking de vecinos: se habilitarán como ya es habitual

diversas zonas reservadas para el parking de los vecinos y 

que este año, y debido a la ampliación de la feria, también 

se amplia este tipo de servicio. 

g)Atenciones medicas y de ayuda: una de las actuaciones

que mas se da en la feria son las evacuaciones por 

mareos, caídas, esguinces, etc. No perder la calma en 

esos momentos, puesto que el dispositivo preparado par 

la actuación y evacuación llega a todos los lugares de la 

localidad. Lo que si es importante en indicar el lugar exacto 

del hecho para llegar con la mayor prontitud posible. También 

se producen perdidas de niños, personas mayores, etc. 

Igualmente no perder la calma, avisar a los Agentes de los 

cuerpos de seguridad más cercanos o acudir a los puestos 

de información. Si bien son momentos de preocupación, 

siempre han sido localizados las personas extraviadas.  Ante 

la perdida de objetos o el hallazgo de los mismos dar cuenta 

de lo ocurrido la los cuerpos de seguridad.

Como resumen indicaría que la calidad de vida en los días 

de la Feria depende un poco de todos. Es muy importante la 

colaboración de los vecinos en el momento del montaje, en 

especial durante la retirada de los vehículos de la vía publica, 

de los puestos de la feria o de la habilitación de las vías de 

emergencia. Asimismo en muy importante la colaboración 

de los vecinos a la hora de denunciar un hecho que estén 

viendo como irregular o delictivo, avisar de la presencia de 

personas o vehículos sospechosos, o cualquier otro incidente 

de importancia. 

OSCAR GÓMEZ TERRAZAS. Inspector-Jefe de la Policía Local



LA FIRA DE TOTS SANTS 11Revista El Comtat octubre 2017

Els amants de l’esport ‘outdoor’ tenen una nova cita a 
Cocentaina

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina segueix any rere any 

diversificant la seua oferta per fer d'aquest certamen 

un referent d'innovació i diversificació comercial. En 

aquest 2017 una de les principals novetats la trobem en la 

creació d'una zona dedicada als esports outdoor o esports 

a l'aire lliure. Aquest sector estarà ubicat al carrer Roger 

de Llúria i superarà els 800 metres quadrats de superfície.

Des del Departament de Fira esperen que aquesta 

nova oferta siga un reclam important per als amants de la 

muntanya o del ciclisme, entre d'altres, els qui trobaran 

ací els últims productes desenvolupats per algunes de les 

empreses capdavanteres en aquest sector.

En total s'ubicaran un total de 12 expositors, una xifra 

inicial que s'espera anar augmentant els pròxims anys. Amb 

tot, per damunt de la quantitat, es destaca principalment 

el valor que aporta cadascuna d'aquestes empreses. Com 

déiem, totes elles són empreses referents en el seu camp 

i els visitants sabran ràpidament reconèixer els valors dels 

seus productes.

Entre d'altres, en podem anomenar dues com són Catlike 

i Lurbel. Pel que fa a Catlike, es dedica a la producció de 

cascs de bicicletes. De fet, els seus productes els fan servir 

esportistes tan destacats com Contador o Froome. Tot i que 

encara no està confirmat, si el tenen disponible, és possible 

que desplacen fins a Cocentaina el camió que desplacen 

a les grans competicions de ciclisme. Altra de les marques 

que es podrà visitar serà Lurbel, una empresa d'Ontinyent 

que ha diversificat la seua activitat passant del tèxtil a la 

confecció de roba esportiva amb les últimes tecnologies.

Però no només es podran trobar productes en aquesta 

zona outdoor, sinó que en estreta relació amb el sector, 

també i haurà stands dedicats a la medicina esportiva, al 

turisme outdoor o al lloguer de bicicletes.

El pla de neteja repetirà la fórmula encetada l’any passat: 
un dia més amb el recinte de Fira tancat

E
l Departament de Fira de Tots Sants de Cocentaina ha 

decidit per a aquesta 671a edició repetir el pla especial 

de neteja que es va portar avant l'any passat per als 

dies que dura el certamen i, especialment, per a garantir 

que el poble torne a la normalitat en les millors condicions 

possibles una vegada passada la Fira.

Com déiem, aquest pla especial de neteja consistirà a 

mantenir tancat un dia més el recinte de la Fira per a poder 

netejar més ràpidament i més a fons. Recordem que quan 

passa la Fira el trànsit rodat ràpidament es restablia, el que 

dificultava les tasques de neteja. D'aquesta forma, sense 

la circulació de vehicles, la neteja ha resultat ser molt més 

eficient i més ràpida. De fet, es preveu que en 24 hores es 

puga portar avant aquesta feina de neteja en els més de 

130.000 metres quadrats de recinte, restablint el trànsit el 

dimarts 7 de novembre.

A banda d'aquest pla de neteja, encara que estretament 

relacionat, cal destacar que s'ha reforçat el personal que 

treballarà a les zones d'WC portàtils per garantir que aquests 

estiguen el més néts possibles. Si bé en un primer moment 

es va plantejar l'opció de fer aquest servei de pagament, 

finalment s'ha optat per establir torns de treball de forma 

que sempre hi haja una persona per cada punt d'WC. Així 

aquestes zones quedaran vigilades des de les 9 fins a les 

21 hores, que és quan estan obertes, tant per a incidir en 

la neteja com per a assegurar que els usuaris en fan un bon 

ús de les instal·lacions.

Per últim, afegir que s'ha duplicat el nombre de papereres 

(amb motiu de l'ampliació del recinte de la Fira) i que també 

a les zones d'alimentació la neteja serà més intensiva, 

principalment en les zones centrals del dia quan arribe 

l'hora de reposar forces.
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Fira Solidària 2017

I
gual que altres anys, amb la finalitat d'ajudar aquelles 

famílies que es troben en situació de desocupació, des 

del Departament de Fira es farà lliurament d'una sèrie 

de tiquets per a pujar a les atraccions.

Aquests tiquets es lliuren en l'Oficina Tècnica (Departament 

de Fira) C/ Sant Cristòfol, 6 segons el quadre adjunt:

DIA FAMÍLIES HORARI

Dimarts 24 2 membres aturats 10.00-13.00h

Dimecres 25 1 membre aturat 10.00-13.00h

Les famílies beneficiàries seran les que estiguen 

empadronades amb fills entre 2 i 14 anys.

Hauran de presentar documentació acreditativa de la seua 

situació: Fotocopia DNI, Llibre de família, Empadronament 

a Cocentaina, Certificat de desocupació: DARDE.

Targetes de pàrquing

D
urant els dies previs a la Fira, els problemes de 

circulació, càrrega i descàrrega, i accés a certs carrers 

restringits, generen molèsties per a tot el veïnat.

Des del Departament de Fira, s'envia una targeta aquelles 

famílies afectades pel recinte de Fira, per a poder aparcar 

un vehicle per habitatge en un pàrquing habilitat per a tal 

ús. La targeta porta el nombre de matricula i es col·loca de 

manera visible a l'interior del vehicle, havent-se d'identificar 

el conductor a l'entrada del pàrquing assignat. En cas de 

requerir algun canvi o reclamació, durant els dies 17 al 20 

d'Octubre, en l'Oficina Tècnica (Departament de Fira) C/ 

Sant Cristòfol, 6, es podrà realitzar el canvi oportú.

Es precisa documentació del vehicle i rebut Imposat de 

Vehicles per a realitzar els tràmits.

L'horari d'ús del pàrquing serà des del dimarts 31 d'Octubre 

a les 18.00h fins al dilluns 6 de novembre a les 7.00h.

Passes d’accés període de Fira

Es lliurarà un màxim de dos passes per domicili, per a 

aquell vehicle empadronat a l’interior del recinte de Fira o 

dispose de gual.

Aquest passe només és vàlid per a poder accedir a partir 

de les 24.00h fins a les 8.00h. Els punts d’accés en cas 

d’urgència són: C/ Convent, Plaça del Teular C/ Inmaculada 

Concepción, C/ Colón, C/ Literat Azorin, C/Alfonso V, C/ Pare 

Torró, C/ Mossèn Raduán, C/ Sangrador. Els accessos estaran 

regulats per personal acreditat, i els vehicles hauran de 

disposar del passe acreditatiu visible a l’interior del vehicle.

Es recorda que el dia 1 de novembre, l’accés pel C/ 

Sangrador estarà tancat de manera permanent des de les 

9.00 a 14.00h per l’esmorzar tradicional de Fira.

Per a la recollida dels passes d’accés es podrà gestionar 

des del 23 al 27 en l’Oficina Tècnica (Departament de Fira) 

C/ Sant Cristòfol, 6.

La Fira de nit, amb el Firasona

L
a Fira de fires també te espai per als joves i és per això 

que en aquest 2017 també tindrem nits de música.

Divendres 3 de novembre i dissabte 4 de novembre 

les nits de fira et deixaran a l’Institut Pare Arques. Divendres 

a partir de la mitja nit amb DJ Salva Faus i dissabte, a partir 

de les 23h actuació en directe de Smoking Souls, Tito Pontet, 

Tesa i Seguirem amb un tribut a Obrint Pas. 

La entrada és gratuïta.

La resta de nits de Fira, la festa la trobarem als tres pubs 

de Cocentaina: Festa, Dallas i La Comarca.

A més, per a dos dies del Firasona, es disposarà d’un bus 

que estarà en funcionament tota la nit.

La fira es viu de dia....i també de nit amb el Firasona, 

l’espai de Fira i Festa.
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I+D+I al servei de la Indústria Tèxtil per a generar i 
transferir valor

A
mb l'objecte de reforçar la dimensió institucional 

d'AITEX, s'han engegat una sèrie de noves actuacions 

que estan concebudes perquè impacten en les 

empreses associades valencianes. Aquestes accions queden 

emmarcades dins del context de la lògica institucional 

d'AITEX, on se celebraran seminaris empresarials, consultoria 

d'innovació, demostracions de maquinària, captació de talent, 

foment del tèxtil entre els joves, entre unes altres. Aquestes 

iniciatives sorgeixen com a correspondència de l'Institut al 

seu origen i creació en el marc de la Comunitat Valenciana. 

AITEX duu a terme activitats de Recerca i Desenvolupament 

i innovació, sobre la base dels avanços científic-tecnològics 

que són d'interès, i el nostre propi compromís amb el sector, 

amb l'objectiu últim de generar valor per a les nostres 

empreses, en funció de les seues necessitats, els propis 

requeriments del mercat, usuaris i consumidors, i les 

tendències socials i tecnològiques. Des de l'Institut tèxtil, 

es desenvolupen anualment projectes específics de recerca 

aplicada i desenvolupament de producte i processos en les 

diferents àrees d'actuació que considera estratègiques a 

través del que denominats projectes d'I+D pròpia. Durant 

el 2016 es van dur a terme un total de 32 projectes d'I+D 

pròpia, els quals es van executar des dels grups de recerca 

de l'Institut:

- Fibres Tècniques i Nanotecnologies.

-Salut, Acabats Tècnics i Medi ambient.

- Biotecnologia.

- Nous Materials i Sostenibilitat.

- Tèxtils intel·ligents i soluciones TIC.

- Disseny, Moda i Confecció.

Els projectes es van realitzar amb investigadors i personal 

tècnic especialitzat en àrees específiques de coneixement 

amb dedicació exclusiva, en col·laboració amb més d'un 

centenar de centres de recerca i universitats d'àmbit 

internacional i reconegut prestigi, i l'ocupació de 32 plantes 

experimentals a escala pilot o semi-industrial diferencials a 

l'avantguarda de les últimes tecnologies que són escalables 

als processos industrials. Tot açò, ha generat en els últims 

anys un know-how adquirit i una capacitat tècnica instal·lada 

que ens permet projectar-nos al mercat de forma eficaç i 

eficient per a generar valor. Com a resultat d'aquest treball 

constant, AITEX disposa actualment de 22 patents i 5 

models d'utilitat.

En sintonia amb l'Agenda Estratègica Europea d'Innovació 

i Recerca per a la Indústria Tèxtil i de la Confecció amb vistes 

cap a 2025, AITEX defineix les seues línies d'I+D pròpia 

sobre la base d'una sèrie d'inputs que obté de diferents 

fonts, de les quals, les principals són:

- El mercat, fruit del contacte directe amb clients i 

empreses que permet identificar necessitats reals del sector.

- L'agenda estratègica sectorial en matèria d'I+D que marquen 

els agents de recerca, tecnològics i empresarials a Europa.

- Assistència a fires, congressos, xarxes de col·laboració, 

plataformes tecnològiques, etc.

Els resultats d'aqueixos processos de recerca i 

desenvolupament propi d'AITEX són transferits al sector a 

través de l'execució de projectes específics amb empreses 

sota contracte. Per a açò, AITEX duu a terme projectes 

de diversa envergadura, àmbit geogràfic, o tipologia de 

participació, diferenciant principalment:

- Grans projectes consorciats, promogut moltes vegades 

per empreses tractoras de sectors específics (com poden 

ser automoció, construcció, hàbitat, esport, etc), on es 

desenvolupen solucions tèxtils noves d'alt valor afegit que 

s'empren en aquests sectors d'aplicació més transversals

-Projectes d'I+D amb empreses a nivell individual sota 

contracte de confidencialitat, on els resultats són propietat de 

l'empresa, per al desenvolupament de productes específics 

i/o millora dels processos de producció, sobre la base de 

problemes concrets o reptes de desenvolupament tècnic 

industrial o bé requeriments i/o necessitats puntuals del 

comprat/client de l'empresa. 
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El Campus d’Alcoi del a UPV en la Fira de Tots Sants, el 
nostre paper en la societat

E
n les societats del coneixement modern, les universitats 

juguem un paper cada vegada més important per a 

ajudar al creixement econòmic i al progrés social. Les 

nostres missions tradicionals en ensenyament i recerca s'han 

reforçat amb la inclusió de l’anomenada “tercera missió”, 

l'objecte de la qual és l'incentivar el compromís amb la 

societat i la indústria, permetent l'increment a la contribució 

del desenvolupament socioeconòmic del nostre entorn. 

Amb l'objecte de traslladar aquest coneixement a l'entorn 

que ens envolta i a la societat en general, fa ja 4 anys la 

nostra universitat, va acceptar de bon grat, la invitació que 

des de l'Ajuntament de Cocentaina ens van traslladar per 

a participar en la seuaFira de Tots Sants, la qual cosa va 

permetre sumar a la tradició el concepte tecnològic donant-li 

un format totalment diferent al vist fins avui. Des d’aleshores, 

la nostra prioritat en aquest renombrat esdeveniment ha 

sigut acostar al públic en general, però sobretot als més 

joves al món de la tecnologia, intentant complir amb aquesta 

nova premissa de transferència de coneixement a la societat.

Como universitat politècnica, en el nostre ADN figura de 

manera prioritària la importància del concepte innovació i 

creativitat com una de les eines fonamentals per a aconseguir 

el desenvolupament del nostre teixit industrial, la qual cosa 

ens permet competir en especialització i diferenciació i no 

solament en costos. Aquesta és la pedra angular per la qual 

la  Universitat Politècnica de València aposta cada vegada 

més i que ens permet tenir una de les més altes taxes 

d’ocupabilitat dels nostres egressats per la gran capacitat 

d’aprenentatge i l'adaptació a l'entorn així com per l'habilitat 

per a treballar en entorns multiculturals i multidisciplinaris 

segons un estudi recent de la Fundació Everis.

Durant tots aquests anys la participació dels nostres 

Grups de Generació Espontània formats per alumnes, dins 

d'un entorn multidisciplinari i coordinats per professors 

com si d'una activitat “professional” es tractés, ha permès 

a desenes d'alumnes del Campus formar-se en allò que 

demanden les empreses avui dia, aprendre idiomes, viatjar a 

l'estranger i conèixer noves cultures. És aquesta proactivitat, 

iniciativa, lideratge i treball en equip, que transmeten 

aquests alumnes que any rere any “baixen a la Fira de Tots 

Sants” als més xicotets que passen pel nostre estand i als 

seus acompanyants.

Durant aquests anys el Campus d'Alcoi de la UPV, ha 

exposat en la Fira de Tots Sants, entre uns altres, un 

vehicle de competició de baix consum, una motocicleta de 

competició de moto3, una exposició de mobiliari dissenyada 

per a la Fira de Disseny de Milano – Ventura Lambrate així 

com realitzat demostracions de robots de tot tipus i de realitat 

augmentada i virtual, tot açò dissenyat i construït pels nostres 

alumnes i alumnes.

En aquesta 5ª participació de la UPV en la Fira de 2017, la 

universitat seguirà sent fidel als seus principis i transmetrà i 

difondrà l'interès per la ciència i la tecnologia a tots aquells 

que ens visiten. Farem demostracions d'allò que més èxit ha 

tingut aquests últims anys i mostrarem els treballs amb els 

quals han estat treballant durant aquest últim curs acadèmic 

els nostres alumnes i dels quals tan orgullosos ens sentim.

Us esperem!
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Una Fira referent
Gustavo Baena. Departament de Fira

P
arlar de la Nostra Fira des de distints punts de vista 

significa parlar d’un referent a nivell nacional. Es tracta 

d’un mostra que marca una sèrie de tendències que 

després altres certàmens  segueixen i adapten a les seves 

característiques. Crec que és un aspecte a tenir en compte, 

i que ens ha de fer estar orgullosos del treball que es fa i 

l’aportació de tots i cadascun dels socarrats per tal que la 

Fira tinga aquest paper a nivell nacional.

Constantment parle amb tècnics i ajuntaments d’altres 

localitats i províncies que ens demanen informació referent 

a distints aspectes de la Fira, i que nosaltres facilitem 

gratament per tal que es puguen posar en marxa  en altres 

localitats.

No obstant, açò significa  que l’ànim de superació, millora 

i rectificació de les deficiències que cada edició es poden 

donar  ha d’estar sempre present, com es sol dir, no es 

pot “baixar la guàrdia” i hi ha que estar sempre millorant, 

introduint nous elements i millores dins de les nostres 

possibilitats. 

Es per això que  m’agradaria analitzar amb tots els amants 

de la Fira els distints aspectes que considere  més importants 

per al seu desenvolupament i creixement com són els que 

a continuació vegem:

LA VIABILITAT ECONÒMICA

Encara que l’objectiu municipal crec que no ha de ser 

que la Fira obtinga uns beneficis importants per a les arques 

municipals, si és cert que almenys s’ha de trobar un equilibri 

entre les despeses que  hi ha, i els ingressos municipals que 

genera. No es tracta d’un exercici econòmic que repercuteix 

directament en la mateixa partida, però per analitzar la 

seva viabilitat, si que és convenient tindre aquest aspecte 

en conter. A hores d’ara,  hi ha que estar satisfets de cobrir 

les despeses que genera una edició de 5 dies, que és la 

màxima duració possible, el límit de despeses que es pot 

donar, amb els ingressos que actualment s’aconsegueixen. 

Important  tenir en compte les dades que mostren un 

increment del 185%  en la última dècada, es a dir quasi el 

doble d’ingressos aconseguits. 

Però, més important és el que genera indirectament a 

l’economia local, hostaleria, comerç, serveis, etc. Es tracta 

d’uns valors difícilment calculables, però que és el que s’ha 

de seguir treballant, la generació de benefici a les empreses 

de Cocentaina i la comarca. Per part de l’organització, el 

95% d’aquells serveis contractats per a Fira, els quals poden 

ser prestats per empreses locals estan sent contractats a 

Cocentaina. L’objectiu ha de ser aconseguir el 100% de 

contractació a empreses de Cocentaina. 

LA CONSTANT MILLORA DE SERVEIS

Molt important es considera en qualsevol esdeveniment 

comercial de característiques similars la dotació  de serveis 

varis. Està clar que els tres elements principals a la nostra 

Fira: aparcar, serveis (wc) i menjar – restauració; a hores 

d’ara estan coberts. Per exemple hi ha que ressaltar 

que actualment es compta amb una major superfície 

d’aparcament que de mostra comercial.  Indispensable en 

aquest sentit la col·laboració desinteressada dels veïns de 

Cocentaina que cedeixen els seus terrenys per tal de ser 

utilitats com aparcament per als visitants. 

El punts de wc s’han incrementat, enguany s’ha invertit 

en donar un servei permanent de neteja per aconseguir 

que els serveis estiguin en tot moment nets i en les millors 

condicions higièniques possibles. De moment un servei 

gratuït, i dic de moment, perquè pot ser, arribe el moment 

que es tinga que pagar per fer ús d’aquest servei, i així que 

els usuaris li donen més importància i un millor ús, el qual 

de vegades resulta una mica decebedor.

Pel que fa a la restauració, Cocentaina compta amb una 

magnífica oferta de cafeteries, bars i restaurants. I a la Fira, 

hi ha una oferta complementària amb menjar variat, el qual 

cada vegada està exposant-se per part de l’organització 

al compliment d’unes condicions higiènic sanitàries més 

restrictives. La seguretat alimentària dels visitants és molt 

important. 

A banda d’aquesta mena de serveis bàsics s’han anat 

incorporant una sèrie de serveis complementaris, però 

molt importants per a l’augment de qualitat de la Fira. Per 

una part, serveis per als visitants: connexió de les zones 

d’aparcament amb transport públic gratuït, zones de serveis, 

senyalització interior i exterior (als accessos de les principals 

vies de comunicació), etc... així com per a expositors, els 

quals agraeixen la dotació de nous serveis i que veuen com 

l’organització pensa en ells intentant  oferint cada vegada 

més facilitats i serveis: aparcament privat, connexió wifi, 

pagaments fraccionats, etc...
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Es tracta d’una tasca continua, en constant evolució i 

amb nous reptes per tal que visitants i expositors tinguen 

la màxima qualitat al seu abast quan visiten la Fira de Tots 

Sants.

BINOMI OCI – COMERÇ

No hi ha que oblidar que es tracta d’una fira familiar, no 

obstant, escoltant opinions i resultats d’enquestes realitzades 

en cada edició, “el que ens diferència de la resta de Fires 

es  la important exposició comercial amb que comptem”. 

Cap Fira espanyola té la superfície comercial a l’aire lliure 

amb que compta Cocentaina. Cap fira té la seva qualitat i 

varietat comercial: animals, alimentació, joguines, turisme, 

esports, tecnologia, maquinària agrícola, automoció, etc. A 

hores d’ara comptem amb una exposició ordenada, variada, 

única i fidelitzada.  Es cert que cada any es repeteix el 90% 

dels apartats expositius, però s’ha de veure com un indicador 

important la fidelitat que els expositors mostren cap a la 

Fira any darrere any, juntament amb la seva conseqüent 

rendibilitat comercial; això sí, introduït cada edició elements 

i sectors nous que vagin fent evolucionar el caràcter  

comercial de la mostra als nous temps.  En aquest sentit, és 

important el recolzament que estem trobant en institucions 

i organismes comarcals com l’UPV Alcoi i/o AITEX. 

D’altra banda, trobem el complement ideal per a tota la 

família, a banda de la visita comercial,  els visitants poden 

trobar en altra banda de la superfície de Fira un espai dedicat 

a l’oci i a la diversió, únic i variat per a tota la família: zona 

medieval, àrab, valenciana, música al “Sol a Sol”, tapes i 

food trucks, etc.

 Aquest complement pot ser, siga el que done un equilibri 

distints al d’altres mostres que tant sols compten amb un 

o altre element, però difícilment amb els dos, i amb tanta

representació i importància. 

SEGURETAT I TRANSPARIÈNCIA

Qualsevol esdeveniment que congrega al voltat de mig 

milió de visitants, ha de comptar amb  tots els element 

necessaris perquè vetllen per la màxima seguretat en el 

desenvolupament de la mostra. La creació  per primera 

vegada en l’any 2012 d’un Pla d’Autoprotecció que regula 

la disposició de tots els elements que s’instal·len, que 

contempla  dos quilòmetres  en vies d’emergència, així 

com un CONAT d’emergència planificat i organitzat en 

cas de qualsevol dispositiu d’alarma, ha segut un element 

importantíssim en matèria de seguretat. 

Les estadístiques pròpies de les darreres edicions mostren 

el insignificant nombre d’incidències que es produeixen 

els dies de Fira, fet que avala el treball de la Policia local, 

Guàrdia Civil, i altres forces de l’estat que treballen els dies 

de Fira i que actualment sumen un nombre d’efectius de 

seguretat  al voltant des 300 agents.

Efectius de Protecció Civil i Creu Roja complementen 

aquest dispositiu humà en matèria de seguretat. Però també 

és important la introducció de les noves tecnologies per tal de 

salvaguardar la seguretat de tots amb la detecció de vehicles 

amb antecedents delictius, ampliació de la cobertura de 

telefonia per tal de fer ús del mòbil en cas d’emergència, etc.

D’altra banda, hi ha que recordar que es tracta d’una mostra 

que organitza una entitat pública, el nostre ajuntament, i 

que el funcionament i processos administratius, econòmics 

i legals han de ser clars i transparents. Molt s’ha avançat 

en els darrers anys en quant a tràmits administratius, 

regulació de les participacions i tràmits legals referents 

a l’organització de la Fira. Els distints departaments de 

l’ajuntament treballen any darrere any per tal de millorar tots 

els processos pertinents. Actualment els expositors compten 

amb les seves autoritzacions temporals de Fira, es recullen 

els segurs corresponents,  així com els projectes necessaris  

d’aquelles instal·lacions amb muntatges més complexes.  

Tot camí d’una regulació perfecta i equitativa tal i com ha 

de justificar una administració local. 

Pel que fa a l’aspecte econòmic, el departament 

d’intervenció du a terme les pertinents accions per tal 

de tramitar els ingressos generats pels distints expositors 

i licitacions existents, generades per una sèrie de taxes 

que conté l’ordenança fiscal reguladora. A banda, cada 

anualitat es fa públic el balanç econòmic de l’edició amb 

la corresponent justificació i procedència tant d’ingressos 

com de despeses. En aquest sentit, potser en pròximes 

edicions seria convenient  una revisió de les actuals taxes de 

participació, ja que el nivell i qualitat de les infraestructures 

que l’ajuntament posa a disposició dels expositors ha 

augmentat considerablement el seu nivell, qualitat i cost 

corresponent, no sent així el cas de les taxes de participació. 

IMATGE DE LA FIRA

Tal i com s’ha repetit en moltes ocasions, es indispensable 

cuidar i no oblidar la imatge de la Fira. No obstant, al mateix 

temps, s’ha d’anar adaptant als nous temps. En aquest sentit 

la imatge de Fira, o de qualsevol Fira, mostra comercial o 

activitat econòmica resulta importantíssima, sempre i quan 

el contingut interior siga apropiat i després no defraude a 

allò que la imatge atrau inicialment. 

Es un aspecte que en l’edició 2017 durà a terme una 

notable milloria, un canvi significant. El redisseny del 

magnífic logotip de Fira, la creació d’una web específica de 

Fira www.firadecocentaina.org han segut el inici d’aquest 

objectiu. A banda de tot açò, la imatge estructural de les 

zones institucionals en Fira: comunicació, informació i 

serveis es vorà reestructurada totalment, aconseguint una 

nova funcionalitat, un nou estil més modern, professional 

i atractiu.  També es durà a terme aquesta nova imatge 

en sector específics com la innovació, els sports outdoor, 

o les parcel·les de gran format que ampliaran les seues

superfícies per tal d’oferir una major qualitat als muntatges  

que es duen a terme. 

A banda de la imatge que es reflexa els dies de Fira, també 

es important, cuidar la imatge la resta de l’any, per això, ja 

fa dues anualitats que es varen registrar legalment  i protegir 
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aquelles imatges institucionals i “classes” en que el nom de 

la Fira pugui estar pressent, per tal que siga l’ajuntament 

l’últim en  decidir i autoritzar la utilització de la imatge Fira 

de Tots Sants. 

Per tal de culminar aquesta tasca, la consagració d’una 

Fira d’Interès Turístic Internacional i declarada com a BIC, 

treballs que estan duent-se a terme actualment des de 

l’ajuntament, aconseguirien un augment considerable de 

la imatge  de Fira, posicionant-se en un lloc privilegiat a 

nivell nacional. 

ASPECTES PUNTUALS

Una vegada s’hagen aconseguit  complir el anteriors 

elements al cent per cent, ha de ser hora de contemplar 

altres amb un major estudi previ, una total adaptació a les 

característiques de Fira, així com amb noves inversions 

econòmiques siguen estabilitzades a llarg termini:

-La sostenibilitat de Fira: estalvi energètic, comerç 

just,  adaptació del recinte a totes aquelles persones amb 

diversitat funcional, a més d’ introduir el concepte de 

reciclatge en muntatge i materials  utilitzats, foment del 

transport públic. Aconseguir en definitiva una Fira Verda, 

amb les certificacions mediambientals corresponents. 

 -La temporalitat de la Fira tot l’any: la marca Fira de 

Tots Sants ha de servir per a donar força, impuls i suport a 

altres activitats de Cocentaina que no conten amb  el mateix 

reconeixement, i que es podrien beneficiar d’aquesta imatge. 

-La funció social de la Fira: ha d’aconseguir ser un 

exemple per a tots, una sentiment enraigat en la societat de 

Cocentaina i la comarca. Que done suport i solucions a les 

distintes preocupacions de la societat contestana. Al mateix 

temps que cada vegada hi haja una major representació de 

les empreses del municipi a la Fira. 

Res més enguany, ja hem comentat alguns aspectes 

primordials per a la Fira, de segur que hi ha altres  dels que 

no hem parlat, ja hi haurà més ocasions de fer-ho, perquè 

tal i com deia al principi, hi ha que seguir treballar de valent, 

no parar mai, i per a seguir ser el referent de moltes altres 

fires tot s’ha de considerar important, i no menysprear mai 

cap aspecte.

De fet, no se m’ha oblidat, però he volgut deixar per al 

final aquell element que considere més important de tots, i 

que tots els expositors amb els que parle m’ho ressalten, i 

no es altre que la col·laboració i la estima  que tot el poble 

demostra per tal que any darrere any celebrem amb gran 

èxit una nova edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.  

L’oferta gastronòmica de la Fira, tradició i modernitat

L
a Fira és tradició bé ho sabem , però també modernitat 

com podem llegir en totes les novetats (tecnologia, 

esport...). doncs bé, tanmateix ocorre en el menjar: en la 

Fira contestana, fam no en passarem. Per una banda la cita 

principal i de tots els anys la tenim al Pla de la Font perquè 

el dia 1 de novembre, a partir de les 9 del mati i al Pla de 

la Font ens espera el tradicional esmorzar de Fira: entrepà 

d’embotit contestà, amb vi i casera i olives. Un esmorzar 

preparat per l’associació de les mestresses de casa i que fan 

que el visitant comence el dia amb molta força i energia (la 

suficient per recórrer aquesta gran Fira) i a més, amenitzat 

amb els balls de carrer del grup de danses Cocentaina.

I si aquest esmorzar forma part de la Fira i de la tradició, 

l’apartat culinari presenta enguany un espai ràpid i modern, 

l’anomenat “food trucks”.

Aquesta és altra de les novetats de la pròxima Fira de Tots 

Sants de Cocentaina. Es tracta de la creació d'una nova 

zona dedicada a les 'food trucks' o també conegudes com 

les camionetes de menjar per a emportar. Aquestes 'food 

trucks' s'instal·laran a la zona del Sol a Sol, a la plaça Mossén 

Raduan, i completaran així l'oferta de la zona gurmet.

En total hi haurà disponibles un total de 7 varietats 

gastronòmiques diferents, des de creïlles, hamburgueses 

gurmet, arròs, pizza, entrepans, productes vegetarians, 

sense gluten o per a celíacs, i també crepes o salsitxes. 

Això sí, cada 'food truck' serà única i no hi haurà dues que

oferisquen el mateix. D'aquesta forma s'ha buscat 

l'especialització del sector i poder oferir una alternativa 

diferent però sense resultar excessiva.

Aquestes 'food trucks' seran el complement ideal per a 

les hores de música, dansa i monòlegs que ens esperen a 

l'escenari del Sol a Sol. Recordem que des de fa uns anys 

aquest Sol a Sol s'ha convertit en un format concurs que

acull fins a tres categories diferents: música, humor i 

dansa. En aquest moment encara s'està configurant l'horari 

amb els participants però de segur que tindrem per davant 

hores i hores de diversió i, ara també, de bon menjar.
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Exposició de Bonsais. Fira de tots Sants 2017

L
’Associació Bonsai Cocentaina celebra la XXXI 

EXPOSICIÓ DE BONSAI “FIRA DE TOTS SANTS”, els 

dies 1, 2, 3, 4 i 5 de novembre; al Patronat. Continuant 

amb la labor cultural que durant 26 anys portem oferint la 

mostra de l’art del bonsai al públic.

Bonsai és un compendi de coneixements de Botànica, 

cultiu, disseny i formació, tècniques d’alambrat, poda, 

trasplantament, manteniment, etc. 

Bonsai és també un sentiment de connexió amb la Natura. 

La naturalesa del bonsai és el silenci i la docilitat. El bonsai 

ens ensenya a viure cada instant de la vida a plenitud. És 

un camí de perfecció.

A l’exposició podran contemplar oliveres, pins, pomeres, 

savines, figueres, freixes, etc. Obres d’art vius en continu 

canvi,  resultat de molts anys de perseverança, de cuidats 

i aplicació de tècniques específiques; per part de socis de 

Cocentaina, Alcoi, Muro i Agres.

L’arbre del cartell és un freixe de flor propietat de Javier 

Miró Verdú que ha sigut seleccionat per a participar en la 

EUROPEAN BONSAI SAN SHOW 2017 de Saulieu (Francia), 

els dies 14 i 15 d’octubre. Considerada l’exposició de bonsai 

més important d’Europa.

Aprofitem l’ocasió per recordar-los que a la nostra seu, 

en Plaça Mossèn Eugenio Raduán, nº 6, realitzem activitats 

del bonsai, que s'anuncien per Radio Cocentaina, a les 

quals convidem a tots a assistir i portar els seus bonsais per 

Associació Bonsai Cocentaina

treballar-los. Poden seguir les nostres activitats a través de 

Facebook, a la pàgina BONSAI COCENTAINA. 

Exposició: “Guardians de pedra. Els Castells d’Alacant”

A
lacant és terra de castells. La província conserva 

més de 200 castells, fortificacions, torres costaneres, 

torres de refugi, cases fortes, fortins i bateries que ens 

confirmen que Alacant és una terra solcada per aquests 

guardians de pedra i fang que guarden amb zel la memòria 

de la nostra història dins de les seues sòlides muralles.

El seu altíssim valor patrimonial, la seua arrelada connexió 

amb la ciutadania alacantina i la seua atracció com a reclam 

turístic els converteixen en un referent indispensable de 

les nostres arrels i de la nostra història. Per aquest motiu 

el MARQ ha decidit produir “Guardians de Pedra. Castells 

d'Alacant”, una mostra itinerant, dedicada als nostres 

baluards de pedra i tapial, per a mostrar-los als visitants 

que podran contemplar l'enorme riquesa castellològica que 

posseeix Alacant i saber més de la seua situació, la seua 

història, les seues restes, els elements que les defineixen i 

les condicions de vida que es tenien en ells.

La mostra s'estructura en cinc rutes que coincideixen amb 

les delimitacions de les grans comarques de la província: 

la vega Baixa, la vall del Vinalopó, l’Alacantí, l’Alcoià, El 

Comtat i Les Marines, conjunt completat amb l'audiovisual 

“Almiserat”.

Aquesta estructura de panells i maqueta retroil·luminada 

es combina amb una altra exposició monogràfica dels 

castells i fortificacions de Cocentaina.

Aquesta exposició està organitzada per la Fundació 

MARQ, patrocinada per la Regidoria de Fira i la Regidoria de 

Cultura. Estarà situada en la Sala d’Actes del Palau Comtal. 

El comissari de la mateixa és Jose Luis Menéndez Fueyo, 

tècnic del MARQ.

Elisa Doménech
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Exposició: “Jerónimo Jacinto d’Espinosa al museu del 
Palau Comtal”
Elisa Doménech

E
n aquest any de 2017 es commemora el 350 aniversari 

de la mort d'un dels pintors més destacats de l'Escola 

Valenciana de Pintura del segle XVII, Jerónimo Jacinto 

d'Espinosa, nascut a Cocentaina l'any 1600.

A pesar que la seua obra casi no va deixar petjada a 

Cocentaina, recentment, Lorenzo Hernández Guardiola va 

atribuir l'autoria de les pintures murals de la Sala Daurada 

del Palau Comtal al pintor val·lisoletà, Jerónimo Rodrigo 

d'Espinosa, el qual va ser assistit pel seu fill Jerónimo Jacinto.

També, en una de les sala museístiques del mateix 

monument, la Sala d’Ambaixadors, s'exposa l'obra 

pictòrica titulada “La Virgen amamantando al niño”, 

atribuïda al pintor contestà, pintura que va ser adquirida 

per l'Ajuntament de Cocentaina en el 2004.

Gràcies a les aportacions del professor Lorenzo 

Hernández i a l'adquisició municipal, el monument més 

emblemàtic de Cocentaina custodia entre els seus murs 

dues obres rellevants de dos artistes vinculats a la nostra 

població. Per aquest motiu, el Museu Municipal ha volgut 

rendir-los un homenatge amb l'organització d'una mostra 

expositiva que pose en valor els tresors que custodia 

d'aquests importants pintors.

El visitant podrà gaudir d'una magnifica visió de les 

pintures de la Sala Daurada guiada per un quadríptic 

informatiu, i, en la Sala d’Ambaixadors i la sala de la torre 

de les monges podran conèixer millor la figura de Jerónimo 

Jacinto d'Espinosa a través  de la pintura allí exposada i de 

diversos panells informatius.

L'exposició està organitzada per la Regidoria de Cultura i 

Patrimoni i patrocinada per la Regidoria de Fira.

Ràdio Cocentaina i la revista Cocentaina. 
El Comtat en la Fira de Tots Sants

Estarem en directe el dia de 

la inauguració i tots els dies 

ens podreu trobar a l’estand 

ubicat al Passeig del Comtat

Si vols saber tot el que passa a la Fira...escolta Ràdio 
Cocentaina!! 107.9FM i a través d’interent. També en 

facebook i en twiter
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Certamen Coral Fira de Tots Sants, el punt d’honor a la 
Fira contestana

A 
la Fira trobarem moltes coses, en aquesta 671 edició, 

5 dies per gaudir-ne d’ella, però que millor que posar-li 

veu a aquesta Fira tan ancestral i un any més, i per 

arrodonir el que és aquesta tradició contestana que ompli 

el poble de sentiments, olors, sabors i color tindrem el 

Certamen Coral Fira de Tots Sants, concurs on la veu pren 

protagonisme i on en aquest 2017, la veu li cantarà a la Fira 

de manera especial.

El 11 de novembre, a les 19h i al Centre de Cultura el 

Teular, tres cors lluitaran per obtindré l primer premi valorat 

en 3.000 euros i el passe per al V Firacor 2020.

Diem que les tres agrupacions li cantaran a la Fira perquè 

l’obra obligada d’aquesta 37 edició del Certamen Coral 

Fira de Tots Sants es titula “Fira de fires”, una fantasia 

coral composada expressament per a ser l’obra obligada 

d’aquest certamen pel mestre Jose Vicente Asensi (director 

del conservatori Superior de Música Óscar Esplá d’Alacant) 

sobre un poema del contestà José Miguel López.

Aquesta peça obrirà l’actuació de les tres agrupacions 

elegides pel comitè organitzador del Certamen que son: el 

Joven Coro de la Orquestra Ciudad de Granada; Alaia Ensemble 

de Madrid i Coro Juvenil de la Escuela Coral de Torrevieja.

En aquesta edició trobarem diferents novetats que 

aportarà a l’esdeveniment nous matisos. Canvia la 

modalitat del concurs d’agrupacions corals de solament 

veus mixtes a agrupacions corals de veus mixtes i de veus 

iguals, l’edat mínima dels coralistes i noves opcions en les 

obres a interpretar. Així mateix enceta un nou període de 

col·laboració mútua amb AEDCORO, Associació Espanyola 

de Directors de Cor.

Cada any resulta més complicat elegir a les corals 

participants, ja que totes elles gaudeixen d’un alt nivell coral i 

és que 37 anys de Certamen, afermen la trajectòria d’aquest 

esdeveniment que s’ha convertit en un dels millors i únics 

de l’àmbit de les corals amateurs. El secret per a mantindre 

aquest nivell: la comissió organitzadora del certamen i el 

recolzament d’institucions públiques i privades que fan 

possible que els cors participants tinguen moltes facilitats 

a l’hora de vindre a Cocentaina i poder endur-se un bon 

premi (hi ha tres premis, un primer valorat en 3.000 euros; 

un segon valorat en 1.800 euros; un tercer amb una quantia 

de 1.200 euros i el premi del públic valorat en 600 euros). 

L’Ajuntament de Cocentaina, l’àrea de cultura de la Diputació 

provincial d’Alacant, la Seu Universitària de Cocentaina 

de la  Universitat  d’Alacant, la Unión Alcoyana Seguros, 

Antecuir, Textisol i Herbes del Molí, així com el comerç local 

de Cocentaina, són els principals col·laboradors d’aquest 

certamen que un any més es podrà a seguir en directe a 

Ràdio Cocentaina. La veu del Comtat (107.9 FM i internet).

El Cor de Cambra Discantus és el potencial humà 

d’aquest Certamen, són els grans organitzadors d’aquest 

prestigiós concurs coral que any rere any, enriqueix el 

patrimoni coral valencià. Coordinats per Raúl Belda, i 

sota l’assessorament musical i direcció tècnica de Josep 

Robert Sellés i Camps (recent guardonat en el 63 Certamen 

internacional d’havaneres i Polifonia de Torrevella amb el 

Joven coro de la orquestra Ciudad de Granada

Alaia ensemble de Madrid

Coro juvenil de la escuela coral de Torrevieja

Redacció



LA FIRA DE TOTS SANTS 23Revista El Comtat octubre 2017

Premi de composició d’havaneres Manuel Aprada 2017 i 

guardonat també en el certamen de Torrevella amb el premi 

José Hodar al millor director en 1996), el Certamen s’ha 

convertit en l’acte cultural que tanca la Fira contestana. El 

comitè organitzador estrena enguany nova presidenta, Pepa 

Alba i compta amb  Roberto Juan com a secretari, Vicent 

Pascual com a tresorer i Marcos Vilaplana i Isabel García 

com a vocals. Assenyalava Raúl Belda que “Obrim aquest 

nou cicle del certamen amb molta il·lusió i ganes de treballar 

a favor de la música coral i el poble de Cocentaina, volem 

que aquests anys estiguen plens de novetats i de la millor 

qualitat música coral per al gaudi del públic i engalanar si 

cap encara més el nom de la nostra Fira”.

El Certamen Coral Fira de Tots Sants compta també amb 

un jurat d’excepció: el públic contestà, fidel a aquesta 

cita i que cada any és més exigent amb les agrupacions 

participants. De manera més tècnica, les agrupacions 

participants es sotmetran al veredicte d’experts dintre 

del món coral com El jurat estarà format per EDUARDO 

CIFRE GALLEGO, Catedràtic Emèrit de Direcció Coral del 

Conservatori Superior de Música de València, ANA LUISA 

CHOVA RODRÍGUEZ, Catedràtica de Cant del Conservatori 

Superior de Música de València, JOSÉ VICENTE ASENSI 

SEVA, Director del Conservatori Superior de Música Oscar 

Esplà d’Alacant, compositor i director, ENRIQUE AZURZA 

ARAMBURU, Director artístic de la Societat Coral de Bilbao, 

Cor Hodeiertz de Tolosa i el Grup Vocal Professional KEA. 

Professor de Cant Coral al Centre Superior de Música del 

País Basc – Musikene i President de la Confederació de Cors 

del País Basc (EAE) i JOSÉ HERRERO CABRERA, Llicenciat 

en Història del Art i Diplomat en Magisteri en la especialitat 

de Música por la Universitat de La Laguna, Director de la 

Camerata Lacunensis. Actuarà com a secretari del jurat 

JOSEP ROBERT SELLÉS I CAMPS, director artístic del CCFTS 

i director del Cor de Cambra Discantus i de l’Agrupació Vocal 

Eduardo Torres d’Albaida.

Mentre el jurat delibera i pren el veredicte final, el públic 

podrà gaudir de la representació “el xic de Xaplin” una obra 

de teatre-cine-musical a càrrec de la companya Creaciones 

codó con codó (creats al 2012 amb l’objectiu de difondre i 

crear espectacles de dansa, música i teatre). 

En aquesta edició, el certamen estarà presentat per Rubén 

Cervera. Llicenciat en Comunicació audiovisual, Rubén du 

més de 15 anys dedicat al món de la informació: ha estat 

en ràdio, premsa escrita i digital... i actualment condueix 

un programa de cuina i un espai d’entrevistes variades en 

la televisió comarcal TVA.

Com ven sent habitual, el Certamen Coral mostra també 

la seua cara més solidaria i és per això, que enguany els 

beneficis de taquilla aniran destinats a SOLC, associació 

comarcal d’ajuda en el tractament del càncer i també 

podrem veure un any més al hall del Teular, la mostra de 

manualitats que realitza el Tapis de Cocentaina.

Però Certamen Coral és molt més i així ho tenen present 

des de l’organització que no es conformen sols en organitzar 

l’edició sinó que a més, plantegen una sèrie d’activitats 

colaterals amb la finalitat de seguir difonent la música vocal 

i coral. En aquest sentit el passat mes de maig el Certamen 

Coral va organitzar un Recital Líric, oferit per alumnes del 

professor de cant Raúl Belda i acompanyats al piano pel 

mestre Joanjo Albinyana, sota el títol “Ressonant en Amor” 

al Centre Social Real Blanc de Cocentaina dintre de les 

activitats de la Setmana Cultural de les Persones Majors de 

Cocentaina. Així mateix per al 10 de novembre a les 22:00 

hores a la seu del Cor de Cambra Discantus s’ha programat 

la celebració d’un Taller Coral impartit per José Herrero. José 

Herrero és Director de cors i compositor, també és Director 

de la Camerata Lacunensis de la Universitat de la Laguna, 

recordaran que aquest cor fou creditor del 1er Premi en la 

31 edició del CCFTS 2011 i creditor del III PREMI FIRACOR 

i Premi del Públic en la 32 edició del CCFTS 2012. El Taller 

Coral serà de lliure assistència amb el requisit d’emplenar la 

inscripció que es pot trobar en la web del Certamen Coral.

L’organització del Certamen ha posat un servei de reserves 

d’entrades a la web www.certamencoralfiratotssants.com.

Tanmateix, podran seguir totes les notícies i novetats del 

Certamen a la seua web i xarxes socials.

El Certamen Coral és veu, però també és imatge i amb un 

cartell trencador i innovador, ha aconseguit cridar l’atenció 

de tothom. “Com canten!!!!!” és lema d’aquest cartell, obra 

del dissenyador i artista free lance Jandro Revert i que amb 

el seu atreviment ha aconseguit moure l’opinió pública.

Raúl Belda assenyalava que “el cartell ha complit la seua 

missió, cridar l’atenció de l’espectador per fer-li saber que 

el Certamen coral un any més estarà present en la Fira 

contestana, la missió d’un cartell no és altra que anunciar 

el que s’ha organitzat, i Jandro Revert ho ha aconseguit a la 

perfecció, et pot agradar més o menys, però el que és cert 

és que no ha deixat indiferent a ningú”.

Per tant...no et pots perdre com canten des de Granada, 

Madrid i Torrevieja...tots ells estaran el 11 de novembre al 

Centre de Cultura El Teular clausurant la 671 edició de la 

Fira de Cocentaina.
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La Fira en xifres
Sectors comercials

TOTAL NOMBRE D’ EXPOSITORS ..............…….......   750

Valor econòmic del producte exposat ………..….52 milions €

SUPERFÍCIE D’ APARCAMENT PÚBLIC…........….   147.050 m2

PARKING CENTRE COMERCIAL (ACCÈS SUD)

PARKING RONDA SUR (ACCÈS SUD)

PARKING FERROCARRIL (ACCÈS SUD)

PARKING RIERA (ACCÈS EST)

PARKING L’ ORXA 4.4 (ACCÈS EST)

PARKING PUNTARRÓ (ACCÈS EST)

PARKING LA SENIA (ACCÈS NORD)

PARKING CATALÀ (ACCÈS NORD)

PARKING CEMENTERI (ACCÈS NORD)

PARKING ESTACIÓ NORD – SERVEI DE TRANSPORT BUS  

(ACCÈS NORD)

PARKING DECATHLON – SERVEI DE TRANSPORT BUS  

(ACCÈS SUD)

PUNTS WC

-HOMES ...............……………..................................… 33

-DONES ...................................................................... 33

-DISCAPACITATS .........................................................   11

-TOTAL PUNTS WC:  ...................................…………. 77

INFORMACIÓ

19 PUNTS D’ INFORMACIÓ

200 INFORMADORS 

Atenció al visitanst..............…  600 efectius col·laboradors

SEGURETAT 

Efectius .............…………………….  300 agents seguritat

VÍES D’ EMERGÈNCIA  .....................    2000 metres lineals 

ÀREES DE DESCANS ..........................   3 zones – 7.950 m2

ZONA DE SERVEIS ............................... 2

Consigna -  Guarderia – Zona de lactància – Canviadors 

infantils -  Menjador d’ expositors – Punt de Seguretat – Punt 

de Coordinació -   Servei Mèdic

ZONA SERVEIS NORD (C/Alfons V)

ZONA SERVEIS SUD (pza Alcalde Reig)

Visitants 2016.....................................................591.070

Visitants 2015  .....………................................… 428.487  

550 ACTUACIONS DE TEATRE, MÚSICA, DANSA, MUNTADA 

I DOMA / TIR I ARROSSEGAMENT i PILOTA VALENCIANA
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Llistat d’expositors. Fira de Tots Sants 2017

PARCEL·LES GRAN FORMAT

PASSEIG DEL COMTAT

*AGROMAESTRAT  - MAQ AGRÍCOLA

*VIVERS LA SOLANA - VIVERS

*BMW - AUTOMOCIÓ

*GLEM GASOLEOS - CALEFACCIÓ

*MAQUINAL -  MAQ OBRA

*REMOLQUES BALLESTER - REMOLCS

*TALLERES CERDÀ - MAQ AGRÍCOLA

*REMOLQUES ROBUSTOS - REMOLCS

*AGROCOMERCIAL AVELLÀ - MAQ AGROALIMENTÀRIA

*VISAUTO – MERCEDES BENZ - AUTOMOCIÓ

*REPLUS - TANCAMENTS

*ASCENSORES DOMINGO - ASCENSORS

*AUTOMOVILES GOMIS - AUTOMOCIÓ RENAULT

*AGROELX  - MAQ AGRÍCOLA

*TALLERES ALVAREZ - MAQ AGROALIMENTÀRIA

*MOTOS MARÍN - MOTOCICLETES SUZUKI

*TECNOVASOL - ENERGIES RENOVABLES

*MAQ AGRÍCOLA ANDRÈS - MAQ AGRÍCOLA

*SANAHUJA - MAQ AGROALIMENTÀRIA

*RECAMBIOS TERRAMAR - MAQ AGRÍCOLA

*METÁLICAS CRIADO - ESTRUCTURES METÀLIQUES

*AUTOS MARTINEZ - AUTOMOCIÓ SUZUKI

*ARTYNAV - FORNS DE LLENYA

*ECOSSONEN - ENERGIES RENOVABLES

*UP2CITY - VEHICULOS MOBILITAT SOSTENIBLE

*MASTER COVER PRODUCCION  - COBERTES I TANCAMENTS

*TALLERES LOSE - MAQ AGRÍCOLA

*LOGAR MAQUINARIA - MAQ AGRÍCOLA

*ALGAR MOTOR - IVECO  - VEHICLES INDUSTRIALS

AV PAÍS VALENCIÀ

*ROOFECO SYSTEM - TEULES

*MULTIRIEGO - DEPURADORES BIOLÒGIQUES

*SERPIS AUTOMOCIÓN - VEHICLES PEUGEOT

*JOHN DEERE - MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

*AUTOMOVILES GOMIS SA - VEHICLES RENAULT

*MIM - TANCAMENTS

*MAÑEZ Y LOZANO - MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

*SETABENSES DE AUTOMOCIÓN SA - VEHICLES OPEL

*HERMANOS MORENO - VEHICLES LIGIER I MICROCAR

*SANTA LUCÍA  - SEGURS

*AGRÍCOLA BLASCO - MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

*IMA AGRÍCOLA 2010 - MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

*TALLERES MILÁN - VEHICLES OCASIÓ

*CLEYFER MAQUINARIA AGRÍCOLA - MAQUINÀRIA

AGRÍCOLA

*AUTO SINC  - VEHICLES SEAT, AUDI, VOLKSWAGEN

*REIGMON - MOBLES I MATALASSOS

*SERVEAL - VEHICLES INDUSTRIALS

CARRERS CONFLUENTS (MIGUEL CREVEA, LITERATO AZORIN, 

INMACULADA CONCEPCIÓN)

*LOS TRES REYES - PARAMENTS DE LA LLAR I DESCANS

*CANAL HOME - DESCANS

*IBIPIEL - TEXTIL

*RAMÓN MOYA - PORTES

*EUROSERVIPOOL - PISCINES

*AZULENA - PISCINES

*LA CASA DE LOS HORNOS - FORNS DE LLENYA

*YUKANE - PISCINES

SECTOR INNOVACIÓ

*AITEX - INNOVACIÓ TEXTIL www.aitex.es/

*UPV CAMPUS D’ALCOI - ROBOTICA I ÚLTIMA TECNOLOGIA www.epsa.upv.es

*REPLUS - TANCAMENTS ÚLTIMA GENERACIÓ https://replus.es/

*4 TRUE MODELS - IMPRESORES 3D www.4truemodels.com/

*EURONA - TELECOMUNICACIONS https://www.eurona.com/

*BHT - INGENIERIA TECNOLÒGICA bhtingenieros.com/empresa

*HYLINDERS SOLUTIONS - CILINDROS HIDRÁULICOS hylinders.es/

*ROBOTIKIDS - ROBÒTICA EDUCATIVA https://www.robotikids.es/

*FACSA -  GESTIÓ INTEGRAL DEL CICLE DE L’AIGUA www.facsa.com

*FOBESA FOVASA - GESTIÓ INTEGRAL DEL MEDI AMBIENT www.fobesa.com www.fovasa.com/

FOOD TRUCKS

*BAKED PATATAS Y MAS  - PATATAS

*LA FLAMA VIVA -  HAMBURGUESES VEGANES

*MR BOCATA - BOCATAS

*EDDY’S STREET FOOD  - PERRITOS

*UNIK STREET FOOD  - CREPES

*ARRÒS I TARTANA  - HAMBURGUESES GOURMET i ARRÒS

*LA RODANTE PIZZAS -  PIZZAS
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ALIMENTACIÓ GENERAL

*ANTONIO MORENO ADALID - OLIVES

*INQUEMA SL - EMBOTIT

*"PANADERIA DIDÁCTICA"  - PA

*MIRA Y LLORENS SA  - TORRÓ

*RAFAEL BOX AMOROS - FRUITS SECS

*BERENJENAS LA JAULA - ALBERGÍNIES

*JC CANADAS 2014 SL - EMBOTIT

*ROSA MARIA OLIVER ALVAREZ - MEL, POLEN JALEA REAL

*ANA CECILIA BALLESTER MARTÍNEZ - DÀTILS

*TURRONES PALMIRA - TORRÓ

*PEDRO JOSÉ NICOLÁS LÓPEZ - CASTANYES

*FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ - PANOTXES

*CHOCOLATES COMES SL - XOCOLATA

*ANGELA FERNANDEZ CALZADO - ALBERGÍNIES

*FELIPE VALLES "ARROP I TALLAETES"  - CONFITURES

*FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ - PANOTXES

*Mª LUISA UNICA ROLDAN - FORMATGE

*DIEGO GARCIA GEA - FRUITS SECS

*ATALASI BAIX BORONAT - TRUFES

*JOSE SERRANO ESPI - DÀTILS

*JORGE LUIS PICÓ LOPEZ - TORRÓ

*ANTONIO HERNANDEZ RAMOS - CASTANYES

*MANUEL DIAZ PEREZ - TARTES DE FORMATGE

*BETARA S.L. - FORMATGES

*MANUEL SANCHEZ HERVAS - ALBERGÍNIES

*MANCHAEVEN SL - SALAONS

*OTTO CLIMENT GONZALEZ - LLEPOLIES GEGANTS

*ROSA MARIA GANDIA COLOMINA - FRUITS SECS

*MANUEL ALCARAZ ARQUES - TORRÓ

*SABINE RIPOLL COLOMER - FRUITS SECS

*JOSE MANUEL GARCIA CAMBRONERO - FRUITS SECS

*MOISES SANCHIS ALCARAZ - MEL DE BOCAIRENT

*ALBERTO CORCOLL BERGA - EMBOTIT

*AMERICO CAFFERATA  -CREPPES

*CARMINA NAVARRO BAYARRI - TORTITES

*ANTONIA OLCINA BALDÓ - CREPS I BUNYOLS

*DANIEL DACOSTA - PERNILS

*MANUEL RIVERA DIAZ - PERNILS

*SALAZONES PEDRIN - SALAONS

*JOSE LUIS VILLAR NOGUEIRA - PERNILS

*SALAZONES SANTA POLA - SALAONS

*JOSE CARLOS CAÑADAS MARTINEZ - BACALLÀ

*NOELIA MONTIEL VICEDO - SALSAONS

*GRANAINOS - EMBOTIT

*PABLO PACHECO CORDOBA - EMBOTIT

*LA ALICANTINA - XURROS

*NORMANDO COSTA CARRIZO  - XURROS

*JOSE TOMAS TORRALBO RODRIGUEZ - XURROS

*SERGIO GIMENO - XURROS

*INMACULADA MORAGO ROMERO - XURROS

*GOFRES MAR - GOFRES

*MANUEL HERNÁNDEZ - GOFRES

ALIMENTACIÓ - ZONA EL CAMET

*EMBUITIDOS DEL PIRINEO/ CANGABURRA  -EMBOTIT

*QUESOS DEL PIRINEO BETARA - FORMATGES

*ANCHOAS Y BONITO SANTOÑA - ANXOVES

*EMBOTITS I FORMATGES PLANA DE VIC - EMBOTIT DE

BARCELONA

*AUTENTICOS MIGUELITOS DE LA RODA - MIGUELITOS

*ARTESSANS DE L' ABEL - EMBOTIT CATALÀ

*ASOCIACIÓN FÉNIX - ORUJOS

*ARTESANOS - LICORS

*DE MORRO FINO - EMBOTIT, FORMATGES I LICORS

*BOLLERIA ARTESANA - DOLÇOS

*QUESOS DEL PIRINEO GUARA - FORMATGES DEL PIRINEU

*LORD DEL FORMATGE - FORMATGE FRANCÉS

*EMBUTIDOS Y JAMONES SIERRA DE MARIOLA -

EMBOTIT TRADICIONAL

ALIMENTACIÓ - ZONA PRODUCTES TÍPICS

*EMBOTITS I FORMATGES PLANA DE VIC-  EMBOTIT DE

BARCELONA

*QUESOS DEL PIRINEO GUARA - FORMATGES DEL PIRINEU

*BODEGUES XALÓ VINS ILICORS

*RUCHEY - NISPERS

*DELICATESSEN DE LEÓN - PRODUCTES DE LEÓN

*QUEMAITO - LICORS

*LOS AUTENTICOS MIGUELITOS DE LA RODA - MIGUELITOS

*LA PERICANA DE MURO - PERICANA

*HIJOS DE MANUEL PICÓ  - TORRONS I DOLÇOS

*ANCHOAS Y BONITO SANTOÑA - ANXOVES

*CERVESES SPIGHA - CERVEZA ARTESANA

*CARNISSERIA ISIDORA UTIEL - EMBOTIT D'UTIEL

*QUESO IDIAZABAL - FORMATGE D'IDIAZABAL

*BODEGAS MASET - VINS I CAVES

*LIMONCELLO DE LOPIN - LICOR DE LIMONCELLO

*LA VAQUERIA DEL CAMP D' ELX - LLET FRESCA I

FORMATGE FRESC 

*VINS DEL COMTAT - VINS

*69 BROSSES  -PRODUCTES DE LA TERRA
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STANDS PASSEIG DEL COMTAT

*GOFRES MAR - GOFRES

*MODAS MARTA DEL REY - TEXTIL, MODA

*METAL LUBE - LUBRICANTS

*KOBOLD VORWERK - SISTEMES DE NETEJA

*SUNTEX - SISTEMES DE CALEFACCIÓ

*CLÍNICA BAVIERA - SALUT

*CRAFOND ESPAÑA - BATERIES DE CUINA

*DORMIA NATURA - SISTEMES DE NETEJA

*MAYGMÓ ENERGÍA - ENERGIES RENOVABLES

*RAFA COMPANY REFORMES INTEGRALS - SISTEMES

DE CALEFACCIÓ

*DISPOLMED CALCETINES TERAPEUTICOS -  CALCETINS

TERAPÉUTICS

*J. POSADA - PARAMENTS DE LA LLAR

*MERCABAY - VARIS

*COLEGIO MUNTORI - BILINGUAL SCHOOL - EDUCACIÓ

*LOS TRES REYES - COMPLEMENTS DE LLAR

*FUTUR NET - SISTEMES DE NETEJA

*ORIFLAME - COSMÈTICA I DIETÈTICA

*REMI COCINA Y DESCANSO - PARAMENTS DE LA LLAR

*BAMBI TEXTIL - TEXTIL

*CANAL HOME PRODUCTS SL - SISTEMES DE DESCANS

*GUAITA GÓNGORA TEXTIL- ROBA INTERIOR

*COSMETICA PARIS - JOIERIA I COSMÈTICA

*JOYERIA CARLA - JOIERIA I COSMÈTICA

*FANTÁSTICA PIEDRA ALEMANA  - PEDRA ALEMANA -

PRODUCTE DE NETEJA

*COORDINADORA DE L' ALCOIÀ I EL COMTAT PEL

VALENCIÀ - CULTURA 

*NOU FUTUR ESPUMES SL - DESCANS

*TUPPERWARE - PARAMENTS DE LA LLAR

*MATOSES CENTRO MÉDICO / UNIDAD DE MEDICINA -

ESTÉTICA  - MEDICINA I CIRURGIA, ESTÈTICA

*CANAL HOME PRODUCTS SL - SISTEMES DE DESCANS

*NAUTALIA VIAJES - TURISME

*LINFANEW SISTEMES DE DESCANS - SALUT

*VILA HERMANOS CERERIA SA - DECORACIÓ DE CERA

*VORWERK KOBOLD - SISTEMES DE NETEJA

*CUCHILLERIA DE ALBACETE - ARCOS - PARAMENTS

DE LA LLAR 

*ANGLEU - CORTAFRUTAS

*CAIXA ONTINYENT - CULTURA

*UNITED FUSION / FIRST CLASS - SISTEMES DE DESCANS

DEL JAPÓ

SECTOR SPORT OUTDOOR

*LURBEL - TÈXTIL RUNNING OUTDOOR www.lurbel.es

*CORREMON  - CALÇAT I ACCESSORIS TRAIL www.corremon.com

*BICICLETAS GUIJARRO - BICICLETES www.guijarrototesport.es

*CATLIKE - CASCOS DE CICLISME www.catlike.es

*BOREAL - TREKING www.borealoutdoor.com

*SCOTT - LLOGUER DE BICIS, CICLOTURISME www.scott-sports.com

*ATMOSFERA SPORT - CALÇAT I ROBA ESPORTIVA OUTDOOR www.atmosferasport.es

*DIPUTACIÓ TURSIME - OUTDOOR www.diputacionalicante.es

*CLINICA ETOM / MATOSES CENTRO MÉDICO - MEDICINA ESPORTIVA www.estetica.matosescentromedico.com

*VOICE SPORTS - ULLERES ESPORTIVES www.voice-sports.com

SECTOR TURISME

*COSTA BLANCA - http://www.costablanca.org/ESP/

*EL CASTELL DE GUADALEST - http://guadalest.es/

*ALCOI - http://www.alcoi.org/es/portada/

*XIXONA, EL LUGAR MAS DULCE DEL MUNDO - http://www.xixona.es/

*TURISME VALÈNCIA / TURISME GASTRONÒMIC - http://www.valenciaturisme.org/es/

*TURISME VALÈNCIA / TURISME ACTIU - http://www.valenciaturisme.org/es/

*PATRONATO PROVINCIAL TURISMO DE CASTELLÓN - http://www.turismodecastellon.com/

*VISITA MONTANEJOS - http://www.visitmontanejos.com/

*AVE VILLENA Y LEVANTE INTERIOR - http://www.turismovillena.com/

*CALLOSA D’EN SARRIÀ - http://www.callosa.es/es/

*EL CAMPELLO - http://www.elcampello.es/

*XÀBIA - https://www.xabia.org/

*DENIA - http://www.denia.es/es/

*SERRA DE MARIOLA - https://serramariola.org/es/

*COMUNITAT VALENCIANA - http://comunitatvalenciana.com/
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Programació oficial Fira de Tots Sants 2017

21 D’OCTUBRE. 

CONCERT FIRA DE TOTS SANTS A CÀRREC DE L’ATENEU 

MUSICAL CONTESTANA

La banda de música contestana oferirà el primer concert 

de Fira sota la direcció de José Miguel Fayos Jordán. 

Ubicació: Centre Cultural El Teular

Hora: 18:00 hores

23 D’OCTUBRE. 

XXIV CONCURS D’APARADORISME FIRA DE TOTS SANTS

Els aparadors s'obriran al públic el dilluns dia 23 d'octubre 

a les 10.00h i el jurat els visitarà per a veure’ls i puntuar  el 

mateix dia a les 18.00h de la vesprada.

PARTICIPANTS: La Paraeta, Lenceria Borràs, Merceria 

Borràs, Asell's Fotògrafs, Silvia Bot, Tien 21, Pintuart, Ferreteria 

Alicantina, Boutique Kian, Villa Hombre, Maymi Joiers

26 i 27 D’OCTUBRE. 

“DIES DELS XIQUETS”

L’Associació de Feriants de l’Alcoià i El Comtat, amb el 

seu president D. Miguel Vayà al capdavant, oferiran als més 

menuts la possibilitat de gaudir de totes les seves atraccions 

a preus populars (1,50 €) durant aquestes dos jornades a 

partir de les 17:00 hores. 

 27 D’OCTUBRE. 

INAUGURACIÓ EXPOSICIONS  FIRA 2017

El divendres 27 d’octubre, a partir de les 20:30 hores i al 

Pati d’ Armes del Palau Comtal s’inauguraran les exposicions 

oficials de la 671 edició de la Fira de Tots Sants. Enguany, 

amb una amplia oferta cultural, amb  varietat de temàtiques 

i formats. Totes elles les podrem trobar al Palau Comtal, als 

carrers de Cocentaina i al Patronat Cor de Jesús a la Plaça 

Mossèn Eugenio Raduán.

“GUARDIANS DE PEDRA” producció del MARQ (Museu 

Arqueològic Provincial d’Alacant)  Sala d'Actes del Palau 

Comtal.

“JERONI JACINT D’ESPINOSA AL MUSEU DEL PALAU COMTAL" 

Sala torre de les monges del Palau Comtal.

“ 50 ANYS IES PARE ARQUES” Sala de la Biga del Palau 

Comtal. 

“E ROMPI LO VEL.”  Capella Sant Antoni del Palau Comtal.

“4ª MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS” Sala de l’antiga 

biblioteca del  Palau Comtal.

“SAMBORI” Torre Nord Est del  Palau Comtal.

“X ANIVERSARI DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA” Terrassa 1ª 

planta del  Palau Comtal.

“XII RUTA D’ART LOCAL” 

“IV EDICIÓ PINTANT LA FIRA” Carrer Dolors

“XXXI EXPOSICIÓ DE BONSAI” Patronat Cor de Jesús

28 D’OCTUBRE. 

CONCERT FIRA DE TOTS SANTS A CÀRREC DE LA UNIÓ 

MUSICAL CONTESTANA

La banda dirigida per Jaume Fornet Ausina interpretarà 

diverses peces junt a l’Orquestra de Pols i Plectre La Paloma. 

Ubicació: Auditori Mestre D. José Pérez Vilaplana

Hora: 19:00 hores

1 DE NOVEMBRE. “DIA DE TOTS SANTS”

09:00 h.  ESMORZAR TRADICIONAL DE FIRA

Amb la col·laboració de l’Associació de Mestresses de Casa 

de Cocentaina i l’actuació amb balls tradicionals del Grup 

de Danses de Cocentaina, és servirà el tradicional esmorzar 

popular amb pa, embotits, aigua-sal i begudes típiques de 

Cocentaina. Un ambient únic per tal de rememorar els inicis 

de la Fira de Tots Sants al Pla de La Font. 

Ubicació: Pla de La Font

10:00 h.  INAUGURACIÓ OFICIAL

Després de la recepció oficial de les autoritats assistents 

a l’Ajuntament de Cocentaina, es procedirà a inaugurar 

oficialment la 671 edició a la Plaça del Pla, amb la lectura del 

privilegi reial per part del pregoner D. Juan José Tortajada; 

al mateix temps que la Colla de Dolçaines i Tabals Mal 

Passet interpretarà DOLÇA FIRA del compositor contestà 

Francisco Valor. 

Ubicació: Plaça del Pla

11:00 h. XIII TROFEU DE RASPALL FIRA DE TOTS SANTS 2017

Contarem amb la presencia de Àngel Gisbert, de 

Benimantell, mestre artesà de pilotes. RASPALL SÈNIOR: 

Club de Pilota de Cocentaina (Rafa i Juanjo) VS  Club de 

Pilota de l’Alqueria (Iñaqui i Àlvar)

TROFEU FTS 2017: Mario(Bicorp) i Moriana (Cocentaina) 
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VS Montblanch (Benigànim) i Gabi (La Pobla)

Ubicació: Carrer Cervantes “Carrer de Fora”

12:00 h.  TIR I ARROSSEGAMENT

Exhibició de tir i arrossegament de la Comunitat Valenciana, 

amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cocentaina i la 

Federació Valenciana de Tir i Arrossegament. 

Ubicació: Fira Cavallar (Avda Xàtiva /Pla de La Font)

20:30 h.  BANDAUTÒRIUM. UNA FIRA AMB VALORS

Repertori de cançons clàssiques i inèdites del cantautor 

contestà  Andreu Valor, interpretades majoritàriament amb 

els instruments assolits a la societat valenciana, buscant el 

dinamisme de l’espectacle fent puntuals col·laboracions, 

peces en acústic i d’altres instrumentals. Dirigint l’orquestra 

estarà altre “valor de Fira”, el músic contestà Francisco Valor. 

Una cita obligada. 

Ubicació: Escenari “PALAU A ESCENA” (Plaça del Pla)

2 DE NOVEMBRE. “DIA DE LES ÀNIMES”

Enguany, el dia de festa local estarà replet d’actuacions 

contínues als distints punts del Mercat Medieval, Soc Àrab 

i Porrat Valencià. A més de contar també amb les variades 

actuacions musicals, de ball i màgia i humor del Concurs 

“SOL A SOL” a la Plaça Mossèn Raduán. 

3 DE NOVEMBRE. 

Dia de visites en grup. Mestresses de casa, jubilats, 

col·legis i grups d’estudiants ens visitaran per tal de vestir 

la Fira i crear un ambient únic i especial. 

Es seguiran duent a terme les actuacions representades 

en la jornada anterior, a més d’arribar a culminar el final del 

dia amb l’inici de l’ESPAI FIRA I FESTA. Enguany hi haurà un 

servei de bus ininterromput de les 23:00 hores a les 07:00 

hores, per tal que els més joves puguin gaudir de la festa 

sense agafar el cotxe, amb total seguretat. 

00:00 h.  “FIRA I FESTA” 

DISCOMÒBIL

Ubicació: IES Pare Arques  (Avda Ferrocarril) 

4 DE NOVEMBRE

16:00 h.  RASPALL. CAMPIONAT DE LA MANCOMUNITAT  DE 

MUNICIPIS DE LA VALL D’ALBAIDA

Cocentaina C VS Alqueria A

Ubicació: Carrer Cervantes “Carrer de Fora”

17:00 h.  EXHIBICIÓ DE MUNTADA I DOMA

La família contestana “Rovira” amb la col·laboració 

de l’Escola d’Equitació “La Plana” de Muro d’Alcoi, “La 

Canaleta”, “Hípica Finca Els Barranquets” i “Hípica José 

Fajardo El manchego” ens faran gaudir d’una magnífica 

mostra amb distints espectacles eqüestres.”

 Ubicació: Fira Cavallar (Avda Xàtiva /Pla de La Font)

00:00 h.  “FIRA I FESTA” 

NIT DE ROCK VALENCIÀ

TESA / SMOKING  SOULS / SEGUIREM / TITO PONTET

Ubicació: IES Pare Arques (Avda Ferrocarril)

DIUMENGE 5 DE NOVEMBRE

10:00 h.  L’ALMÀSSERA DE COCENTAINA 

En la pròpia almàssera de la Cooperativa situada en C/

Emmurallo nº1, en el Pol. Ind. L’Alcúdia, es realitzaran una 

visita guiada a les instal·lacions de la Cooperativa. La visita 

inclou un tast dels nostres olis i entre els assistents a la visita 

se sortejarà un lot d'oli en finalitzar l'esdeveniment.

Ubicació: Cooperativa Agrícola Catòlica Coop.V (País 

Valencià, 126)

Hora: Eixides 09:45, 10:45, 11:45, 12:45 (microbús gratuït)

12:00 h.  EXHIBICIÓ DE MUNTADA I DOMA

L’Escola d’equitació Peluca, un any més, farà mostra d’una 

varietat d’espectacles de gran tècnica i qualitat.

Ubicació: Fira Cavallar (Avda Xàtiva /Pla de La Font)

21:00 h.  “COCENTAINA EN ELS TEMPS”

Projecció Videomapping, espectacle audiovisual de gran 

format que mitjançant imatges projectades sobre la façana 

del Palau Comtal narraran  la història de Cocentaina. 

Amb aquest espectacle de cloenda es tancarà la 671 

edició de la Fira de Cocentaina. 

Ubicació: “PALAU A ESCENA” (Plaça del Pla)

DISSABTE 11 DE NOVEMBRE

19:00.- XXXVII CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SANTS

Cors participants:

1-Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada.

2-Alaia Ensemble de Madrid.

3-Coro Juvenil de la escuela coral de Torrevieja. 

Ubicació: Centre Cultural El Teular 
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Exposicions oficials Fira de Tots Sants 2017

E
l proper divendres 27 d’octubre, a partir de les 20:30 

hores i al Pati d’ Armes del Palau Comtal s’inauguraran 

les exposicions oficials de la 671 edició de la Fira de 

Tots Sants. Enguany, amb una amplia oferta  cultural, amb  

varietat de temàtiques i formats. Totes elles les podrem trobar 

al Palau Comtal, als carrers de Cocentaina i al Patronat Cor 

de Jesús a la Plaça Mossèn Eugenio Raduán.

GUARDIANS DE PEDRA” producció del MARQ 

Organitza: Fundació MARQ

Patrocina: Regidoria de Fira i Patrimoni Cultural

Comissari: José Luis Menéndez Fueyo

Ubicació: Sala d’Actes del Palau comtal

Sinopsi: Magnifica exposició itinerant produïda pel MARQ 

en la qual es mostra de forma didàctica mitjançant un 

exquisit disseny totes el Castells de la Província d’Alacant.

Ubicació: Saló d’Actes, Palau Comtal.  

“JERONI JACINT D’ESPINOSA  al Museu del Palau Comtal”

Organitza: Regidoria de Patrimoni Cultural - Museu 

Municipal

Patrocina: Regidoria de Fira

Comissaria: Elisa Domènech Faus - Técnica municipal 

Patrimoni Cultural i Museus

Sinopsi: Amb motiu de la celebració del 350 aniversari de 

la mort de Jeroni Jacint D’Espinosa, nascut a Cocentaina, es 

recordar que al museu municipal hi ha una representació de 

la seua obra, i, al mateix temps s’aprofita aquesta ocasió per 

habilitar una estança dedicada a d’aquest pintor reconegut 

com un dels millors de la Escola Valenciana de pintura del 

segle XVII.

Ubicació: Sala torre de les monges del Palau Comtal

“50 ANYS D’EDUCACIÓ PÚBLICA: del Batxillerat a l’ESO. 

1967-2017”

Organitza: IES Pare Arques

Comissari: Alejandro Barber Miró

Sinopsi: “Es compleixen 50 anys de l’inici de les classes 

de batxillerat a Cocentaina. L’exposició “50 Anys d’educació 

pública: del Batxillerat a l’ESO. Cocentaina 1967-2017” 

vol explicar a través de fotografies, textos, treballs artístics 

d’alumnes, les diferents fases de la història de l’Institut de 

Cocentaina, des dels seus inicis com a Secció Delegada 

Mixta de l’Institut Pare Vitòria d’Alcoi (1967-1975), la seua 

transformació en Institut de BUP, el canvi de lloc des de 

l’Avinguda del País Valencià a l’actual edifici de l’Avinguda 

del Ferrocarril (1994) com a IES Pare Arques.”

Ubicació: Sala de la Biga, Palau Comtal.

“4ª MOSTRA ESPAI DE SENTIMENTS” 

Organitza: Regidoria de Fira i cultura amb l’Associació 

“Col·lectiu Art Local de Cocentaina”

Comissari: Moisès Gil

Sinopsi :  Ja la  quar ta  IV-MOSTRA ESPAI  DE 

SENTIMENTS-2017 es presenta plena d’il·lusió, harmonia 

i amb el que es pot albirar, ganes de treballar, però sobretot 

un ànsia irrefrenable de mostrar a l’espectador allò que 

es cou en la intimitat creativa de l’estudi. Sempre amb 

ganes de mostrar les últimes recerques en el camp de les 

arts plàstiques, aquest any arrisquem i ens exposem a les 

crítiques judicioses dels visitants, que són, al cap i a la fi, els 

protagonistes als qui va dirigida aquesta exposició col·lectiva 

en el marc de la Fira de Cocentaina 2017.

Ubicació: Antiga Biblioteca. 

“E ROMPI LO VEL. El poble fa seva la Mare de Déu” 

Organitza: Pia Unión de la Virgen del Milagro

Comissari: Cristian Barrachina

Sinopsi: Tornem al 19 d’ abril de 1520 , a la mateixa capella 

on mossèn Onofre va ser testimoni de l’esdeveniment que 

marcaria per sempre un poble. Amb elements litúrgics i 

artístics de l’ època et convidem a gaudir d’ un moment 

seré d’oració amb la Mare de Déu, 100 anys després1620.

Ubicació: Capella  Sant Antoni del Palau Comtal i Monestir 

de la Mare de Deu 

“SAMBORI”

Organitza: Regidoria de Promoció del Valencià de 

l’Ajuntament de Cocentaina, Agència de Promoció del 

Valencià (AVIVA), Mancomunitat de Municipis de l’Alcoià i 

el Comtat (MAC), Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel 

Valencià, Federació Escola Valenciana (FEV), Fundació 

Sambori.

Comissària: Dori Julià

Sinopsi: Exposició dels treballs guanyadors o que han 

participat en les diferents edicions del Premi Sambori de 

narrativa escolar de l’Alcoià i el Comtat dipositats a l’arxiu 
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municipal de Cocentaina.

Ubicació: Torre Nord-Est, Palau Comtal.

“X ANIVERSARI DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA”

Organitza: Plataformes en Defensa de la Llei de 

Dependència del País Valencià.

Sinopsi: L’exposició de fotografies consta d’11 roll-up. 

El primer panell o roll-up és la portada de l’exposició i els 

altres deu mostren les activitats, la lluita i la trajectòria de 

les Plataformes, un per a cada any, des de 2007 fins a 2016

Ubicació: Terrassa 1ª Planta Palau. 

“XII RUTA D’ART LOCAL “

Organitza: Regidoria de Fira i cultura amb l’Associació 

“Col·lectiu Art Local de Cocentaina”

Comissari: Luis Ardevínez

Sinopsi: Fa dotze anys que un grup d’artistes decidirem 

obrir les portes dels nostres estudis perquè els visitants  

poguessin entrar i veure els nostres treballs. En les dotze 

edicions han participat mes de 40 artistes, alguns  ens han 

deixat, com Paco Gisbert ”Flautí”, al que mai oblidem. 

Ubicació: 

Art Místic. FINA RECHE Y JULIO REIG. C/Literato Azorín, 19

Muéstrame tus manos – Esencia Femenina. DIEGO MOYA. 

C/ Mayor, 12

Mármoles Mariola – SALVA FAUS. C/ Mayor, 43

Galeria Encuentro – PERCEVAL GRAELLES. C/ Mayor, 30

Boutique Kian – PEPA REIG.C/ Conde de Cocentaina, 12

Casa taller – NORMA PRATS – LUIS ARDEVINEZ. C/ Sants 

Metges, 12

Kedem-Café – Pinturas de KOKE. Passeig del Comtat, 48

“IV EDICIÓ PINTANT LA FIRA”

Sinopsi: Per quart any consecutiu els artistes de Cocentaina 

juntament amb la comunitat educativa tornem a utilitzar les 

balconades per exposar pintures. Les tècnica utilitzes són 

l’oli, acrílics, estampació, collage i tècniques mixtes En elles 

s’interpreta el que para cadascun és la Fira; sentiments, 

sensacions, atraccions preferides, animals, cultures, color, 

menjars, espectacles, olors i axial. 

Ubicació: Carrer Dolors

“XXXI EXPOSICIÓ DE BONSAI”

Organitza: Associació Bonsai Cocentaina

Comissària: Pedro Tortosa

Sinopsi: Els arbres que es presenten són el resultat de la 

cultura artística, amb dibuixos i dedicació coherent, duta 

al llarg dels anys per aficionats dels municipis de la nostra 

comarca: Alcoi, Cocentaina i Muro

Ubicació: Patronat Cor de Jesús (Cr Mossèn Raduán) 
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Programació mercat medieval, sòc àrab i porrat valencià. 
Fira de Tots Sants 2017

E
l Mercat Medieval, Porrat, Jueria i Sóc Àrab 

presenten enguany un format únic com ”Espectacle 

Total”. Més de dues-centes actuacions durant els 

cinc dies de Fira. Totes elles representades en els 

següents magnífics escenaris:

XIII EDICIÓ DEL “PALAU A ESCENA”

VI EDICIÓ DEL “PETIT PALAU”

MÚSICA AL MERCAT

QUSTANTANIYA (SÓC ÀRAB)

PORRAT VALENCIÀ EN EL PLA DE LA FONT 

DIMECRES 1 DE NOVEMBRE

PALAU A ESCENA

11:30 AQUARIUM. Circ i malabars

12:30 La magia del plebeyo

13:30 Acrobàcies àrees

14:00 CIRC MEDIEVAL

14:30 El bufón Bertoldo

17:00 Rulo por rulo es igual a cirko

17:30 CANDORE. Una fantasia

18.00 LA DAMA BLANCA. Ballet Alicia Montava

18.30 GRIMORIUM. El bestiario

20:30 BANDAUTÒRIUM. Una fira amb “Valors”.

Repertori de cançons clàssiques i inèdites del cantautor 

contestà Andreu Valor, interpretades majoritàriament amb 

els instruments assolits a la societat valenciana, buscant el 

dinamisme de l’espectacle fent puntuals col·laboracions, 

peces en acústic i d’altres instrumentals. Dirigint l’orquestra 

estarà altre “valor de Fira”, el músic contestà Francisco Valor. 

Una cita obligada.

PETIT PALAU

12:00 TIRERES. Albert y el fuego

12:30 HISTÒRIES PER ALS MENUTS

13:00 EL TRESSOR DE BENIMASSOT Actuació amb música, 

cant i narració de magnífiques aventures del bandolers de 

la comarca més emblemàtics del segle XIX, tot açò basat 

en un fet històric per a la comarca com va ser el robatori de 

Benimassot. Una història recopilada i adaptada pel contestà 

Paco Pascual.

14:00 TITELLES “La caixa de pandora”

17:00 CONTACONTES SAMBORI de Rosana Espinós

17:30 TITELLES I PIRATES

18:00 EL TRESSOR DE BENIMASSOT 

19:00 Odisea en el mar

19:30 ¿De dónde vienen las letras?

20:00  Tiramt lo blanc (titelles)

MÚSICA AL MERCAT

12:00 Rulo por rulo es igual a cirko

12:30 Trouladas y algarabías celtas

13:30 Los músicos animan la fiesta

14:30 Concierto música celta

17:00 Cuentos, secretos y otros inventos

18:00 Concierto música del medievo

18:30 El bufón Bertoldo

19:00 Malabares para todos los públicos

19:30 Espectáculo de magia medieval

20:00 Concierto música celta

21:00 Circo medieval

21:30 Grimorium. El bestiario

22:30 Mysterius. Circo en la noche

QUSTANTANIYA (SÓC ÀRAB)

12:00 Raks Sharki

13:00 Oriente Medio y sus movimientos

14:00 Danza oriental

17:30 Raks Sharki

19:00 Danza del vientre
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20:00 Sonidos de Oriente

21:00 Cuentos de las 3 Culturas

21:30 Música árabe

PORRAT VALENCIÀ EN EL PLA DE LA FONT

12:00 TIR I ARROSSEGAMENT. Exhibició de tir i 

Arrossegament de la Comunitat Valenciana, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Cocentaina i la Federació 

Valenciana de Tir i Arrossegament.

13:30 Música valenciana tradicional

14:00 Dolçaina i tabal

14:30 Voleu màgia?

17:00 Dolçaina i tabal

17:30 RONDALLES

18:30 PEP GIMENO BOTIFARRA

19:30 Cercavila musical

20:30 Dolçaina i tabal 

DIJOUS 2 DE NOVEMBRE

PALAU A ESCENA

12:00 Bufonadas varias y monerías diversas

13:00 CIRC ANTIC

14:00 MÀGIA MEDIEVAL

14:30 AQUARIUM. Circ i malabars

17:30 XERRADES DE BUFONS “A LA FRESCA”

18:00 Acrobacias aéreas y malabares

19:00 CIRC DEL MEDIEVO

19:30 MÀGIA

21:00 FOC A LA NIT

22:00 GRIMORIUM. “EL BESTIARIO” Concert de música 

en directe

PETIT PALAU

12:00 ¿D’ON VENEN LES LLETRES?

12:30 TITELLES “La caixa de pandora”

13:30 CONTES, SECRETS I ALTRES INVENTS

14:00 Odisea en la mar

17:00 Mil Cares. El vagamundot

17:30 Titelles . TIRANT LO BLANC

19:00 Titelles. ALBERT I EL FOC

19:30 Histories per als menuts

20:00 TITELLES I PIRATES

MÚSICA AL MERCAT

12:30 Trouladas y algarabías celtas

13:30 RULO POR RULO es igual a cirko

14:00 MÚSICA CELTA

14:30 Concierto música del medievo

18:00 Sonidos del Medievo

18:30 Los músicos animan la fiesta

20:00 GRIMORIUM. El bestiario

21:00 Circ medieval

21:30 MÀGIA MEDIEVAL

22:00 Concerto Medievo  

QUSTANTANIYA (SÓC ÀRAB)

12:00 EL SO DE L’ORIENT

13:00 RAKS SHARKI

14:00 Orient Mitjà i els seus moviments

18:00 RAKS SHARKI

19:00 Dansà Oriental

20:00 Música àrab

21:00 Dansà del ventre

21:30 EL CONTE DE LES TRES CULTURES

PORRAT VALENCIÀ EN EL PLA DE LA FONT

12:00 RONDALLES I MÀGIA

12:30 DOLÇAINA I TABAL

13:30 Cercavila valencià

17:30 VOLEU MÀGIA

18:30 Música tradicional valenciana

19:30 DOLÇAINA I TABAL

20:30 Música tradicional valenciana 

DIVENDRES 3 DE NOVEMBRE

PALAU A ESCENA

12:00 Trapecio y circo

13:00 XERRADA DELS BUFONS A LA FRESCA

13:30 ARTIMIA

14:00 Concierto música y danza árabe

14:30 CIRC

17:30 MÀGIA MEDIEVAL

18:30 GRIMORIUM en concert

19:00 LA DAMA BLANCA. Ballet Alicia Montava

19:30 Bufonadas varias y monerías diversas

20:00 AQUARIUM. Circo y malabares

20:30 MÀGIA MEDIEVAL

21:00 MÚSICA DEL MEDIEVO

22:30 ESPECTACLE DE FOC

PETIT PALAU

12:00 DANI MIQUEL L’artista valencià presentarà junt a totes 
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les visites de col·legis de les nostres comarques i els visitants 

més menut, una nova e inèdita cançó, que es convertirà en

l”himne” dels premis SAMBORI.

12:30 TITELLES I PIRATES

13:00 Mil Cares. El vagamundot

14:00 TITELLES “La caixa de pandora”

14:30 EL CONTE DE LES TRES CULTURES

17:30 Titelles. ALBERT I EL FOC

18:00 CONTES I SECRETS

18:30 Odisea en la mar

19:00 La magia del plebeyo

20:00 Titelles. TIRANT LO BLANC

MÚSICA AL MERCAT

12:00 MÚSICA MEDIEVO

12:30 Trouladas y algarabías celtes

13:30 ELS MÚSICS ANIMEN LA FESTA

14:30 MÚSICA CELTA  

17:30 Circ medieval

18:00 Més circ!!

18:30 SONS MEDIEVALS

19:30 RULO POR RULO es igual a CIRKO

20:30 Música Àrab

21:30 Circ medieval

22:30 CONCERT

QUSTANTANIYA (SÓC ÀRAB)

12:00 Música ÀRAB y DANSÀ ORIENTAL

13:00 L’Orient Mitjà

14:00 La dansà del ventre

18:00 RAKS SHARKI

18:30 Melodías de oriente y danza de palos

20:00 Dansà del ventre

21:00 EL CONTE DE LES TRES CULTURES

21:30 La dansà oriental

22:00 EL SO DE L’ORIENT

PORRAT VALENCIÀ EN EL PLA DE LA FONT

11:00 Música valenciana

11:30 MÀGIA

12:30 DOLÇAINA I TABAL

13:00 RONDALLES VALENCIANES

13:30 DANI MIQUEL. El canta cançons

17:30 Música tradicional valenciana

19:00 DOLÇAINA I TABAL

20:30 Cercavila musical 

DISSABTE 4 DE NOVEMBRE

PALAU A ESCENA

11:30 ACROBATES

12:00 MOSTRA DE TEATRE AL PLA

13:00 RULO POR RULO es igual a CIRKO

13:30 MOSTRA DE TEATRE AL PLA

14:00 AQUARIUM. Circ i malabars

17:30 CIRC DEL MEDIEVO

18:00 MOSTRA DE TEATRE AL PLA

19:00 LA DAMA BLANCA. Ballet Alicia Montava

19:30 CIRC

20:00 MOSTRA DE TEATRE AL PLA

20:30 FOLK D’ARAGÓ

21:30 MÚSICA D’ANIMACIÓ

22:30 ESPECTACLE NOCTURN

PETIT PALAU

12:00 Historias para los más pequeños

12:30 TITELLES I PIRATES

13:00 Bufonadas varias y monerías diversas

13:30 EL TRESSOR DE BENIMASSOT 

14:00 D’ON VENEN LES LLETRES?

14:30 Odisea a la mar

17:00 CONTACONTES SAMBORI de Rosana Espinós

17:30 TITELLES. La caixa de Pandora

18:00 EL CONTE DE LES TRES CULTURES

18:30 ALBERT I EL FOC. Titelles

19:00 MIL CARES

19:30 Històries infantils

20:00 TIRANT LO BLANC. Titelles

20:30 D’ON VENEN LES LLETRES?  

MÚSICA AL MERCAT

12:00 SO MEDIEVAL

12:30 MÚSICA D’ARAGÓ

13:30 MÚSICA CELTA

14:30 FOLK ARAGONÉS

18:00 MÚSICA MEDIEVAL AL MERCAT

18:30 SO MEDIEVAL

19:30 Oriente Medio y sus movimientos

20:00 CONCERT FOLK MERCAT

21:30 CONCERT DE LES TRES CULTURES

22:30 MÚSICA D’ALTRA ÈPOCA

QUSTANTANIYA (SÓC ÀRAB)

12:00 Música àrab i dansà oriental
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13:00 L’Orient Mitjà

13:30 SO DE L’ORIENT

14:00 RAKS SHARKI

18:00 Música àrab i dansà oriental

18:30 Dansà del ventre

20:00 Melodies àrabs

21:00 Dansà oriental

21:30 CONTE DE LES TRES CULTURES

22:00 Focs i malabars orientals

PORRAT VALENCIÀ EN EL PLA DE LA FONT

11:30 BALLS REGIONALS VALENCIANS

12:00 LA CULTURA VALENCIANA. ESPECTACLE

12:30 Música tradicional valenciana

13:00 CANTS DE BLAT I BATRE

13:30 DOLÇAINA I TABAL

14:30 BALLS DE PALAU,  BALLS DE BANCAL                                     

17:00 EXHIBICIÓ DE MUNTADA I DOMA La familia Contestana 

“Rovira” amb la colaboració de l’Escola d’Equitació “La 

Plana” de Muro d’Alcoi, “La Canaleta”, “Hípica Finca Els 

Barranquets” i “Hípica José Fajardo El manchego” ens faran 

gaudir d’una magnífica mostra amb distints espectacles 

eqüestres.”

17:30 CERCAVILA

18:00 EL TRESSOR DE BENIMASSOT 

18:30 MUIXERANGA L'actuació es realitzarà amb la 

col·laboració de la Muixeranga de la Marina Alta i la Colla 

del Mal Passet de Cocentaina . Penyeta Blanca Muixeranga

19:00 MÚSICA TRADICIONAL VALENCIANA

19:30 MUIXERANGA L'actuació es realitzarà amb la 

col·laboració de la Muixeranga de la Marina Alta i la Colla 

del Mal Passet de Cocentaina . Penyeta Blanca Muixeranga

20:00 DOLÇAINA I TABALS

DIUMENGE 5 DE NOVEMBRE

PALAU A ESCENA

12:00 MÚSICA

12:30 Espectáculo teatral

13:00 Aquarium. Circo y malabares

13:30 Charla bufonesca a la fresca

14:00 Espectáculo teatral

14:30 Rulo por rulo es igual a cirko

17:00 Espectáculo teatral

17:30 Concierto música folk aragonesa

18:00 Espectáculo de circo antiguo

18:30 Espectáculo teatral

19:00 Los músicos animan la fiesta

19:30 Fuego y malabares

20:00 Espectáculo teatral

21:00 COCENTAINA EN EL TEMPS Projecció Videomapping, 

espectacle audiovisual de gran format que mitjançant 

imatges projectades sobre la façana del Palau Comtal 

narraran la història de Cocentaina. Amb aquest espectacle 

de cloenda es tancarà la 671 edició de la Fira de Cocentaina.

PETIT PALAU

12:00 CONTES. SECRETS, INVENTS

12:30 Titelles. LA CAIXA DE PANDORA

13:00 MIL CARES . El vagamundot

13:30 EL TRESSOR DE BENIMASSOT 

14:00 TIRANT LO BLANC. Titelles

17:30 Titelles. ALBERT I EL FOC

18:00 EL CONTE DE LES TRES CULTURES

18:30 Odisea a la mar

19:00 D’ON VENEN LES LLETRES?

19:30 TITELLES I PIRATES

20:00 MIL CARES . El vagamundot

20:30 ACROBATES I PERIPECIES  

MÚSICA AL MERCAT

12:30 SO MEDIEVO

13:30 FOLK MEDIEVAL

14:00 MÚSICA I ANIMACIÓ

14:30 MELODIES D’ARAGÓ

17:30 Concierto musical

18:00 CIRC I MEDIEVO

18:30 Ritmes orientals

19:30 BERTOLO el bufó

20:30 Música de l’Orient Mitjà

21:00 MÚSICA D’ACOMIADAMENT

QUSTANTANIYA (SÓC ÀRAB)

11:30 Dansà del ventre

12:00 Música àrab i dansà oriental

13:00 RAKS SHARKI

14:00 Melodies de l’Orient

18:00 L’Orient Mitjà

19:00 Dansà del ventre

20:00 Música àrab i dansà oriental

21:00 EL CONTE DE LES TRES CULTURES

21:30 Melodies de l’Orient

PORRAT VALENCIÀ EN EL PLA DE LA FONT

11:30 Balls regionals

12:00 EXHIBICIÓ DE MUNTADA I DOMA L’Escola d’equitació 

Peluca, un any més, farà mostra d’una varietat d’espectacles 

de gran tècnica i qualitat.

12:30 Música tradicional valenciana

13:00 CANTS DE BATRE

13:30 CERCAVILA

14:30 BALLS DE PALAU I BALLS DE BANCAL

17:30 Música tradicional valenciana

18:00 EL TRESSOR DE BENIMASSOT 

19:00 Cercavila

20:00 DOLÇAINA I TABAL 
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Saluda regidora de Fira. Mariona Carbonell Pascual

U
n any més, torna la Fira de Tots Sants, enguany 

augmentada en diferents dimensions, tant en el temps 

com en l’espai, ja que per primera vegada en aquesta 

dècada tindrà cinc dies de duració i, a més a més, s’amplia, 

per primera vegada també, a l’avinguda del País Valencià.

La Fira és de tot el poble de Cocentaina, i tots els socarrats 

i socarrades sentim l’orgull de poder mostrar al prop de 

mig milió de visitants la nostra gran oferta, tant comercial 

com complementària amb les diferents activitats culturals 

i esportives que les associacions de Cocentaina organitzen 

per a aquests dies, uns dies en què es barregen tot tipus 

de sensacions i d’activitats per a gaudir tant menuts com 

majors. Una fira per a tots i per a totes!

Per tant, de nou ens trobem davant del repte i la 

responsabilitat d’organitzar i portar a terme una Fira tan 

important, tant en volum com en repercussió turística, com 

és la Fira de Tots Sants de Cocentaina.

Espere que el veïns i veïnes de Cocentaina disfruten de 

la Fira 2017, perquè, entre tots i totes, aconseguirem que 

les persones que ens visiten s’emporten un gran record del 

nostre poble.

Bona Fira a tots i a totes!

Amb les paraules de Mariona Carbonell, regidora de Fira, 
tanquem l’especial que la revista Cocentaina el Comtat 

dedica a la Fira de Tots Sants
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Cocentaina aprova una baixada de l’IBI del 5%
NP

L
'equip de Govern socialista a l'Ajuntament de Cocentaina 

va proposar al Plenari Municipal una baixada del 5,25% 

en l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). Aquesta baixada 

de l'IBI és el resultat d'un acurat estudi sobre l'actualització 

cadastral, el que ha permés aflorar unes contribucions que 

fins fa ben poc no estaven produint-se. Després d'aquesta 

actualització del cadastre, des de la Regidoria d'Hisenda que 

encapçala Marcos Castelló es van comprometre a valorar 

de forma minuciosa una baixada dels impostos que afectés 

i beneficiés a tots els contribuents, sense que aquesta 

baixada afectara en cap cas als serveis i les inversions que 

realitza el municipi. Es tracta, a la fi, d'una actualització 

d'un impost com és l'IBI que afecta a tots i totes per igual 

i que va en consonància amb altra actualització com ha 

estat la del cadastre municipal. Així es va anunciar fa uns 

mesos, al mateix temps que es feien públiques les dades 

pressupostàries del municipi en el plenari del passat mes 

d’abril.

Amb tot, des de l'Ajuntament de Cocentaina insisteixen 

que per a portar avant “qualsevol proposta, en el sentit de 

reduir la càrrega tributària, s’ha de fer amb el convenciment 

que el resultat serà beneficiós en termes nets per a la 

població. D'igual manera que l'actualització del cadastre es 

va fer sense afany recaptatori, sinó per ajustar-nos al màxim 

a la realitat i ser el més just possible, ara actualitzem l'IBI 

en consonància i per tractar de retornar als veïns i veïnes el 

seu esforç durant aquests anys”, apuntava Castelló. 

La proposta que s'ha aprovat en el Plenari Municipal és 

de reducció del tipus de gravamen del 0,95% fins al 0,90%. 

Aquesta reducció permetrà, a partir de l’exercici 2018, 

traslladar als veïns -com déiem-, en termes d’estalvi fiscal, 

els majors ingressos derivats de l'actualitzaciò de la base de 

dades cadastral duta a terme en 2014 i 2015 que s’estima 

al voltant dels 200.000 euros anuals.

Marcos Castelló, edil d'Hisenda de l'Ajuntament de 

Cocentaina, afirma i reitera que “hem de ser prudents i 

realistes a l'hora de prendre aquestes decisions, i no caure 

en anuncis i propostes populistes com fan alguns i que, a curt 

termini, ens portarien a no dependre de nosaltres mateixos 

per a fer front a qualsevol imprevist per a, finalment, haver de 

recórrer a les entitats financeres. Aquesta circumstància ens 

portaria a paralitzar el progrés i millora del nostre municipi, 

i el més preocupant és que ho acabarien pagant tots els 

veïns i veïnes. Aquestes mesures es prenen una vegada 

disposem de totes les dades que ens permeten saber com 

repercutirà aquesta baixada a les arques municipals, no 

és una decisió que es puga prendre de forma impulsiva 

ni en qualsevol moment. Perquè des del consistori volem 

seguir sent autònoms i dependre en el menor grau possible 

d'altres administracions, i més ara en la situació financera i 

econòmica que ens trobem. Autònoms i realistes, això sí, i 

ara hem vist l'oportunitat de fer aquesta rebaixa per, a la fi, 

retornar als nostres veïns i veïnes el que els correspon per 

les seues mateixes contribucions a l'economia local, a més 

a més d’intentar donar resposta a totes les seues peticions”.

Com a exemple, podem afirmar que com a conseqüència 

d'aquesta forma de gestionar, seriosa, real i responsable del 

govern socialista en el municipi de Cocentaina, s'ha pogut, 

en tan sols uns anys, abastar projectes tan necessaris com 

la reconversió del camp de la Via o la coberta de la pista 

d'hoquei i patinatge, el pati del Palau Comtal, millores en 

el cementiri, en parcs o escoles, entre altres inversions 

realitzades. A tot això, tenint els impostos i les taxes 

congelades desde fa molts anys, sense dependre d'entitats 

financeres i lo més important, sense haver de deixar de fer 

tot allò que els veïns i associacions demanen per al seu dia 

a dia i les seues activitats.

Per la seua banda, des del Col·lectiu 03820 – Compromís, 

a través del seu portaveu Xavi Anduix, s’afirma que “hem 

estat treballant i insistint en la necessitat de baixar els 

impostos i per fi, a partir del 2018 serà una realitat. Així 

i tot, no baixaran en el percentatge i la quantitat que des 

del Col·lectiu 03820-Compromís voldríem. I per això, 

continuarem treballant per fer una baixada més important 

per a la ciutadania del nostre poble”.

La recaptació via IBI a Cocentaina s’ha incrementat els 

darrers anys degut la incorporació d’edificacions que no 

estaven incloses i a l’actualització d’alguns valors cadastrals.
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L’equip de Govern socialista reestructura les seues funcions 
en l’equador de la legislatura
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Corporació Municipal a l'Ajuntament de Cocentaina 

experimentarà lleugers canvis en la seua distribució 

de personal, just quan es compleix l'equador de la 

legislatura. Es tracta del canvi de titularitat en els càrrecs 

de 1r Tinent d'Alcaldia i de Portaveu en el Grup Municipal 

Socialista. Marcos Castelló ha estat fins ara -i des de fa 

huit anys- la persona que s'ha situat tant al davant de la 1a 

Tinença d'Alcaldia com del càrrec de Portaveu. Castelló va 

accedir a aquest càrrec amb Rafa Briet, en un dels moments 

més complicats per al govern socialista local després de la 

dimissió del Portaveu i del 1r Tinent d'Alcaldia d'aleshores. 

Ara, i fruit d'una decisió personal, complint així amb un 

compromís adquirit a principis d'aquesta legislatura amb 

l'alcaldessa de Cocentaina Mireia Estepa, Castelló decideix 

fer un pas al costat i deixar la primera línia política a dues 

companyes de corporació. Elles són Marcela Richart i 

Mariona Carbonell, dues de les peces claus de renovació i 

experiència del Partit Socialista contestà que es va iniciar 

en les passades eleccions de 2015 amb Mireia Estepa, 

l'alcaldessa, al capdavant.

Marcela Richart assumirà el càrrec de 1a Tinent d'Alcaldia 

(deixant la 3a Tinença d'Alcaldia a Marcos Castelló) i, per la 

seua banda, Mariona Carbonell serà a partir d'ara la Portaveu 

del Grup Socialista Municipal.

Aquests canvis responen al ferm compromís del Partit 

Socialista de Cocentaina per renovar els seus caps visibles 

combinant joventut i experiència al capdavant de la gestió 

municipal. Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, ha 

agraït públicament a Castelló la “grandíssima feina feta 

durant aquests últims 8 anys. Treballant incansablement pel 

nostre poble, amb generositat, rigor i honestedat, complint 

els seus compromisos des de la coherència”. Amb tot, cal 

assenyalar que Marcos Castelló no abandona en cap cas les 

seues àrees de gestió i les seues regidories (Hisenda, Obres 

i Serveis i Policia, Seguretat Ciutadana, Trànsit i Personal), 

de fet ara podrà centrar-se encara més en aspectes més 

concrets d'aquesta gestió diària en àrees tan complexes 

com les que encapçala.

Balanç positiu de l’estiu jove

L
a Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Cocentaina 

ultima aquests dies la seua programació d’activitats 

dintre de l’Estiu Jove 2017.

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 a les 

eixides del Bus de la Festa a Gaianes i Benimarfull, el Cinema 

d’Estiu al Palau i l’exposició “No em toques el whatsapp. 

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 

cadascún dels cursos).

Des de fa un temps, la Casa de la Joventut ja 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, centra 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’aquests dos setmanes ja s’han tramitat al voltant de 

200 beques, principalment per a batxillerat, FP i universitat.

Per a Saül Botella, Regidor de Joventut a l’Ajuntament de 

Cocentaina, “Un any mes hem volgut aprofitar l’estiu per 

a oferir als joves no sols propostes d’oci, també facilitar-

los l’accés a possibilitats formatives orientades a la seua 

incorporació al món laboral i que els possibiliten un poc 

mes la recerca d’ocupació. Ara és moment ja de treballar en 

la programació dels pròxims mesos en la que continuarem 

ofertant als joves de Cocentaina propostes novedoses i, com 

sempre, oferint-los amb la Casa de la Joventut un lloc de 

referència per a les seues inquietuds ”.
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Rafa Montava sobre la bajada del IBI “es una bajada parcial”
NP Grup Popular de Cocentaina

L
os populares lamentan que la medida llega tarde, es 

insuficiente y no contempla tramos progresivos para el 

IBI ni se extiende a otros impuestos locales. 

Aun así, los populares han celebrado que tras el sonrojante 

remanente de casi tres millones de euros en el ejercicio 

pasado, el equipo de gobierno encabezado por Mireia Estepa 

haya accedido a bajar un impuesto. 

La bajada dejará unos tipos en inmuebles urbanos del 

0,90%, un 0,35% para los inmuebles rústicos y un 0,6% 

para el resto de inmuebles con características especiales.

"Es una reivindicación histórica" declara Rafa Montava, 

que añade que "es una bajada que ayuda a respetar la 

propiedad privada de nuestros ciudadanos pero que no 

ahonda en lo fundamental: que se extienda a otros tipos 

impositivos que siguen siendo altos".

El IBI es el impuesto más importante de las entidades 

locales, pero para los populares; “si no gastásemos 

200.000€ en planes acaban en cajones, en las obras 

permanentes en el Passeig y en medidas populistas, ni 

siquiera deberíamos recurrir al sobrante que tenemos cada 

año para bajar los impuestos”.

La Reial Senyera no se censura
NP Grup Popular de Cocentaina

E
l 9 de Octubre es la fiesta de todos los valencianos, no de 

una minoría radical. El 9 de Octubre simboliza nuestras 

tradiciones, las DOS lenguas que orgullosamente 

hablamos y a una comunidad orgullosa de pertenecer a 

España.

La Reial Senyera simboliza el Estatuto de Autonomía, 

nacido del respeto a la Constitución española de 1978 y del 

acato a los principios básicos de nuestro Estado de Derecho, 

integrado por un complejo normativo que nos permite vivir 

un ejemplo de bienestar y libertades.

El 9 de Octubre NO simboliza un “País Valencià” que 

margina a los castellanoparlantes. Tampoco simboliza 

a la extrema izquierda que quiere imponer su régimen 

bolivariano, falseando toda construcción histórica y faltando 

a la verdad, caricaturizando hasta la náusea a nuestra 

relación con España. 

Por todo ello, la mayoría silenciosa deberíamos actuar y 

manifestar nuestro reproche a ver, en nuestro Castillo, la 

bandera de Cataluña colgada por grupos independentistas 

con el amparo del PSPV-PSOE de Cocentaina.

Este año, el grupo popular presentó en Febrero la solicitud 

para colgar la bandera constitucional el 9 d’Octubre. 

Col·lectiu-Compromís lo ha hecho este Septiembre, pero 

para colgar la bandera de Cataluña.

A quién amparará el Gobierno de Mireia Estepa? La mera 

duda es indicativa del arrodillamiento que Cocentaina (bajo 

este gobierno) está realizando al nacionalismo de Col·lectiu-

Compromís y Guanyar.
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Col·lectiu-Compromís posa en marxa un whatsapp i 
telèfon al servei de les propostes de la ciutadania
Np Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha posat en marxa un 

número de telèfon per rebre propostes i crítiques sobre 

Cocentaina a través de Whatsapp. El número de telèfon 

que ofereix aquest nou servei de la formació contestana és 

el 668 829 782.

El regidor Jordi Pla explica que “des del Col·lectiu-

Compromís iniciem aquest nou servei per rebre propostes 

de la ciutadania i crítiques sobre l’estat de Cocentaina. 

Tenim la voluntat de continuar sent l’altaveu de la gent a 

les institucions i d’estar al servei del poble de Cocentaina; i 

aquesta nova ferramenta és un mecanisme més de relació 

amb els nostres veïns per solucionar els seus problemes i 

millorar el nostre poble”.

A més a més, Pla informa que “la gent també pot enviar 

un missatge per donar-se d’alta per a rebre totes les notícies 

sobre el nostre treball a l’Ajuntament de Cocentaina”.

En definitiva, des de la coalició contestana posen 

en funcionament aquest servei  per tenir més canals 

d’informació directes per tal que la ciutadania puga 

enviar propostes o crítiques i rebre de primera mà aquella 

informació de l’activitat del Col·lectiu-Compromís.

Col·lectiu-Compromís proposa que hi haja participació 
ciutadana al nou contracte de la brossa i neteja
Np Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís a través del seu 

portaveu a l’Ajuntament, Xavi Anduix, ha proposat 

que la ciutadania tinga l’oportunitat de participar en 

la redacció del nou plec de condicions per al contracte 

de neteja viària, recollida de la brossa i manteniment del 

clavegueram. Segons afirma Anduix, “estem parlant del 

major contracte de l’Ajuntament i d’una activitat que afecta 

a totes les famílies de Cocentaina”.

Anduix explica que “la neteja i la recollida de la brossa és 

un tema que afecta a tots els contestans i a la seua qualitat 

de vida. A banda, aquest contracte és el més important per 

a Cocentaina i per això proposem que la ciutadania tinga 

veu en la redacció del plec de condicions que marcarà tot 

allò que haurà de fer i complir l’empresa que s’encarregue 

d’aquest servei”.

“En un tema d’aquesta envergadura, des del Col·lectiu-

Compromís defensem que hi haja procediments de 

participació ciutadana en la redacció del plec de condicions. 

S’hauria d’escoltar als comerciants, als ecologistes, als 

empresaris, a l’associació de veïns, a entitats de persones 

amb diversitat funcional, a associacions de persones majors 

i a la ciutadania en general; per escoltar les seues idees i 

les seues inquietuds”, ha conclós Anduix.
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Oli el Comtat, inicia un proyecto de agroecología, 
AGROCOMTAT SPG
Raisa Vila. Enginyera agrònoma Cooperativa de Cocentaina

U
n grupo de 20 agricultores de la Cooperativa 

de Cocentaina, constituyeron ayer un Sistema 

Participativo de Garantía o SPG, con el fin de 

certificar su propia producción de aceite agroecológico para 

autoconsumo. Dicha producción se llevará a cabo libre de 

cualquier producto de síntesis, mediante unas prácticas 

100% respetuosas con el medio ambiente, utilizando 

únicamente productos autorizados en agricultura ecológica. 

Los SPG son un sistema alternativo a la certificación 

oficial, implantados en Europa, en países como Francia o 

España, y en el resto del mundo, con países como Perú y 

Brasil que ya los han equiparado a la certificación oficial, 

y que se agrupan en la organización internacional IFOAM. 

La Cooperativa ha impulsado esta certificación debido 

a las dificultades de la certificación oficial para parcelas 

muy pequeñas, lo que la hacía impracticable debido a la 

orografía montañosa del Comtat, a pesar de la voluntad de 

estos agricultores por practicar una agricultura ecológica. 

También debido al elevado coste que supone la certificación 

oficial para el pequeño agricultor. En el SPG es muy 

importante también la participación de los consumidores 

a la hora de realizar las visitas de control a las parcelas, lo 

cual da mayor transparencia y garantía al sistema, por lo 

que se establecerán contactos con alguna organización de 

consumidores locales para este fin. 

Carrefour Cocentaina celebra el seu desè aniversari a 
Cocentaina
Redacció

L
’hipermercat Carrefour Cocentaina va celebrar la 

primera setmana de setembre el seu desè aniversari. 

Ja fa 10 anys que la gran superfície comercial obria 

les seues portes al centre comercial l’Altet de Cocentaina 

aconseguint crear llocs de treball i donant un altre servei a 

Cocentaina i la comarca.

Hi va haver una gran setmana plena d’activitats dirigida 

a tots els públics i també l’exposició de ostres dels treballs 

de la FPA Beniassent o de tratges de moros i cristians de la 

firma contestana Al-Azraq (Ernesto Ferrándiz).

Ja el dissabte 9 de setembre va tindre lloc l’acte central, un 

moment molt emotiu  amb la reinauguració de l’hipermercat 

amb la presencia de l’alcaldessa Mireia Estepa i el diputat 

autonòmic  Rafa Briet que va ser qui va inaugurar Carrefour 

Cocentaina en 2007. 

A l’acte de inauguració es va tallar la cinta amb la 

presencia de clients, q feien la seua compra habitual,  ja 

que l’hipermercat  estava obert al públic i amb la presencia 

del director actual, personal de recursos humans del centre 

i altres caps amb diferents càrrecs i les més veteranes de 

la línia de caixes i atenció al client van ser les persones 

encarregades d’acompanyar-los en aquest acte.
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La imatge del Crits dels Llaurados tornarà a l’altar de la 
Capella de la Comunió de l’Església de Santa Maria
Confraria Crist dels Llauradors

L
a imatge dels Crist dels Llauradors te un 

gran valor artístic i sobretot sentimental. 

Des de fa uns mesos, la talla no ha 

estat presidint la Capella de la Comunió de 

l’Església de Santa Maria degut al procés de 

restauració (veure article revista Cocentaina. 

El Comtat. agost 2017)., aquest procés està 

ja en la seua recta final i a finals del mes 

d’octubre podrem veure el resultat final.

Com bé saben, la imatge no es trobava en 

un estat de conservació uniforme cada zona 

presentava una problemàtica molt diferent a 

la resta. Açò es una cosa prou freqüent en 

les escultures ja que sempre trobem zones 

molt exposades quan es fa una incorrecta 

manipulació de la peça. Tot açò complica la 

intervenció però sobre tot la neteja que és 

sempre la tasca més delicada.

Baix els criteris actuals de restauració són 

prioritàries les intervencions que tenen com a 

objectiu resoldre els problemes que afecten al 

bé d´interès artístic a nivell estructural. El Crist 

dels Llauradors és una imatge tallada en el 

que anomenem un suport viu, la fusta. És un 

element que reacciona als canvis d´humitat i 

temperatura, pateix contraccions i dilatacions  

que en ocasions provoquen clevills, fissures 

i curvatures.  Si li sumem a quest factor que les imatges 

necessiten de la unió de diferents trossos per aconseguir 

les mesures necessàries açò provoca que la majoria de les 

escultures treballades en fusta presenten apertures als punts 

d´ensambladura. Al mes de març es va fer l´estudi radiogràfic 

de la  imatge per avaluar l´estat intern de la peça. Baix els 

raig x vam poder comprovar el minuciós treball d´unió de 

peces que han perdurat en perfecte estat sense fer ús 

d´elements com claus o grapes que en ocasions provoquen 

més alteracions. A penes son perceptibles menudes fissures 

internes a les cames, el pit i en el punt d´unió dels braços. 

Malgrat la seua antiguitat estructuralment no presenta cap 

problema testimoni de l´especial cura que es tenia al segle 

XVI i XVII a l´hora de seleccionar el tipus de fusta, el moment 

de tallar-la i el temps d´assecat. 

Per tant la imatge del Crist és un cas excepcional perquè 

no presenta problemes de suport de cap tipus ni tan 

sols atac d´insectes xilòfags però si que ha patit diferents 

intervencions. És per això que la neteja que deuria passar 

a un segon terme ocupa una part important del treball. Es 

va fer necessari plantejar uns criteris bàsics i una sèrie 

d´estudis previs i de seguiment durant la intervenció que ja 

vam explicar a l´exemplar d´agost d´aquesta revista quan es 

van introduir els primers resultats.

En quant a les capes de preparació i policromia els estudis 

de materials i l´observació dels estrats amb microscòpia 

òptica i electrònica ens mostren un treball ben elaborat 

acorde a l´època que ens indiquen el documents, 1596. 

S´han observat dos mans de preparació de sulfat càlcic a 

la que es superposa una molt orgànica de color ocre per 

impermeabilitzar parcialment i superposar els estrats de 

color. Entre els pigments trobem les terres naturals, el blanc 

de plom i el vermelló junt al groc de Nàpols que comença 

a utilitzar-se en aquest període i una laca roja d´origen 

natural, molt valuosa en aquell moment, emprada per a les 

menudetes gotes de sang.

El principal repte de la neteja era arribar a un punt mig per 

recuperar la unitat de la imatge alterada per taques, reguers, 

zones ennegrides, repints, vernissos, erosions, cera i brutícia 

però respectar l´envelliment propi de la imatge. Per això es 

van deixar uns testimonis per tindre sempre un referent 

de l´estat inicial de tot allò que emmascarava la policromia 

original durant aquesta fase que es va centrar en:

- Retirada de vernissos. 

-Eliminació dels repints de diferents tipus i duresa que 

sobrepassaven en gran mesura els faltants i no estaven 

integrats amb el color original. Els estudis de materials de 

les mostres han detectat en aquest punt pigments d´origen 

artificial que es comercialitzen al segle XX.

- Dejeccions de insectes. 

- Eliminació dels reguers i taques de cera.

- Retirada de la brutícia superficial 

-Neteja de la brutícia i erosió de les zones més manipulades 

sobre tot en els peus.

El més important és que ara podem tornar a veure 

el minuciós treball del policromador les monyiquetes 

enrogides, el morat del costat del rostre i dels muscles, el 

dibuix de les pestanyes, els reguers de sang de l´esquena,...
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Potser el més destacable del que s´ha recuperat és el 

subtil i minuciós treball del rostre. L´estudi amb infraroig 

ens ha permès documentar un dibuix subjacent a la capa 

de policromia d´aquestes gotes. La sang no esquitxa la cara 

de manera aleatòria sinó que regalima de manera molt 

estudiada. Una goteta menuda propera al lacrimal, un filet 

a la comissura dels llavis i sobre tot la continuïtat d´uns 

finíssims regalims de sang al front que han sortit al retirar el 

repint, testimoni junt als tons morats de la corona d´espines.

Al mes de setembre vam acabar les tasques de neteja, 

retirada de vernissos i alçament de repints. Com és habitual 

a les imatges dels crucificats les mans són una de les parts 

més afectades en quant a les pèrdues volumètriques per ser 

el punt més vulnerables. Trobàvem dits originals encolats 

de manera incorrecta, dits reconstruïts sense desclavar 

la imatge, dits pintats damunt la fusta sense imprimació,  

esguits de vernís, repints i una important capa de betum 

possiblement aplicat en un intent de unificar i emmascarar 

tot açò. Es van estudiar les reconstruccions volumètriques 

per valorar quines estaven fetes de manera correcta i 

aquelles que era necessari eliminar o corregir parcialment.

Es va decidir respectar les antigues reconstruccions això si 

després de redireccionar els dits i imprimar-los i reintegrar-

los correctament. Tot seguit es va recol·locar els dits originals 

al seu emplaçament.

Estem també treballant els elements auxiliars com són els 

claus i la creu és per això que en aquesta última fase estarà 

la fornícula central del retaule de la Capella de la Comunió 

totalment buida. Com sabeu durant tota la restauració ha 

estat únicament la creu, testimoni de l´absència de la imatge.

Aquest mes d´octubre es finalitzarà el procés de 

intervenció que va començar a finals de juny amb la 

reintegració cromàtica de les pèrdues de policromia i la 

protecció final amb vernís. Com que molta gent troba a 

faltar aquesta imatge del Santíssim Crist dels Llauradors 

de tanta devoció i pregunta quan acaben els treballs vos 

avancem que prompte tornarà al culte.  La benedicció 

es durà a terme en una Eucaristia que se celebrarà el 28 

d´octubre a la parròquia de l´Assumpció de Santa Maria. 

Al final d´aquesta celebració tindrà lloc la presentació dels 

treballs de restauració i els estudis que s´han realitzat, ja que 

diferents especialistes estan treballant en la documentació 

històrica i científica de la imatge.

Només resta agrair la col·laboració i total disponibilitat de 

la parròquia per tal d´evitar transports innecessaris de la 

imatge i per fer possible que es puga visitar el taller instal·lat 

al rere-altar de l´església. També donar les gràcies a tots els 

membres de la confraria i especialment a D. Eduardo Rengel 

i als presidents Natxo Ferrándiz i Milagro Carbonell  per la 

seua implicació en aquest important projecte.
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Oficina Informació al Consumidor

V
oldria aprofitar aquesta oportunitat que m'ha proposat 

la revista municipal per a traslladar algunes qüestions 

que els consumidors i usuaris de Cocentaina ens han 

transmès en aquests últims cinc anys a l'Oficina Municipal 

al Consumidor.

En primer lloc, cal assenyalar que continuen sent els 

subministraments de telefonia, electricitat i gas els que tenen 

un percentatge més alt de queixes per part dels consumidors, 

encara que també cal fer referència a les reclamacions cap 

a les entitats financeres, quant a les famoses preferents, 

clàusules sòl (cal tenir en compte que al febrer d'enguany 

es va engegar un Reial decret, perquè durant un període de 

tres mesos els bancs i els clients arribaren a acords i evitar 

anar als tribunals, la realitat d'aquest període ens indica 

que les entitats han desestimat el 80% de les reclamacions, 

per la qual cosa pensem que a final d'any hi haurà un 

increment de demandes per aquests assumptes en els 

jutjats), així mateix, en els últims anys, tot allò relacionat 

amb les comissions de manteniment i bancàries, que en els 

últims anys s'han incrementat d'una manera exponencial, a 

causa, principalment, de la concentració del sector financer 

en unes poques entitats.

Així mateix, el sector del transport, i especialment les 

companyies aèries, han jugat amb avantatge pel que fa al 

consumidor, ja que aquests tenien un desconeixement dels 

seus drets, que ha portat que els usuaris no reclamaren a 

les companyies els retards, cancel·lacions d'última hora 

o l'overbooking. Aquests supòsits, avui dia, són causa

d'indemnització obligatòria per part de les companyies. 

Finalment, també ha experimentat un augment en les 

reclamacions les compres per Internet, i en aquest cas, 

aconsellem els consumidors a utilitzar una wifi o connexió 

d'Internet segura, tenir un equip actualitzat i protegit, 

comprar en webs conegudes i amb reputació, etc.

L'Oficina Municipal del Consumidor de Cocentaina realitza 

durant aquest exercici la informació i assessorament en totes 

aquestes matèries i en unes altres que els consumidors ens 

demanden i, si escau, s'han realitzat la mediació davant les 

empreses subministradores i posteriorment, si no s'ha arribat 

a un acord, ho hem portat a la Junta Arbitral de Consum de 

la Província d'Alacant.

No m'agradaria acabar sense donar algun consell als 

consumidors i usuaris:

a)A causa que avui dia una gran majoria de les factures

i pagaments dels diferents subministraments ja no es fa 

en paper, és necessari que el consumidor puga veure el 

detall de les factures, ja que estem observant que amb el 

càrrec bancari i en no tenir el suport físic de la factura, es 

produeix un desconeixement dels diferents conceptes de 

les factures, i per tant, existeix un control nul sobre aquests 

subministraments.

b)És necessari i obligatori revisar periòdicament la llibreta

o compte corrent i els extractes de les targetes de crèdit, ja

que es poden produir càrrecs no autoritzats pel consumidor, 

o imports que no corresponguen als serveis contractats.

c)Finalment, tinguem sempre en compte que per a

realitzar les baixes en els subministraments (que per cert 

és una llarga agonia), hem d'intentar sempre fer-ho per 

escrit, i tenint en compte si tenim o no permanència en les 

companyies.

Carlos García Sandoval
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Una tardor plena de gestos sostenibles
Per a Octubre:

Foment del voluntariat ambiental. Custòdia del Territori 

en el Mas de LLopis, Conservació d'hàbitat i aigua en el riu 

Serpis, seguiment de rates penades, prevenció d'incendis 

forestals, accions que mereixen un esforç per la nostra part. 

¿Qué hem fet?

Èxit de participació en les II Jornades Cocentaina cap 

a la sostenibilitat, que en esta ocasió el canvi climàtic i la 

biodiversitat ha sigut el fil conductor. Amb la inauguració de 

la mà de Julià Álvaro, Secretari Autonòmic s'ha assistit a una 

sèrie d'activitats que repercutixen en la sostenibilitat diària 

de Cocentaina, com la presentació del DVD sobre reciclatge, 

el Catàleg d'Arbres monumentals i singulars,  i estació 

meteorològica. En estes jornades s'ha tingut ocasió de 

descobrir la biodiversitat que ens rodeja, des de l'Exposició 

fotogràfica “Aus de Mariola”, que encara es pot veure en la 

Casa de la Joventut a descobrir la proximitat del Riu Serpis, 

amb la diversitat d'hàbitats i espècies aquàtiques."

La visita a les parcel·les d'hort urbà, va despertar molt 

interés entre els participants. Les conferències sobre 

agricultura de proximitat i canvi climàtic i la seua repercussió 

en el turisme, incidixen en la importància de planificar i 

gestionar en l'escala local i promoure accions que permeten 

la conservació de la nostra biodiversitat. També es va 

celebrar el dia sense cotxes, amb un acord de cessió de 

bicicletes elèctriques amb l'empresa UP2 City i la conducció 

d'un cotxe elèctric Renault.

Presentació jornades

Presentació del Catàleg d’Arbres monumentals i singulars

Dia sense cotxes. UP2 City i Automòviles Gmis Renault

 Observació tortugues al riu Serpis

Visita hort urbà L’Alcavonet Xerrada Jorge Olcina
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L’Ateneu Musical, la millor banda de música
Societat Ateneu Musical

“L
’èxit no es mesura tant per la posició

que un ha aconseguit en la vida 

com pels obstacles que ha hagut 

de superar”. Agafem prestada la frase d’un 

lluitador admirable, Booker T. Washington, 

per explicar el que va ocórrer el passat 23 

de setembre a Alcoi on un grup de músics 

contestans va fer Història. ‘Fer Historia’ és un 

concepte devaluat per l’abusiu ús que en donem, però que 

en este cas està justificat. 

El 23 de setembre va tindre lloc al Teatre Calderón d’Alcoi 

el I Certamen d’Interpretació de Música Festera, organitzat 

per la Associació Sant Jordi d’Alcoi per a commemorar que 

fa dos segles des de que les bandes de música desfilen 

a les festes de Moros i Cristians. Prova de l’expectació és 

que set agrupacions de tot el territori valencià optaven a 

participar, si bé les tres formacions elegides en sorteig 

públic van ser la Unió Musical de Muro, la Societat Ateneu 

Musical de Cocentaina i la Unió Musical Contestana, el que 

va multiplicar l’interès en l’event, que es va convertir en un 

autèntic derbi comarcal.

De les tres bandes, l’Ateneu és l’única de segona secció 

(menys músics), i les altres dues de primera (superen els 85 

músics). A Alcoi, l’organització va limitar a 65 el número de 

participants per banda, el que permetia a les bandes grans 

fer una selecció. El prestigi de la Unió Musical de Muro es 

sobradament conegut, i feia sols un any que havia guanyat 

al Certamen Internacional “Ciutat de València” en primera 

secció, pel que es travava en plena forma. És una banda 

respectada i admirada. Imbatible. Per altre costat, este era 

el primer cara a cara amb els companys de la Unió Musical 

Contestana. I rivalitats a banda, ningú pot discutir la qualitat 

del seus músics i el seu prestigi social.

El nou director titular de l’Ateneu, José Miguel Fayos, 

sols portava sis mesos al front de la batuta. Per tant, el 

repte era enorme i la Junta Directiva presidida per Franjo 

Reig i el comitè artístic es van posar mans en l’obra per a 

organitzar una actuació que puguera ser digna i estar a 

l’alçada dels companys/rivals. Es van programar nombrosos 

assajos per aconseguir-ho, i es va aconseguir que músics 

que viuen i treballen lluny de Cocentaina, alguns d’ells 

professionals, s’involucraren en la preparació i participaren 

en l’actuació. Lamentablement no pogueren estar tots però 

la simple presència d’alguns d’ells, que realitzaren milers de 

kilòmetres per a fer bona música, va multiplicar la motivació 

de la plantilla.

Moltes hores, molt de sacrifici, molta dedicació… Al 

minuciós treball de preparació de Fayos es van sumar Josep 

Vicent Egea, fundador de l’Ateneu, i Pablo Marqués, director 

de la Unió Musical de Llíria.

L’ordre d’actuació el dia del certamen va ser el fixat al 

sorteig, i l’estructura, la mateixa per a les tres agrupacions 

que es disputaven el premi. En primer lloc un pasdoble de 

Gonzalo Barrachina, autor de l’Himne de Festes d’Alcoi, 

que enguany ha complert 100 anys d’existència. L’Ateneu 

va elegir el pasdoble ‘Goya’. Després les tres interpretaren 

l’obra obligada, la marxa mora ‘Ibn Jafaixa’ d’Enrique Castro 

Gamarra, dedicada al músic i poeta alcoià Joan Valls, del 

que es enguany se celebra el centenari del seu naixement. 

Finalment, una marxa cristiana de lliure elecció, en el cas de 

l’Ateneu, ‘Catarsis’, de Josep Vicent Egea Insa, probablement 

una de les obres de música festera més difícils d’interpretar. 

La seua execució requereix una gran plantilla, virtuosisme 

i gran concentració.

Els 65 músics de l’Ateneu que van pujar a l’escenari, 

i els més de 100 socis, amics i antics músics que els 

acompanyaven al públic van viure l’actuació amb grans 

dosis d’emoció, ja que tot va eixir a la perfecció. L’actuació 

que es buscava s’havia aconseguit. Al baixar als camerins va 

haver plors d’alegria, moltes abraçades, besades i la felicitat 

de qui sap que ha guanyat un premi que no reparteix cap 

jurat. A més, les critiques i comentaris dels que havien sentit 



CULTURA 53Revista El Comtat octubre 2017

l’actuació, molts d’ells músics d’altres bandes allunyats de 

trinxeres, eren unànimes: la interpretació havia sigut sublim. 

El jurat estava composat per tres personalitats de 

reconegut prestigi al món de la música y la composició: 

Rafael Mullor Grau, Eduard Terol i Botella i Daniel Ferrero 

Silvage. Després de la deliberació, van decidir de forma clara 

qui era el guanyador i van atorgar les següents puntuacions:

218,5 punts i PRIMER PREMI per a l’Ateneu Musical de 

Cocentaina

209 punts per a la Unió Musical de Muro

199,5 punts per a la Unió Musical Contestana

Al conèixer el resultat l’alegria es va transformar en eufòria 

i en una gran celebració a la Plaça d’Espanya d’Alcoi primer, 

i al Passeig del Comtat de Cocentaina després. El músics 

desfilaren amb el pasdoble/himne ‘Ateneu Musical Contestà’, 

de José Insa, l’home que havia fet possible allò impossible. 

En una nova mostra de reconeixement, tota la banda es va 

aturar davant del que va ser el deu domicili i li va brindar el 

premi. Junt als músics, desenes de familiars, socis, amics 

i gent del poble de Cocentaina que aplaudia al seu pas pel 

Passeig aplaudia a la banda pel seu treball.

Com va dir el president, Franjo Reig, “han passat 32 

anys des de que un grup de músics va decidir canviar 

d’aires i crear una banda on les coses foren diferents. Han 

passat moltes coses des d’aquell dia, hem viscut moments 

inoblidables que duraran per sempre, però esta victòria 

té un significat molt especial”. I és que, com dèiem al 

principi, quan s’han hagut de superar tants obstacles per 

demostrar el que un val, l’èxit és major, i la felicitat que es 

va dibuixar al rostre de molts dels músics d’esta jove banda 

no s’oblidarà mai.

Cal afegir per acabar, que celebrar esta victòria no 

impedeix reconèixer la gran tasca realitzada per la Unió 

Musical de Muro i la UMC i felicitar-los pel treball.

Nou curs a l’escola de música ‘José Insa’

A
quest any s'ha ampliat l'oferta 

d'horaris amb dos grups de batucada, 

dos grups de solfeig preparació de 

proves d'accés a dansa i dos vesprades per 

a la metodologia IEM Fasolet per a xiquets/

es entre 3 a 7 anys d'edat els dimecres i 

dijous. 

Amb un professorat altament qualificat i 

amb una llarga trajectòria docent, l'escola 

de l'Ateneu sempre s'ha caracteritzat per 

ser innovadora i no posar-se cap tipus 

d'impediment educatiu. Amb una oferta 

d'allò més completa que recull totes les especialitats 

instrumentals bandístiques i no bandístiques 

com piano, dolçaina, guitarra clàssica, 

guitarra i baix modern, i altres pròpies 

d'estudis musicals més avançats com 

història de la música, tecnologia musical i 

harmonia entre altres. 

L'escola vol desitjar un bon curs a tots els 

seus alumnes i recordar a tots els pares i 

mares que l'assignatura IEM Fasolet per als 

més menuts mantindrà la matrícula oberta 

durant tot el curs. També podeu acostar-se 

a la nostra escola  les vesprades per veure 

com treballem i provar en qualsevol de les 

assignatures abans de realitzar la matrícula.

Societat Ateneu Musical
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Inici de curs al Ceip Real Blanc

J
a s´han acabat les vacances d´estiu i comencem un nou 

curs amb energies renovades i amb la il·lusió d´encetar 

nous projectes.

Enguany, el Real Blanc compta amb un  nou equip directiu, 

carregat amb moltes ganes de fer que l´escola siga un lloc 

d´encontre, d´aprenentatge, d´experiències,.. i sobretot un 

espai on la il·lusió, el factor sorpresa i la motivació, estiguen 

sempre presents per fer agradable el dia a dia al nostre 

alumnat,  i com no de les famílies que confien en nosaltres 

al matricular els seus fills/es en el nostre centre.

El dia 11 de setembre, primer dia de cole, vam rebre el 

nostre alumnat i  les nostres famílies, amb una agradable 

sorpresa que va fer més especial aquest començament. 

Com que hem fet alguns canvis organitzatius al centre, 

els monitors de l´empresa de menjador, van col·laborar  

preparant una sèrie de tasques al pati que ajudaren no 

només a entendre la nova ubicació i les noves normes de 

centre sino que van fomentar el treball grupal al pati amb  

activitats molt divertides: globofèxia, photocall, maquillatge, 

elaboració d´un mural gegant…

Va resultar un dia diferent i divertit que va permetre sense 

cap dubte, que l´alumne aprenguera jugant i interactuant  

amb els seus/es mestres i companys/es, a través d´activitats 

lúdiques i constructives.

Esperem i confiem que aquest curs es desenvolupe amb 

total normalitat i que l´alumnat estime i tinga cura de l´escola, 

la seua escola, l´escola de tots.

Ceip Real Blanc
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Afama celebra la diada mundial de l’Alzheimer 2017

A
FAMA reivindica la importància de la persona que 

hi ha darrere d'un diagnòstic d'Alzheimer en el Dia 

Mundial de l'Alzheimer, que enguany porta per lema 

“Seguisc sent jo”. A més, vol contribuir en la societat a fer 

veure la necessitat de canviar mentalitats, actituds, aptituds, 

maneres de treballar, d'enfocar el problema, de comunicar-

se amb les persones afectades. D'aquesta manera es pretén 

que la persona amb Alzheimer, no el malalt o el pacient, 

ha de ser protagonista en la definició de les atencions que 

espera en tots els àmbits de la seua vida quotidiana, tant 

el familiar com el social, laboral o sociosanitari. Aquestes 

reivindicacions s'emmarquen dins de les activitats i la 

campanya que es realitza amb motiu del Dia Mundial de 

l'Alzheimer que es commemora el 21 de setembre. Enguany, 

AFAMA ha preparat una sèrie d'activitats que descriure’m 

a continuació.

El dia 14 es va eixir al mercat amb la seva taula informativa 

i petitòria on, a més a més, hi havia tota una exposició de 

manualitats i detalls per vendre. Per la vesprada, vam gaudir 

del concert “Festes i tradicions de Cocentaina” a càrrec de 

la rondalla la “Lira de Muro”, a qui volem aprofitar i mostrar 

el nostre agraïment per la seua desinteressada col·laboració. 

El dimarts 19 de setembre, es va celebrar una missa 

en honor als nostres difunts, que permet   solidaritzant-se 

amb les famílies dels usuaris i usuàries, oferint-los un bonic 

recordatori. 

El dijous 21 de setembre, membres de la Junta Directiva 

van acudir a Valencia a  l’acte d’entrega dels premis 

“Federació 2016”, en els quals em estat nominats. Malgrat 

que no l’hem pogut aconseguir, seguirem treballant de 

valent. A les 6 de la vesprada, al Centre Social “Real 

Blanc”, es va celebrar l’acte institucional per commemorar 

la diada mundial de l’Alzheimer, on va tindre lloc la lectura 

del manifest per part del president d’AFAMA, José Antonio 

Terol Hilario, i la solta dels globus verts que simbolitza la unió 

de totes les AFAS (ja que s’organitza a nivell autonòmic a 

les 37 associacions de la comunitat valenciana), així com 

l'esperança que totes les reivindicacions siguen escoltades. 

A continuació al saló d’actes, Mª Nieves Carricondo 

Alcaraz,  Llicenciada en Tecnologia d’Aliments, diplomada 

en Nutrició i Dietètica, Coach Nutricional i Personal, va fer 

una xerrada molt profitosa baix el títol “L’alimentació en la 

malaltia d’Alzheimer”. Seguidament, Mireia Estepa Olcina, 
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Alcaldessa de Cocentaina i Regidora de Benestar Social, 

va ser l’encarregada de presentar la setena edició de la 

revista, i per finalitzar i tancar l’acte es va lliurar el Premi 

a la Col·laboració 2017. Iniciativa que AFAMA Cocentaina 

otorga cada any per reconèixer la solidaritat i el bon fer a 

persones i entitats compromeses amb l’Alzheimer i amb 

AFAMA. En aquesta quarta edició, José Antonio Terol, va ser 

l’encarregat de fer l’entrega als professionals que conformen 

Radio Cocentaina i Revista el Comtat. José Antonio, en nom 

de tota la entitat els va agrair la seva disposició, participació i 

compromís. Per la seva part, el director Paco Gadea va voler 

mostrar el seu agraïment. 

El dissabte 23 de setembre, va tenir lloc l’actuació d’un 

dels millors mentalistes d’Espanya, Toni Bright. Que va 

aconseguir amb els diversos trucs de magia de la ment 

deixar a tots els assistents, tan xiquets com adults perplexos. 

AFAMA agraeix l’assistencia i col·laboració de tots/es els que 

ens van acompanyar.

El dilluns 25, es va projectar al Saló d’Actes del Centre 

Social la pel·lícula “El Diario de Noa”. I per finalitzar, el dia 26 

es va realitzar el viatge d’oci i convivència a Oriola, gràcies a 

la subvenció que ens concedeix la Diputació d’Alacant, en el 

qual 32 persones van visitar diversos monuments i museus 

característics, gaudint d’un dia magnífic. 

No és tracta d’oblidar, sinó de recordar...
gràcies Afama Cocentaina

perquè amb vosaltres... “seguisc sent jo”

Equip de Ràdio Cocentaina. La veu del Comtat i 
revista Cocentaina. El Comtat
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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.

Departament Benestar Social

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.

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

S
eguim valorant l'esport (tennis taula) per a la superació 

i dinamisme. El passat 9 de setembre vam organitzar 

el Campionat Tennis Mesa Decathlon Cocentaina- 

Discapacitat Intel·lectual, amb les modalitat adaptada i 

habilitats, va ser en l'expositor de Decathlon.

Agraïm a Decathlon el patrocini, per cedir-nos les seues 

instal·lacions i per tot el que ens han aportat; a l'Ajuntament 

de Cocentaina per la seua col·laboració i als grups de 

Cepivall i CTT Ontinyent per la seua ajuda i la seua presència.

Tribuna de Trofeus:

- Modalitat Adaptada :1º- Enrique Gandia (CTT Ontinyent) 

2º- Bea Fita (Cepivall) semifinalista- Victor Cubells(Cepivall)

semifinalista-Ricardo Segui (Cepivall).

-Modalitat Habilitats: 1º-Matias Blasco (Cepivall) 2º-Juan 

Sanchez (il·lusiona´t) semifinalista-Luis Prats (il·lusiona´t) 

semifinalista-Alan Sanjuan (il·lusiona´t).

Trofeus a la Constància: To Moscardo (Cepivall), Aure 

Catala (il·lusiona´t). 

Medalles als participants restants: Jorge Javaloyes 

(Cepivall), Saray Navarro (il·lusiona´t), Sam Morley 

(il·lusiona´t),Ivan Borrell (il·lusiona´t).

Hem repartit el nou cartell per a la Campanya de 

Recollida de Tapons que es farà per aconseguir una Grua 

de Mobilització per a un membre de la nostra associació. 

Hem publicat en el nostre mur de facebook un llistat amb 

tots els punts de recollida de taps, per a qualsevol consulta 

contacten amb nosaltres.
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Cocentaina serà l’escenari de l’etapa reina de la Volta 
Ciclista a la Comunitat Valenciana 2018

E
ntre el 31 de gener i el 4 de febrer es celebra la 69a 

edició de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana 

Gran Premi Banc Sabadell. Una cita que any rere any 

va consolidant-se com una de les proves més importants 

a nivell estatal i que reuneix a equips i ciclistes de nivell 

internacional. En aquest 2018 la localitat de Cocentaina 

serà un dels principals escenaris i atractius d'aquesta Volta 

Ciclista, ja que serà precisament ací on es celebre l'etapa 

reina de la competició, que culminarà al conegut com l'Alt 

de les Canteres.

Saül Botella, regidor d'Esports de l'Ajuntament de 

Cocentaina, s'ha mostrat molt emocionat per poder fer ja 

aquest anunci en el qual porten alguns mesos treballant de 

forma conjunta amb l'organització. “És tot un honor per a 

Cocentaina ser pas i acollir la Volta Ciclista a la Comunitat 

Valenciana Gran Premi Banc Sabadell, però a més fent-ho 

amb l'etapa reina i finalitzant a l'Alt de les Canteres és molt 

emocionant. Aquesta etapa rememorarà velles jornades 

d'aquesta mateixa Volta, tindrà cert punt de nostàlgia per 

als amants de les dues rodes”, avança el regidor contestà.

La Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana eixirà des de 

Castelló el 31 de gener, passarà per la província d'Alacant 

i culminarà a la ciutat de València amb una gran festa del 

ciclisme el 4 de febrer. Aquesta competició està aconseguint 

ressorgir els últims anys. Després d'haver estat 8 anys sense 

celebrar-se tornava l'any 2016 en la seua 67a edició amb 

la victòria de l'iberut Rubén Plaza. Moltes altres primeres 

figures del ciclisme figuren entre el seu palmarès, com ara 

el mateix contestà Vicent Belda (any 1979), però també 

altres de l'era moderna com Alex Zülle, Laurent Jalabert, 

Vionoukorov, Abraham Olano o Alejandro Valverde.

L'ex-ciclista valencià i director d'aquesta Volta, Ángel 

Casero (guanyador de la Volta a Espanya l'any 2001), 

destaca l’interès de grans equips per participar, així com 

la presència de grans ciclistes de prestigi internacional 

com -molt possiblement- Nairo Quintana, guanyador de la 

passada edició. Prendran eixida un màxim de 25 equips, 

entre els quals hi haurà un total de 12 formacions de 

World Tour. Tant des de l'organització com des de totes les 

administracions que prenen part de la mateixa estan posant 

tots els esforços perquè aquesta Volta Ciclista a la Comunitat 

Valenciana Gran Premi Banc Sabadell vaja augmentant el 

seu prestigi i puga formar part, en pocs anys, de la categoria 

World Tour.

La cadena de televisió Eurosport retransmetrà la competició 

en vora 60 països d'arreu del món, el que significarà un gran 

impacte i difusió per al poble de Cocentaina.

Saül Botella, regidor d'Esports, reiterava el compromís 

de l'equip de Govern contestà per “promoure el ciclisme 

a Cocentaina i poder optar a ser un referent internacional 

en aquesta disciplina. Per això, i des de ja fa alguns anys, 

estem treballant des de la base. Som terra de ciclistes i així 

volem que continue sent”.

Per la seua banda, l'alcaldessa de Cocentaina Mireia 

Estepa destacava la repercussió en termes “econòmics 

i socials” que suposa per a un municipi d'aquestes 

característiques comptar amb una prova d'aquesta 

magnitud. “Per la part que ens toca anem a treballar de 

valent per garantir que aquesta etapa es desenvolupe sense 

problemes i tots puguem gaudir d'una gran jornada de 

ciclisme. Volem garantir que tant esportistes com aficionats 

a aquest esport troben en Cocentaina un poble acollidor i 

amant del ciclisme”, concloïa l'alcaldessa contestana.

Classificació CD Contestano. Temporada 2017-2018
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El ciclista contestà Rafa Valls fitxa pel Movistar Team

M
ovistar Team segueix configurant la seua plantilla 

per a 2018 i després de les incorporacions ja 

confirmades de Mikel Landa, Jaime Rosón i Jaime 

Castrillo i el argentí Eduardo Sepúlveda confirma l'arribada 

de Rafa Valls (Lotto-Soudal).

L'escalador contestà (1987) complirà en l'esquadra 

telefònica la seua desena campanya en la màxima categoria 

i torna així a un equip espanyol després de cobrir els sis 

últims anys de la seua trajectòria en equips d'Holanda 

(Vacansoleil), Itàlia (Lampre) i Bèlgica (Lotto). Llastrat 

sempre per les lesions, Valls ha corregut dos Giros, dues 

Voltes i quatre Tours de França, carrera en la qual, en la 

seua estrena en 2010, va estar a punt de guanyar la primera 

etapa de muntanya, amb final en Els Rousses, en la qual 

solament va ser superat per Chavanel.

Rafa Valls arriba a l'equip telefònic per a aportar la seua 

experiència en les etapes de muntanya i en les carreres 

d'una setmana. Vencedor d'una etapa del Tour de Sant Luis 

en 2010 i de l'etapa regna i la classificació general del Tour 

d'Oman en 2015 per davant de Van Garderen i Valverde, 

les dues últimes campanyes de Valls han sigut un calvari de 

lesions. L'última, una fractura de cadera que li va impedir 

competir en la passada Volta a Espanya, el seu gran objectiu 

d'una temporada en la qual va concloure 7º la general del 

Tour Down Under i 10º en la del Critérium du Dauphiné.

Valls ha reconegut estar "molt feliç amb l'oportunitat de 

poder unir-me a un gran equip com Movistar després de 

dos anys en els quals les coses no m'ha eixit bé".

Ana Micó Llavori, una jove promesa contestana en la 
gimnàstica rítmica

L
a jove contestana Ana Meiwei Llavori Savall ha iniciat 

aquesta temporada 2017-2018 aconseguint diversos 

pòdiums.  La gimnasta del club Sant Jordi d’Alcoi es 

troba a les portes del campionat nacional (es disputarà ara 

al mes de novembre) i acudeix al certamen amb molt bones 

premisses.

El camí no ha estat gens fàcil, són moltes hores 

d’entrenament, de dilluns a dilluns i sense parar per 

aconseguir realitzar els exercicis perfectes. La seua germana 

Esther ens diu que Ana és una personeta molt sacrificà, molt 

constant i molt amable…no ho dubtem perquè l’esforç que 

està realitzant està donant el seu fruïts en forma de pòdiums.

Recolzada en tot moment per la seua família (sobretot 

pels seus pares que l’acompanyen allà on participa), Ana 

Micó va aconseguir la medalla de plata en la Copa Base i ja 

en Almussafes on es va celebrar el campionat autonòmic 

classificatori per a la fase Nacional, Ana Micó va quedar 

subcampiona aconseguit el passe a Nacional en la categoria 

de cadet i fent un exemplar exercici amb cinta.

Com els dèiem, Ana està preparant-se per acudir al 

campionat nacional, serà el 22 de novembre a Alacant.

Des d’aquestes pàgines de la revista Cocentaina el Comtat 

li desitgem molta sort a Ana Micó i li agraïm la visita que ens 

va fer als nostres estudis i el detall que ens va fer arribar...

un luxe poder comptar amb tu i compartir els teus triomfs. 

Enhorabona Ana i gràcies!!!
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Centre Excursionista Contestà

E
l passat 5 de setembre, el nostre company Julio 

Pascual Pascual, en companyia del seu cunyat Raul 

Insa Boronat, el seu nebot Marc Insa Sellés, l'australià 

Russell Merz i el xerpa local Raj Airey, van culminar el pic 

de KANG YATSE (6100 m) a Ladakh, situat al Tibet geogràfic 

i cultural, i enclavat en l'extrem nord-est de l'Índia entre 

l'Himàlaia i el Karakorum. Les vistes des del cim són una 

de les millors del HIMÀLAIA indi, ens comentava Julio. Sens 

dubte, una notícia que ens complau comunicar-vos i dedicar 

unes línies per felicitar a tota l'expedició. Enhorabona Julio !!!

Per altra banda, i després de les merescudes vacances 

estivals, hem començat la marxeta carregats d'energia:

El passat 3 de setembre, per començar vam patejar LA 

MARIOLA de Bocairent, el dissabte 9 de setembre, vam 

fer la tradicional EXCURSIÓ A LA PLATJA i DINAR DE 

GERMANOR, aquest any per la SERRA SEGARIA, una 

vegada acabada la boniqueta ruta, vam anar direcció a 

Dénia, on vam aprofitar per a pegar- nos un bon bany i 

després pegar un mosset. A més, el passat 17 de setembre 

vam realitzar la MARXA INTERCOMARCAL organitzada pels 

companys del CE PENYA ROJA de Banyeres de Mariola, on 

vam comptar amb una bona presència de parroquians. A 

més, volem aprofitar aquestes linies per a recordar- vos que 

estem confeccionat el nou CALENDARI D´ACTIVITATS 2018, 

per la qual cosa, volem fer participe a tots els socis, amics i 

participants. Ja sabeu que la nostra seu (c/ Pare Balaguer, 

3) està oberta dilluns i divendres, de les 20: 00 h fins a les

21: 30 h, vos esperem per a que aporteu les vostres rutes, 

hi ha de temps fins a final d´octubre. Gràcies !!!

També volem recalcar, que fins a final d´any ens queden 

dos boniques EXCURSIONS INFANTILS, activitat per a tota 

la família, i que vos esperem igualment.

Valoració positiva de l’estiu esportiu

D
es de la regidoria d’esports de l’ajuntament de 

Cocentaina, es fa una valoració molt positiva del que 

ha sigut la temporada d’estiu 2017 al poliesportiu 

municipal pel que fa al transcórrer del que ha significat 

aquest període de piscina.

En quant als números que s’han estat registrant amb totes 

les diferents activitats que s’han realitzat, podem destacar 

l’increment d’alumnat en l’escola de permanència en al 

voltant de 15 xiquets i xiquetes més que l’any anterior. 

Podem dir que portem mantenint els números d’alumnes 

inscrits dels últims anys, tenint quasi 400 matriculats en total 

entre escoles de permanència i escoles esportives d’estiu.

En quant a la piscina municipal, aquest estiu hem superat 

els 1400 carnets de piscina, sent el gros d’aquestos el carnet 

familiar amb més de 350, seguit del carnet de major de 18 anys 

amb 226 carnets i per últim 117 carnets de menors de 18 anys.

Pel que fa a les entrades i bons, les entrades de menor 

d’edat han estat en 2385 i les entrades de major d’edat 

han sigut de 1795 entrades. En quant als bons fan un total 

de 229 bons sumant els de majors d’edat i menors d’edat.

Totes aquestes dades referents a les entrades i carnets de la 

piscina, junt als accessos registrats d’aquestos carnets, que 

sumen més de 23000 durant el període de l’10 de juny fins el 

03 de setembre, ens mostren la gran afluència d’usuaris que 

ha tingut durant tot l’estiu la piscina municipal de Cocentaina.

Sumat a tot açò no podem oblidar tant els campus 

esportius realitzats al poliesportiu, campus d’hoquei, de 

futbol, futbol sala,..., com tots els actes i activitats de 

diferents associacions del poble que ens han visitat al llarg 

d’aquesta temporada d’estiu.

Podem dir que gràcies a aquestes dades que ens 

facilita el programa de gestió del poliesportiu, veiem amb 

resultats objectius, que l’activitat i l’afluència de gent a les 

instal·lacions del poliesportiu és constant i d’un número 

molt important i considerable per tindre en compte, per això 

des de la regidoria d’esports i l’ajuntament de Cocentaina 

treballem i seguirem treballant per tota aquesta gent i per a 

poder incrementar aquestos números donant el servei que 

els usuaris necessiten i es mereixen. 

Regidoria d’esports Ajuntament de Cocentaina
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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.

EUFRASIA (Euphrasia officinalis)

Floració a partir del mes de maig. Es recol·lecta 
a principis del mes de juny en plena floració.

Es reconeix per les seues fulletes serrades i per 
les floretes blanques amb línies blaves o violàcies, 
i amb alguna taqueta groga.

La primera vegada que vaig recol·lectar aquesta 
planta era un día del mes de juny, quan estava 
esmorzant a la font del Pouet al costat del meu 
oncle Juanito el 19, i Tomaset Blanquer. La vaig 
trobar per indicació del meu oncle una vegada 
passada la font del Pouet, en les roques de la part 
dreta que puges a l’alt de Montcabrer.

Tomaset Blanquer em va dir que havia sentit 
parlar moltes vegades d’aquesta herba, per les 
virtuts excel·lents que té per a guarir malalties de la 
vista, però no l’havia vista mai. Les persones majors 
sempre l’han utilitzada per a les inflamacions dels 
ulls. La camamirla, el timó o el rabet de gat també 
són excel·lents per a aquest menester.

Les infusions per a dur a terme els col·liris, s’han 
de preparar cada vegada que es realitze aquesta 
cura, i utilitzar gases estèrils per a evitar infeccions.

REMEI CASOLÀ:

És una herba molt efectiva per a les malalties 
dels ulls, sobretot per a rentar-los quan estan 
lleganyosos o inflamats, com també per a la 
conjuntivitis. 

La preparació es realitza amb una infusió de la 
planta.
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DEPRESIÓN INFANTIL

S
egún los datos de recientes investigaciones 1 niño de 

cada 100 y 1 de cada 33 adolescentes sufren depresión. 

El problema más grave es que solo un 25% de los niños y 

adolescentes con depresión son diagnosticados y tratados. Un 

porcentaje tan bajo es la consecuencia de que muchas veces 

los adultos le restamos importancia, lo ignoramos o incluso se 

producen diagnósticos erróneos. Un diagnóstico erróneo habitual 

es el que se da cuando se diagnostica TDAH (Trastorno por Déficit 

de Atención e Hipertactividad) en vez de depresión.

La sintomatología depresiva sale a la luz porque el niño se 

siente vulnerable, no tiene las suficientes habilidades sociales, 

emocionales o cognitivas y ante una situación que puede percibir 

como de alta exigencia, puede sentirse incapaz de responder y 

quedar bloqueado. Todo ello generará una fuerte carga de estrés 

y una cadena de emociones negativas, como tristeza, falta de 

sentido, inutilidad, fragilidad, irritabilidad, vacío, etc.

Sin embargo, desde la tristeza hasta el trastorno depresivo hay 

un amplio espectro. La tristeza, la ansiedad, la hostilidad y la ira 

son emociones normales, adaptativas y entendibles, necesarias en 

ciertos momentos y que pueden traducirse en conductas.  No son 

emociones perjudiciales en sí ya que nos ayudan a adaptarnos a lo 

que ocurre en nuestro entorno, por lo tanto, no hay que patologizar 

las emociones. Todos los niños y adolescentes están tristes en 

alguna ocasión, incluso han llegado ha experimentar síntomas de 

depresión, pero un trastorno depresivo es mucho más que eso.

Es importante saber distinguir entre tristeza y una posible 

depresión infantil. Para ello tendremos en cuenta la frecuencia, 

intensidad y duración de las conductas, así como el malestar 

del menor, cómo interfiere en su rutina diaria y los siguientes 

síntomas: irritabilidad y enfado, poco apetito, problemas para 

dormir, agitación y síntomas psicofisiológicos o motores.

En la depresión infantil es frecuente el enfado y la irritabilidad, 

mientras que en los adultos suelen predominar la tristeza y el 

desconsuelo. Otro síntoma diferente en niños es la agitación. En 

el caso de los adultos con depresión se produce enlentecimiento 

motor y mental, mientras que en los menores es habitual una 

mayor activación (de ahí en parte la confusión en el diagnostico 

con el TDHA). Debido a este cambio de sintomatología, la 

depresión infantil pasa desapercibida o se confunde con otro tipo 

de problemas de conducta.

Muchos niños llegan a consulta porque no tienen ganas de hacer 

cosas, están muy irritables, enfadados, presentan somatizaciones 

(dolores de cabeza, dolores de barriga, vómitos, diarreas, etc.). La 

información más fiable que podemos obtener en referencia a sus 

pensamientos y emociones va a ser a través del propio menor. Los 

adultos de su entorno, en cambio, podrán informar mejor sobre las 

conductas observables en momentos específicos.

Podemos reconocer la depresión infantil atendiendo a estos 

criterios (del Barrio, 2000)

1. Alteraciones en la forma de ser y comportarse, estando

presente la tristeza y la falta de disfrute de la vida: así, niños antes 

alegres, aparecen tristes, niños muy activos se muestran pasivos…

2. Cambio en funciones vitales: se pasa a dormir o en exceso o

muy poco, y de forma irregular, se come o mucho más o mucho 

menos que habitualmente, aparecen muchas quejas de dolores 

corporales, está más cansado, cambia de peso en poco tiempo.

3. Cambio en las funciones mentales: se vuelve más olvidadizo,

está muy desconcentrado, baja su rendimiento escolar.

Estos criterios se dan en su totalidad o en gran parte, 

manteniéndose durante un periodo de tiempo largo (más de seis 

meses).

Desde las intervenciones psicológicas el objetivo es abordar 

los factores de riesgo y las conductas problemáticas que se 

encuentran asociadas a la depresión del menor. La intervención 

abarca al menor, su familia y su entorno. Con el niño o adolescente 

se trabajan diferentes habilidades de afrontamiento del estrés, 

solución de problemas y expresión de emociones. Se busca 

cambiar sus pensamientos automáticos negativos por otros 

más adecuados para manejar sus posibles carencias afectivas y 

sociales. 

A los padres se les da pautas para que puedan manejar las 

conductas de sus hijos, fomentar la escucha empática, controlar la 

ira, evitar la conflictividad, comunicar los mensajes y sentimientos 

de forma efectiva, aprender a tomar decisiones, solucionar 

conflictos y cambiar formas de interaccionar entre los miembros 

de la familia.

En la prevención de la depresión en menores es esencial que esté 

presente la incondicionalidad del amor. Nunca debemos supeditar 

el cariño a una acción o característica concreta del niño. Es bueno 

que el amor sea percibido como incondicional, como un vínculo 

que sobrevivirá a cualquier circunstancia que se dé. Además 

tienen que estar presentes unas normas razonables y aplicadas 

de manera coherente, el refuerzo de conductas adecuadas, la 

demora de recompensas, trabajar la motivación intrínseca, no ceder 

en procesos de coerción y establecer una buena comunicación.

Cuando hablamos de depresión infantil hablamos de un trastorno 

que tiene los mismos criterios diagnósticos que en la edad adulta, 

aunque presenta sus rasgos específicos. No se trata por tanto de 

momentos en que nuestro hijo, por una u otra razón, está más 

triste o alterado, sino que se trata de un problema que adquiere 

una prolongación en el tiempo mayor de lo que sería habitual.

Desde el momento en que unos padres tengan la sospecha 

de que su hijo pueda estar teniendo este trastorno, lo primero es 

acudir a un especialista ya que es fundamental la realización de 

un diagnóstico exacto y el tratamiento precoz para acabar con la 

depresión cuanto antes.
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BELÉN COMPANY Psicologa i Terapeuta Gestalt: Infantil, adolescents i adults

Reflexiones Sentidas

Ú
ltimamente, y coincidiendo con los meses de verano 
y las vacaciones escolares, me he encontrado con 
algunos grupos de chavales y chavalas, que paseaban 

por distintos barrios del pueblo.
En casi todas estas ocasiones, he sentido un profundo 

sentimiento de tristeza, al tiempo que una necesidad 
ingente de contribuir a un cambio que creo importante 
para recuperar una sociedad fuerte en valores, compasiva, 
empática, tolerante, y donde el amor, sea la semilla del 
aprendizaje y el crecimiento vital de niños y jóvenes.

Voy a contar las escenas que mejor recuerdo, por ser las 
que más me han impactado:

Voy paseando y veo un grupo de chicos, imagino que no 
tienen más de 11 años. Uno de ellos, lleva un móvil en la 
mano, y está mandando un mensaje de audio a un chica, 
supuestamente por el contenido del mensaje: “Eres una 
puta, puta!”

Esto es lo que recuerdo, pero el mensaje me resultó mucho 
más impactante no solamente por el contenido, sino también 
por el tono, y el nivel de agresividad que observé.

En otra ocasión había un grupo de chicos y chicas de 
alrededor de 13 años sentados en un banco, yo paseaba y 
delante de mi había una pareja de personas rondando los 
60. Una de las chicas empezó a caminar detrás del hombre,
haciendo burla de la forma en que éste se desplazaba.

Se me encogió el alma, y dudé en preguntarle, que es lo 
que la llevaba a actuar de esta forma, pero finalmente decidí 
no hacerlo, y me di cuenta de que en ocasiones conecto con 
una parte de mí que siente que es inútil aportar mi opinión 
o mi reacción, ante semejante falta de respeto. ¿Acaso va
a respetarme a mí?

Imagino que algunos adultos, padres, profesores, quizás 
sienten lo mismo que yo sentí en este momento, una mezcla 
de tristeza, impotencia y pesimismo.

Pero creo importante transitar esta actitud, y centrar 
nuestra energía en un cambio saludable para todos. Por eso 
me he motivado a escribir sobre esto, sin más intención, que 
invitar a la reflexión y compartir mi experiencia, no solamente 
como psicóloga, sino como persona.

Cada vez, veo más casos, en que los padres se sienten 
desbordados en la tarea de poner límites a algunas 
conductas de sus hijos. 

Normalmente acuden a consulta cuando la situación les 
sobrepasa emocionalmente. Y entonces, el problema ya 
está muy arraigado, pues el resultado de estas conductas 
agresivas o negativistas, es consecuencia de largos periodos 

en que no se han regulado.
Esto suele ocurrir por varios motivos, y no hay una sola 

causa. Las experiencias que contribuyen a estos desenlaces, 
son tan diversas como lo son cada niño y cada familia.

Pero si hay algunos aspectos que observo, y que me 
atrevería a decir que son comunes, quizás a la sociedad 
que estamos creando.

límites sanos, cada quien, a su manera, y quizás este artículo 
si es leído por padres, puedan reflexionar sobre este aspecto 
y sus miedos o dificultades al respecto.

posesiones materiales, nuevas tecnologías, competencia en 
habilidades, y rivalidades. A veces, fruto de la necesidad 
de evitarles cualquier frustración. Sin frustración no hay 
crecimiento, no hay esfuerzo, intentos, satisfacción por los 
logros, ni aprendizaje. Cuando seas adultos, van a chocar 
con una realidad, que no es la que tratamos de transmitirles, 
pues la vida, si por algo se caracteriza, es por estar cargada 
de aprendizajes.

de ellas en muchos casos por no saber cómo limitarlas y 
ahorrarnos conflictos a corto plazo, que serán mucho más 
grandes a largo plazo.

familia, observando muchas veces como cada miembro 
crea su propia isla dentro del sistema.

esfuerzo, que no nos permite valorar nuestros logros.

Defenderlos, en lugar de reflexionar junto a ellos y fomentar 
la responsabilidad y conductas proactivas.

invertido en redes sociales.
Creo que educar a las futuras generaciones en valores, 

es responsabilidad de todos, y también creo que es cada 
vez un reto más complicado sobre todo en el contexto de la 
sociedad virtual que habitamos.

Invito a reflexionar sobre cómo nos estamos relacionando, 
y a practicar cada vez más el diálogo en familia, la 
meditación, que nos permite conectar con la compasión y 
el amor, la solidaridad. Invito a compartir actividades que 
fomentes estas virtudes humanas, y también a escuchar a 
nuestros sabios, a la gente mayor, a los abuelos, y recuperar 
el valor de la vida real.
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Enfermedad de Alzheimer

E
l pasado 21 de septiembre tuve la oportunidad de 
participar en las jornadas llevadas a cabo por la 
asociación de Alzheimer AFAMA de Cocentaina.

Tras la lectura del manifiesto y la suelta de globos 
intenté dar el apoyo a los familiares de personas que 
padecen esta enfermedad de la mejor manera que sé 
hacer, dando mi aportación en cuestión de consejos 
alimentarios.

Mi experiencia fue gratificante y llevada a cabo desde 
el sentido común, el apoyo y valorando la importancia 
de la figura del cuidador.

Todos, de una manera u otra, conocemos la 
enfermedad, en la calle podemos escuchar sobre la 
enfermedad o ver como personas que la padecen se 
transforman en personas totalmente deferentes a lo 
que eran.

La degeneración del tejido cerebral producido por la 
enfermedad ocasiona problemas relacionados con el 
memoria, el pensamiento y el comportamiento, dando 
como resultado trastornos de personalidad, de humor, 
de afecto, cambios neurodegenerativos y psicomotores. 
La persona no volverá a ser la misma y la enfermedad 
le acompañará el resto de su vida. 

Sólo los que lo padecen y los familiares que les 
rodean pueden llegar a saber la magnitud de la 
enfermedad. En nuestras manos está la prevención, 
no existe estudio científico convincente que nos 
asegure evitar padecer la enfermedad manteniendo 
unas buenas prácticas alimentarias y de vida, pero, 
no está de más que pongamos nuestro granito de 
arena a favor de nuestra salud. Al fin y al cabo, en la 
degeneración de células cerebrales están implicados 
mecanismos de oxidación, si le proporcionamos 
sustancias que mitiguen estas acciones seguro que 
sumará a nuestro favor. De esta manera, haz lo posible 
por llevar una alimentación mediterránea de verdad, 
en la que estén presentes los vegetales, las frutas, las 
legumbres, los cereales integrales, el pescado azul, 
las grasas saludables vegetales (aceite de oliva virgen 
extra, aguacate, frutos secos y semillas oleaginosas), 
modera el consumo de carne, evita el consumo de 

alimentos procesados; mantén un estilo de vida 
saludable en el que esté presente la actividad física, 
el consumo adecuado de agua, disminuye los niveles 
de estrés, evita el consumo de tóxicos como el tabaco 
y el alcohol y, proporciona a tu organismo el alimento 
que necesite sin sobrealimentarlo. Ten claro que todo 
en medida está bien.

El cuidador es la figura más importante de la 
enfermedad. El cuidador es ese familiar que no en 
pocas ocasiones, renunciando a "todo", se entrega en 
cuerpo y alma a la labor más noble del ser humano, 
el cuidado de otro ser humano.

El cuidador debe saber derivar alguna de las 
actividades del cuidado del  enfermo, el cuidador es 
una persona con necesidades que debe cubrir para 
continuar con esta ardua tarea.

Si como lector te sientes identificado, sólo te pido 
que, cuides tu rol personal. Quiero, que te quede 
bien claro, que si tú no estás bien a nivel mental, 
emocional y físico, ni el enfermo, ni tu familia, ni tu 
alrededor estará bien. Tendrás que soportar momentos 
de ansiedad, de preocupación, de carga..., por lo que 
tienes que llevar tu energía vital al máximo nivel. No 
permitas llevar el estrés como compañero de vida, 
porque tarde o temprano aparecerá el síndrome del 
cuidador fatigado.

Cuida tu alimentación, cuida tu físico realizando 
actividad física, realiza acciones que te hagan sentir 
bien. Recuerda, tu eres la principal figura en esta 
película. 

Descansa en los facultativos expertos en la materia. 
Ver como se deteriora esa persona querida es un 
peso demasiado grande para llevarlo sólo. Pregunta, 
asesórate y recibe apoyo de profesionales y de las 
asociaciones dedicadas a esta enfermedad.

Encuentra técnicas para mejorar tu actitud, 
simplemente, aunque en los momentos más difíciles 
cueste muchísimo, dibuja una sonrisa en tu rostro y 
observa que pasa a tu alrededor. Hazlo, fuerza una 
expresión de sonrisa en tu cara y cuéntame.
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LOLY LUNA BOTELLA / Terapeuta holística, coach personal y grupal

LA VALORACIÓN DE UNO MISM@

M
e gustaría con estás letras hacer un llamamiento a 

la Mujer y al hombre que se subestima e invitarlos 

a que se Valoren y Amen.

Sabemos que hay pensamientos de toda clase y educación 

o moral otras tantas. El problema es que siempre olvidamos

la parte energética del ser humano, esa que no se ve y que 

todos percibimos de los demás. 

Cuando te encuentras con una persona que está triste, 

casi captas su tristeza, o si está enfadada, es posible 

que incluso te transmita su enfado. Esto sucede porque 

captamos la energía del otro, de la misma forma, cuando 

entramos en un lugar donde la persona es Paz, salimos del 

sitio totalmente relajados.

Bien, os cuento esto, porque con las parejas, con los 

compañeros de trabajo, vecinos, etc. no es menos, quizás 

al contrario, ocurre incluso más.

Las personas, somos energía, y esa energía la transmitimos 

por doquier. Si tu estás triste, por mucho que lo intentes 

disimular, siempre habrá alguien que capte tu tristeza, si 

estás enfadad@, si sientes miedo…seguro que alguna vez 

alguien te ha dicho, oye qué te pasa? E incluso puede que 

te hayas extrañado de que lo haya notado, con lo bien que 

estabas disimulando. Otras veces igual te has preguntado 

por ejemplo: Por qué justamente se meten conmigo por mi 

miedo con tanta gente que hay que no le molesta?, pues 

precisamente por esto, porque tu estás transmitiendo una 

energía de miedo, a pesar de que tu creas que no. La persona 

que se mete contigo, seguramente no es consciente de que 

te está haciendo daño, solo se deja llevar por su instinto y su 

instinto le dice que tu eres el débil en ese aspecto.

Lo mismo ocurre con las personas que se sienten débiles 

respecto a autoestima o desamor hacia si mismas. No voy a 

hablar solo de la mujer, porque me consta que hay hombres 

que también les ocurre.

Sé que me meto en un terreno difícil y que no es la solución 

definitiva al problema, pues hay muchos factores a tratar en 

el tema de la auto estima, como educación, sociedad, etc., 

pero también sé que un pequeño paso puede cambiar un 

mundo. Por lo menos tu mundo. Nada más y nada menos.

Por qué crees que siempre te encuentras en la vida con 

personas que te hacen daño?, no creo que el karma exista 

como lo pintan, por lo tanto…es porque  estás siendo un 

blanco fácil, tal vez no te sientes valorad@, quizás no te 

sientes atractiv@, o puede que te sientas de total bajón 

desde hace un tiempo. 

Estos factores son muy importantes a la hora de conocer 

gente, pues como decía más arriba, las personas no son 

conscientes de lo que les ocurre, pero emites una energía 

que te hace ser un imán para una mujer vengativa por 

ejemplo, o para un hombre machista…por poner ejemplos.

Tu falta de Amor hacia a ti mism@, tu falta de confianza 

o valorización de ti hacia ti, es lo que está llamando a gritos

a personas que van a hacer de tu vida un infierno. Estas 

personas suelen tener una carencia a su vez y necesitan 

sentirse realizad@s a partir de hundir a los demás. Su 

fortaleza y su bien-estar parten de sentir que dominan, 

consideran su punto de vista el correcto y buscan personas 

para sus relaciones o amistades con las que puedan ejercer 

el poder que necesitan.

Desde el mismo momento en que tu te valoras, sabes 

quien eres, te Amas, aceptas y respetas. Este tipo de 

persona no tiene cabida en tu vida. Primero porque dejas 

de emitir esa energía y por ende, dejan de acercarse a ti y 

segundo porque desde el minuto 1, ya nunca más vuelves 

a permitir que nadie te infravalore, ni te subestime, ni te 

diga una palabra fuera de lugar…no necesariamente para 

que te tengas que enfrentar, sencillamente porque NO LO 

CREES y no creerlo, es hacer que no exista ni en ti, ni en 

el resto hacia ti.

Valorarse no es cambiar, la autoestima sube cuando te 

conoces, sabes qué puntos fuertes tienes y qué puntos 

débiles, medido por la sociedad en este caso, y sacas partido 

de tus debilidades tanto como de tu fortaleza. Conocerse es 

en si la herramienta más poderosa que tiene el ser humano 

para relacionarse con el resto.

En realidad, no podemos ser lo que no somos y si 

constantemente medimos nuestra valía por el incesante 

bombardeo de lo que se supone debes ser…lo único que 

se consigue es entrar en una espiral de “No llego”, “No 

puedo”, “No sé”. Por contra, si partes de ti mismo valorando 

quién eres, cómo eres…podrás enfrentarte a cada situación 

o persona sin sentirte inferior.

Mujeres, Hombres, Padres, enseñemos a valorarse, 

Amarse y respetarse a uno mism@, porque esa es la base 

del éxito para una sociedad y un mundo sano.

Conciencia.
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

40 SETMANES I UN POC MÉS

J
a sé que estic embarassada. A partir d’ara em cuidaré 

molt més.

El més habitual és que la majoria de les dones quan 

comencen l’embaràs estiguen sanes, i tinguen una correcta 

nutrició. Si això és així, només caldrà posar un poc més 

d’atenció en la dieta.

Pel que fa a l’augment de pes de la mare, aquest estarà al 

voltant d’uns 5 kg, a més del pes del nadó, de la placenta i del 

líquid amniòtic, motiu pel qual la suma puja més o menys a 

uns 10-12 kg al final del període de gestació. 

En l’embaràs, és recomanable que es facen entre 5-6 

menjades al dia en xicotetes quantitats, ja que d’aquesta 

manera s’evitaran molèsties estomacals i baixades de sucre, 

un procés que és molt freqüent en aquesta etapa, donat que 

el fetus requereix contínuament el sucre matern. A més, en el 

cas que es produïsquen nàusees al despertar, prenent alguna 

cosa sòlida i reposant un poc abans d’alçar-se del llit, aquestes 

milloraran. 

En tal d’evitar la cremor, es recomana no menjar en molta 

quantitat, a més de disminuir aliments que tinguen una digestió 

més complicada. D’entre el menjar que serà beneficiós per a 

una embarassada, ja que són de fàcil digestió trobem: aliments 

a la planxa, verdures, fruites i tots els derivats de la llet. 

D’altra banda, els aliments en un alt contingut de fibra, 

ajudaran a combatre el restrenyiment, així com ho farà realitzar 

passejos diaris d’uns 30 minuts. 

-Recomanacions per al menú diari

1.FRUITES: una embarassada ha de prendre almenys 2 o 3

peces de fruita al dia, que estiguen ben rentades o pelades. 

És un aliment clau per a la dieta, donat que conté totes 

les vitamines hidrosolubles que tant la mare com el fetus 

necessiten. Algunes com la fresa, la taronja o el kiwi són riques 

en vitamina C, amb la qual cosa s’afavoreix l’absorció del ferro. 

2.VERDURES I HORTALISSES: són recomanables 2 racions

diàries, ja que ambdues són riques en àcid fòlic. No obstant 

això, cal tindre en compte que alguna d’aquestes dos s’ha de 

prendre crua, donat que amb la cocció de les verdures es poden 

perdre una gran quantitat de sals minerals i vitamines pròpies 

d’aquestes. Un exemple de verdura que es pot prendre crua 

és l’encisam, sense oblidar que sempre ha d’estar ben llavat.  

3.LLEGUMS: cal prendre’n de 2 a 3 vegades per setmana, ja

que aporten molta energia. 

4.OUS: 3-4 per setmana.

5.PA, ARRÒS I PASTA: 4-5 racions al dia, sent preferibles les

variants integrals. En aquest grup també incloem les creïlles 

que contenen hidrats de carboni, fibra, vitamina C i potassi. 

6.CARN I PEIX: es recomana prendre carn 1 vegada al dia,

sent possible substituir-la per peix. A més serà millor si és una 

carn baixa en greix i cuinada a la planxa. D’altra banda, pots 

prendre peix cada dia, siga blanc siga blau. Aquest últim conté 

àcids grassos omega-3 molt beneficiosos per a l’organisme. 

7.EMBOTITS I PATÉS: no és recomanable prendre’ls

diàriament (sols com a excepció), donat que tenen un alt 

contingut en greixos saturats. 

8.SUCRE: és important disminuir el consum d’aquest, tenint

en compte que si prenem fruita, aquesta ja ens n’aportarà. 

9.OLI: millor si és d’oliva i si està cru. Per a cuinar millor fer-ho 

al vapor, a la planxa, al forn o bullit. 

10.FRUITS SECS: el consum d’aquests ha de ser limitat, ja

que també contenen grans quantitats de greix. Tot i això també 

aporten vitamines A, B i E, i sals minerals. 

11.LÍQUIDS: és molt important beure molt, uns 7-8 gots

d’aigua al dia, o també infusions i suc de fruites. L’aigua ajudarà 

a mantenir la pell suau, evita el restrenyiment, allibera toxines 

i redueix el risc d’infeccions d’orina. 

12.LLET I DERIVATS: 2-4 racions al dia. Dins dels derivats

podem trobar el iogurt o el formatge (millor fresc) que es poden 

prendre en la quantitat que es desitge i la llet ½ litre al dia. 

13.CAFEÏNA: evitar el seu consum diari, no sols de café, sinó

també els refrescos de cola, xocolate, té... És un excitant no 

recomanable per a la salut ni de la mare, ni del fill. 

-Conseqüències d’una dieta inadequada per excés/dèficit

1.Excés d’hidrats de carboni: tots els sobrants es transformaran 

en greixos i es depositaran en els llocs menys desitjats. 

2.Dèficit d’hidrats de carboni: el cos els obtindrà de les

proteïnes que conformen l’organisme. A mig termini, es poden 

ressentir els teus músculs. 

3.Excés de proteïnes: els sobrants es transformen en

amoníac, que a la volta es transforma en urea, una substància 

que afecta els renyons. 

4.Dèficit de proteïnes: pot produir una sensació de

cansament.

5.Excés de greix: s’emmagatzema en forma de teixit adipós.

6.Dèficit de greix: si ocorre durant molt de temps, es produirà 

l’esgotament de les reserves. Els greixos tenen funcions 

de protecció d’òrgans, reserva d’energia, la formació de 

membranes cel·lulars...

I RECORDA: durant l’embaràs no has de començar cap dieta 

pel teu compte. 
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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. Dijous: tancat

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: 3- 9- 13- 14- 15- 19- 25- 28- 29-

31 

Dies:  2- 6- 7- 8- 12- 18- 24- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina OCTUBRE

mes. C

ecres

HORARI D’AUTOBUSOS

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17 - 9:17 -15:15 - 19:37  
Dissabtes: 8:52 - 15:15 
Diumenges: 8:52 - 12:07 - 15:15 - 18:22 - 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: 4- 10- 16- 20- 20- 21- 22- 26

Dies: 1- 5- 11- 17- 23- 27

COCENTAINA-MURO
Laborables: 5:45,7:15,7:45h. servei cada  mig 

hora fins 15:15h,16:45, servei cada hora fins 

les 21:45h. Dissabtes, diumenges i festius: 

7:15,servei cada hora fins les 21:15h 

COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:15, 7:15, 7:45h. servei cada  mig 

hora fins 11:45h,12:45, 13:45, 14:15, 14:45 

, 15;45, 16;15 servei cada hora fins les 22:15 

h. Dissabtes, diumenges i festius: 7:45h, servei

cada hora fins les 20:45h, i després un servei a 

les 22:30h

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: 18:10 h. 

COCENTAINA-FAMORCA
Dilluns a divendres: 16:55h. 

ALCÚDIA-ALQUERIA-MURO-AGRES- 
ALFAFARA- BOCAIRENT
Laborables Des de Alcúdia: 8:34

ALCOI-ALACANT
Laborables: 6:15, 8:30, 11:00, 13:00, 14:30, 

17:00, 19:15, 21:15

Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 15:00, 

18:00, 21:00

Diumenges i Festius: 9:00, 15:00, 17:15 i 21:00( 

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






