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Festes de Cocentaina, cultura i tradició contestanes

D
e nou, hem viscut un Agost protagonitzat per les 

Festes de Moros i Cristians de Cocentaina en honor 

a Sant Hipòlit. Unes festes meravelloses que son 

possibles gràcies a l’esforç i el treball de centenars de 

contestans.

Ens enorgulleix poder assistir als concerts de festes, als 

actes, exposicions, a la gran diana que culmina en l'entrada, 

a la professó, l’alardo... Ens enorgulleix viure una tradició 

que passa de generació en generació i que impregna de 

valor la història de Cocentaina.

Música, trajes, coreografies, carrosses, confeccions, 

dissenys i color, molt de color s’encarreguen d’engalanar 

els carrers de la nostra Cocentaina més medieval.

Gràcies al poble de Cocentaina per unes grans festes, a 

tots els càrrecs pel seu carisma i persistència per vetlar que 

tot ixca bé. Gràcies a les grans bandes que tenim i a totes 

les que venen de fora per vestir amb personalitat musical 

tot el conjunt i, sobretot, gràcies a Cocentaina.

Visca Sant Hipòlit!

Partit Popular Cocentaina

Sobre el Camp de la Via

E
l passat 21 de juliol es va presentar l’acte d’inauguració 

del camp de La Via. Va ser en roda de premsa (a la 

que no van convidar a cap membre de l’oposició) on 

el regidor d’esports va dir que “el projecte ha sigut possible 

gràcies a la implicació de les entitats esportives i als acords 

que ha aconseguit el govern local amb els grups polítics de 

l’oposició”.

Desconeixem el grau d’implicació que hagen pogut 

tindre les entitats esportives, considerant el precedent de 

construcció dels vestidors. En aquell cas va ser pràcticament 

inexistent perquè des de l’equip de govern no la van 

permetre. Si això ara ha canviat, benvingut siga.

Pel que fa al Col·lectiu 03820 – Compromís hem insistit 

en que les coses es facen bé. L’objectiu: evitar que, altra 

vegada, es malbarataren els diners dels contestans amb 

improvisacions. Perquè allò que el regidor d’esports i el 

PSOE volien fer en l’anterior legislatura era un emplastre, un 

“apegató”, per al que van demanar als tècnics municipals 

la redacció d’un projecte ad hoc, basant-se en dos 

pressupostos d’empreses de Zaragoza i Banyeres. En eixos 

pressupostos es contemplava fer primer el camp de gespa 

i més avant la graderia.

La nostra postura, compartida per la resta de l’oposició, 

era que el projecte s’encarregara a tècnics especialistes. 

Això es el que finalment ha acceptat l’equip de govern i que 

ha permès fer les coses bé, de tal forma que la graderia 

s’ha construït abans que el camp i que aquest no s’haja 

de destrossar al construir-la. Sentit comú. Igual que fer un 

càlcul rigorós i objectiu de les necessitats constructives, del 

que es podia aprofitar i no de l’antic camp.

Si el camp de La Via és o arriba a ser un dels millors camps 

de la província serà degut al treball i l’encabotament d’un 

bon número de persones. Persones a les que l’equip de 

govern ha faltat al respecte, ha volgut culpabilitzar i ha tractat 

d’enfrontar amb algunes entitats esportives i persones que, 

de bona fe, volen el millor per als seus fills i filles. Nosaltres 

–esperem no ser els únics– recordem el que vam dir en el 

seu dia: volem el camp de futbol, però el volem en les millors 

condicions, sense “empastraes” –que d’eixes ja en tenim 

unes quantes en el Poliesportiu– i volem que s’aclarisca el 

que ha passat en el terreny de joc de terra, per a que no 

torne a passar. Si ho hem aconseguit, ha valgut la pena.

Moltes gràcies a tots els que han cregut en les nostres 

raons i també als que no ho han fet però ens han sabut 

escoltar i ens han respectat.

                Col·lectiu 03820-Compromis per Cocentaina

Una Diputación que se preocupa por nosotros

P
ara el Partido Popular es un privilegio poder gobernar 

la Diputación provincial de Alicante. Y, también, una 

enorme responsabilidad.

Las Diputaciones son organismos con más de 200 años 

que sirven para descentralizar la gestión del Gobierno central. 

Facilitan la vida de los ciudadanos que se encuentran en 

localidades pequeñas porque redistribuyen proyectos y 

ayudas, además de apoyarles con la externalización de 

algunas tareas.

En nuestra localidad, solo el pasado 26 de Julio, la 

Diputación aprobó más de 80.000€ para prestaciones 

económicas individualizadas, servicios de Ayuda a Domicilio, 

Planes Municipales de Accesibilidad y mejoras en los 

depósitos de regulación.

No entendemos que Ximo Puig quisiese re-centralizar 

la labor de estos organismos. Nosotros queremos que se 

decida en Alicante lo que nos afecta como alicantinos. Solo 

así podremos seguir prestando de forma tan eficiente el 

servicio que nos corresponde.

Todos juntos, construimos un gran país.

Partit Popular Cocentaina
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Article d’opinió

S
empre he pensat que el secret d'uns governants per 

a fer un poble on totes i tots estiguen a gust, és fer 

una política equitativa. Doncs bé, veig que Cocentaina 

des de fa uns anys fa inversions al poliesportiu, sobretot al 

sector futbol- futbet.

Crec que es deuria destinar una part dels pressupostos a 

millorar la via verda, el riu per a senderisme i a un complex 

per a majors que incloguera una piscina coberta per a 

millorar la seva qualitat de vida.

La petició ve perquè especialistes com metges í 

fisioterapeutes  recomanen la pràctica de la natació no sols 

dos mesos a l'estiu sino al llarg de l'any.

Cocentaina, com a capital de la comarca, ho requereix i 

s'ho mereix.

Demane a tots els partits polítics que s'ho creguen i ho 

plantegen al poble de Cocentaina.

Álvaro Sellés Jordá

Em preocupa

L
'estiu està acabant, les vacances -qui n'ha tingut- ja 

formen part de la nostra història, la normalitat als pobles 

i les ciutats s'ha fet efectiva, el personal que treballa ja 

s'ha posat, la xicalla ja la tenim a les escoles i els que han 

treballat aquest estiu amb un contracte temporal ja estan 

a l'atur.

Però em preocupa una paraula que aquest estiu s'ha 

nomenat molt als mitjans de comunicació. Es tracta de la 

paraula "turismofòbia".

Al parèixer aquest estiu, els pobles i ciutats més turístiques 

han patit una invasió de gent que han fet preocupar a la 

ciutadania perquè trencava el seu estil de vida, els seus 

costums i el seu comportament. Aquesta invasió ha sigut 

deguda al fet que molta gent que busca llocs de sol i platja 

molt econòmics i que anaven a les platges quasi verges 

dels països riberencs de la Mediterrània del nord d'Àfrica, 

a causa de la situació política conflictiva, han deixat d'anar 

i han vingut a les nostres terres i costes.

Em preocupa que no vinguen a gaudir de les nostres 

terres i costes, del nostre patrimoni tan ric, sinó perquè és 

molt barat.

Em preocupa que gràcies a ells, l'habitatge s'ha multiplicat 

per dos i per tres, encarint la vida dels nostres ciutadans.

Em preocupa que aquest turisme que ens aplega amb 

la butxaca buida, ha fet que el treball que s'ofereix siga de 

baixa qualitat i molt mal pagat.

Em preocupa que s'estiga convertint aquest país en un 

parc temàtic de cartó pedra.

Em preocupa que aquest tipus de turisme sols beneficia 

als propietaris de cadenes hostaleres i restauració i poc als 

treballadors/es que es deixen la pell perquè tot funcione 

correctament.

Em preocupa que estiga creant-se una bombolla turística 

que algun dia rebentarà i provocarà molts problemes a la 

gent.

Em preocupa que alguns pobles, com el nostre, amb un 

patrimoni notable es preocupe poc de difondre'l per tot 

arreu.

Em preocupa que el terrorisme haja tornat a aparéixer a 

les nostres terres, però també em preocupa qui els ajuda 

econòmicament perquè açò puga ocórrer.

Em preocupa que no hi haja un projecte seriós a mitjà 

termini per a canviar a poc a poc el nostre model turístic, 

amb uns serveis millors i de més qualitat que farà que 

canvie el tipus de turisme que vinga a les nostres terres, 

que gaudisca del nostre patrimoni, que es deixe més diners 

i que faça que millore el nivell de vida i els sous dels nostres 

treballadors.

I a vostè, el preocupa el turisme que ens envaeix?

Paco Fuster
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Honor i esplendor...visca la germanor!!!!
Text: Revista Cocentaina. El Comtat. Fotos: Carles Cerver, Fletxa

E
ncetem aquesta revista Cocentaina. El Comtat en la 

seua edició de setembre fent un repàs a tot el que 

han donat de sí les nostres festes de Moros i Cristians, 

unes festes on de nou Ràdio Cocentaina va estar present 

duent-los a les seues cases la interpretació de l’himne i la 

gran entrada, ja després als nostres serveis informatius els 

vam oferir les paraules dels grans protagonistes d’aquestes 

festes. (A la nostra web, www.radiococentaina.com poden 

trobar tots aquestos àudios així com també els tres concerts 

de música festera). 

La interpretació de l'Himne de Festes, dirigit pel 

compositor alcoià Rafael Mullor, va marcar la vesprada del 

passat divendres 11 d’agost, amb l’inici oficial de les festes 

de Moros i Cristians en honor a Sant Hipòlit Màrtir.

L'acte va començar passades les set de la vesprada amb 

la desfilada de les bandes de música que acompanyen les 

setze filaes fins a la Plaça del Pla, on davant els murs del 

Palau Comtal van confluïr tots els músics. Allà les formacions 

de les quatre filaes de càrrec d'aquest any: Deliri de Gorga 

(Filà Gentils), Unió Musical Santa Bárbara de Bolbaite (Filà 

Cavalleria Ministerial), ‘Mestre Orts’ de Gaianes (Filà Guardia 

Jalifiana) i Unió Musical de Llutxent (Filà Llana), a més de 

l’Ateneu Musical i la Colla Mal Passet, van prendre la cèntrica 

plaça a l'espera de fer sonar les notes del Visca la Festa.

Per la seva banda des dels balcons del Palau el nou 

president de la Junta de Festes, Hipòlit Borrás, i l'alcaldessa, 

Mireia Estepa; van animar a contestans i visitants a gaudir 

de les celebracions i van lliurar la batuta a Rafael Mullor, que 

ràpidament es va dirigir a l'estrada per donar per iniciada 

la interpretació.

L'Himne de Festes, va sonar amb força en tots els racons 

del Pla mentre era corejat pels festers i el públic. 

Una estrepitosa traca va posar el punt i final a aquest 

màgic moment al mateix temps que Rafael Mullor prenia 

consciència de tot el que acaba de viure.

DIANA

La trilogia festera de Cocentaina va començar amb les 

primeres llums del dia del dissabte 12 d’agost. A les 6’30h 

del matí començava a la Plaça de la Vila la Santa Missa 

Matinal en record de tots els festers difunts i oficiada pel 

rector de Santa Maria i assessor religiós de la Junta de 

Festes, Don Eduardo Rengel. Seguidament es va efectuar el 

rés de l’Àngelus des del balcó de l’Ajuntament i es van hisar 

les banderes. D’aquesta manera arrencava un dels actes 

més esperat dels moros i cristians de la Vila Comtal: la Diana.

La filà Gentils, en ostentar el càrrec de capitania 

cristiana, va estar l’encarregada d’obrir la desfilada donant 

pas a continuació a la resta de formacions cristianes. 

Després arribaven els moros encapçalats per la Guardia 

Jalifiana(capità moro del 2017).

Assenyalar que la Diana va recórrer els carrers de la Vila 

i el Raval fins encapçalar el Passeig del Comtat i concloure 

davant el Monument de Sant Hipòlit. A més durant el trajecte 

es van girar les esquadres als balcons on es van col·locar 
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les banderes mora i cristiana així com al panell ceràmic del 

patró ubicat a la Plaça del Mercat.

MISSA I AMBAIXADA CONTRABANDO

La jornada del dissabte 12 d’agost va continuar a 

Cocentaina amb l’acte de l’’Ambaixada del Contrabando’ que 

protagonitzen les filaes Maseros i Contrabandistes.

Els andalusos, després de recórrer les serres de les nostres 

comarques, acudeixen fins a la Vila Comtal disposats a 

prestar ajuda als Maseros per vèncer els moros davant la 

seva imminent arribada al municipi. L’acte de L’Ambaixada 

del contrabando, que va comptar amb nombrós públic, va 

transcórrer de nou en els punts habituals com la plaça de 

l’Església de Santa Maria, el carrer Comte de Cocentaina i 

El Pla. José Luís Molina dels Contrabandistes i Xavi Albero 

dels Maseros van exercir d’ambaixadors i no van deixar 

escapar l’oportunitat també de fer referències amb humor 

a l’actualitat. Finalment, després de l’encreuament dialèctic 

entre les dos  filaes, els Maseros van acceptar finalment 

l’ajuda Contrabandista per fer front a les hosts de la mitja 

lluna que no tardaran quasi res en fer la seva entrada a la 

Vila Comtal.

ENTRADA CRISTIANA

Minuts abans de les 7 de la vesprada, i amb temperatures 

més suaus en comparació de la forta calor d’anys anteriors, 

es va viure un dels actes més esperats de les festes, i que 

més expectatives alça. Més de 3.000 persones entre festers, 

músics i components dels diferents boatos van participar en 

l’Entrada que va comptar amb un gran número d’autoritats 

que van arribar fins a Cocentaina per gaudir de les nostres 

festes, entre ells el Conseller d’Hisenda, Vicent Soler, que va 

destacar la idoneïtat dels nostres carrers i places per acollir 

tot tipus d’esdeveniments, ja que era la primera vegada que 

venia a les Festes de Moros i Cristians.

L’entrada la va obrir com sempre la Colla Mal Passet, 

seguida per la Filà Gentils i el seu capità cristià al capdavant, 

Sergio Moncho Moya, que va desplegar les seues tropes 

guerreres. L’esquadra seria de la filà va obrir la seua 

capitania, seguida d’un ballet de xiquetes de la filà que 

van estrenar la peça Gentilets de Mateo Barrachina. A 

continuació, el ballet d’Alícia Montava, posava en escena 

la coreografia ‘Espases i escuts’, un ballet innovador amb 

un vestuari diferent que ressaltava la creu roja cristiana 

i l’espasa, amb l’ajuda dels escuts dels guerreres per 

defensar el capità. El màxim representant de les tropes de 

la creu va arribar precedit d’un grup de cavalls, entre ells Foto: Juan Pérez

Foto: Juan Pérez
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el que muntava el seu fill major Adrián Moncho, i ja sobre 

la carrossa va aparèixer ell acompanyat per la seua dona 

Maria del Mar Albadalejo, el seu fill xicotet Mateo Moncho, 

i la seua neboda Júlia Moncho. Amb trages molts guerrers i 
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amb predomini del color verd oscur com el de la filà Gentils, 

el capità cristià va desfilar amb les marxes Gentileza 72 i 

Monchalba, una peça composada per Francisco Valor per 

a l’ocasió. La desfilada dels Gentils la va tancar l’esquadra 

de negres.

Després d’ells va seguir el pas de les filaes Cavallers 

de Llúria, Contestanos i Contrabandistes. A l'equador era 

el torn de la Filà Cavalleria Ministerial i el seu abanderat 

cristià, Sergio Navarro Cantó, que va preparar una desfilada 

ambientada en la mitologia de Pegaso i amb una gran 

presència, com no podia ser d’una altra manera, de cavalls. 

Van obrir el seu pas les dos esquadres series de la filà, 

seguides d’un boato molt guerrer amb una carrossa que 

simulava una ferreteria, la posada en escena d’animals 

vius, o un grup d’esclaus. En aquesta ocasió va participar 

el ballet de Gabriel Amador amb la coreografia ‘La llegenda 

de Pegaso’.

La carrossa de l’Abanderat estava precedida per una 

altra carrossa amb un gran grup de dames i cavallers, i a 

continuació apareixia Sergio Navarro acompanyat per la seua 

dona i la seua filla, amb una carrossa amb dos grans caps 

de cavall i uns trages molt guerrers. L’esquadra de negres 

posava el punt i final a l’entrada dels Cavallets. 
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Finalment, per part del bàndol cristià van desfilar les 

formacions Maseros, Creuats i Almogàvers. 

ENTRADA MORA

La Colla Mal Passet va anunciar també el pas dels moros i 

va tindre tot el protagonisme la Filà Guàrdia Jalifiana amb el 

seu capità, Jaime Pérez Cardona. Quan la nit ja havia pres el 

cel, els Sahorins van desplegar un boato amb molta elegància 

encapçalat pel ballet de l’alcoiana Virgina Bolufer, que van 

estar acompanyades per un grup de xiquetes de la filà.

A continuació, va aparèixer la primera carrossa amb 

les favorites del capità moro, les seues nebodes Laura, 

Paola i Maria, acompanyades per les seues filles Emma, 

Marta, Jimena, Alba i Olga. Abans de donar pas al capità, 

la posada en escena d’un grup de cavalls va donar pas a 

l’altra carrossa, en la que anaven Jaime Pérez i un altre dels 

seus nebots, Bruno, amb trages idèntics que simulaven un 

capità molt elegant.
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Seguidament va aparèixer l’esquadra de negres, i en 

aquesta ocasió va tancar la desfilada del capità moro les 

dos esquadres series de la filà.

Després van desfilar les filaes Kabilenyos, Bereberes ‘Els 

Borts’, Bequeteros, Muladís, Manta Roja i Mudèjars. Aquesta 

última i els Bequeteros van aportaran a l’acte una Esquadra 

Especial per a commemorar el seu 75é aniversari. 

Finalment Christian Molines Castellà, abanderat moro de 

la Filà Llana, va tancar l’Entrada d’aquest 2017 amb el seu 

respectiu acompanyament. Aquest va ser obert per un grup 

de burretes que repartien el guió del càrrec. A continuació 

van aparèixer les dues esquadres series de la filà, seguides 

per un ballet de xiquetes amb vels molt colorits. El boato va 

estar ambientat en un sóc arab, amb un ‘mercaet’ entre el 

qual anaven repartint espècies. Com cada any, la Filà Llana 

va desplegar la seua carrosa amb el San Hedrín, els festers 

més veterans de la filà.

Un dels moments més destacats va ser la coreografia d’un 

nou Ballet d’Alícia Montava que també simulava un mercat 

àrab amb espècies.

A continuació, els amics de Christian Molines van ser 

els seus cavallers, i montats a cavall i al peu de la seua 

carrossa, van donar pas a l’Abanderat moro, amb un trage 

en què predominaven els colors de la Llana i fins i tot portava 

al pit la palmera que els identifica. A la carrossa, va estar 

acompanyat per dos xiquetes i un xiquet, fills de les seues 

cosines.

Esquadra negres Mudéjars

Esquadra negres Bequeteros
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El punt i final a l’entrada de Moros i Cristians el va posar 

l’esquadra de negres de la Llana, composada íntegrament 

per dones i encapçalada per un camell que donava una 

especial majestuositat a l’esquadra.

SANT HIPÒLIT

El diumenge, i coincidint amb el Dia de Sant Hipòlit, 13 

d’agost, Cocentaina va retre homenatge al seu patró en l'any 

en què es compleix el 417 aniversari de la seva elecció i 

proclamació com a Patró del municipi. Les activitats festeres 

van començar a les set i mitja del matí des de la Plaça de 

l'Ajuntament amb la Segona Diana que va tindre un marcat 

protagonisme infantil. Al migdia els festers van realitzar 

l'ofrena floral a Sant Hipòlit i els càrrecs van desfilar des de 

la plaça del Pla, pel carrer Major, fins a l'església de Santa 

Maria. Cal destacar el caràcter solidari que aquest any se li 
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va donar a l’ofrena amb l’aportació d’aliments i productes 

de neteja per a Càritas Cocentaina.

Després es l’ofrena es va oficiar la missa major, i en 

finalitzar la mateixa els quatre càrrecs van desfilar de nou 

fins a la Plaça de l’Ajuntament per a ser testimonis, des d’una 

tribuna col·locada a les portes del consistori, de l’homenatge 

i reconeixement dels festers de les setze filaes . Es tracta 

de l’acte de la Presentació d’Armes, un dels més antics de 

la festa contestana.

Ja a la vesprada, a partir de les 20:15h, va començar des 

de la citada església de Santa Maria la Solemne Processó 

amb la imatge de Sant Hipòlit i la seua Relíquia portada per 

festers de les filaes de càrrec. Aquesta va finalitzar amb un 

dispar d'arcabusseria i mentrestant a l'interior del temple 

es va donar a besar l'esmentada Relíquia a tots els fidels 

i devots que ho van desitjar. Finalment, a les 24:00h, va 

començar el desenfadat i humorístic acte de la Retreta en el 

que la participació de les filaes va ser voluntària, i per tant, 

algunes filaes van preferir no eixir. 

ALARDO

Finalment, el dilluns es va posar punt i final a les nostres 

Festes de Moros i Cristians amb el dia de l’Alardo. 
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La jornada va començar a l'alba amb les Guerrilles 

d´Arcabusseria a les faldes de la Serra de Mariola. A les 11: 

00h a la plaça del Pla, davant el castell de festes, va tindre 

lloc l'Estafeta Mora i la posterior Ambaixada de les forces 

àrabs declamada per Antonio Flores Barrull. 

En fracassar l'acord entre moros i cristians es va escenificar 

la crema de Cocentaina per part dels sarraïns ocorreguda 

en 1.304 i que va servir perquè els veïns de la població se'ls 

conega amb el sobrenom de 'Socarrats'. 

La batalla d'arcabussos i la lluita armada a les portes del 

castell, amb victòria per als de la mitja lluna, va tancar els 

actes matinals. 

Posteriorment, al migdia, les filaes Bequeteros i Cavallets 

va realitzar la tradicional 'Ambaixada de les Tomaques' al 

solar existent a la Ronda Sud a l'esquena del Col·legi Sant 

Joan Bosco.

A les sis i mitja de la vesprada, en el mateix escenari 

que al matí, es va realitzar l'Estafeta i Ambaixada Cristiana 

protagonitzada per David Pascual Bonet. També el diàleg 

va donar pas a la lluita amb arcabussos i en aquest cas la 

batalla va concloure amb la victòria de les tropes cristianes. 

En total els festers van cremar més de 400 quilos de 

pólvora, un 40% menys que l'any anterior, a causa de les 

restriccions que exigeixen un quilo de munició per persona. 

La trilogia festera va acabar amb l'acte d'Acció de Gràcies als 

dos patrons de Cocentaina al Monestir de la Mare de Déu del 

Miracle i el posterior trasllat de la imatge de Sant Hipòlit ‘El 

Xicotet 'a la parròquia del Salvador amb l'acompanyament de 

les filaes de càrrec, els càrrecs festers de 2017, els majorals 

i la Federació Junta de Festes. 
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BALANÇ FESTES

 La Junta de Festes feia un balanç d’aquesta trilogia 

unes celebracions que han transcorregut amb normalitat i 

que han destacat per l’elevada participació tant de festers 

com de públic. Tots els actes es van dur a terme complint 

els horaris establerts per la Federació Junta de Festes i 

l’Entrada de moros i cristians, que va tornar a començar 

a les set de la vesprada, va finalitzar pocs minuts després 

de les dotze i mitja de la nit en El Pla “estem satisfets per 

com va transcórrer la desfilada, ja que va acabar a una hora 

prudencial tot i que als boatos dels quatre càrrecs festers 

se li van sumar les esquadres especials del 75 aniversari 

de les filaes Mudèjars i Bequeteros”, explica el president de 

l’entitat festera, Hipòlit Borràs. A més Borràs destaca que els 

canvis en l’horari d’inici de l’Entrada s’analitzaran amb detall 

després de l’estiu per decidir la seua continuïtat de cara al 

2018 “en la pròxima assemblea, la Junta de Govern i els 

Caps de Filà avaluarem amb detall cada aspecte de l’Entrada 

i prendrem una decisió per al proper any, sempre amb el 

consens de les filaes i escoltant les seues propostes”, detalla. 

Des de la Federació Junta de Festes de moros i cristians de 

Cocentaina també es fa un balanç positiu del transcurs de 

la resta d’actes com la Interpretació de l’Himne de Festes, 

la Primera Diana, la processó general de Sant Hipòlit Màrtir, 

les ambaixades mora i cristiana o la Retreta; que aquest 

any va passar a ser voluntària per a les filaes “en cada un 

d’ells s’ha registrat una elevada participació de festers de 

totes les edats demostrant una vegada més que la festa de 

Cocentaina està viva. També al carrer els veïns, així com 

els visitants, han donat suport cada acte i hem pogut veure 

molta afluència en moments puntuals com l’ ‘arrancà’ de la 

Primera Diana o les Entrades. Pel que fa a la Retreta també 

s’analitzarà el nou format i es debatran les propostes que 

plantegen les filaes per al pròxim any”, afirma.

Finalment Hipòlit Borràs fa menció a l’Alardo i a les 

normatives que regulen l’ús de la pólvora “aquest any s’ha 

pogut fer un dispar digne tot i comptar amb poc més de 

quatre-cents quilos de pólvora, un 40% menys que l’any 

anterior. A més els festers han estat molt conscients des del 

principi amb tot el que la normativa implica i es van traure el 

Carnet d’Armes d’avantcàrrega per a poder participar amb 

totes les condicions. Ara cal veure que passarà a partir de 

l’any que ve, ja que serà llavors quan comence a funcionar 

la nova legislació”, conclou.

Cal assenyalar que després de les Festes de Moros i 

Cristians les filaes van reprendre la seua activitat habitual 

al mes de setembre amb la celebració de les clàssiques 

‘Fueres’, una cita en què els festers gaudeixen d’una jornada 

de convivència en el camp, cases rurals i fins i tot la platja. 

Després es visitaran les quatre filaes de càrrec per part 

de la Junta de Festes i ja a desembre i amb l’olleta de la 

Puríssima, es tancarà l’any fester de 2018.

Foto: Paco Sempere

Tanmateix, des d’aquestes línies de la revista Cocentaina el 

Comtat i des de Ràdio Cocentaina , simplement ens queda 

felicitar als festers i festeres de Cocentaina i en especial a 

les filaes de càrrec, capitans i abanderats per la deferència i 

atenció que han tingut en aquesta casa. Tanmateix felicitem 

a la junta de festes per aquest primer any organitzatiu

Una festa que es tanca i una altra que comença a preparar-

se....honor i esplendor, Visca la germanor!!!!
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En el seu 50 aniversari, Teló Teatre continua entusiasmant 
al  públic
Text: Joan Jover i Domínguez. Fotos: J.Pascual

D
es de que es va celebrar la publicació de les nostres 

festes el passat 24 de juny, Cocentaina viu dins d’un 

ambient fester i en especial els caps de setmana, amb 

les seues tradicionals voltetes.

Així com també el passat 30 de juliol i com inici del que 

serien els actes centrals de la Setmana Festera, Teló Teatre 

amb estreta col·laboració en la Federació Junta de Festes 

i la regidoria de Festes de l’Ajuntament de Cocentaina, va 

ser fidel a la cita anual que te amb els amants del teatre.

L’obra que aquest any ens va interpretar Teló Teatre, va 

estar  magníficament dirigida per Angel Fernández, que de 

nou va escollir per l’ocasió a l’autor angles, Ray Cooney i la 

seua obra “Taxi”. Comèdia que va ser estrenada amb gran 

èxit de públic i crítica en 1983.Prova d’això, és que va estar 

en cartell en el “West End” londinenc, durant 12 anys.

“Taxi” es tracta d’una comèdia enredada i molt embolicada. 

Cooney utilitza estereotips còmics infalibles; la tensió sexual, 

la infidelitat, la intel·ligència de la policia i algun que altre 

ullet a la homosexualitat. L’autor col·loca als protagonistes 

en un frenètic vodevil, amb l’únic propòsit de fer riure al 

públic.... i a fe que ho va aconseguir.

El protagonista, és un taxista de professió amb una vida 

aparentment monòtona. Un altercat on es veu implicat, salva 

d’un robatori a una anciana del qual ix malparat, acabant el 

seu cos a l’hospital i acabant també amb la seua tranquil·la 

vida. El senyor Cortés porta una doble vida; està casat en 

dos estupendes senyores, que evidentment, no saben res  

l’una de l’altra. La intervenció de la policia, la foto de l’heroi 

en els  periòdics i l’amable intervenció dels veïns del pis de 

dalt, complicarà esta esgotadora vida de bígam.    

El ritme endiablat de l’obra ajuda a confondre al 

espectador, que viatja d’Alcoi a Cocentaina, sense temps per 

a pensar en la desbaratada trama que ens proposa l’autor, 

sense treva a la relaxació.

Malgrat ser una nit estiuenca i molt bascosa, la frescor de 

l’obra ens va fer mitigar la calor que tots portàvem damunt, 

fent-nos passar una nit alegre i divertida a tot el nombrós 

públic que omplia el pati d’armes del Palau, el qual va saber 

valorar la professionalitat i el bon fer damunt l’escenari de 

tots els actors amb calorosos aplaudiments.

Tots els protagonistes de l’obra, sota la direcció de Angel 

Fernández, van saber estar a l’altura interpretativa a què 

ens tenen acostumats, el que ens demostra una vegada 

més la serietat, el rigor i el treball en les seues actuacions. 

Igualment, cal destacar el treball d’eixes persones que no 

veiem, però que estan darrere: la llum i el so, la música, 

l’attrezzo, etc. Sense el seu treball tècnic, no seria possible 

la funció. Tots ells conformen el gran equip humà de Teló 

Teatre. La més cordial enhorabona.

Al finalitzar la representació, el president de la Federació 

Junta de Festes Hipòlit Borràs, va felicitar i donar 

l’enhorabona a Teló Teatre pel seu 50 aniversari que aquest 

any estan celebrant, agraint el compromís ferm dels teatrers 

de continuar col·laborant amb la Junta de Festes, i va lliurar 

una placa commemorativa d’aquest esdeveniment a la 

presidenta de Teló Teatre, Maruja Giner.
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La colla de dolçaines i tabals va encetar amb gran èxit 
la semana festera

U
n any més, la setmana festera contestana es va 

encetar amb molt bona música, l’oferida per la colla 

de dolçaines i tabals Mal Passet de Cocentaina sota 

la direcció de Francisco Valor Llorens.

S’arribava enguany a XIV edició i en aquest cas,  fou a 

benefici de T.A.P.I.S Cocentaina, el Taller per a la Prevenció 

i Inserció Social destinat a persones que pateixen alguna 

malaltia crònica. L’entrada va tindre un preu-donatiu de 

2€, i es van aconseguir recaptar al voltant de 1.250 euros.

La música festera arribà al Palau Comtal de Cocentaina 

amb “El Ball del Moret”, una marxa mora clàssica de Gustavo 

Pascual Falcó, arranjada per primera vegada per a colla 

de dolçaina i tabal pel mestre Hipòlit Agulló. Tot seguit, la 

colla donà una emotiva benvinguda als tres nous membres 

que formaran part del Mal Passet: Guillem Barceló, Adri 

Ferràndiz i Elena Francés. Enguany i com a novetat, la colla 

Mal Passet va arreplegar als nous músics el dissabte de mati, 

fent una xicoteta cercavila pel nostre poble.

Els dolçainers i tabaleters continuaren amb “Cristians 

de la Marina”, una marxa cristiana de Víctor Vallés Fornet. 

L’obra, guardonada amb el 1r premi en la 1a edició del 

Concurs de Composició per a dolçaines i percussió Vila 

de Biar 2017, està basada en la introducció de l’Amor 

Brujo de Manuel de Falla. A continuació, sonà la marxa 

mora “Alqarya”, de José Rafael Pascual Vilaplana. 

“Alqarya”, que fa referència a la denominació àrab 

de l’Alqueria, és un homenatge a Jaume Gosálbez, 

director de la colla de l’Alqueria i dolçainer a La Xafigà. 

El pas masero “Cavalló”, del compositor contestà Iñaki 

Lecumberri Camps, va estar dedicada a la capitania de 

la comparsa Maseros de Castalla l’any 2012. La peça, 

dirigida pel mateix autor, recull algunes de les tonades més 

tradicionals a la capital de la Foia, com ara la “Jota del 

Castellut” o el “Fandango rodat”.

El concert continuà amb “Solstici”, del compositor 

ontinyentí Xus Gandia. Aquesta marxa mora compta amb una 

estructura clàssica, però també amb sonoritats modernes. 

L’obra, que fou dirigida pel mateix autor, està dedicada 

al seu nebot, ja que va nàixer durant el Solstici d’Hivern.

Per finalitzar la primera part del concert, sonà 

“Aldebaran”, un bal let moro que Saül Gómez i 

Soler dedica a les tradicions ontinyentines. L’obra, 

que compta amb sonoritats molt avantguardistes i 

rítmiques, sonà durant l’acompanyament de l’ambaixada 

de la comparsa dels Mossàrabs d’Ontinyent l’any 2009.

La segona, que comptà amb la incorporació a l’escenari 

d’un grup de metalls, s’inicià amb la marxa cristiana insígnia 

i referent en l’àmbit de la música festera. “Creu Daurà”, 

de Francisco Valor Llorens, sonà arranjada per a colla de 

dolçaines i metalls amb motiu del 15é aniversari de la seua 

composició. L’espectacle continuà amb “Dragons”, altre 

arranjament per a dolçaina i metalls estrenat al concert 

de festes. Aquest ballet moro, creat i dirigit per Vicente G. 

Casanova, incorpora alguns motius melòdics de la banda 

sonora de la famosa sèrie Joc de Trons. La peça tracta d’una 

metàfora musical de la lluita continua entre el bé i el mal.

La nit continuà al Palau Comtal amb l’estrena absoluta 

de “Clara”, de Saül Gómez i Soler. La marxa mora, dirigida 

pel mateix autor, està dedicada a la favorita del capità 

moro d’Ontinyent de la filà Càbiles, Clara Micó. La peça 

acompanyarà durant la seua desfilada a les pròximes festes 

de 2017. A continuació sonà “Cavallers de Mariola”, una 

marxa cristiana de José Francisco Molina Pérez. L’obra es 

troba emmarcada en la gravació de “Amor per la música”, 

una recopilació de quatre CDs coordinada pel compositor i 

que compta amb la participació del Mal Passet.

“JJ Cervino”, marxa mora de Saül Gómez i Soler, fou el 

darrer arranjament estrenat per a dolçaina i metall de la nit. 

L’obra, dedicada a José Joaquín Cervino, ha estat creada 

amb motiu del dos-cents aniversari del seu naixement. 

Cervino, que sempre va considerar Ontinyent casa seva, 

fou un escriptor romàntic reputat del segle XIX.

El concert de música festera finalitzà amb “Immortal”, 

de la mà de Francisco Valor Llorens. Aquest ballet cristià 

fou creat per tal d’acompanyar al ballet de la capitania 

dels Cids d’Alcoi l’any 2012. L’obra se centra en la figura 

de l’emblemàtic cavaller, el Cid Campeador, amb molta 

rellevància al passat històric del País Valencià.

Com no podia ser d’altra forma, el “Visca la Festa”, l’himne 

de les festes de Cocentaina, va cloure aquesta gran nit del 

concert previ a les festes de Cocentaina que, any rere any, 

ofereix la Colla Mal Passet per obrir boca.
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XLIV Concierto de Música Festera de la Unión Musical 
Contestana
José Luis Muñoz Huércano. Vicepresidente UMC

E
l jueves diez de agosto a las diez y media de la noche, 

como cada año en la víspera de las Fiestas de Moros 

y Cristianos de Cocentaina, el Palau Comtal se llenó 

de contestanas, contestanos y gentes venidas de fuera de 

la villa Condal para disfrutar del extraordinario Concierto de 

Música Festera a cargo de la Banda de la Unión Musical 

Contestana que cierra la Semana grande de las Fiestas 

contestanas y abre paso a las Fiestas de Moros y Cristianos. 

Tras unas breves palabras de bienvenida de la presentadora 

Mari Nieves Pascual, bajo la dirección de Jaume Fornet 

Ausina, Director titular de la Banda, el Concierto se inició 

con la interpretación de Brisas del Clariano, pasodoble de 

José María Ferrero Pastor, compositor nacido en Ontinyent 

en 1926, siguiendo con la marcha cristiana L´Elca, de José 

Rafael Pascual Vilaplana, compositor y director muy ligado 

a la Unión Musical Contestana, que fue el encargado de 

dirigir a la banda en su interpretación que contó con la 

colaboración del grupo de dolçaines la Xafigá de Muro. 

Esta composición fue un encargo del Ayuntamiento 

de Oliva para ser la obra obligada en el II Certamen de 

Marchas Moras y Cristianas del año 2005. El título hace 

referencia a uno de los primeros asentamientos árabes 

de la ciudad de Oliva y que actualmente es una conocida 

partida de su término municipal. El programa del concierto 

continuó con la interpretación de El Mahdí, marcha mora 

del mestre José Pérez Vilaplana, otro compositor que no 

puede faltar en los Conciertos de Música Festera de la 

Unión Musical Contestana, como también es habitual la 

presencia de Gustavo Pascual Falcó, interpretando en esta 

ocasión la Banda el pasodoble El Berebere. La primera 

parte del concierto finalizó con dos estrenos. El primero 

fue el de la marcha mora Al-Karis del joven músico de 

la Unión Musical Contestana Mario Coloma Cerver y que 

está dedicada al abanderado moro 2017 de la Filà Llana 

y también componente de la Unión Musical Contestana, 

Christian Molines Castellà. El segundo estreno fue el de la 

marcha cristiana Monchalba, de Francisco Valor, músico y 

subdirector de la Unión Musical Contestana, pieza dedicada 

al capitán cristiano de la Filà Gentils, Sergio Moncho Moya, 

siendo el propio Francisco Valor el que dirigió a la banda 

en su interpretación. En ambas piezas la Banda contó con 

la colaboración del grupo de dolçaines la Xafigá de Muro.-

Tras un breve receso comenzó la segunda parte del 

concierto con la interpretación del pasodoble Majos y Majas 

del compositor Gonzalo Barrachina, nacido en Alcoy en 1869 

y fallecido en 1916, un pasodoble con aires de zarzuela. 

Seguidamente la banda interpretó Ibn Jafaixa, marcha mora 

del Enrique Castro Gamarra que lleva el nombre de un poeta 

hispanoárabe nacido en Alzira que vivió a caballo entre los 

siglos XI y XII y que está dedicada a otro insigne poeta, el 

alcoyano Joan Valls; continuando con la marcha cristiana 

Alcazar de Elda, marcha cristiana de Rafael Mullor Grau. 

Estas tres piezas constituyen el pasodoble de presentación, 

la obra obligada y la de libre elección que la Banda de 

la Unión Musical Contestana interpretará en el primer 

Certamen de Interpretación de Música Festera convocado 

por la Asociación de San Jorge de Alcoy y que tendrá lugar 

en el mes de septiembre. Para continuar con el programa del 

concierto la banda interpretó Caid, ballet moro compuesto 

por Saúl Gómez Soler para la embajada mora 2011 de la 

comparsa Kábilas de Ontinyent y Nuberus, marcha cristiana 

de Ferrán Sanchis Gandía, director de la Banda Juvenil de 

la Unión Musical Contestana, pieza dedicada a Sergio Gil y 

Rafael Penadés, embajador y Bandera del año 2013 por la 

Comparsa Asturs de Ontinyent.  El programa del concierto 

finalizó con la interpretación de la marcha mora Tardes de 

Abril, del alcoyano Amando Blanquer Ponsoda, compuesta 

en 1957 y dedicada a la Fila Abencerrajes de Alcoy.

A continuación tomaron la palabra la presidenta de la 

Unión Musical Nélida Jover Sellés, el presidente de la Junta 

de Fiestas, Hipòlit Borràs, y la alcaldesa Mireia Estepa que 

agradecieron al público su asistencia al concierto, a los 

músicos el esfuerzo en su preparación y desearon a los 

contestanos unas felices Fiestas de Moros y Cristianos.

Para finalizar y como manda la tradición, la banda 

interpretó el Himno de Fiestas Visca la Festa, música de 

José Insa y letra de Gerardo Mur, cerrando una noche plena 

de buena música.
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La Filà Muladís recapta prop de 200 euros en la retreta 
per destinar-los a Càritas
Filà Muladís

L
a Filà Muladís de Cocentaina va organitzar el passat 13 

d’agost una retreta solidària, ja que tot i que aquest any 

des de la Federació Junta de Festes de Moros i Cristians 

se li va donar un caràcter voluntari a l’acte, els Muladís van 

decidir participar amb l’organització d’una tómbola.

El sector més jove de la Filà organitza cada any amb molta 

il·lusió aquest acte, i en aquesta edició van arreplegar tot 

tipus d’objectes per sortejar-los durant la seua desfilada 

pel Passeig del Comtat. El cap de Filà, Franjo Maiquez, 

va explicar que durant les setmanes de preparatius van 

pensar la possibilitat de demanar un donatiu entre el públic 

que volguera participar en la tómbola i destinar-lo a alguna 

associació, que finalment va ser Càritas Cocentaina, qui va 

acollir amb molt d’entusiasme aquesta iniciativa.

Peluixos, sabates, joguets, clauers, i fins i tot uns esquís 

o una impressora es van anar sortejant al llarg del Passeig 

del Comtat, entre tots aquells que van voler acostar-se a 

la ruleta per aportar un donatiu i provar sort. Finalment 

s’han aconseguit recaptar 188 euros que s’han destinat 

íntegrament a Càritas Cocentaina que els dedicarà als seus 

projectes habituals.

Els Muladís agraïm la participació del públic, i mostrem així 

el nostre compromís amb la societat contestana aportant el 

nostre granet de sorra alhora que barregem festa i solidaritat.

Trofeu de ciclisme Sant Hipòlit

L
a 46º edició del Trofeu Sant Hipòlit de Cocentaina de 

ciclisme va tindre com a guanyador al ciclista de l'equip 

GSport Valencia, Francisco García, com a guanyador.

La prova es va dur a terme el diumenge 30 de juliol i va 

discórrer per un circuit urbà pel Passeig en sentit ascendent 

i baixant pel carrer Convent.

En total van participar 68 corredors de les categories èlit-

sub'23 en una de les cites més clàssiques del calendari 

ciclista de la Comunitat Valenciana. El ciclista contestà 

Eusebio Pascual, que arrastrava molèsties, no hi va poder 

brillar com esperava i va acabar en el lloc 31. Va ser quart en 

la classificació de les metes volants que va guanyar també 

García, mentre que el Aluminios Cortizo es va imposar per 

equips.

 El podi el van completar Miguel Ballesteros del Portalec-

Fundación Contador com a segon i tercer Pedro Gregori del 

Aluminios Cortizo.

Les autoritats, encapçalades pel regidor d'Esports, 

Saúl Botella i Susana Reig com a regidora de Festes, van 

donar l'eixida a la carrera a l'altura del Passeig del Comtat 

acompanyats també pels quatre càrrecs festers i el president 

del Club ciclista contestà Vicent Belda que un any més s’han 

encarregat de l’organització del trofeu. 
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Sergio Oltra Molla guanya el premi final del concurs 
‘Música i festa’ de Ràdio Cocentaina
Iago Moltó Sanhis va guanyar el premi de l’associació de comerç de Cocentaina

Q
uan comença el concurs de Música i Festa...vol dir que 

les festes ja estan ací. Son xerrades que hem sentit i 

ens han fet arribar, perquè és ben cert, que el concurs 

més longevo de Ràdio Cocentaina és una crida oberta per 

preparar-se per a Festes: preparar-se a nivell intel·lectual, 

coneixent la nostra història i l’actualitat de la festa i envair 

l’espai de música festera.

En aquesta nova edició de 2017, hem tingut nou dies 

d’emissió sent el concurs més esperat per tots els nostres oients.

Es tracta d’un concurs on hi col·labora molta gent: la 

comissió d’arxiu de la Casa del Fester aportant preguntes que 

posen a prova la destresa i saviesa dels nostres concursants; 

el departament de publicitat de Ràdio Cocentaina que busca 

els regals per als participants; el comerç de Cocentaina, 

establiments de tota la vida que formen part del nostre dia 

a dia i que li donen vida al poble; l’associació de comerç el 

Comtat de Cocentaina; les regidories de Turisme i Festes; 

la Federació Junta de Festes i l’equip humà d’aquesta casa 

que està al control tècnic, recollint cridades prenent nota...

és molta la gent que fa possible Música i Festa i molts els 

nostres amics que des de l’altre costat de la ràdio recolzen i 

aconsegueixen que el concurs supere els punts d’audiència, 

i no sols de Cocentaina, sinó de tota la comarca i de més enllà 

(enguany Curro Garcia ens va cridar des de Orce gràcies a 

que les noves tecnologies ens fan sentir per internet, com 

si estiguérem al costat).

Nou dies dona per a moltes anècdotes, moltes rialles, molts 

bons records, molta música (i tota ella d’autors contestans) 

i moltes preguntes. En aquesta edició hem estat de nou en 

el centenar de concursants i tots els dies superàvem les 

21 cridades telefòniques. Un concurs per a tota la família, 

perquè no està pensat per a un públic determinat, sinó que 

està concebut per a tot el món que li agrade la festa i vullga 

passar una bona estona.

Els nostres participants, en el pas del temps, s’han fet 

fins i tot una biblioteca pròpia, cada concursant te les seues 

“armes” preparades: apunts en llibretes, els llibres de festes 

organitzats per temes i marcats...i cada vesprada un poquet 

abans de les 7, comença el desplegament d’apunts per 

poder concursar...i la veritat, ens encanta que ens ho conten 

i que fins i tot ens envien les seues fotos, perquè l’objectiu 

del concurs no és altre que disfrutar aprenent de les nostres 

festes de Moros i Cristians.

Com és habitual, el dijous vespra de l’olla es va procedir 

al sorteig entre els 100 participants: hi havia dos premis, 

una càmera de fotos gentilesa de l’associació de comerç 

El Comtat de Cocentaina i la cistella donada, un any més, 

per la regidoria de Festes de l’Ajuntament de Cocentaina.

Els companys de Radio Cocentaina ho hem comentant 

moltes vegades, ens alegra veure que hi ha gent que puja i 

és testimoni del sorteig perquè les casualitats són i apareixen 

quan menys t’ho esperes. La ma innocent d’enguany va ser 

Bruno Cortés Oltra, net de Marisol Rovira (guanyadora de 

l’any passat), a micròfon tancat, Bruno (de 5 anys) ens deia 

que volia donar-li la cistella al seu oncle Sergio, i mira per a 

on, la sort, la casualitat o la providència va fer que el paperet 

de la cistella duguera el nom de Sergio Oltra Molla. Li vam 

cridar a Sergio i no s’ho va creure massa...però ahi estava 

el seu nom i la ma innocent que havia complit el seu desig.

Bruno també va ser la sort de Iago Moltó Sanchis perquè 

ell va ser el guanyador de la càmera de fotos que regalava 

l’associació de comerç el Comtat de Cocentaina que també 

va estar recolzant el concurs amb aquest gran premi. Iago 

estava súper content i així ho va manifestar quan li vàrem 

cridar en directe per fer-li-ho saber.

A l’endemà divendres, a les portes de l’Ajuntament es va 

procedir a l’entrega dels dos regals amb la presència del 

president i vice presidenta de l’associació de Comerç el Comtat 

de Cocentaina (Jordi Vañó i MªJosé Blanes) i amb Susana Reig, 

regidora de Festes i Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina.

Des d’aquestes pàgines de la revista Cocentaina. El Comtat 

i en nom de Radio Cocentaina, la Veu del Comtat, els donem 

l’enhorabona a Sergio i Iago (de segur que de la cistella 

queda ja poca cosa i que Iago te una infinitat de fotos fetes) 

per ser els campions i manifestem el més sincer agraïment 

a tots els col·laboradors i als nostres oients i si l’any que ve, 

tot segueix igual, tornarem a estar en el que serà l’edició de 

2018 de Música i Festa. 
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Rubén Lucas, guanyador del concurs del cartell de la Fira 
de Tots Sants de Cocentaina 2017

E
l Consell de Fira es va reunir en sessió ordinària per a 

decidir l'obra guanyadora del concurs del cartell de la 

Fira de Tots Sants de Cocentaina en la seua edició del 

2017. D'entre les 10 peces finalistes, l'obra seleccionada va 

ser la de Rubén Lucas García, sota el títol 'Alegria'. Rubén 

Lucas és provinent de Múrcia i 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”.

L'autor de la imatge de la Fira de Tots Sants per al 2017 

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”. Però 

Rubén Lucas és un expert en aquest tema de la cartelleria, 

les seues obres han il·lustrat certamens de mitja Espanya. 

Entre alguns dels més recents trobem els cartells de les 

Festes de Zizur Major de Navarra, els Moros i Cristians de 

Mutxamel, la 'XXII Feira do Viño do Rosal' a Pontevedra 

o el cartell per celebrar el 'IV Centenario del Quijote de 

Avellaneda' a Argamasilla de Alba, Ciudad Real.

L'autor del cartell de la Fira de Tots Sans 2017 encara no 

NP Regidoria de Fira

ha visitat Cocentaina durant els dies de Fira, 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. Per això, 

espera poder gaudir de la Fira en aquesta 671a edició.
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Cocentaina, municipi cardioprotegit

L
’Ajuntament de Cocentaina ha instal·lat desfibril·ladors 

externs automàtics (DEA) en diferents serveis i edificis 

municipals a fi que, en cas d’una emergència, els 

aparells estiguen disponibles. Les adreces on estan ubicats 

aquests aparells són les següents: Policia Local, Centre 

Social, Poliesportiu i el Centre Cultural El Teular.

En concret, l’aparell que s’ha elegit és el model Lifepak CR 

Plus, amb la mateixa avançada tecnologia dels professionals 

de l’emergència mèdica, però amb un ús molt més senzill. 

Aquest desfibril·lador està dissenyat específicament per a 

la primera persona que atenga una víctima de mort sobtada 

cardíaca (MSC). És completament automàtic i combina un 

funcionament senzill en dos passos, l’orientació adequada 

a la persona usuària i la capacitat d’escalar l’energia quan 

siga necessari.

Així mateix, l’Ajuntament ha donat a conèixer al personal 

municipal implicat com s’usa aquest aparell i unes pautes 

bàsiques per a fer-lo servir a través d’una jornada formativa.

Dipòsit temporal d’animals
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina ha construït, amb el 

corresponent permís de la Conselleria, un dipòsit 

temporal d’animals annex a les instal·lacions de l’Ecoparc.

Es tracta de tres espais d’obra coberts, amb aigua i llum, 

destinats els dos més grans a caneres, amb una capacitat 

per a acollir temporalment fins a 6 gossos, i un tercer espai 

destinat a gatera que pot acollir fins a 15 gats, com també un 

petit magatzem per a deixar el menjar i utensilis de neteja. 

Els  animals podran romandre fins a 72 hores en aquesta 

instal·lació, període després del qual seran traslladats a les 

instal·lacions de la protectora d'Ibi.

Està previst que aquest dipòsit estiga en funcionament al 

mes de setembre de 2017.

“Fem” poble

S
embla que entre les prioritats del PSPV-PSOE contestà 

no es troba la neteja. I ho sembla per l’estat en el qual 

es troba Cocentaina des de fa ja anys. La localitat és 

intransitable durant alguns dies, la brossa s’acumula sense 

que ningú es faça carreg d’ella i els nius de deixalles s’han 

convertit en focus d’infeccions per a xiquets i majors.

El Partit Popular ja va insistir en que el contracte de 

neteja és el més important que ha de fer un Ajuntament 

(amb l’abastiment d’aigua que també té problemes) i vam 

demanar a l'equip de Govern que es solucionaren les 

deficiències que tenia el plec de condicions en vigor per tal 

d’elaborar un nou, més seriós per a la Cocentaina actual. Tot 

i això, el PSPV-PSOE va declinar la nostra proposta centrant 

l’acció de l’equip de Govern en la planificació de projectes 

que no es van dur a terme com les vivendes socials que 

van prometre a l’inici de la legislatura o els continus canvis 

en l’obra del passeig.

El grup Popular contestà lluitarà per: elaborar un plec de 

condicions que deixe els nostres carrers nets, reordenar 

la tasca dels operaris, renovar els contenidors que estan 

en un estat lamentable i estudiar la posada en marxa 

de CONTENIDORS SOTERRATS per millorar la higiene, 

l’accessibilitat i minimitzar les molèsties al veïnat.

NP Partit Popular Cocentaina
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Iniciat el programa Avalem Joves Plus
Mariona Carbonell. Regidora de Promoció Econòmica

G
ràcies al Fons Social Europeu, el nostre ajuntament 

ha sigut beneficiari del Pla de garantia Juvenil de la 

Generalitat Valenciana  “Avalem Joves Plus”. L'objectiu 

principal del qual és la reducció de la desocupació juvenil 

i l'eliminació del seu caràcter estructural. 

Este pla va dirigit a persones joves majors de 16 anys 

i menors de 30 anys no ocupades, ni integrades en els 

sistemes d'educació o formació, amb l'objecte d'aconseguir 

la seua inserció i manteniment en el mercat laboral amb una 

ocupació de qualitat, prestant especial atenció a les persones 

en risc d'exclusió social. “Avalem Joves Plus” està compost 

per dos programes, l'EMCUJU i l'EMPUJU. El primer 

d'ells està destinat a la contractació de tres persones joves 

qualificades. En este cas, amb les titulacions de Turisme, 

Publicitat i RR.PP i Tècnic en Administració i Finances. La 

subvenció de les quals ha sigut de 29.124,49€

Així bé, la jove titulada en Turisme desenrotlla les tasques 

informatives i d'atenció al públic en l'Oficina de Turisme. La 

jove titulada en Publicitat es troba en Promoció Econòmica 

(ADL) realitzant labors de comunicació, disseny i Fira. I el 

jove titulat en Administració es troba en el Centre Social 

desenrotllant tasques administratives. 

El segon programa consisteix en la contractació de huit 

joves desocupats de llarga duració per a les labors de 

jardineria i manteniment del poble. Els quals es distribueixen 

en dos grups de quatre per a comprendre un nombre més 

gran de localitzacions i una major eficiència. La subvenció 

rebuda en este cas ha sigut de 70.967.12€

Per a ambdós programes, la contractació té una duració 

de set mesos, d'Agost de 2017 a Març de 2018, amb una 

jornada completa. Garantint la possibilitat de tindre una 

oportunitat laboral que els permeta adquirir experiència 

professional i així obrir camí en el terreny.



ACTUALITAT22 Revista El Comtat setembre 2017

Col·lectiu-Compromís reclama major seguretat i 
manteniment dels camins rurals de Cocentaina

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha reclamat a l’equip de 

govern una millor seguretat i manteniment dels camins 

rurals de Cocentaina. Des de la formació contestana 

reclamen un Pla d’Actuacions que garantisca –sobretot- la 

seguretat dels vehicles i de les persones que hi transiten.

Segons el regidor i portaveu de la coalició a l’Ajuntament, 

Xavi Anduix “hi ha determinades zones amb un greu perill de 

seguretat, per tots conegudes des de fa massa temps, que 

poden provocar greus accidents. Per citar-ne alguns, el camí 

de Penella, de la Cabanya, del Molí Cartons, Boronada, etc 

tenen marges i talussos inestables on poden caure vehicles 

o persones. En molts casos aquestos trams estan sense 

senyalitzar i només es fan actuacions quan són estrictament 

necessàries”.

Segons destaca Anduix, “el manteniment de molts camins 

és inexistent o insuficient, la qual cosa provoca danys a 

llarg termini molt majors per falta de control, previsió i 

conservació. És cert que últimament s’han arreglat alguns 

camins danyats per les pluges i nevades, però en la majoria 

dels casos s’ha reparat el mínim per poder transitar per ells”.

Cal recordar que des del Col·lectiu-Compromís porten 

temps reclamant un major esforç per part de l’Ajuntament 

en el manteniment dels camins rurals. Des de la formació 

alerten que “cal una planificació seriosa, ja que les voreres 

plenes de brosa, terra, marges caiguts o a punt de caure, 

etc són proves més que evidents de la deixadesa de l’Equip 

de Govern”. 

NP Col·lectiu-Compromís

L’Ajuntament de Cocentaina estudiarà la baixada de l’IBI 
a proposta del Col·lectiu-Compromís
NP Col·lectiu-Compromís

L
’Ajuntament de Cocentaina ha aprovat estudiar 

formalment la rebaixa de l'Impost sobre Béns Immobles 

de naturalesa urbana a partir del 2018.

La proposta ha partit del Grup Municipal Col·lectiu 03820 

– Compromís per Cocentaina i ha comptat amb el vot a favor 

per unanimitat del ple ordinari del mes de juliol.

Des del Col·lectiu 03820 – Compromís, a través del seu 

portaveu Xavi Anduix, s’afirma que “els darrers superàvits 

pressupostaris a l’Ajuntament de Cocentaina són exagerats 

i no són tant resultat de la gestió econòmica de l'equip de 

govern municipal, com de la limitació de despeses fixada 

pels Pressupostos Generals de l'Estat. Per això, amb la 

crisi que encara patim, pensem que hi ha marge per una 

davallada de l’impost.”

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.

Ara s’espera què l’estudi de la davallada aprovada al ple 

es concrete en una modificació de l’actual ordenança i es 

contemple als pressupostos del proper exercici.

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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40 Anys compartint el pa de l’amistat
Júniors Generació Oberta

E
l passat mes d’agost els júniors Generació Oberta 

repreníem una nova aventura, el campament. Van 

ser dies de convivència, de companyerisme...marxant 

junts i en equip el camí que Jesús ens marca, acceptant el 

nostre estil de vida...

El campament són uns dies de molta feina, i no sols per 

als monitors que hem estat preparant els mesos anteriors 

totes les activitats, decorats, oracions, el dia a dia del 

campament... sinó per a unes persones, que des de l’altra 

part del campament, tal volta la menys visible, fan que el 

campament siga perfecte i que res no ens falte: ells són els 

cuiners. Enguany hem tingut una nova parella de cuiners, 

en teníem 8, però se’ns dubte, si parlem dels cuiners de 

Santa Maria o de Generació Oberta, a moltes generacions 

ens ve al cap el nom de Paqui i Ernesto.

Ells duen 40 anys de campament, 40 anys compartint amb 

nosaltres el pa de l’amistat, 40 anys fent de pares i mares, 

40 anys al peu del canó... es diu prompte però són molts 

anys!!! Paqui i Ernesto formen part de nosaltres, del nostre 

júnior, mai els has vist una mala cara i s’han prestat a fer 

tot el que els dèiem: disfressar-se, eixir a fer el personatge, 

ajudar-nos, cuidar als xiquets que no es troben bé...mai han 

tingut un no a la seua boca, més bé al contrari, sempre amb 

un somriure a l’hora de servir la llet, tallar el pa, preparar 

les ensalades, el dinar, el sopar... Per això vam voler retre’ls 

un xicotet homenatge en aquest campament, 40 anys al 

capdavant de l’equip de cuina no els compleixen tots i vam 

voler que els seus fills i nets estigueren presents també en 

aquest sentit reconeixement. 

Els vam preparar una sorpresa que va comptar amb la 

complicitat de l’equip de cuiners i de la seua pròpia família 

i els vam donar un gran quadre que reflecteix aquestos 40 

anys de campament. En l’Eucaristia vam pregar per ells i 

vam donar gràcies per tots aquestos anys de servici, amb 

tot, no pretenem que açò siga un acomiadament, sinó un 

fins després perquè Paqui i Ernesto amb els seus 80 anys, 

saben que el campament i els júniors es casa seua, ells 

millor que ningú poden parlar-nos i donar-nos exemple de 

com donar el pa generosament als nostres germans.

Simplement volem donar-los les gràcies per tot, al temps 

que volem seguir amb ells perquè son part de nosaltres.

Paqui i Ernesto...sempre units!!!!
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Regidoria de Medi Ambient

GEST DE SETEMBRE: Deixar el cotxe 
a casa i prioritzar el transport públic 
i la bicicleta. 

Durant setembre es desenrotlla la Setmana Europea de 

la Mobilitat, El tema triat enguany per la Comissió Europea 

està centrat en la mobilitat neta, compartida i intel·ligent i 

el lema és: Compartir et porta més lluny! . La Unió Europea 

ens anima a fomentar solucions de mobilitat compartida 

i destacar els beneficis de modes de transport més nets, 

recolzant-nos en les tecnologies de transport intel·ligent. 

El divendres 22 es commemora el “dia sense coche”; 

l'any passat realitzem la mostra de vehicles elèctrics, amb 

l'exposició de diferents possibilitats per a moure'ns, des 

de turismes, vehicles de treball a bicicletes, tots ells amb 

sistema elèctric sense comptar amb combustibles fòssils. 

El canvi climàtic és una realitat i és moment per a canviar 

hàbits i generar gestos des de diverses administracions i 

des de la ciutadania.

II JORNADA COCENTAINA CAP A LA 
SOSTENIBILITAT: CANVI CLIMATIC I 
BIODIVERSITAT

La biodiversitat es troba amenaçada pels canvis climàtics 

induïts per l'home, ja que el clima és un dels principals 

factors que regulen la distribució de les espècies, i 

Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

s'estima que en el futur serà la principal causa de l'extinció 

de les mateixes. Cada una de les espècies respondrà 

de manera diferent del canvi climàtic, algunes podran 

veure's afavorides, i augmentar la seua distribució i altres 

podrien extingir-se a causa de la impossibilitat d'adaptar-

se a les noves condicions. Continuem amb les jornades 

de sensibilització i de canvi d'actitud, realitzant xarrades, 

cine forum, presentació d'exposicions, catàleg d'arbres 

monumentals, un ampli programa per a participar, i actuar 

en pro de la sostenibilitat de Cocentaina. 

Esta II Jornada Cocentaina cap a la sostenibilitat: Canvi 

climàtic i biodiversitat es desenrotlla entre el 19 i el 30 de 

setembre amb el programa següent: 

19 DIMARTS: 19.00 h. Inauguració de les jornades. 

20 DIMECRES: 19.30H Presentació DVD Campanya de 

Reciclatge a Cocentaina. 

22 DIVENDRES: Celebració del Dia sense Cotxes.

 23 DISSABTE: 19.00h. Presentació del Catàleg d'Arbres 

Monumentals.

24 DIUMENGE: 9.00h Amb bici per la Via Verda. Regidoria 

Esports (Inscripció Activitat) 

26 DIMARTS: 19.00h Conferència sobre espècies 

invasores: Les tortugues. Fundació Limne 

27 DIMECRES:19.00h Conferència per D. Jorge Olcina 

Cantó. Director Laboratori de Climatologia de la Universitat 

d'Alacant. Presentació de l'Estació Meteorològica

 29 DIVENDRES: 9.30h Visita hort urbà L´Alcavonet 

11.00h. Conferència: Agricultura de proximitat. Els 

mercats de la Terra. Experiències.

19.00h Cine-Forum. “Entre el dia i la nit no hi ha paret”

30 DISSABTE: 9.30 Ruta guiada pel riu Serpis. Senda de 

l'aigua i biodiversitat. Fundació Limne. (Inscripció Activitat) 

¡!PARTICIPA I ACTUA!!!"

#canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Activitats d'estiu al Centre de Respir

E
l passat mes de juny, amb l'arribada de l'estiu, al Centre 

Respir ho vam celebrar realitzant un taller de canvi 

d'estació per a posteriorment decorar les sales. Vam 

gaudir d'un dia divertit acompanyat de música i ball on no 

van faltar les rialles.

El passat 23 de juny, i amb motiu de la "Publicació" de les 

festes de Cocentaina, al Centre Respir vam realitzar un taller 

de banderoles de moros i cristians per a decorar el centre. 

Vam fer un homenatge a una festa tan volguda i esperada, 

on no va faltar una desfilada que van improvisar els usuaris 

i usuàries al ritme de la música de les "filades".

El mes de juliol el vam començar preparant la nostra 

particular festa de Sant Fermí i no va faltar el nostre bou 

de paper i cartó, a més de cantar les cançons populars 

El 13 de juliol, tot coincidint amb el Simposi de noves 

tendències en música i educació "Sent-me" Cocentaina, els 

alumnes que van venir de diferents ciutats d'Espanya, ens 

van delectar amb un concert que va ser un regal per a tots 

els assistents. Des d'ací els donem les gràcies, per la seua 

generositat i per fer arribar la música als nostres majors.

I per a acomiadar-nos, el pròxim 26 de juliol vam gaudir 

de l'esmorzar especial de "Fi de curs" al Pla de la Font, en 

el qual van ser convidats els familiars, voluntaris i voluntàries 

del Centre de Respir. Va ser un dia molt divertit en el qual 

vam cantar i ballar a l'aire lliure.

d'aquesta festa.
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Programa d’Aula Compartida (PAC) a l’IES Pare Arques, 
una oportunitat per a l’educació

E
l proper curs 2017/18 s’iniciarà a l’IES Pare Arques de 

Cocentaina un nou programa d’atenció a la diversitat 

per a alumnes de l’institut amb problemes d’inserció 

escolar i amb alt risc d’abandonament escolar. El programa 

rep el nom de Programa d’Aula Compartida i es realitzarà 

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

concretament amb una àmplia participació del Departament 

de Serveis Socials i altres departaments de l’Ajuntament 

que hi participaran puntualment en el desenvolupament 

de diferents tallers i activitats.

En aquest programa hi participen 11 alumnes amb 

alt risc d’abandonament escolar i que encara han de 

romandre escolaritzats per edat, com es contempla a les 

lleis educatives. Es tracta d’un perfil d’alumnat que es troba 

totalment desmotivat i que de vegades altera el normal 

desenvolupament de la rutina escolar a causa d’aquesta 

desmotivació. Aquesta situació, dificulta la tasca docent, 

creant un ambient poc favorable per a l’aprenentatge. El 

procés de sel·lecció de l’alumnat participant en el programa, 

ha estat realitzat pels diferents equips docents de 1r 

d’ESO baix la coordinació de la professora Eva Cuesta i 

l’assessorament de l’Orientadora de l’institut, Reme Francés 

que han dissenyat el projecte i que també formaran part de 

l’equip docent del programa. 

Per tant, el Programa d’Aula Compartida PAC té com 

a finalitat optimitzar el desenvolupament personal, 

intel·lectual, social i emocional de l’alumnat que presenta 

dificultats d’adaptació en l’entorn escolar i educatiu, 

conductes disruptives, risc d’exclusió social, tendència a 

l’abandó i a l’absentisme escolar, o escasses expectatives 

d’obtindre el títol de Graduat en ESO de manera ordinària.

A l’ IES Pare Arques aquest programa es desenvoluparà 

dins de l’horari escolar habitual de l’institut, és a dir, de 

dilluns a divendres des de les 8:00 fins les 14:00 hores 

i seguint el calendari escolar municipal. L’horari estarà 

estructurat en dues parts on en una primera part des de les 

8:00 fins les 11:00 s’impartiran àmbits i projectes educatius 

a les instal·lacions de l’institut per assolir les competències 

bàsiques establertes al currículum en les lleis educatives. 

En la segona part de l’horari, es desenvoluparan els tallers i 

activitats monogràfiques a les instal·lacions de l’Ajuntament 

de Cocentaina (Centre Social, Casa de la Joventut, Biblioteca, 

parcs i jardins,..) i amb personal proporcionat pel consistori 

baix la supervisió d’un professor acompanyant de l’institut. 

Aquestos tallers estan totalment subvencionats per 

l’Ajuntament i tenen temàtiques variades: teatre, biodansa, 

adolescència, premsa i ràdio, animació lectora, jardineria, 

hort ecològic, cuina, interculturalitat, dependència, aula 

mentor,... 

Es tracta de donar un ventall ampli de possibilitats i 

una visió del que és la vida social i laboral ja que un dels 

principals objectius específics del PAC és que aquestos 

alumnes continuen la seva formació acadèmica a un 

programa de formació professional bàsica obrint-los les 

portes a la formació professional de grau mitjà i superior.

En definitiva el Programa d’Aula Compartida és una nova 

oportunitat per a que aquestos adolescents seguisquen la 

seva formació i tinguen un futur millor.

Des de l’ IES Pare Arques agraïm la il·lusió i l’esforç de: 

l’Alcaldessa, Regidora d’Educació i Serveis Socials, Mireia 

Estepa; al Regidor d’Obres i Serveis, Marcos Castelló i a les 

Treballadores Socials del Departament de Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Cocentaina: María Requejo, Mila Cardona, 

Nuria Carbonell i Anna Giner. Esperem també que altres 

associacions i institucions tant públiques com privades 

s’interessen, ens donen idees i participen en aquest projecte.

Eva Cuesta Molina, professora d’àmbits i projectes i tutora 

del Programa d’Aula Compartida 1017/18.
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Amb música AFAMA desitja bones vacances als seus usuaris
AFAMA Cocentaina

U
n any més, ja el huité, el grup de teatre del Patronat 

ha col·laborat amb l'Associació de Familiars i Amics 

de Malalts d'Alzheimer (AFAMA) amb un fabulós 

espectacle per tancar el curs i celebrar l'arribada de les 

vacances. El passat dimarts 25 de juliol per la vesprada el 

saló d'actes del Centre Social “Real Blanc” es va transformar 

en un escenari per on van passar diferents cantadors i 

cantadores de l'època dels nostres majors interpretats pel 

grup de teatre del Patronat. 

Gràcies a activitats com aquesta els/les usuaris/es dels 

tallers d'AFAMA recorden les cançons de la seva joventut 

i amb aquesta música reviuen sentiments i emocions. Per 

posar punt i final a aquesta jornada AFAMA els va fer entrega 

d’un detall per agrair la seva col·laboració al llarg d’aquests 

huit anys i després berenaren tots junts amb molta harmonia 

i germanor. 

Usuaris, familiars, treballadors, junta directiva i voluntaris 

van participar en aquesta celebració per festejar un any mes 

el fi de curs d’AFAMA Cocentaina. 

DIADA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER 21 de Setembre

E
l pròxim 21 de setembre, l’Associació de Familiars 

i amics de Malalts d’Alzheimer i altres malalts 

dependents de Cocentaina i Comarca, AFAMA, celebra 

el DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER. 

A continuació us avancem la programació d’activitats.

-Dijous 14 de setembre: taula informativa al mercat.

*Per la vesprada, a les 17h, al Saló d’actes del Centre 

Social “Real Blanc” actuació a càrrec de la Rondalla “La Lira 

de Muro”. Festa per als nostres majors usuaris d’AFAMA. 

-Dimarts 19 de setembre: a les 18h. MISSA EN HONOR 

ALS DIFUNTS DE L’ASSOCIACIÓ al convent de les Germanes 

Trinitàries.

-Dijous 21 de setembre: DIA MUNDIAL DE L’ALZHEIMER

*A les 12h.- Programa especial de ràdio.

*A les 18:00h.- en el Centre Social “Real Blanc” lectura 

del manifest i solta de globus verds.

*A continuació, al Saló d’actes del Centre Social “Real 

Blanc” xerrada “L’alimentació en la malaltia d’Alzheimer” 

a càrrec de Mª Nieves Carricondo Alcaraz (Llicenciada en 

Tecnologia d’Aliments, diplomada en Nutrició i Dietètica, 

Coach Nutricional i Personal).

*Presentació de la Revista d’AFAMA nº 7 per Mireia Estepa 

Olcina, Alcaldessa de Cocentaina i Regidora de Benestar Social.

*Entrega de la quarta edició del premi a la col·laboració 

AFAMA Cocentaina. 

-Dissabte 23 de setembre: ACTE BENÈFIC

*A les 19h.- Al centre cultural “El Teular” de Cocentaina 

tindrà lloc l’espectacle de màgia de la ment  “Volver a Creer” 

de Toni Bright. Entrades donatiu: 7€. 

-Dilluns 25 de setembre: CINE FORUM

*A les 17h, al Saló d’actes del Centre Social “Real Blanc” .

-Dimarts 26 de setembre: *Viatge Cultural a Orihuela. 

Per a informar-se i apuntar-se cal passar per l’oficina de 

l’Associació AFAMA Cocentaina. Centre Social “Real Blanc” 

Tel: 966500966. Correu; info@afamacocentaina.org
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Il·lusiona´t per el suport de persones amb diversitat funcional
CAMPANYA RECOLLIDA DE TAPONS -ION LUQUE MARTON 

A
mb ella s'ha aconseguit un silló anatòmic per a la 

seua casa i un seient per a mobilitzar-ho fora de casa. 

Agraïm la col·laboració de tots els punts de recollida de 

tapons i de les persones que els han dipositats, per haver-ho 

aconseguit. Gràcies a la llavor de tots li ajudarem a tindre 

millor qualitat de vida.

Hem emprès la iniciativa de la recollida de tapons de 

plàstic per a reciclar-se amb finalitats solidàries, a causa 

de la falta d'ajudes que tenen les persones amb diverses 

patologies per a aconseguir-les necessitats que els fan falta .

Seguirem amb la recollida de tapons solidaris amb altres 

campanyes per a les necessitats que sorgisquen ,repartirem 

en setembre els nous cartells i publicarem en el nostre mur 

de facebook un llistat amb els punts de recollida de taps .

Qui es vullga unir a la nostra campanya que es pose en 

contacte amb la nostra associació( 664084796 - 965593252;  

illusionatdiversitatfuncional@yahoo.es)
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El Camp de la Via de Cocentaina, inaugurat pels propis 
contestans

E
l Camp de la Via de Cocentaina 

ja està oficialment inaugurat. 

La nova instal·lació esportiva 

contestana va ser inaugurada de 

manera oficial el passat 27 de juliol 

i va tindre com a protagonistes als 

jugadors rogets, tot el club, des de 

la base querubina fins al primer 

equip, van ser els primers en xafar la gespa d’aquesta nova 

instal·lació que tant han demanat les entitats futboleres 

contestanes (Contestano, Cocentaina i Futbol 7). 

L'acte va començar amb l'aparició pel camp de totes les 

categories inferiors del CD Contestano i del primer equip, 

acompanyats per la música de l’himne del Contestano. 

Més tard es va donar pas al torn de paraules, encetant la 

ronda el regidor d'Esports, Saúl Botella, seguit pel president 

del Contestano, José Vicente Castelló, i l'alcaldessa de 

Cocentaina, Mireia Estepa, qui va donar per inaugurada 

aquesta nova i esperada instal·lació.

Tot seguit, el president del Contestano va presentar a 

l'alcaldessa els jugadors de la primera plantilla i després els 

més xicotets del club van jugar una sèrie de partits amistosos 

en el camp dividit en dos de forma transversal.

Per últim, va arribar l'esdeveniment central de la inauguració 

com va ser el partit amistós de pretemporada entre el CD 

Contestano i el CD Alcoyano davant un nombrós públic que 

va omplir la grada i que va acabar amb el resultat de 0-1.
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El Contestano presenta el nou equip davant la seua afició 
al camp de la Via

E
l dissabte 26 d'Agost, a les 19:00 hores 

i en el camp municipal de la Via, els 

rogets es van enfrontar al Quart de 

Poblet equip de Regional Preferent Grup 

2 en el qual forma part el porter local Kiko 

Moreno. Abans a les 18:30 hores es va 

realitzar la presentació oficial de l'equip que 

compta amb 4 novetats més.

Victor Navarro Sánchez (05/09/94) mig 

centre natural d'Ontinyent jugador de gran 

poder físic i amb experiència en Preferent, 

ve de defensar en l'última temporada la 

samarreta del l'Olleria en primera regional i en la temporada 

anterior la de l'UD Atzeneta en Regional Preferent.

Hamza Bouhassoun (02/05/95) mig centre ofensiu criat en 

la pedrera rogeta, encara que en l'última temporada va estar 

militant en el CD Alcoiano B. Hamza aportarà competitivitat 

en la zona creativa rogeta a part de treball i qualitat.

Christian Molines Castellá (19/02/92) jugador local que 

torna a l'entitat després del seu pas pel Muro Cf. Christian 

és un jugador d'atac, amb velocitat que pot aportar baralla 

i competitivitat en qualsevol posició d'atac. Serà la seua 

tercera etapa en l'entitat després de ser un dels components 

de l'ascens en la temporada 2010 sent juvenil.

Germán Fernández Ruiz (03/04/98) jugador alacantí que 

ve de forjar una magnífica temporada en el CD Alcoiano DH. 

Jugador defensiu, que pot actuar tant en el lateral dret, com 

en l'esquerre aportant joventut i treball a l'equip.

Amb aquestes incorporacions, el Contestano està compost 

pels següents jugadors: Oton i Jorge com a porters, Jose 

Sanchis, Joaquin, Julio, Adrian Ferri, Pimi, Eric, Isra i 

Germán com a defenses, Javi García, Navarro, Capsir, 

Enrique, Octavio, Hamza i Sergi Paya com a mitjans, Imanol, 

Palací, Mateo, Uru, David Pascual, Victor Serra i Christian 

Molines com a davanters.

Des del club se senten molt orgullosos de poder comptar 

amb 9 jugadors locals, fet molt complicat en categoria 

Regional Preferent i que des del club era una de les 

assignatures pendents.

La pretemporada del Contestano va arrancar el 25 de 

juliol i va finalitzar el 26 de juliol amb els següents partits 

amistosos:

27 de juliol: CD Contestano 0-1 CD Alcoiano.

4 d'agost: CD Contestano 2-2 UD Rayo Ibense (Hamza i Sergi).

8 d'agost: Villajoiosa CF 2-4 CD Contestano (Octavio, 

Hamza, Sergi i Joaquín).

19 d'agost: Mutxamel CF 1-2 CD Contestano (Sergi i Octavio).

22 d'agost: Universitat d'Alacant 1-1 CD Contestano (Palací)

26 d'agost a les 19:00: CD Contestano 2 -1 UD Quart de 

Poblet ( Palací i Imanol).

La temporada oficial va arrancar el diumenge 3 de 

setembre front l’Alginet i també està tot llest per seguir 

formant a la cantera rogeta.
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Recepcions esportistes

U
n any més i com ve fent-se als últims anys, des de 

l'Ajuntament de Cocentaina amb coordinació en 

la  Regidoria d'Esports, es duu a terme el fer un 

reconeixement als nostres esportistes que han destacat a 

llarg d'aquesta temporada.

La finalitat d'aquest acte, no és ni més ni menys, que 

compartir experiències i saber d'aquests esportistes i 

familiars, en primera persona dels èxits aconseguits

Aquest any hem tingut el plaer de reconèixer les  temporades 

de dos esportistes contestanes en continuo creixement.

Montse Brotons li s'ha reconegut la magnífica temporada 

realitzada i la seua internacionalitat amb la Selecció Espanyola 

de Basket U-19 al Mundial celebrat a Italià i passant a formar part 

en ser una dels esportistes internacionals que te Cocentaina.

Anna Micó li s'ha reconegut la temporada realitzada i 

els bons resultats aconseguits al Campionat d'Espanya de 

Gimnàstica Rítmica.

Aquests reconeixements posem en valor tot el potencial 

que hi ha a Cocentaina en les diferents modalitats esportives.

   Saül Botella. Regidor d’esports

Signatures dels convenis col·laboradors amb les entitats 
esportives

D
es de la Regidoria d'Esports i amb la col·laboració de 

les diferents entitats esportives, s'ha iniciat la signatura 

dels convenis col·laboradors, que tenen com a finalitat  

formalitzar la relació que hi ha entre el club o entitat esportiva 

amb  l'Ajuntament.

S'han firmat els convenis amb diferents clubs, acordant 

i consolidant les activitats a realitzar durant la temporada.

Les entitats esportives que a hores d'ara han signat els 

convenis son el CD Contestano, Soca-Run, Moto-Club, Peña 

Madridista "El Comtat" i Club Ciclista Contestà.

Agrair a TOTS els clubs la seua implicació i dedicació per 

a fer de Cocentaina un referent esportiu.
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Centre Excursionista Contestà

S
ens dubte, a Festes de Moros i Cristians de Cocentaina, 

són dies de retrobament de famílies, amics i abraçades 

entre companys. Aquest és el cas que ens passa amb 

el soci nº 318, parlem de Juan Llopis Agulló "Navarrete", 

que tant en les festes patronals com a la Fira, sempre té 

un huequet per a vindre al seu poble. Juan és soci actiu 

del Centre des de l´any 1961 i per circumstàncies de la 

vida es va haver de desplaçar a Tenerife l´any 1967, on viu 

feliçment amb la seua família i com hem dit anteriorment, 

mai ha perdut el seu vincle, tant familiar, d'amics, com de 

companys del Centre.

Per la qual cosa volem dedicar-li unes línies d'agraïment i 

gratitud al "socarrat" que més vegades ha pujat al pic més alt 

del país (parlem del Teide a 3718 m), del company que mai 

falla en les Marxes Nacionals de Muntanyencs Veterans, a 

un dels membres actius en la construcció del Refugi de les 

Foietes, però sobretot al company que sempre ens fa il·lusió 

vore i sempre ens sorprèn, com va fer fa tot just un any, 

patejant el Kilimanjaro amb 60 xavals de les Illes Canàries. 

T'estimem Juan !!! 

Salut i Bona senda.

Centre Excursionista Contestà.

Penya Madridista El Comtat - Cocentaina

E
l passat 16 d'agost, i dins de les activitats del 10è 

aniversari, vam organitzar un viatge per a veure el 

partit de tornada de la Supercopa d'Espanya que 

enfrontava al Reial Madrid i al Barça al Santiago Bernabéu. 

L'enfrontament, un clàssic, i que els nostres no van 

desaprofitar per aconseguir el títol, segon a la butxaca, 

després de la Supercopa d'Europa guanyada al Manchester 

de Mou el passat 8 d'agost.

A més, volem comunicar- vos que dins de les gestions 

que estem realitzant en el nostre 10è aniversari, i que per fi 

hem pogut aconseguir, està l'adquisició de 2 passes per a 

contemplar els partits del Madrid al seu estadi (Liga, Copa 

i Champions). Sens dubte un motiu més per incorporar-se 

a la nostra Penya, i que ja sabeu que tenim la seu a l'Hotel 

Odón. Moltes gràcies !!!

Penya Madridista del Comtat.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

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

FENOLL (Foeniculum vulgare)
(Fenoll, Fonoll, Hierba de anís)

Floració des del mes de juny endavant, encara 
que madura els fruits a finals de l'estiu i al principi 
de la tardor, de manera que es recol·lecten quan 
estan madurs.

Una de les virtuts més importants és que és 
estimulant de manera que activa el fetge i els 
renyons, però també és carminativa per a combatre 
l'acumulació de gasos en l'aparell digestiu. Algunes 
persones diuen que és bo per a alleujar la veu ronca 
amb gàrgares i per a la bronquitis.

Algunes persones combinen el fenoll amb altres 
herbes per a elaborar l'herberet, encara que 
personalment no m'agrada el sabor que resulta 
amb aquesta planta. 

També hi ha pobles que l'utilitzen per a amanir 
les olives senceres o partides juntament amb la 
pebrella, l'all i el pebre.

REMEI CASOLÀ:

Paco Campaneta, quan ja no fumava, em deia: 
“Nandet, ens fem un canó de fenoll i ens fumem 
un cigarret, i al mateix temps ens tirem quatre pets 
i expulsem els gasos de la panxa”.
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PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

A
unque la psicología del deporte tiene más 
sentido dentro del mundo profesional, aplicarla 
fuera de este ámbito puede ser una herramienta 

eficaz para todas aquellas personas que no encuentra 
la suficiente motivación para empezar la práctica 
deportiva y les gustaría poder ponerse en forma.

Hablar de psicología deportiva es hablar de 
motivación intrínseca y motivación extrínseca. La 
primera se refiere a la propia fuerza del individuo que 
le impulsa hacia su meta, es decir, realizar lo que 
queremos por pura satisfacción personal. Es útil para 
que el individuo se realice mientras busca su objetivo. 
Saber como promover este tipo de motivación enfocada 
de forma individual o en grupo permite adaptar las 
tareas a las necesidades específicas de cada uno.

En cambio, la motivación extrínseca es aquella 
que proviene del exterior, que se mantiene por la 
recompensa externa que se obtiene y es proporcionada 
por agentes ajenos a la persona. 

Saber como manejar y potenciar una y otra permitirá 
obtener mejoras en el rendimiento tanto a nivel 
individual como grupal.

Más allá de un buen estado físico se requiere 
también la preparación necesaria para controlar los 
pensamientos y conseguir la motivación óptima para 
conseguir el objetivo deportivo. Es lo que se conoce 
como Nivel Óptimo de Funcionamiento. La psicología 
deportiva permite al individuo alcanzar ese estado 
mental idóneo para la práctica deportiva.

En cuanto a razones para hacer uso de la psicología 
deportiva, podemos decir que ayuda a aumentar la 
autoestima y seguridad personal de los participantes 
mediante el refuerzo adecuado, ayuda también a 
aprender técnicas, tácticas y habilidades psicológicas 
y sirve para lograr objetivos con la planificación 
adecuada y metas realistas.

Hablar de deportes también es hablar en muchas 
ocasiones de equipos o deportes de grupos. Si el grupo 
está cohesionado se favorece el trabajo en conjunto 
y se mejora el funcionamiento deportivo al reducir los 

problemas internos mediante técnicas psicológicas.
Si el deporte es individual, es básico controlar las 

autoinstrucciones que el deportista se da a sí mismo, 
soportando mejor el cansancio propio de la práctica 
deportiva. Al mismo tiempo, se aprende a reducir 
la ansiedad y controlar el estrés, compaginando las 
obligaciones rutinarias, la reducción de la presión y la 
superación de metas en todas las áreas vitales.

La psicología del deporte es un gran potenciador 
de la atención ya que usa técnicas específicas para 
mejorar el rendimiento competitivo. Para ello hace falta 
control emocional, potenciación de la concentración y 
generar emociones productivas para alcanzar el Nivel 
Óptimo de Funcionamiento, evitando la ira, decepción 
y miedo, dejando paso al positivismo y a la confianza.

También puede aportar mucho en la recuperación de 
lesiones deportivas, revelando que mensaje esconde 
la lesión, pues según el tipo o zona de lesión será 
la emoción contenida en la mente del deportista. 
Conocerla es básico para poder cambiar la actitud y 
mejorar el tiempo de rehabilitación.

La técnica y la capacidad física del deportista son 
muy importantes, pero si no va unida a un buen 
entrenamiento emocional, táctico y psicológico, queda 
mucho por hacer. 

La capacidad mental enfocada en la dirección 
correcta es parte muy importante en la consecución 
de objetivos en cualquier campo. Por eso, la psicología 
del deporte tiene un amplio trabajo en las diversas 
parcelas mentales del deportista. Como decía Carl 
Lewis “Si no tienes confianza, siempre encontrarás la 
forma de no ganar”.

La psicología deportiva hace al individuo más 
eficiente, competente y efectivo, ayudará a que tome 
mejores decisiones, maneje mejor sus emociones y 
pueda superar los momentos más críticos con mayor 
facilidad.
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BELÉN COMPANY Psicologa i Terapeuta Gestalt: Infantil, adolescents i adults

¡Hola, sexualidad!

L
a sexualidad infantil se manifiesta a través de su 
curiosidad al observar, manipular y descubrir sus 
cuerpos, hacer preguntas con respecto al cuerpo 

humano y la reproducción, a través del juego mediante 
el cual, exploran sensaciones e imitan las conductas 
que ven a su alrededor y al identificarse con el padre o 
madre, dependiendo de su sexo. Los adultos tenemos 
que relajarnos ante el desarrollo sexual de los niños y 
su curiosidad innata. Las actividades sexuales de los 
niños no tienen nada que ver con las experiencias y 
significados que le damos los adultos al sexo.

Etapas fundamentales del desarrollo sexual infantil.

Niños de edad preescolar (0-4 años de edad)

Estos niños manifiestan su conducta sexual a través 
de:

(masturbación), ya sea en público o en privado.

usando sus manos.

otros niños o adultos.

mujeres.

su cuerpo y las funciones corporales de los demás.

con otros niños.

Niños pequeños (4-6 años de edad)

Los niños pequeños manifiestan su sexualidad a 
través de:

otros.

manos y besarse con otros niños o sus padres.

Tanto niñas como niños, pueden empezar en esta 
etapa a tocar con cierta frecuencia sus genitales, tanto 
para explorarlos como por la búsqueda de placer. Esto 
no solo no hace daño, sino que puede ser bueno para 
su desarrollo.

La reacción de los adultos les mandará un potente 
mensaje con relación a la sexualidad, sus derechos y 
limitaciones.

Si les demostramos censura, enfado o disgusto, les 
estaremos enseñando que los órganos sexuales y el 
placer que producen son negativos.

Si reaccionamos con aceptación y límites; si les 
decimos: «Es tu cuerpo. Debes cuidarlo, conocerlo y 
disfrutarlo, pero hay actividades que son privadas», 
aprenderán que la sexualidad es aceptada y aceptable 
y que todos tenemos derecho a la privacidad y el 
respeto de nuestro cuerpo.

Lo que no es normal:

conductas sexuales explícitas, como sexo oral o anal.

por ejemplo, un niño de 4 años queriendo besar los 
genitales de un adulto. 

sus juegos sexuales.

o novia y novio, como por ejemplo, un niño de 12 años 
jugando estos juegos con un niño de 3 años. 

en el niño.

Debe preocuparnos cuando se tocan excesivamente, 
o se irritan o lastiman; cuando lo hacen de manera 
compulsiva, o cuando dejan de jugar o de comer por 
tocarse.

En estos casos la consulta con un especialista, podrá 
orientarnos para determinar si el comportamiento es 
normal, si está aumentado por alguna conducta o 
situación erotizante del entorno o es una manera de 
descargar el estrés.
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Mª NIEVES CARRICONDO ALCARAZ Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111
Diplomada en Nutrición y Dietética. Coach Nutricional y Personal
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¿Empezamos la segunda etapa del año?

L
as vacaciones representan un espacio para hacer un 
descanso en el camino, un tiempo de reflexión, de 
realizar cosas que no se hacen el resto de año, un 

tiempo para cargar las pilas y descongestionar la mente. Por 
lo que, el septiembre se convierte en el punto de iniciación 
a la segunda etapa del año. Es el mes para iniciar de nuevo 
nuestros hábitos, la rutina, los horarios marcados y, tiempo 
para emprender, para tomar nuevas decisiones y plantearse 
nuevos propósitos.

Para facilitarte, si es que tienes en mente volver a mejorar 
tus hábitos alimentarios y de vida, te propongo una serie de 
pautas para restablecer, desintoxicar y cuidar tu organismo, 
hayas tenido o no excesos este verano.

1. Mentalmente ponte una dirección:
Dedica unos minutos, en estos momentos que estás 

leyendo estas líneas. Cierra los ojos y, sé sincero/a contigo 
mismo/a. ¿qué hábitos alimentarios te conducen al malestar 
y/o el sobrepeso?.

Toma papel y bolígrafo. Anota lo que te haya venido a tu 
mente, y responde: ¿qué necesito mejorar en mi alimentación?

Si aún estás con fuerzas, espero que sí, ejecuta un plan 
de acción, aquellas acciones que necesitas implementar 
en tu vida y en tu alimentación. Comprométete al menos 
con una acción y empieza hoy mismo a incluirla en tu vida. 

2. Alimentación:
Tu mejor aliado, las verduras. Esos productos, que el 

agricultor tan mimosamente las cultiva y nos aportan esos 
nutrientes provenientes de la tierra. Vitaminas, minerales, 
antioxidantes, fibra para cuidar nuestro intestino, y agua. 
Productos con un alto valor en micronutrientes y bajo aporte 
energético, te proporcionan la saciedad, disminuyendo la 
sensación de hambre a bajo coste calórico. Te saciarán y 
te ayudarán a normalizar tu peso corporal.

¿Cómo las puedo incluir en mi alimentación?. Las verduras 
tienen grandes seguidores y fieles enemigos, así que, 
repasemos como podemos prepararlas para darte ideas y 
que no las pintes como las aburridas de la película.

En ensalada:
Clásica: Haz una mezcla variada de hortalizas para 

conseguir un mayor aporte de nutrientes. Hortalizas de 
hoja (lechuga (romana, iceberg, roble...), canónigos, rúcula, 
diente de león...), crúciferas (col, lombarda, kale, brécol, 
coliflor, rábano...), tomate, pepino, cebolla, zanahoria...

Atrevidas: A la mezcla anterior añadir champiñón 
laminado, pimiento rojo crudo, algas rehidratadas (agar-agar, 

espagueti de mar...) y/o fruta (manzana, melocotón, piña...)
Completas: Si quieres conseguir un plato único une los 

tres macronutrientes, a la clásica añádele alguno de estos 
ingredientes, huevo, pechuga de pollo, jamón cocido o 
serrano, queso, atún o caballa...

Completa-vegana: a la mezcla de vegetales añadir 
legumbres cocidas o arroz con legumbres o pasta con 
legumbres o hummus o mezcla de semillas o levadura de 
cerveza y/o frutos secos.

Más energéticas: añádele además patata o boniato cocido, 
pasta, arroz, legumbres, maíz, frutos secos o semillas.

Para amenizar las ensaladas utilizaremos la fuente de grasa, 
eso sí, saludable. Añade aceite de oliva virgen extra, a poder 
ser de la zona, incorpora frutos secos, semillas (linaza, chía 
o sésamo), aguacate o salsas vinagretas elaboradas en casa.

En puré:
Atrévete a cambiar la versión simple de puré de calabacín. 

A la receta base (calabacín, cebolla, zanahoria y ajo) añade 
unos brotes de brécol o alcachofa y te sorprenderá el sabor. 
Si al tradicional le añades un taquito de queso parmesano 
te aseguro que no te parecerá tan aburrido.

Las verduras en sí son muy fáciles de cocinar y tienen mucha 
utilidad. En potajes, cocidos, guisados,... o simplemente, a 
la plancha, al horno, al microondas, eso sí, acompañado 
de una buena decoración quedan más atractivas.

Nuestra alimentación no se basa simplemente en verduras 
y hortalizas, únelas a una fuente de proteínas ya sea animal 
como vegetal y a una fuente de grasa.

3. Desintoxica tu organismo:
Los excesos alimentarios y el consumo de alcohol 

favorecen la saturación de nuestro hígado. Ahora es 
momento de ayudar al hígado al proceso de limpieza de 
sustancias acumuladas. Realiza un caldo  vegetal que facilite 
la acción de detoxificación, como un caldo de elaborado con 
cebolla, puerro, apio, col, hojas de alcachofa y 1 cucharada 
sopera de copos de avena. Tomar una taza antes de las 
comidas principales acompañado de un chorrito de limón.

Para cuidar tus hábitos alimentarios, el primer paso que 
tienes que ejecutar, es saber conscientemente que necesitas 
mejorar y que estás dispuesto a realizar. Dejamos dichas 
muchas cosas pero al pasarlas a la acción se juegan otros 
factores que no los tenemos en cuenta. Empieza con un 
cambio de aquellos hábitos que no te estén beneficiando 
pasando a la acción.
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LOLY LUNA BOTELLA / Terapeuta holística, coach personal y grupal

DECÍA GHANDI:
SÉ TÚ EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO

C
ada persona siente, cree y defiende que tiene toda la 
razón en su mano. Desde hace mucho, demasiado 
tiempo ha sido así.

Un grano de arena no hace una playa, ni una roca una 
montaña, tampoco una gota de agua un océano…ni tan 
siquiera una sola célula un cuerpo, si bien es cierto que 
poseen todo el potencial para serlo de forma individual, 
no lo son en conjunto.

Ahora bien, cada ser humano posee la capacidad de 
la verdad, de su verdad, pero una verdad arreglo a su 
perspectiva y su visión.

Cuando frente a tu hogar encuentras un árbol que da 
fruto y su sabor te agrada...puedes hacer 2 cosas: 

Ignorarlo o cuidarlo.
Si lo ignoras...morirá. 
Si decides cuidarlo y así seguir obtenido sus frutos, le 

darás agua y de vez en cuando podaras sus ramas.
Imagina que un día vas por la calle y encuentras una 

pequeña pelota, miras a tu alrededor y ves a alguien 
mirando fijamente tus actos, decides lanzar la pelota 
pensando que es de esa persona y a su vez...esa persona 
te la devuelve. De nuevo puedes hacer 2 cosas:

La ignoras o la recoges y comienzas a jugar lanzando 
la pelota y recibiéndola.

En ambos casos, ignorar es seguir tu camino sin más, 
es decir, no das...no recibes. 

Involucrarse, también en ambos casos te obliga a 
poner de tu parte para, a la postre, recibir un beneficio 
igualmente.

Para poder ver la totalidad de un árbol, hay que mirarlo 
desde las diferentes perspectivas. Nadie puede pensar 
que tiene la verdad absoluta de esa totalidad, pues es 
físicamente imposible ver todos los puntos a la vez. 
Solo nos queda entonces saber que de momento, sólo 
podemos ver nuestras perspectiva, que no deja de ser 
solo una parte de la verdad.

Todos creemos que las personas deben confiar en 
nosotros porque no vamos a hacer daño a nadie, si?...sin 
embargo la otra persona no ve nuestra parte del árbol, 
no ve nuestra perspectiva. Por lo tanto, sólo nos queda 

explicar lo que nosotros estamos viendo y en todo caso, 
comprender que el otro en un momento dado no lo crea.

Estas letras intentan que comprendas que no puedes 
ver sólo tu parte, sino la totalidad...que hablar es sano 
y que puede darle al otro una visión de lo que tu estás 
viendo-viviendo.

Decía Edward Bach, que un propósito en la vida de una 
persona es el factor decisivo para la felicidad. Es cierto, 
nada como una ilusión, una meta para ser feliz. A veces 
es mejor el camino que lleva a la meta que la meta en si.

Cuando una persona no está acostumbrada a tener una 
meta o ilusión...la vida puede llegar a ser una montaña 
rusa de motivación o desidia. 

La mente es una valiosa herramienta que juega un 
importante papel en nosotros, si bien es cierto que en 
ocasiones nos domina...todo nuestro trabajo no es otro 
que formar un equipo entre nuestro interior y nuestra 
mente. O sea, que cuando estamos desmotivados es 
cuando tenemos que echar mano de la mente...para que 
imagine y cree de nuevo.

Para todo hay que vivir el momento presente, pues 
pensar en el pasado puede doler y pensar mucho en el 
futuro desgasta y al final...solo ocurre lo que debe ocurrir. 

Hay una frase de la película kun fu panda que me 
encanta, dice así:

El pasado es historia, el futuro una incógnita, solo nos 
queda el día de hoy...y es un regalo, por eso lo llaman 
Presente.

Aquí tienes tu presente.
Juegas o ignoras?.
Tu presente eres tú.
Quiero con estas letras haceros conscientes de que todo 

está nuestras manos, ver la vida bonita o menos bonita, 
solo depende de verla en su totalidad o solo una parte 
de ella y que ver el cambio que pretendes de los demás, 
es cuestión de hacerlo en ti.

Espero que tengáis una bonita vuelta a la normalidad. 
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JUNTS PER LA SALUT
LA PÀGINA DEL CENTRE DE SALUT DE COCENTAINA

Li han diagnosticat Malaltia d'Alzheimer. I ara què?

En el moment en què la família rep l'impacte del diagnòstic, li 

sorgixen molts interrogants respecte de la pròpia malaltia i de la 

seua evolució.

De moment, la malaltia d’Alzheimer és incurable i segueix el seu 

curs progressiu. La demència no té curació, però si tractament: 

actualment  hi ha una sèrie de fàrmacs que, junt  amb l’estimulació 

cognitiva ( activació i manteniment de les capacitats mentals : 

llenguatge, memòria, pensament, càlcul, lectura…,les quals es van 

perdent a causa de la malatia ), activitat física i manteniment d'un 

entorn agradable i segur, poden ajudar a fer que el deteriorament 

siga més lent i amb això aconseguir una major qualitat de vida per 

al malalt i la seua família.

Es a dir, comptem amb un tractament farmacològic i d’un altre 

no farmacològic.

El fàrmacs no sols són efectius com a tractament dels símptomes 

cognitius, sinó que a més són eficaços enfront dels símptomes 

psicològics i conductuals de la demència.

El tractament no farmacològic va molt més enllà dels fàrmacs, 

ja que estos arriba un moment en què el seu efecte és limitat o 

pràcticament nul, i no obstant això podem continuar estimulant 

el malalt fins als últims moments.

El tractament no farmacològic engloba una sèrie de tècniques 

que intenten millorar el rendiment cognitiu i funcional, augmentar 

l'autonomia personal en les activitats de la vida diària i millorar en 

últim terme la qualitat de vida del malalt. 

Actualment este tipus de tractaments no farmacològics no estan 

previstos en la cartera de servicis del Sistema Nacional de Salut.

Necessite ajuda. Amb quins recursos compte?

 La malaltia d'Alzheimer provoca el deteriorament de les 

capacitats físiques i mentals del malalt i, progressivament, el 

conduïx a la dependència total d'una altra o diverses persones 

per a poder realitzar les activitats més bàsiques de la vida diària 

(llavar-se, arreglar-se, endreçar-se, vestir-se…). 

La família ha de tindre present que, probablement, necessite 

de la intervenció de diversos professionals al llarg de la malaltia 

(metge de família, neuròleg, psicòleg, infermera, treballador social, 

terapeuta ocupacional, fisioterapeuta), ja que les necessitats que 

es poden presentar són múltiples i canviants al llarg de les distintes 

fases de la malaltia.

És aconsellable establir contacte amb els professionals de l’àrea, 

informació i ajuda concreta. 

Per a l'atenció a les persones afectades d'alguna demència, 

així com als seus familiars, hi ha una sèrie de recursos i servicis 

específics  destinats a donar resposta a les necessitats plantejades 

i afavorir el seu benestar social.

A-tenció  Primària. On es troben els professionals sanitaris i 

no sanitaris del centre de salut ( metge de família ,infermers, 

treballador social. És important que la família conega els drets del 

pacient davant del Sistema de Salut.

-Atenció Especialitzada. Serà el neuròleg qui establirà el 

diagnòstic, tractament farmacològic específic, controls evolutius 

de la malaltia, etc.

-Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer (AFA’S) Són 

entitats sense ànim de lucre , fundades pels propis familiars i 

l'objectiu principal de les quals és millorar la qualitat de vida de 

les persones malaltes d'Alzheimer, les seues famílies i cuidadors 

a través d'una atenció integral ( física, cognitiva i social ).

En el Centre de dia és on es du a terme el tractament no 

farmacològic que precisen estos malalts. Es presta atenció 

sociosanitària preventiva i rehabilitadora a persones afectades 

per algun tipus de deteriorament i l'estat del qual s’espera que 

empitjore a mig-llarg termini. 

Per a pal·liar esta situació s'elabora un Pla d'Atenció 

Personalitzada (intervencions a realitzar amb el malalt adaptades 

a la fase de la malaltia ), consensuat per l'equip interdisciplinari 

que treballa en el centre, la persona afectada i els familiars. 

Quins objectius i activitats es fan en un Centre de dia?   

-Mantindre el màxim nivell d'autonomia possible dels pacients 

en cada fase de la malaltia.

-Oferir suport a les famílies i cuidador principal, per mitjà 

d'informació i assessorament sobre l'atenció dels pacients i 

permetent-los que puguen desenvolupar les seues activitats 

sociolaborals, familiars i disposen d'un temps de respir.

-Contribuir que el malalt es socialitze i convisca amb 

altres persones. És a dir, trencar l'aïllament perquè mantinga 

conversacions i intercanvie experiències. 

-Ralentitzar el deteriorament progressiu, tant físic com cognitiu. 

-Evitar o retardar la institucionalització de la persona (ingrés en 

una residència geriàtrica).

Entre els diferents Centres de dia, hi ha una gran varietat 

de servicis, però, generalment solen oferir teràpies funcionals, 

cognitives, psicoafectives i socialitzadores, per al que es duen a 

terme una sèrie de tallers:

pacients fer distints exercicis per preservar les funcions mentals 

superiors ( memoria,orientació,llenguatge…) i l’autonomia 

personal.

el passat i connectar-lo amb el present. 

en què el pacient era jove, s'activa, per exemple, la memòria, el 

llenguatge, l'atenció i s'afavorixen les relacions socials. 

continuar sent capaç de vestir-se, de menjar per si mateix, d'anar 

al bany, de llavar-se o de pentinar-se.   

fisioteràpia s'intenta que el pacient no perda la mobilitat, mantinga 

la força i l'equilibri.   

culturals i lúdiques.

per a persones que es troben en un estat inicial d'Alzheimer o 

pateixen d’un Deteriorament Cognitu Lleu. Mitjançant una sèrie 

de jocs interactius, els malalts reben una rehabilitació integral 

( estimulació cognitiva, exercici físic, socialització…) alhora que 

s'entretenen i ho passen bé.

Poden incloure servici de transport, menjador, higiene personal, 

seguiment mèdic, cures d'infermeria, teràpia ocupacional, 

fisioteràpia i rehabilitació, activitats psicoterapèutiques, etc. 

Per tant, és fonamental acudir a estes Associacions de Familiars 

de Malats d’Alzheimer una vegada conegut el diagnòstic, i 

representen un recurs de gran ajuda.

Enguany es vol ressaltar el paper de les persones diagnosticades 

d'Alzheimer en fase inicial o lleu, perquè es tinguen en compte 

les seus opinions, necessitats, experiències a l'hora de planificar 

qualsevol acció específica en relació a la malaltia.
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El servei d’arreplegada de brossa es realitza tots els dies.

Des de l’1 d’abril fins 15 de novembre.

Nucli urbà: a partir de les 20:00 i fins les 24:00 h

Disseminat: a partir de les 18:00 h i fins les 24:00 h

El servei d’arreplegada domiciliària d’utensilis vells es realitzarà els dies 

15 de cada mes. Cal avisar abans cridant al telèfon: 96 533 52 04.

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC
Dilluns, dimecres, divendres, dissabtes i diumenges: de 10 a 13 h.

Dimarts: de 16 a 19 hores.

JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

FRANCISCO HDEZ. NAVARRO
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 5- 11- 15- 16- 17- 21- 27- 

Dies:  4- 8- 9- 10- 14- 20- 26 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina SETEMBRE

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: 6- 12- 18- 22- 23- 24- 28

Dies: 1- 2- 3- 7- 13- 19- 25- 29- 30

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






