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2 Revista El Comtat agost 2020 Obres i serveis
COCENTAINA dia a dia

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

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

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

Les obres del parc de Sant Jaume ja mostren les 2 altures diferenciades que tindran les zones de joc

Nova senyalització horitzontal per a la passarel·la de la 

Llaona

Reparació del forat del camí de la Boronà
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Mascareta obligatòria en tota la Comunitat Valenciana 
a causa dels rebrots recents
Redacció

L
a consellera de Salut Publica, Ana Barceló, 

anunciava el dissabte 18 de juliol que l’ús 

de la mascareta en la Comunitat Valenciana 

és obligatori per a totes les persones majors de 

6 anys encara que es mantinga una distància de 

seguretat. Barceló ha explicat que ha anat variant 

al llarg de la setmana el perfil dels contagiats 

i en els últims dies s’ha multiplicat per quatre 

el nombre de contagis en els joves entre 20 i 

40 anys degut, principalment, a l’oci nocturn.

L’ús de la mascareta serà obligatòria en tots els 

llocs excepte en la platja, piscina i espais naturals. 

I en el cas que estiga'm en una terrassa sense 

consumir, també serà obligatori portar mascareta. 

També assenyala que no estarà permès l'ús de 

mascaretes amb vàlvules, solament aquelles que 

siguen quirúrgiques i higièniques. I pel que fa a 

l’aforament i capacitat, aquest no té cap classe 

de canvi, es manté com s’estava fent fins ara. 

Barceló destaca els brots de Gandia i Santa Pola 

com a exemples d’allò que pot passar en altres 

llocs, per això també vol remarcar que "si hem 

de tancar l’oci nocturn, el tancarem. Hem de fer 

d’ells uns espais segurs".

En la Comunitat Valenciana, el Consell ha 

acordat mantindre diverses mesures malgrat la 

‘nova normalitat’, entre elles, l’obligatorietat de 

mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres, 

o en defecte d’això, l’ús de màscara. A més també 

s’ha estipulat continuar amb l’aforament limitat en 

els diferents sectors, així com mesures d’higiene 

com la neteja dels establiments, la senyalització 

de distància entre clients, el pagament preferent 

amb targeta o la ventilació, entre altres.

Limitacions decretades pel Consell:

- Hostaleria: al 75% del aforament interior del 

local. 

- Locals comercials: 75% del seu aforament por planta. 

Els centres comercials al 60%. 

- Bodes: al 75% del aforament.

- Velatoris: aforament limitat a 50 persones en exterior i 

25 en interior. 

- Esglésies: 75% de aforament. 

- Actividats infantils: 15 persones per grup.

- Hotels: 75% en les seus zones comuns. 

- Cines, museus y espectacles: al 75%.

- Naturalesa: màxim 30 persones per grup.

- Piscines públiques: 75%.

Ací a Cocentaina tot i que a dia de tancament de la revista 

no ha nous contagis, sí que les forces de seguretat han posat 

diferent multes per no dur la mascareta. Des d’aquesta 

casa,  Radio Cocentaina i la revista Cocentaina. El Comtat, 

demanem coneixement i precaució davant d’aquests rebrots, 

el virus no se n’ha anat, encara continua, per favor, no 

abaixem la guàrdia, fem ús de la mascareta i seguim les 

indicacions. No volem tornar enrere, hem de conviure amb 

el bitxo i fer-li saber que en nosaltres no podrà.

Ràdio Cocentaina amb la cultura contestana: 
oferirem 4 concerts en directe!! Sintonizan’s!! 

107.9FM i també a les xarxes socials (Facebook i 
Instagram) i la web www.radiococentaina.com 

                    No tanquem per vacances!!!



ACTUALITAT 5Revista El Comtat agost 2020

Iniciada la licitació de les obres d’unificació del CEIP San 
Juan Bosco
NP Ajutnament de Cocentaina

E
l 22 de juliol l’Ajuntament de Cocentaina obria el termini 

de presentació d’ofertes per a les empreses que opten 

a la demolició i construcció del nou col·legi del Bosco 

que unificarà una escola partida en dos.

Tota la informació per a presentar-se a aquesta obra es 

troba ja accessible al portal de contractació i, la mateixa 

vesprada de ser penjada, ja hi havia empreses demostrant 

el seu interés per accedir.

La data màxima per a la presentació d’ofertes acabarà el 

7 de setembre, moment en què la taula de contractació de 

l’Ajuntament de Cocentaina iniciarà les gestions per a valorar 

totes les ofertes amb els criteris objectius que conté el plec 

i adjudicar els 3 lots a les empreses que millors condicions 

oferisquen.

Està previst, si no sorgix cap inconvenient, que l’obra 

puga iniciar-se a finals de desembre de 2020 o ja entrat el 

2021. Una obra valorada en 5.691.968,06€ i que es dividix 

en tres lots:

1. Demolició i condicionament.

2. Construcció del col·legi d’educació infantil i primària.

3. Equipament per a l’edifici i el gimnàs.

L’alcaldessa i regidora d’Educació, Mireia Estepa, explica 

que està emocionada: «ens trobem davant de l’obra més 

important de tota la legislatura i la qual posarà fi a 31 anys 

de reivindicacions, lluites i molt molt de treball. Causa una 

gran emoció pensar en un futur pròxim on les condicions 

del Bosco siguen les que els xiquets i les xiquetes mereixen 

i necessiten, una escola única que no faça que les mestres 

hagen de caminar 800m per a arribar a l’altre edifici. Des 

del govern seguim centrades en que aquest projecte siga 

una realitat, en ell estan les nostres energies i, també, la 

nostra il·lusió».
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Ajudes Activa Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Junta de govern ha aprovat el primer paquet de 

mesures «Activa Cocentaina Diputació» per a autònoms, 

microempreses i xicotetes empreses amb l’objectiu 

fonamental d’actuar directament sobre les persones físiques 

i jurídiques més afectades per la situació del COVID-19.

Aquestes ajudes procedents de la Diputació d’Alacant 

mitjançant una subvenció nominativa, i que inclou una sèrie 

de conceptes subvencionables, com ara el lloguer mensual 

del local de negoci, despeses d’assessorament i consultoria 

realitzades a conseqüència de la situació de l’estat d’alarma, 

entre altres conceptes.

Aquestes ajudes es publicaran pròximament en el 

Butlletí Oficial de la Província i una vegada que es realitze 

la publicació es podran sol·licitar durant els 30 dies hàbils 

a partir de la publicació. Tota la tramitació es realitzarà 

de forma telemàtica mitjançant la Seu Electrònica de 

l’Ajuntament: www.cocentaina.sedeelectronica.es

Cal recalcar que l’Ajuntament de Cocentaina traurà en 

breu les mesures locals «Activa Cocentaina» també per 

autònoms, microempreses i xicotetes empreses amb dues 

línies específiques, tan sols està esperant-se un informe 

per a poder aprovar-les en la Junta de Govern. A banda, cal 

recordar que tant les ajudes que s’acaben d’aprovar com 

també les d’àmbit local, són compatible entre si, però no 

amb les que hagen pogut atorgar des de Conselleria.

Mariona Carbonell, regidora d’Hisenda, explica que «en 

primer lloc, vull donar les gràcies a la Diputació d’Alacant, 

també esperem traure les ajudes locals en breu, i igualment 

cal recalcar que està sent un treball molt minuciós per 

part del Departament d’Hisenda i ADL per a dur endavant 

aquestes mesures que per a pal·liar en la mesura que es 

puga la situació dels col·lectius empresarials més afectats 

per la situació del COVID-19».
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Cocentaina ha votat i decidit la proposta del Pressupost 
Participatiu 2020 

NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 15 de juny es va tancar el termini que tenien les 

persones interessades per a reformular les propostes 

no viables o bé per a presentar les al·legacions que 

consideraren oportunes a les propostes que havien presentat 

al Pressupost Participatiu de 2020.

Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament de Cocentaina, 

a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, va 

anunciar que es va admetre una de les al·legacions 

presentades, de manera que, finalment, eren tres propostes 

viables les que es podien votar en el període de votació des 

del dilluns 20 fins al diumenge 26 de juliol.

Les tres propostes eren:

-Millora acústica del Centre Cultural El Teular, 

-Una bústia per a tornar els llibres de préstec a la Biblioteca

-Panells informatius dels actes que es fan al poble

Enguany, i a causa de la situació excepcional de nova 

normalitat, la votació va ser única i exclusivament online, 

és a dir, que no hi va haver  possibilitat de dipositar una 

papereta física en cap de les urnes ubicades als punts 

votació, tal com s’havia fet en edicions anteriors, ja que no 

hi havia votació presencial.

Per a poder votar calia tenir 16 anys complits abans 

del dilluns 20 de juliol de 2020 i estar empadronat o 

empadronada a Cocentaina abans del 20 de juliol de 2019. 

Així mateix, es va habilitar un sistema perquè es pogueren 

registrar fins a dos DNI diferents amb una mateixa adreça 

d'e-mail, de manera que les persones que no tingueren 

adreça de correu electrònic pogueren també exercir el seu 

dret de vot amb l’adreça de correu d’un amic o familiar.

Tant les propostes com els informes es podien consultar 

en l’enllaç següent: https://www.cocentainaparticipa.com/

ca/propostes

Tant la presidenta del Consell de Participació i alcaldessa 

de Cocentaina, Mireia Estepa, com la regidora de 

Participació Ciutadana, Maite Valls, animaven a tota la 

ciutadania a participar en aquest procés de selecció per a 

triar la proposta més votada i poder començar a executar-

la, alhora que han reiterat, una vegada més, l’agraïment a 

totes les persones que han participat en l’edició 2020 del 

Pressupost Participatiu. 

Doncs bé, aquest article estava pendent d’eixe resultat 

que es va fer públic el 27 de juliol. 

Una vegada tancat el període de votació, l’Ajuntament 

de Cocentaina, a través de la Regidoria de Participació 

Ciutadana, ha donat a conèixer el resultat de la votació 

que enguany, i a causa de la situació excepcional de nova 

normalitat, ha sigut només online, és a dir, que no hi ha 

hagut vot presencial. Aquests són els resultats:

Vots totals a les propostes ordenades de major a menor:

1. Millora acústica del Centre Cultural El Teular: 454 vots

2. Panells informatius: 206 vots

3. Bústia de devolució de préstec bibliotecari: 182 vots

Cal destacar que la participació ha sigut similar a la d’altres 

campanyes, tenint en compte que enguany, tal com hem 

comentat, no hi ha hagut votació presencial.

La regidora de Participació Ciutadana, Maria Teresa Valls, 

ha agraït a tota la ciutadania que haja votat, ha felicitat les 

persones que han presentat les propostes i ha expressat la 

voluntat de començar a executar-les de manera imminent. 

Així mateix, emplaçava a continuar treballant i anunciava 

la propera convocatòria d’un Consell de Participació tan 

prompte com siga possible.

La Millora acústica del Centre Cultural El Teular ha sigut la propòsta més votada
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El mercat tradicional i de carrer dels dijous de  Cocentaina 
augmenta les mesures sanitàries
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 2 de juliol i després d’estar durant les fases de 

“desescalada” a una ubicació provisional, controlada i 

amb límit d’aforament, la nova normalitat va permetre 

al mercat ambulant del dijous tornar a la ubicació habitual 

del la Plaça del Pla i de venerable Escuder.

El funcionament d’aquestes tres setmanes ha segut 

positiu amb un format similar a l’ habitual, però reduint 

al 75% l’espai ocupat pels mercaders, augmentant així 

considerablement l’espai de trànsit de consumidors per tal 

de garantir la distància de seguretat obligada.

El canvi en els últims dies de la situació a nivell nacional 

amb l’aparició de distints focus de rebrots, ha fet que el 

passat 18 de juliol la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública modificarà la resolució del 19 de juny amb mesures 

més restrictives. Junt a l’obligació de l’ús de mascareta, es 

modificaven molts altres aspecte socials i econòmics, entre 

ells l’organització i funcionament dels mercats de venda 

ambulant a l’aire lliure.

La regidoria de mercat ha adaptat el format del mercat 

a la ubicació actual, a les restriccions que Conselleria 

exigeix, i que principalment es centra en novament controla 

l’aforament del mercat, però en aquest cas no obliga a ser 

reduït en cap percentatge. Així docs, el perímetre del mercat 

municipal estarà controlat amb personal i les indicacions 

pertinents de la següent forma:

-Superfície hàbil de consum: 2.750 m2

-A fo ramen t  màx im :  1 .220  CONSUMIDORS /

CONSUMIDORES

-Horari: 08:00 – 13:00 hores

-Punts d’accés/eixida :

Carrer Bisbe Estanya (Puerta del Sol)- flux d’accés: 620

Carrer Comte de Cocentaina - flux d’accéS: 300

Carrer Mare de Déu del Miracle - flux d’accés: 100

Carrer La Mel - flux d’accés: 100

Carrer Dolors”- flux d’accés: 100

 A banda, es demana als consumidors una gran 

responsabilitat, així com respectar les normes d’ ús exigides:

Respectar els punts d’accés / eixida; l’ús obligatori de 

mascareta; respectar la distància de seguretat de 1’5 m; 

utilitzar a l’entrada i a l’eixida el gel hidro alcohòlic; no tocar 

el gènere i esperar i respectar el torn.

En definitiva, s’ha tractat d’adaptar el mercat a les màximes 

exigències sanitàries mantenint l’activitat la ubicació habitual 

per tal de no afectar de nou al comerç i els serveis de 

Cocentaina.

L’artista Flu pinta un mural contra la violència de 
gènere “Eres infinitament lliure” al carrer Sant Francesc
Redacció

I 
precisament el dijous en que 

s’intensificaven eixes mesures 

de  segure ta t  a l  merca t 

tradicional de Cocentaina,  al 

carrer Sant Francesc va començar 

a pintar-se un mural que farà 

referència al lema del pacte 

d’estat contra la violència de 

gènere “Eres infinitament lliure” i 

que va de la ma de la campanya 

de publicitat i de formació i 

sensibilització que es treballa des 

de l’ajuntament i estarà fet per 

l’artista valencià Flu.

Està previst que el treball es 

realitze en uns 4 dies. Un mural 

que decorarà part del nostre 

poble i a més reivindicatiu  al voltant de la igualtat i a 

l’espera que aquest mural ens faça reflexionar i que ajude a conscienciar a la gent per a eliminar la violència masclista.
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Cocentaina «ACTIVA» el comerç i els serveis de la localitat
La Regidoria de Comerç dona suport al sector durant els mesos d’estiu

E
l divendres 10 de juliol l’alcaldessa Mireia Estepa i 

la regidora de Comerç Paqui Ruiz presentaven la 

imatge  davall la qual es durà a terme una campanya 

durant juliol, agost i setembre amb l’objectiu de dotar d’un 

ambient agradable i actiu a la principal arteria comercial de 

la localitat juntament als seus carrers annexos. «C’ACTIVA 

COMERÇ I SERVEIS – ESTIU 2020» és la primera campanya 

de dinamització que es du a terme amb la nova normalitat. 

Es tracta de vora mig centenar d’activitats musicals, 

artístiques i d’animació amb les quals  entretenir a tots els 

consumidors que visiten Cocentaina durant els caps de 

setmana, entre el divendres de vesprada i el dissabte nit, a 

més de sumar-se els diumenges de matí al mes de setembre. 

Aquesta oferta artística prové quasi al complet de la localitat 

i de la comarca, de manera que es fomenta així els artistes 

de la zona, i anirà acompanyada de sorteigs, rebaixes del 

comerç local, com també d’una degustació de la gastronomia 

comarcal en un marc incomparable habilitat exclusivament 

per a vianants durant el cap de setmana. 

La regidora de comerç, Paqui Ruiz, explicava que «ha sigut 

una iniciativa que no s'ha pogut llançar abans, ja que a causa 

de la situació sanitària actual, s'ha estudiat bé l'evolució dels 

esdeveniments durant aquestes últimes setmanes, i s'ha 

valorat molt quin tipus d'actuacions i d’animacions calia dur 

a terme per a no crear espais amb aglomeracions».

Per la seua banda, l’alcaldessa, Mireia Estepa, desitjava 

que «aquest esforç que s’ha fet per a dotar d’activitat la zona 

comercial més important de la localitat, ajude a augmentar 

el nombre de consumidors per al comerç i els serveis locals, 

de forma segura i controlada, en les zones habilitades sense 

vehicles i amb superfícies molt més àmplies del que és 

normal».

Ràdio Cocentaina ha sigut a més l’escenari escollit per fer 

els diferents sorteigs. Aquestos s’han fet totalment en directe.

Calendari d’actuacions del mes d’agost
-DISSABTE 1 D’AGOST (20h)

Bandolers i musicartes (Animació tradicional itinerant) 

Colla Mal Passet de Cocentaina (part central Passeig del Comtat)

-DIUMENGE 2 D’AGOST (10h) 

Unión Musical Contestana (part central Passeig del Comtat)

-DIVENDRES 7 D’AGOST (20h) 

Unión Musical Contestana  (Part alta i també part baixa del 

Passeig del Comtat)

-DISSABTE 8 D’AGOST 

Colla Mal Passet de Cocentaina (part central Passeig del 

Comtat) (10h)

Personatges històrics (Animació itinerant) (20h)

Suite Rumba (part alta del Passeig del Comtat. 22h)

Xaver Mars (part baixa Passeig del Comtat 22h)

-DISSABTE 29 D’AGOST (22 h) 

Mississipi Dixieland Jazz Band  (part central Passeig del Comtat)

-DIVENDRES 4 DE SETEMBRE (20h) 

Gareth Jenkins (part alta del Passeig del Comtat)

Victor Miranda (part baixa Passeig del Comtat)

-DISSABTE 5 DE SETEMBRE (20 h) 

Ateneu Musical Contestana (part central Passeig del Comtat)

Jocs de Taula – Musicartes (part baixa Passeig del Comtat)

-DIUMENGE 6 DE SETEMBRE (9 h) 

Activa saludable: activitats saludables al Passeig del Comtat 

amb els gimnasos i acadèmies de dansa , ball i altres 

modalitats de Cocentaina. 

-DIVENDRES 11 DE SETEMBRE (20h)

Sauwy (parc de la Torreta. Pça Alcalde Reig)

Xaver Mars (part alta del Passeig del Comtat)

Josue Ribera (part baixa Passeig del Comtat)

-DISSABTE 12 DE SETEMBRE (20h) 

Dj Mani (part central Passeig del Comtat)

-DIUMENGE 13 DE SETEMBRE 9h) 

Activa saludable: activitats saludables al Passeig del Comtat 

amb els gimnasos i acadèmies de dansa, ball i altres 

modalitats de Cocentaina. 

-DIVENDRES 18 DE SETEMBRE (20h) 

Esteve Ferre (part alta del Passeig del Comtat)

Anselmo Martí (part baixa Passeig del Comtat)

-DISSABTE 19 DE SETEMBRE (22h) 

Suite Rumba (part central Passeig del Comtat)

-DIUMENGE 20 DE SETEMBRE (9h) 

Activa saludable: activitats saludables al Passeig del Comtat 

amb els gimnasos i acadèmies de dansa , ball i altres 

modalitats de Cocentaina. 

-DIVENDRES 25 DE SETEMBRE (20h) 

Dimas Botella (part alta del Passeig del Comtat)

Gareth Jenkins (part baixa Passeig del Comtat)

-DISSABTE 26 DE SETEMBRE (22h) 

Miriam & Camilo (part central Passeig del Comtat)

-DIUMENGE 27 DE SETEMBRE (9h) 

Activa saludable: activitats saludables al Passeig del Comtat.
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Cocentaina reprèn la seua oferta de visites guiades gratuïtes
Redacció

E
l Departament de Turisme de Cocentaina, a través de 

la regidoria de Turisme, ha reprès, des del  dissabte 

dia 4 de juliol, la nova programació de visites guiades 

gratuïtes que enguany incorpora moltes novetats. La visita 

teatralitzada ‘Barreja de Cultures’ va reobrir una campanya 

on poder gaudir d’una amplíssima, atractiva i diversa oferta 

de turisme.

Conèixer el món de les festes, la història local, llegendes 

tradicionals o les ceràmiques devocionals són els arguments 

de les visites culturals, mentre que el senderisme, enfocat 

des de la botànica, la mitologia o la micologia, junt a diverses 

propostes de cicloturisme, compondrien l’oferta de turisme 

actiu.

L’oferta del programa constava originalment de trenta-dos 

eixides, d’onze temàtiques diferents, que s’agrupen en dos 

blocs diferents: rutes turístiques culturals i rutes de turisme 

actiu. Fins a la finalització del programa en novembre, resten 

encara 16 eixides per gaudir de Cocentaina.

Per a garantir una total seguretat, les diferents visites han 

estat adaptades a la situació actual i compliran amb totes 

les mesures de seguretat i prevenció recomanades per les 

autoritats, així com el requisit d’un aforament màxim per a 

cada grup. Per aquest motiu, és necessària la inscripció prèvia 

contactant directament amb la Tourist Info de Cocentaina al 

telèfon 96 559 01 59, al correu visitcocentaina@gmail.com, 

o a la nova web: www.turismococentaina.com 

El regidor de turisme, Ivan Jover anima a la gent a 

participar d’aquestes visites guiades ja que és una bona 

forma de conèixer i descobrir el nostre poble i el nostre 

entorn, amb un ric patrimoni.

Rutes agost:

-1 d’agost: Ruta de les festes. Un recorregut urbà a través 

de la música i les festes de Moros i Cristians. Eixida a les 11h

-15 d’agost: Ruta senderisme a la llum de la lluna. 

Romàntica ruta per la muntanya per contemplar els estels. 

Eixida a les 20 h

-22 d’agost: Ruta pedalant sense presses. Castell de 

Penella. Es tracta d’anar en bici per Cocentaina fins un dels 

seus vestigis més interessants (amb bici elèctrica). Eixida 

a les 20 h

-29 d’agost: Llegendes i contes. Itinerari acompanyat de 

contes relacionats amb el poble. Eixida a les 20 h

Rutes setembre:

-5 setembre: Ruta teatralitzada. Barreja de cultures, una 

història sobre moriscos i cristians. Eixida a les 11h

-12 setembre: Ruta senderisme a la llum de la lluna. 

Romàntica ruta per la muntanya per contemplar els estels. 

Eixida a les 20 h

-27 setembre: Ruta de l’aigua. Passeig pel camp amb 

e-bikes per conèixer la cultura de l’aigua a través de les 

fonts, llavadors... Eixida 11 h.

Rutes octubre:

-10 octubre: Ruta teatralitzada. Barreja de cultures, una 

història sobre moriscos i cristians. Eixida a les 11h

-11 octubre: Ruta senderisme botànic. Per conèixer el 

fantàstic món de les plantes de la serra de Mariola. Eixida 

11 h.

-24 octubre: Tresor de les ceràmiques. Dinàmic 

recorregut per Cocentaina en busca de proves divertides. 

Eixida 11 h.

-31 octubre: Cocentaina històrica. Passeig per la història 

de Cocentaina visitant els edificis més emblemàtics, entre 

altres. Eixida 11 h.

Rutes novembre:

-14 novembre: Senderisme mitològic (entre 

muntanyes). Eixida 11h.
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Resum anual de Ciutadans en el primer any com a regidors
NP Ciutadans Cocentaina

D
es de Ciutadans volem fer un balanç de la feina 

realitzada aquest primer any per part dels dos regidors 

que representen al partit en aquest primer any 

d’aprenentatge i vida política.

Els projectes més importants d’aquest any ha sigut la 

reunificació del Bosco (que va ser aprovada en el ple de 

Juny) i el nou plec de la brossa, dos projectes en els quals 

l’equip de Ciutadans ha treballat de bo i valent aportant idees 

i propostes en tots els aspectes. S’han dedicat moltes hores 

de feina per poder ajudar i que puguen ser possibles les 

nostres idees, l’equip està molt content perquè en el projecte 

del Bosco s’ha pogut incorporar tres propostes del grup.

Però més enllà d'aquests dos importantíssims projectes, 

també s’ha seguit una línia molt clara per la Cocentaina 

del futur, amb moltes propostes que inciten a les energies 

renovables, autoconsum i seguir una línia mes ‘verda’.

S’ha fet un estudi de la despesa de llum en els edificis 

principals de l'ajuntament, incitant així a un autoconsum 

energètic en tres edificis principals, i fer que les energies 

renovables siguen una realitat en Cocentaina.

També altre projecte en el qual de deveres pensem que 

abans d'acabar la legislatura veurà la llum és el carril bici, 

en el que cada dia estem més a prop de què siga possible al 

poble de Cocentaina, guanyant així molta seguretat per a tots 

aquells que són amants de l’esport de bici i aquells que utilitzen 

la bici com a mitjà de transport per acudir a diferents llocs.

Ciutadans proposa projectes, però també fa una recerca 

i un treball de veure la manera que tinga el menor cost 

possible per al poble, fent una feina d’investigació de tot tipus 

d’ajudes per part de Conselleria, Diputació amb subvencions 

per aquests tipus de projectes. Tenim la sort de comptar amb 

el diputat d’infraestructures Javier Gutiérrez amb el que fem 

reunions periòdiques amb ell i el seu equip per a informar-

se bé de tot tipus de subvencions que poden interesar-nos.

L’últim projecte ‘acabat d’eixir del forn’ és l'Ordenançá 

Municipal de vehicles de mobilitat personal (VMP), per 

garantir la seguretat de tots els vianants i conductors, iniciativa 

que es va publicar fa uns mesos aquesta mateixa revista, i a 

dia d’avui està ja li he donat forma i està en mans del regidor 

delegat per a poder-se posar en pràctica al més aviat possible.

La línia de Ciutadans és clara, però més enllà d'ahí, en 

aquest últim any s’ha treballat de valent en molts altres 

projectes, proposant idees ‘de trellat’ per a la utilització del 

romanent, aconseguint així algunes propostes com poden 

ser els badens de l’avinguda Real Blanc i la millora de la 

carpinteria del Teular, o participar en els pressupostos 2020 

de l’ajuntament amb propostes molt interessants, sent un 

d'ells la insistència a fer algo en els edificis del nucli antic, 

per a conscienciar als propietaris de què no abandonen les 

seues cases, ja que repercuteixen de manera negativa en 

tota la població si aquesta casa està en mal estat, i aquest 

és un tema que s’ha de tractar moltíssim i buscar una 

verdadera solució, la millora de carrers del poble, com és 

el Carrer Ben-Khanis, en la qual demanen que es millore, 

idees per al turisme com la contractació d’una persona 

en pràctiques de turisme, perquè es puga fer un benefici 

de dues parts (a l’estudiant l’ajudem a convalidar crèdits i 

adquirir experiència i nosaltres podem comptar amb l’ajuda 

d’aquest per a incentivar el turisme) i moltes altres que poc 

a poc anem a intentar aconseguir que es dugen a terme.

Altres projectes, que de moment no es poden dur a terme 

són l'augment de la il·luminació del Carrer Major, però que 

sabem que hi ha projectes d’il·luminació més urgents, i tant 

prompte com siga possible (esperem que durant aquesta 

legislatura) podrà ser dut a terme.

En la nostra feina de co-gestors treballem dia a dia amb 

noves iniciatives i projectes, i ens alegra que moltes d’elles 

siguen dutes a terme, o almenys siguen escoltades pels 

regidors delegats per a futures inversions.
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Preocupació i malestar veïnal a causa de la instal·lació 
d’una nova benzinera a Cocentaina
Redacció

S
altava l’alarma entre els veïns al saber que la companyia 

d'estacions de servei 'low cost' Plenoil, una empresa 

que anuncia en el seu web seixanta establiments per 

a final de 2020, té previst obrir una benzinera (gasolinera) al 

nostre poble, a la part alta, al barri de la Palisana. En cas de 

dur-se a terme, Cocentaina sumaria set punts de repostatge 

per a 11.500 habitants.

El malestar dels veïns i veïnes s’ha fet patent i més units 

que mai han decidit mobilitzar-se fent crida als mitjans de 

comunicació, a través de les xarxes socials i també amb 

pancartes que pengen de les façanes amb eixe “No a la 

gasolinera”.

Està prevista que la gasolinera s’ubique en el solar en el 

qual els més majors recordaran la botiga Moncumoble i 

els més joves altres negocis posteriors. La instal·lació de la 

benzinera va acompanyada de la construcció d’un llavador 

de vehicles i els dos serveis estarien a més al costat de 

centres educatius com la Guarderia Municipal, el Col·legi 

Sant Francesc d’Assís i la FPA Beniassent.

L'argumentació que l'empresa fa per a demanar la llicència 

d'obertura es fonamenta, tal com ha detallat la portaveu, 

en dues normatives estatals, el RD 6/2000 de mesures per 

a intensificar la competència i la Llei 11/2010 de suport a 

l'emprenedor. Per als veïns, ni una ni l'altra justifiquen la 

gasolinera.

El col·lectiu veïnal demana la paralització del projecte i 

s’han reunit amb l’Ajuntament per a mostrar el seu malestar 

a més de remarcar que “és molt perillós instal·lar aquest 

servici tan prop de les cases”. Tenen ben clar que van a 

lluitar perquè no es duga a terme i van a fer tot el possible, 

ja que “no veiem gens lògic que una empresa execute un 

projecte així dins del nucli urbà”, assenyalaven els veïns 

als micròfons de Ràdio Cocentaina. "Sols demanem l'ajuda 

de l'Ajuntament, perquè sabem que és difícil, però també 

sabem que en alguns pobles com Oliva o Tavernes han 

trobat com desestimar la ubicació inicial de la gasolinera".

Malauradament, sembla que és legal la construcció de 

la benzinera. La regidora d’Urbanisme, Eugenia Miguel, 

explica que en principi la sol·licitud per a aquesta instal·lació 

presenta una “compatibilitat urbanística correcta” amb 

alguna deficiència que sembla esmenable, una vegada 

l’empresa conteste els requeriments municipals.

Sí que ha confirmat la regidora que el Govern Municipal ha 

buscat assessorament legal extern per a estudiar bé si hi ha 

alguna escletxa legal que puga impedir la resolució favorable 

a la posada en marxa en la gasolinera en eixe punt. “La idea 

és que no es pose, però s’ha de fer de manera legal, tenint 

en compte la normativa supramunicipal que iguala aquest 

establiment a un comerç a l’ús”.
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L'única qüestió que podria fer desestimar a l’empresa el 

lloc elegit seria el canvi desitjat pel sol·licitant en el transit, 

amb accés directe des de País Valencià, la qual cosa sembla 

que no obtindria la validació dels tècnics municipals, tal 

com s’han manifestat a priori.

En tot cas, l’Ajuntament de Cocentaina “exigirà que 

s'acompleixen totes les mesures de seguretat contemplades 

per a aquestes instal·lacions i a la mínima que no siga així 

es paralitzarà”, tal com ha advertit Eugenia Miguel. La 

regidora s’ha compromés a continuar informant els veïns 

de les novetats.

Precisament dilluns 20 de juliol quedava constituïda la 

plataforma ciutadana que busca canalitzar la insatisfacció 

existent entre el veïnat així com organitzar les diferents 

accions reivindicatives. Des del col·lectiu expliquen que 

han col·locat pancartes en els immobles de la zona per 

fer visible el rebuig a l’esmentat projecte al mateix temps 

que han presentat al·legacions a l’Ajuntament. El portaveu 

de la plataforma, Juli Tormo, en declaracions a Ràdio 

Cocentaina, que “en altres municipis del conjunt de l’Estat 

s’ha aconseguit frenar projectes similars i fa una crida a 

la implicació de tot el poble en aquesta lluita. Entre les 

al·legacions hem demanat més temps per a estudiar el 

projecte perquè a causa del Coronavirus no es pot tindre 

cita presencial al Consistori d’un dia per a l’altre. Esperem 

El PSPV-PSOE de Cocentaina demana un canvi en la normativa estatal que 
permeta als ajuntaments NO posar benzineres en el nucli urbà

el suport de més persones i associacions locals perquè 

al final estem davant d’un projecte que perjudica a tota 

Cocentaina en general", ha afirmat.

NP PSPV-PSOE Cocentaina

E
l partit socialista contestà reclama al govern d’Espanya 

un canvi normatiu que deixe en mans del criteri 

municipal i de les necessitats de cada localitat la 

possibilitat d’instal·lar una benzinera al poble.

Al govern de Cocentaina ens trobem en un conflicte 

important perquè, encara que hem manifestat que NO 

VOLEM ALTRA BENZINERA AL NUCLI URBÀ la legislació 

nacional possibilita aquest fet i fa que la negació per part 

de l’Ajuntament de Cocentaina a donar permís per a la seua 

instal·lació siga un fet delictiu.

L’alcaldessa de Cocentaina i la regidora de Medi Ambient 

i Urbanisme ens vam reunir amb representants del veïnat 

afectat el passat 7 de juliol i hem encomanat un informe 

extern sobre la legalitat d’instal·lar una benzinera. A més a 

més, hem parlat amb els alcaldes d’altres municipis amb 

experiències similars i que ara es troben immersos en un 

procés judicial, denunciats per les benzineres, per no haver 

fet els tràmits pertinents.

Les regidores i regidors socialistes comprenem i 

compartim la postura del veïnat; no obstant això, ens 

trobem nigats de mans si tenim una norma superior que 

fa que tot açò siga possible, és per això que demanem al 

Govern d’Espanya que modifique la llei i ho fem amb totes 

les ferramentes que tenim a la nostra disposició. És per tot 

això que també portem a ple aquesta sol·licitud del canvi 

normatiu que esperem que tinga el suport de tots els partits 

de l’oposició.
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Xavier Llinares, amb ‘Ohhna’, guanya el V Concurs Start 
UPV Campus d’Alcoi
Redacció

L
’empresa del contestà Xavier Linares ha aconseguit el 

primer premi del concurs Start del campus d'Alcoi de 

la UPV, on es reconeix les iniciatives emprenedores. En 

total es van presentar 16 idees de negoci sent la de Xavier 

la més i millor valorada. Aquest és el tercer premi que rep 

aquesta empresa contestana de roba sostenible en menys 

d’un any.

Roba per a dona, sostenible, amb materials orgànics i 

reciclats, i tot creat ací en les comarques. És "Ohhna", una 

iniciativa de Xavier Linares, i que ha rebut el primer premi 

del concurs Start UPV Campus d'Alcoi. Aquest concurs 

organitzat des del campus alcoià, vol premiar les millors 

iniciatives emprenedores atenent a diverses variables 

com el seu creixement, el caràcter innovador, l’estratègia 

empresarial o l’aportació al nostre entorn. El primer premi 

està dotat en 800 euros, i s’ha lliurat en un acte que, per 

primera vegada, s’ha celebrat on line per les circumstàncies 

actuals.

Com déiem abans, aquest és el tercer premi que 

rep Ohhna des de la seua creació. A principis d’any va 

aconseguir el premi 'Posem la primera pedra' de l’empresa 

Lafarge Holcim, i en febrer va aconseguir tres dels sis premis 

empresarials que atorga la Mancomunitat de l'Alcoià i el 

Comtat.

"Ohhna" naix amb una clara intenció: canviar el model de 

consum per a cuidar el nostre entorn. L'objectiu d'aquesta 

marca és fer les coses bé, tant per al nostre planeta com 

per a la societat en la qual ens desenvolupem. Per això, les 

peces de roba estan elaborades amb 50% cotó orgànic i 50% 

cotó reciclat, de manera que són respectuoses amb l'entorn 

i amb la pell de qui les vist. A més, s'aposta pel “Quilòmetre 

0”, seleccionant proveïdors a escassos quilòmetres de 

Cocentaina. D'altra banda, qualsevol peça de roba de la 

marca "Ohhna" podrà ser reciclada quan la seua propietària 

ja no desitge usar-la més. Pel que estem davant una marca 

de roba responsable en la producció i que consciència i 

propícia el consum responsable per part dels clients.

Xavier Linares, CEO de "Ohhna", defineix el seu nou 

projecte com “una marca de moda urbana que confecciona 

roba de punt d'alta qualitat per a dona, sota els criteris de 

sostenibilitat i responsabilitat social”. D'aquesta manera, la 

marca està pensada per a dones cosmopolites que viuen 

el seu dia en dia intensament mentre treballen, viatgen i 

es cuiden. Dones que aposten per un canvi en la manera 

de consumir i desitgen roba que els dure, que no passe de 

moda i que puguen llavar i utilitzar tantes voltes com vulguen 

sense que perden les seues propietats.

Recordem també que Ohhna es va donar a conéixer amb 

un estand de la Fira de Tots Sants de Cocentaina a principis 

de novembre i actualment tenen la seua col·lecció disponible 

a través de la seua pàgina web. Els podem trobar també a 

les xarxes socials com ara Facebook.
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Celebrada la Festa de la Verge del Carmen
Es van dur a terme tots els actes que es podien realitzar dins del temple 
parroquial. La processó va estar anul·lada

E
n aquest mes de juliol, com tots els anys, hem celebrat 

la Festivitat de la Verge del Carme en la parròquia El 

Salvador de Cocentaina. A causa de la situació en la 

qual ens trobem, no s’ha realitzat la processó pels carrers 

per motius de seguretat, però no ha sigut impediment per 

a realitzar totes les activitats programades.

Així doncs, el passat 4 de juliol, després de la imposició 

dels escapularis carmelos als majorals i cambreres, es va 

procedir a la presentació de la revista-programa. Es tracta 

d’una publicació molt cuidada per la confraria, ja que recull 

totes les efemèrides de la parròquia durant aquest any. 

Com a homenatge als morts i afectats per la pandèmia de 

la Covid-19, la portada de la revista està en blanc i negre i 

al costat de la Verge llueix un crespó negre. Coordinada per 

l’equip de la revista, enguany tenim davant nosaltres una 

publicació amb nombroses fotos del que va ser la visita de 

la Verge del Miracle a la parròquia d’El Salvador. També 

trobarem un resum de les festes passades i diferents articles 

d’interés per a la parròquia, sense oblidar l’apartat de poesies 

i el dedicat als més xicotets.

També, i dins de l’agenda d’actes realitzats, destacar la 

Novena en honor a la nostra Verge del Carme, la festivitat 

dels Beats Elies i Juan Carbonell, aquest últim gran impulsor 

del tercer orde Carmelita en la parròquia, així com la gran 

Eucaristia del dia del Carme.

Confraria Verge del Carme

En aquests dies de devoció també s’ha procedit a l’elecció 

de Cambreres i Majordoms que l’any vinent, que si Déu 

vol, acompanyaren a la Verge del Carme pels carrers de 

Cocentaina i així juntament amb els d’enguany, poder 

manifestar la nostra fe al poble contestà.

Relació de cambreres i majordoms:

MAJORALES 2021     

MERCEDES MIRALLES VERDU    

DOLORES SELLES MONTER    

MARIA MOLINA MARTINEZ    

Mª CARMEN VALLS COMINCHES   

MªCARMEN VICEDO FERRER    

FABIOLA HUESO     

ANA GALLARDO GONZALEZ    

ESTHER CARBONELL MONTAVA   

ZASMIN OLCINA SLIMANI    

MARIA DIANA MENA     

MARUJA MARSET SANSALVADOR    

ELIA MARTINEZ PAYA

ANA MARIA FIGUEROLA APARISI

LOLA GUILLEM GARRIDO

MIRIAM CARDONA LLOPIS

RESERVES      

MªANGELES COMINCHES PASCUAL   

CARLA FERRANDIZ FENOLLAR   

MAJORALS 2021

RAFAEL BRAVO VALLS

MAURO BELDA VAQUER

VALERIANO TORREGROSA PEREZ

SANTIAGO PEREZ VICEDO

VICENTE FERRERO CUESTA

JOSE IGNACIO GISBERT VALLS

FERRAN PASCUAL PEREZ

MANOLO SANZ ROMERO

JAVIER AGULLO CARBONELL

JOSEP VILAPLANA REVERT

RESERVES

LUIS HIPOLITO AGULLO IBAÑEZ

DAVID MOLINA GARCIA

Nova junta de la Confraria del Carme presidida per Gloria Alós i 

José Maria Gisbert
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La Junta de Festes de Moros i Cristians presenta una sèrie 
d’actes al voltant de Sant Hipòlit
Redacció

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians ha 

presentat un calendari d’actes que es duran a terme 

aquest estiu davant la no celebració de les Festes de 

Moros i Cristians en honor a Sant Hipòlit.

Si mal no recorden, el dia 28 es va imposar la insígnia 

de la Junta de Festes als membres de la nova junta, però a 

més a més han preparat una sèrie d’actes que es duran a 

terme aquests mesos.

El calendari fester per a l'estiu de 2020 queda de la 

següent manera:

-Dijous 30 de juliol: Presentació de la revista-programa de 

festes. 21 h al Pati d’Armes del Palau. Un acte en el qual actuarà 

com a mantenidor el fester de la Manta Roja, Adolfo Sancho.

-Del 4 al 12 d’agost: Solemne novena de Sant Hipòlit a la 

parròquia de Santa Maria (19:45h).

-Dissabte 8 d’agost: Xarrada de Sant Hipòlit a càrrec del 

fester masero José Luis Pascual sota el títol: “Reflexions d’un 

fester sobre el patronatge de Sant Hipòlit”. (20 h)

-Diumenge 9 d’agost: Presentació a Sant Hipòlit dels 

xiquets i xiquetes batejats entre juliol de 2019 i juliol de 2020.

Entrega de la imatge de Sant Hipòlit a l’associat devot 

Marcos Vicente García Jiménez

Imposició de la insígnia de la Federació junta de Festes 

als nous caps de filà:

*Kiko Sancho Ferrer - Manta Roja

*Vicente Agulló Pascual - Kabilenyos

*Mateo Barrachina Vidal - Muladíes

*Pablo Cortés Bravo - Creuats

*Santiago Pérez Vicedo- Contestanos

*Saúl Insa Lucas – Cavallers de LLúria

També signaran en el llibre d’honor els capitans i 

abanderats de les festes de 2019:

-Dijous 13 d’agost: Dia del Patró. Missa a Sant Hipòlit a 

l’Església de Santa Maria (10 h).

Com veuen, tot i no fer festes, la Junta ha volgut tindre 

present al Patró en aquest mes d’agost i també al món 

fester, això sí, encoratjant-nos al sentit comú, no podem 

fer esquadres i formar a les filaes, la utilització de les 

mascaretes, la distància de seguretat, el compliment de 

l’aforament a les seus de la filà...

Però com que som un poble fester i bressol de la música 

festera, la Unió Musical Contestana i la colla Mal Passet 

sí que han volgut seguir amb la tradició d’oferir els seus 

concerts de música festera. És clar, que no serà el mateix 

perquè el Palau presenta un aforament molt limitat, però sí 

que podrem cantar l’Himne de festes i gaudir de la nostra 

música (mai millor dit), gràcies al treball d’aquestes dues 

associacions musicals contestanes.

Així doncs el 31 de juliol encetarà els concerts de música 

festera la Unió Musical Contestana, amb un concert de dues 

parts format per peces d’autors contestans. Com assenyalen 

des de la mateixa banda, “es tracta d’un concert del poble i 

per al poble”. Ràdio Cocentaina, un any més, oferirà aquest 

concert en directe a partir de les 22:30 h.

Per la seua banda, la colla Mal Passet oferirà el concert 

de Música Festera el diumenge 2 d’agost a les 21:00 h al 

Pati d’Armes del Palau Comtal de Cocentaina. I ho farà en 

homenatge i reconeixement al personal sanitari que ha estat i 

continua lluitant contra els efectes de la Covid-19. Un concert 

que també Ràdio Cocentaina oferirà en directe. (Quan la 

revista estiga al carrer ja s'hauran realitzat els dos concerts, 

però aquest article estem realitzant-lo el 22 de juliol).

I un últim apunt i referent a aquesta casa. Sabem que 

som un poble fester i és per això que un any més tindrem el 

concurs "Música i Festa". Igual que la Unió Musical i la colla 

Mal APsset, no hem volgut perdre les bones tradicions de 

l'estiu contestà i és per això que el concurs tornarà a antena, 

si bé en horari diferent. Enguany el concurs se celebrarà 

del 3 al 7 d'agost, seran 5 dies, la setmana festera i l'horari 

serà a les 12 h del migdia. Durant la setmana festera, en un 

any qualsevol, el protagonista del dia l'hagueren ocupat els 

nostres càrrecs festers. Enguany com que no hi ha festes, 

hem pensat que eixa hora havia de continuar sent per al 

món fester i per això vam decidir que el concurs se celebre 

a aquesta hora. Des d'aquestes línies ja agraïm per anticipat, 

la complicitat dels comerços i establiments de Cocentaina 

perquè a la cridà d'Alícia Marset a l'hora de preparar els 

regals, ens han donat un sí rotund, tot i saber el complicat 

que ha estat aquest any, per això vaja el nostre agraïment 

per a tots els que faran possible una nova edició de Música i 

Festa. Recorden, des del dilluns 3 d'agost, fins al divendres 

7 i a les 12 del migdia.
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

El sorteig especial de la loteria del dissabte 4 de juliol 
va estar dedicat a la Mare de Déu del Miracle

C
om vam avançar en l’edició de juny d’aquesta mateixa 

revista de Cocentaina. El Comtat, dintre de la celebració 

del V Centenari del Miracle de les Llàgrimes des de 

la Comissió organitzadora s’havia treballat amb Loteries i 

Apostes de l’Estat que el sorteig del dia 11 d’abril estaria 

dedicat a la nostra patrona amb motiu del V Centenari i així 

estava programat però a l'entrar en la pandèmia tot es va 

paralitzar. Com tots saben s’han représ els diferents sortejos 

i es respecten els números, simplement canvien de dia. 

Doncs bé, va ser el dissabte 4 de juliol quan es va realitzar 

el sorteig. El primer premi dotat amb 600.000 euros va ser 

per al número 97.140 i va estar molt repartit en províncies 

com Àlaba, Astúries, A Corunya, Guipúscoa, Guadalajara, 

Santa Cruz de Tenerife o Múrcia. El segon premi amb una 

quantia de 120.000 euros al dècim va recaure en el número 

89.300 i va ser venut a València.

Tanmateix, el 20 d’abril estava previst que el sorteig de l’ONCE 

fora també dedicat a la Mareta el qual tampoc es va poder dur a 

terme. Ara està estudiant-se a veure si es pot encara realitzar.

En altre ordre de coses, assenyalar que encara no s'ha 

obert el calendari de peregrinacions i és que són molts 

Redacció

els rebrots que estan havent-hi i aleshores es demana 

prudència. El monestir pot albergar un 75 per cent de la 

seua capacitat. Durant juliol, la Mareta ha rebut la visita dels 

xiquets i xiquetes que han pres la Primera Comunió i cada 

19 d’abril segueix celebrant la Missa mensual.

Recordem que la Santa Seu ens ha donat permís per allargar 

l’Any Sant fins a final d’any, esperant poder complir tot allò que 

la pandèmia ha fet que guardem al calaix i que estava previst 

per festejar aquest V Centenari del prodigi de les llàgrimes.
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Regidoria de Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

QUÈ FAREM?

Per a la segona quinzena del mes de setembre s'està 

organitzant la «V Jornada Cocentaina cap a la sostenibilitat, 

salut i benestar”

Gest d'agost: Reduir el consum de 
gots de plàstic i reutilitzar-los.

L'ONU assenyala que cada any es llancen a la mar huit 

milions de tones de plàstic. De tota mena: bosses, botelles, 

embolcalls… I es dona per fet que si seguim a aquest ritme 

en poc més de deu anys hi haurà més plàstics que peixos 

en la mar.

Els pícnics, barbacoes i festes en l'exterior envoltats de 

gots, coberts i palletes de plàstics tenen els dies comptats. 

Qualsevol objecte de plàstic, fins i tot el més xicotet i 

aparentment irrellevant, si no pot ser reciclat, té un gran 

impacte mediambiental. És per això que el Parlament 

Europeu va aprovar al març l'acord aconseguit amb els 

Governs de la Unió Europea perquè en 2021 desapareguen 

els plàstics d'un sol ús . Deu productes plàstic d'un sol 

ús, que suposen el 70% del fem marí, desapareixeran 

del continent. Concretament, entre altres productes, 

s'eliminaran les palletes, els coberts, gots i plats de plàstic.

Al llarg de tot l'any, són moltes les ocasions que s'utilitzen gots 

de plàstic, però a l'estiu s'organitzen moltes trobades que fan 

incrementar l'ús de materials de plàstic (gots, plats, coberts). 

D'una banda, es tracta de reduir l'impacte ambiental de 

l'ús dels gots de plàstic, ja que aquests no es poden reciclar 

d'igual manera que altres objectes en trobar-se barrejats i 

bruts. Per una altra, de facilitar la feina de neteja i reduir la 

brossa que s'arreplega, ja que s'evita l'acumulació de gots 

de plàstic d'un sol ús als carrers.

El got reutilitzable aporta avantatges com l'estalvi en 

emissions de CO2 i en matèries primeres davant dels gots 

de plàstic d'un sol ús que no es reciclen i acaben tenint més 

costos, tant de producció (materials que no es recuperen) 

com energètics (cal continuar fabricant-ne i aquest procés, al 

costat del de neteja, genera emissions). Els gots reutilitzables 

no incrementen els residus, no requereixen un esforç extra 

en la separació de brossa i acaben significant un estalvi 

econòmic tant per al sector públic com per al privat.

Des de la Regidoria de Medi Ambient s'anima a fomentar 

l'ús dels gots reutilitzables per a les diferents festes familiars, 

locals d'oci, en suma en el sector de l’hostaleria, per evitar 

fer un ús excessiu de gots de plàstic d'un sol ús i poder 

arribar a tenir un residu zero de gots de plàstic i aconseguir 

una Cocentaina més sostenible.

#canviclimatic: «Tota acció compta per menuda que siga»
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El dolçainer Pau Anduix enceta l’estiu cultural al Palau Comtal
Redacció

D
esprés de mesos d’inactivitat a causa de la Covid-19, 

per fi Cocentaina tornava a tindre activitat cultural. I 

és que des de la regidoria de Cultura amb Ivan Jover 

al capdavant i amb l’estreta col·laboració de les entitats 

musicals i teatreres del poble, Cocentaina presenta un 

gran estiu cultural 2020. Unes actuacions marcades per la 

limitació de l’aforament controlades per les invitacions que 

per a cada acte es recolliran a la Casa de la Joventut i on 

es mantindrà la distància de seguretat i la higiene de mas.

Doncs bé, el recital de dolçaina de Pau Anduix obria l’estiu 

cultural de 2020 a Cocentaina. Ho feia el dijous 9 de juliol 

amb el cartell d’entrades esgotades penjat.

Pau Anduix és membre de la colla Mal Passet des de 

l'any 2013 i, recentment ha acabat els estudis de Grau 

Professional, amb les màximes qualificacions en l’especialitat 

de dolçaina, al Conservatori Professional de Música Juan 

Cantó d'Alcoi, de la mà del professor de dolçaina Hipòlit 

Agulló. Aquest concert va ser una mostra del recital amb el 

qual Pau també va obtenir el Premi Extraordinari de final 

de grau.

Pau va estar acompanyat a l’escenari per companys de la 

colla a la dolçaina i percussió, però també va comptar amb 

mestres al piano i el baix (Alfonso Sanchez, Hipòlit Agulló, 

Joan Agulló, Mateo Barrachina, Juan Antonio Recuerda, 

Carles Carbonell i Ferran Mora). A més, el recital va estar 

conduït per Moisés Gil i Alba Colomer, fent que aquest recital 

fora de casa i per als de casa. Tot un luxe escoltar a Pau a 

la dolçaina amb molta elegància i subtilesa, treient-li un so 

dolç que no tots poden aconseguir.

El públic va gaudir d’aquest programa:

1-La Ratlla-Xavier Richart

2-Jota Concert-Xavier Richart

3-Cant de l'enyor-melodies del misteri d'Elx- Adaptació 

de Lluís

Llach-Versió de La Inestable

4-Per la del 7 i el 8-Blas Coscollar

5-Dolçaines II- Vicent Ferragut

6-Impromptu-Juan Giménez Cerezo

7-Sonata Aborigen (3 moviments)-Marcel Casellas

I com déiem, amb Pau Anduix encetàvem l’estiu cultural 

contestà, una agenda que ha fet possible que el mes de 

juliol estiga ben farcit d’actuacions:

-23 juliol: Recital de veu i piano

-24 juliol: Concert amb ensembles de saxos, clarinets, vent 

-fusta i un ensemble mixt amb la Societat Ateneu Musical 

de Cocentaina.

-26 juliol: Teló Teatre va presentar “4 moments”.

-27 i 28 de juliol: Concerts Sent-me Cocentaina

-30 juliol: Presentació revista de Festes

-31 juliol: Concert de festes de la Unió Musical Contestana

-2 agost: Concert de festes de la colla de dolçaines i tabals 

Mal Passet

-3 d’agost: Concert de metall i percussió amb la Societat 

Ateneu de Cocentaina

Una gran agenda per gaudir de la música en un aforament 

limitat, i com sempre en el marc incomparable del pati 

d’Armes del Palau Comtal.

Assenyalar que quan isca la revista al carrer, pràcticament 

haurem esgotat ja aquesta agenda. Ràdio Cocentaina ha 

estat també al costat de la cultura contestana i ha oferit 

diversos concerts en directe, complint una vegada més, amb 

la missió que tenim d’informar, acompanyar i en aquest cas, 

difondre la riquesa de la cultura de Cocentaina en forma 

de música.
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Presentada la 7a edició de Sent-me Cocentaina 2020

NP. Sent-me Cocentaina

Va ser una edició especial reduïda a dos concerts al Palau Comtal mantenint 
els protocols de distanciament social, però amb un fort simbolisme d’aposta 
per la música i l’art

L
'alcaldessa de Cocentaina Mireia 

Estepa, el regidor de cultura Iván 

Jover i el director d'orquestra 

i musicòleg Ignacio García-Vidal 

presentaven aprinicpis de juliol una 

simbòlica edició 2020 de SENT-ME 

COCENTAINA. 

La setena edició de SENT-ME  

vapresentar dos concerts al Palau 

Comtal els dies 27 i 28 de juliol, adaptats 

als protocols de seguretat sanitària 

vigents. L'objectiu principal d'aquesta 

setena edició és mantindre la filosofia 

i l'esperit que identifica des de la seua 

creació a SENT-ME COCENTAINA: 

la trobada entre persones i el gaudi 

de la música clàssica en el marc 

arquitectònic i patrimonial contestà. 

Com declara el director artístic de 

SENT-ME COCENTAINA, el director 

d'orquestra contestà Ignacio García-

Vidal: «La complexitat dels temps que 

estem vivint fan més rellevant que mai la voluntat de generar 

espais de creació per a la cultura i l'art. En la programació 

original de SENT-ME COCENTAINA 2020 s’atorgava una 

especial importància a la figura de Ludwig van Beethoven 

l’any de la seua 250 aniversari. La dificultat amb la qual va 

afrontar la seua vida i la complexitat des de la qual va abordar 

el seu inesgotable procés creatiu és inspiració d’esperança 

i perseverança per a nosaltres. Per això el nostre cartell 

manté el seu rostre com a senyal d’admiració i la nostra 

programació un dels seus quartets.

Retem homenatge i respecte a Beethoven com en totes 

les edicions anteriors de SENT_ME 

COCENTAINA en les quals hem 

programat constantment la seua 

música, com les simfonies nr 1, 5 i 9, 

obertures o música de cambra.

En l’esperança de salut per a tots i 

d’un pròxim temps on l’art, la cultura 

i la música formen part valuosa i 

respectada del nostre món, SENT-ME 

COCENTAINA 2020 torna a la seua cita 

anual per a continuar contribuint des 

del cor i l’escolta.». 

La secció de cordes de l'Orquestra 

Simfònica de la Regió de Múrcia 

dirigida pel mateix Ignacio García-Vidal 

i el Quartet de corda de l'Orquestra 

Fi lharmònica de la Universi tat 

d'Alacant oferiren dos concerts en 

els quals interpretaren quartets, 

divertimentos i serenates de corda de 

Mozart, Beethoven, Elgar i Dvorak. 

Violins, violes, violoncels i contrabaixos 

mantindran així la seua cita anual per seté any consecutiu 

amb el públic contestà al Palau Comtal. L'aforament era 

limitat i de nou es va penjar el cartell d’entrades esgotades. 

El públic va gaudir el dilluns 27 del Quartet de corda de 

l'Orquestra Filharmònica de la Universitat d'Alacant que va 

tocar música de Mozart, Beethoven i Dvorak  i ja el dimarts 

28 al Palau Comtal van sonar amb la secció de corda de 

l’Orquestra Simfònica de la Regió de Múrcia i sota la direcció 

d’Ignacio García Vidal, la “Serenata per a cordes en Mi m 

op. 20” d’ Elgar i la “Serenata per a cordes en Mi M op. 

22” de  Dvorak.
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El Cor de Cambra Discantus es suma a l’homenatge oficial 
per les víctimes de la Covid-19
Raúl Belda Jover. Membre del Cor de Cambra Discantus

E
l Cor de Cambra Discantus junt l’Agrupació 

Vocal Eduardo Torres d’Albaida i sota 

la direcció de Josep Robert Sellés van 

presentar el passat dijous 16 de juliol un nou 

treball virtual sumant-se al homenatge oficial per 

les víctimes de la covid-19.

Amb aquest nou treball, portat a terme durant 

el confinament, uneixen les veus per llançar un 

cant a l’esperança en un futur joiós, solidari i ple 

de música als nostres cors. 

Les dues agrupacions ja han treballat juntes 

en diverses ocasions, interpretant  “Carmina 

Burana” de Carl Orff, el “Requiem” de Wolfgang Amadeus 

Mozart, entre altres. En aquesta ocasió han presentat “Va 

pensiero” Cor d’Esclaus Hebreus del tercer acte de l’òpera 

Nabucco de Giuseppe Verdi.

El cant coral és una activitat amb alt risc de transmissió 

viral, la veu cantada transmet moltes més partícules que 

la parlada, amb projecció a més distància i amb més gran 

risc de contagi. També perquè la respiració dels coralistes 

és més profunda, a més els coralistes estan molt propers, i 

cada cantant està envoltat dels altres. Cantar en cor afegeix 

un segon problema que és l’apropament social del grup, la 

sociabilitat inherent en la pràctica coral. La incidència de la 

COVID-19 en les corals ha sigut significativa.

El passat 8 de març el Amsterdam Gemengd Koor va 

interpretar “La Passió segons Sant Joan” de J. S. Bach al 

Concertgebouw amb conseqüències dramàtiques, quatre 

morts i més de cent infectats per coronavirus entre membres 

participants del concert, públic i familiars. Altres cors també 

s’han vist afectats per la malaltia, com el Skagit Valley Choir, a 

prop de Seattle als Estats Units, amb dos morts i 45 contagis 

dels 60 que van assistir a un assaig, el Cor de la Catedral de 

Berlín, amb 60 coralistes infectats de 80, la Sociedad Coral 

Excelentia de Madrid amb un mort, dos cantants greus i 75 

coralistes amb símptomes compatibles amb el coronavirus 

després d’un concert o el Coro del Teatro de la Zarzuela de 

Madrid amb set ingressats i més de 30 afectats.

L’ activitat del Cor de Cambra Discantus al igual que totes 

les activitats artístiques, es va veure paralitzada per la crisi 

sanitària provocada per la Covid-19

El dia 15 del passat mes de març el Cor de Cambra 

Discantus junt l’Orquestra Arsis i sota la direcció del seu 

titular Josep Robert Sellés, anaven a realitzar un Concert 

emmarcat dintre dels actes de la Setmana Santa Contestana. 

L’assaig general s’havia realitzat el dijous dia 12 de març 

a la Casa de la Joventut de l’Ajuntament de Cocentaina. Allí 

es van reunir coralistes, músics, solistes i el director amb 

l’incertessa de si el Concert es realitzaria, i amb la por al 

cos pels possibles contagis. Finalment el concert s’ajornaria. 

Des d’aleshores tota l’agenda del cor va quedar ajornada i 

finalment cancel·lada. 

Cor de Cambra Discantus, units en la distancia

Una vegada decretat l’estat d’alarma els assajos del cor 

es van tindre que suspendre, donada la situació el director 

del cor, Josep Robert Sellés i la junta directiva es van reunir 

per a trobar solucions per mantindre el contacte i l’activitat 

coral al confinament. El treball del cor es va realitzar amb 

assajos online. 

Donat que les plataformes de videoconferències no donen 

les prestacions per fer música en temps real pel retard de 

temps que genera, es va optar per fer els assajos online 

per cordes (veus) amb els seus respectius caps sota la 

supervisió del director.

Durant els assajos “virtuals” la línia de treball marcada pel 

director va tindre tres vessants: ASSOLIMENT  de les obres 

programades, MANTENIMENT del repertori en faristol per 

als concerts ajornats i PROJECTES AUDIVISUALS per a oferir 

al públic interpretacions per les xarxes socials. 

Segons el director d’aquesta posada en escena virtual 

Josep Robert Sellés  Camps, "per a mi, com a director del 

Cor de Cambra Discantus, aquest confinament i la limitació 

del contacte social ha suposat un dels pitjors càstigs que 

la nostra entitat podria patir. L'impediment de cantar junts 

de manera presencial i no poder construir la música nota a 

nota, compàs a compàs, escoltant-nos i corregint en directe 

ens ha portat a una situació absolutament frustrant. Malgrat 

l'impacte inicial, ens hem tingut que reinventar i aprofitar el 

Bar Raspa

Passeig del Comtat, 51 - COCENTAINA
Tel.: 96 559 01 55

Amplios Salones para Comuniones, 
Bodas, Bautizos, Comidas de empresa
Reuniones familiares...

Avenida
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que la tecnologia ens dona per a sentir-nos 

una mica més prop i seguir compartint 

projectes de manera virtual. 

Encara que estic segur que la música 

tornarà, el que s'ha quedat pel camí 

és molt: persones que ja no estan amb 

nosaltres, molts sectors econòmics en crisi 

i, entre ells, un sector musical molt tocat i 

necessitat de gran recolzament. 

Som optimistes i pensem que eixirem 

amb força d'aquesta situació. Ens hem 

trobat a faltar entre nosaltres, la música 

en viu és insubstituïble i, per damunt de 

tot, sentir el calor i el recolzament d'un 

públic en directe no té substitutiu virtual.

Per tot allò, sabem que mai res serà 

igual i que apreciarem encara més cada 

acord que surta de les nostres veus. Per tot això: Cantem 

ara que podem!!"                                                

.Projectes audiovisuals, els nous concerts del confinament

Per tot arreu els esdeveniments culturals han sigut 

cancel·lats a causa del coronavirus. Però els cors, bandes, 

orquestres, artistes, les sales de concerts i molts més van 

optar pels concerts i actuacions virtuals mitjançant les 

diverses plataformes i xarxes socials. El Cor de Cambra 

Discantus des del primer moment del confinament va 

treballar amb aquest sentit.

Els projectes audiovisuals suposen un gran esforç i un 

nou repte per a tots els membres del cor, el format del “Cor 

Virtual” suposa cantar sols a casa per a fer la gravació del 

vídeo, modalitat que no és l’habitual, ja que el cant coral 

implica cantar en comú. A més per a comptar amb un 

resultat final d’un vídeo que puga compartir-se en format 

multi-pantalla, toca que el director i/o un membre del grup 

tinga destresa amb programes d’edició. Al Cor de Cambra 

Discantus hem comptat amb un membre implicat, Luís 

Vercet que junt el director Josep Robert Sellés han fet un 

gran treball.

Amb el gran esforç realitzat per tots els membres del cor 

i el seu director han arribat alguns beneficis. El món virtual 

obri finestres, reforça les  xarxes i apropa la música coral a 

tots els públics. 

El primer treball audiovisual que es va realitzar es va 

estrenar el passat 12 d’abril en ple estat d’alarma. L’obra 

escollida pel director va ser “Ave Verum” del compositor Karl 

Jenkins. Obra que el Cor de Cambra Discantus ja portava 

al seu repertori i que ha interpretat en diverses actuacions. 

El passat dijous 16 de juliol va presentar un nou treball 

virtual junt a l’Agrupació Vocal Eduardo Torres d’Albaida,“Va 

pensiero” Cor d’Esclaus Hebreus del tercer acte de l’òpera 

Nabucco de Giuseppe Verdi, en homenatge a les víctimes 

de la covid-19.

VÍDEOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=aNBrpMilthM

https://www.youtube.com/watch?v=QNAmOqtRijc
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400 persones gaudeixen de les projeccions del festival de 
cinema Rural FilmFest a l’Alcoià i el Comtat
El festival es va clausurar en Cocentaina
NP Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat

L
a Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat ha tornat a ser 

l’escenari del festival internacional Rural FilmFest, que 

va celebrar la seua cloenda el passat divendres 17 de 

juliol al Palau Comtal de Cocentaina, i al qual han assistit al 

voltant de 400 persones durant huit dies.

Al festival, que ha passat per 8 dels pobles de la 

Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, oferint projeccions 

gratuïtes, s’han projectat 50 pel·lícules de 20 països. S’han 

atorgat 10 premis, en distintes categories, a pel·lícules de 

6 països diferents: el premi del públic (atorgat mitjançant 

les votacions de les persones assistents a les projeccions), 

el premi Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat a la millor 

pel·lícula valenciana, el premi 20Mils a la millor pel·lícula 

de temàtica de muntanya i els premis de les categories 

EcoFilms (a les millors produccions de temàtica vinculada 

amb el medi ambient) i RuralFicción (per a les produccions 

de temàtica lliure).

-Premi del públic: Dar(k)win Project, de Loris Lamunière 

& Charles Mercier (França).

-Premi Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat a la millor 

pel·lícula valenciana: Savis De L’horta, de David Segarra 

(Comunitat Valenciana).

-Premi 20Mils a la millor pel·lícula de temàtica de 

muntanya: Cino, Ian!, de Tobia Passigato (Itàlia).

CATEGORIA ECOFILMS

-Millor llargmetratge EcoFilm: Our Lady of the ZAD, de 

Xavier Delagnes (França).

-Millor migmetratge EcoFilm: RIAFN, de Hannes Lang 

(Alemanya).

-Millor curtmetratge documental EcoFilm: Beyond the 

glacier, de David Rodríguez Muñiz (Espanya).

-Millor curtmetratge de ficció EcoFilm: Ape Regina, de 

Nicola Sorcinelli (Itàlia).

-Millor curtmetratge d’animació EcoFilm: Muedra, de 

Cesar Díaz Meléndez (Espanya).

CATEGORIA RURALFICCIÓN

-Millor curmetratge de ficció RuralFicción: Sticker, de 

Georgi M. Unkovski (Macedònia).

-Millor curmetratge d’animació RuralFicción: Listen Papa!, 

d’Olga Poliektova & Tatiana Poliektova (Rússia). 

El Rural FilmFest ha estat el primer festival de cinema a 

celebrar-se amb públic a tot l’estat després del confinament, 

i ha rebut una bona acollida tot i la delicada situació dels 

esdeveniments culturals per la pandèmia.

La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat va apostar per la 

celebració de la huitena edició del festival malgrat la situació, 

amb l’objectiu de seguir recolzant la cultura, adaptant les 

projeccions a les mesures higièniques i de seguretat per tal 

de garantir el benestar de les persones assistents. 

Es tracta d’una iniciativa cultural que se celebra per segona 

vegada a les comarques de l’Alcoià i el Comtat i a la qual, 

d’acord amb declaracions del Gerent de l’àrea de Cultura 

de la Mancomunitat, Iván Jover, es vol donar continuïtat, ja 

que “es tracta d’un esdeveniment de caràcter internacional 

i, a més, d’una temàtica molt estretament lligada a la 

idiosincràsia de la zona”.
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Mireia Payà guanya el segon premi del Jurat i el primer del 
públic del primer concurs nacional de dansa clàssica online
Redacció

E
l ball ocupa ara aquesta pàgina de la cultura 

contestana. La dansa clàssica i de la mà de l’escola 

de dansa d’Alícia Montava.

I és que, degut a l’actual situació, s’ha organitzat el primer 

concurs nacional de dansa clàssica online, creat per a 

impulsar la dansa i l'art en uns moments difícils per al sector, 

a causa de la situació extraordinària que estem vivint.

L'objectiu d'aquest esdeveniment és fomentar el ball i les 

actuacions a casa, durant la situació extraordinària causada 

pel Covid- 19. Ha sigut un concurs on han col·laborat i 

patrocinat: intermezzo, programa d'alt rendiment de dansa, 

ballet de Barcelona, ballet Mind, danse un style, klass danse 

Barcelona...

De l’escola de dansa d’Alícia Montava, tres van ser 

les artistes que hi van prendre part en dit concurs: Les 

alumnes Itziar Rosillo, Mireia Payà i Julia Moncho, sent 

Mireia guanyadora del segon premi en la final de grup 1 

(9-11 anys). Era el primer guardó que rebia Mireia i dies 

després, la mateixa Alícia ens donava la grata notícia, Mireia 

tornava a arrasar en les votacions online “si bé primer ens 

assabentàvem que la nostra alumna Mireia obtenia el 2n 

premi del jurat en la seua categoria en el primer concurs de 

dansa online, ara hem rebut la gran notícia que ha guanyat el 

1r Premi del públic. Una gran notícia que fa que augmente 

la nostra motivació i les ganes de continuar ensenyant i per 

part de les meues alumnes i els meus alumnes aprenent. 

Estic contenta per totes les meues ballarines, pels seus 

esforços en aquests dies tan difícils, les seues puntuacions 

i per posar tanta il·lusió amb tot el que fan”.

Cocentaina no deixa de ser un poble d’art, en totes les 

vessants i totes les disciplines. Enhorabona Mireia!!!
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La Diputació reconeix a Iván Carbonell Iglesias com a 
guanyador de la XXV edició del Premi Enric Valor
NP Diputació d’Alacant

L
a Diputació d'Alacant, a través de l'àrea de Cultura, ha 

anunciat la decisió del jurat de la XXV edició del Premi 

Enric Valor de Novel·la en Valencià 2019, que enguany 

s'ha atorgat al contestà Iván Carbonell Iglesias per la seua 

obra ‘Balada de la frontera. Cróniques del Sud’.

La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha 

destacat “la gran varietat i qualitat dels treballs presentats i 

el significatiu augment del nombre de novel·les participants. 

Hem passat de les 23 obres que competien en la passada 

edició a 36 en l'exercici en el qual es compleixen els 25 

anys, un clar símptoma del prestigi collit per aquest guardó 

consolidat com un referent en suport a la literatura valenciana”. 

El Premi Enric Valor, dotat amb 20.000 euros, serà entregat 

la pròxima tardor en el municipi de Castalla en un acte 

públic que comptarà amb la col·laboració de l'Ajuntament, 

al capdavant de l'organització. La cerimònia, prevista per 

al 26 de març, s'ha posposat com a conseqüència de les 

restriccions imposades amb motiu del coronavirus. 

La Diputació es compromet, a més, a l'edició de l'obra 

guanyadora. ‘Balada de la frontera’ és el primer volum de 

‘Cròniques del Sud’, una novel·la coral ambientada l'any 

1304 del nounat Regne de València. Diferents personatges 

participen en una trama d'intrigues polítiques, conspiracions, 

profecies i persecucions en la davantera sud, on es decidirà 

la destinació de la corona d'Aragó.

Les obres concursants han sigut repartides entre el jurat, 

que ha dut a terme el procés de la lectura, avaluació i 

deliberació fins a seleccionar el treball premiat. El jurat ha 

estat presidit per Julia Parra i com a vocals han intervingut 

el diputat Fulgencio José Cerdán, en representació de la 

corporació, Rafael Poveda, escriptor i enòleg, Gonçal López-

Pampló, professor de la Universitat de València, Isabel 

Marcillas i María Ángeles Francés, doctores en Filologia 

Catalana, Vicent Ferrán García Perales, professor adjunt 

de la Universitat CEU Cardenal Herrera, i Carlos Ferrer, 

llicenciat en Filologia. Entre altres requisits, la convocatòria 

de la XXV edició ha establit que les novel·les havien de ser 

inèdites, de tema lliure, no premiades en altres concursos 

i escrites en valencià.

La Diputació d'Alacant va convocar per primera vegada 

en Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià en 1995, una 

convocatòria de caràcter anual en homenatge a l'autor 

que li dona nom que pretén mantindre la seua labor de 

recuperació i posada en valor de la literatura en valencià. 

Amb 24 novel·les guardonades, el certamen és considerat 

com un dels esdeveniments més importants de la literatura 

valenciana entre autors, lectors, crítica i cercles culturals.

El Premi reconeix el treball emprés per Enric Valor i Vives 

per a la normalització de la llengua pròpia de la Comunitat 

Valenciana des de les seues facetes d'autor i investigador 

reconegut amb els més prestigiosos premis. Entre ells està 

el de les Lletres Valencianes atorgat per l'Ajuntament de 

València, el Premi Sanchís Guarner, la Creu de Sant Jordi de 

la Generalitat de Catalunya o la Medalla d'Or de la Província 

d'Alacant concedida a títol pòstum per la Diputació d'Alacant.

Iván Carbonell

Ivan Carbonell Iglesias és llicenciat en Filologia Catalana, 

llicenciat en Humanitats i graduat en Història per la 

Universitat de València. Cursa el Màster en Identitat Europea 

Medieval a la Universitat de Lleida. És professor de valencià 

en Secundària i Batxillerat i membre del Centre d'Estudis 

Contestans de Cocentaina.

Ha publicat les novel·les ‘La promesa del gal·lés’ (Premi 

Ciutat de Sagunt), ‘La paciència del minotaure’ (Premi 

Literatura de Viatges de Benicàssim), ‘La lluna per Tots 

Sants’ (Premi 25 d'abril de Benissa) i ‘La cançó del mag 

Merlí’ (Premi Isabel de Villena) per a adults.  Per a joves, una 

sèrie de novel·les que comencen amb ‘El secret del Mas de 

la Pedra’ reconegudes amb els premis de les ciutats d'Altea, 

Picanya o Torrent i distintius com el Diafebus.

En el camp de la investigació ha guanyat el premi 

Bernat Capó amb ‘Fantasmes al palau’ i va obtindre la 

Beca d'Investigació Vila de Cocentaina per ‘Llegendes de 

Cocentaina i del Comtat: estudi i difusió’. És l'autor de les 

ambaixades en valencià que cada any es representen en 

les festes de Moros i Cristians de Cocentaina que es poden 

llegir en l'obra ‘La veu i l'espasa’.
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Marina Aimée GR, ha presentat el seu poemari “Ojalá te 
atragantes de mi”
Redacció

E
l divendres 10 de juliol, va tindre lloc la presentació del 

poemari de la jove contestana Marina Aimée GR, “Ojalá 

te atragantes de mi”, a la terrassa de la Cervesseria El 

Gat Negre. L’acte va estar conduit pel regidor de Cultura Ivan 

Jover , qui va presentar el poemari. A l’autora la va presentar 

el poeta Joan Jordà.

Aquest poemari ens presenta poemes on l’amor vola lliure 

entre els versos, que s’arrelen entre l’espai més emotiu del 

nostre ser. Amor propi, enamorament, desamor... com un 

caleidoscopi de la vida, com un retrat poètic de l'essència 

d'aquest sentiment. Segons l’autora, “en el llibre em podeu 

trobar a mi, ací estan reflectits moments que es viuen intensa 

i relaxadament, passant la vida entre vents d’amor i arrels de 

vivències. Marina ha estudiat entre altres, periodisme i l’afició 

per la literatura li ve des de sempre i ara era el moment de 

mostrar part de la seua obra. 

Maria Aimée (que no és el seu nom artístic, sinó que és el 

seu nom de pila), ha encetat aquesta passió per l’escriptura 

amb un poemari, però no descarta poder publicar alguna 

novel·la.  El llibre és autoeditat i es pot trobar, entre altres a 

la pàgina de Amazon.

Sens dubte, comença el camí d’una nova escriptora 

contestana.

Éncar Reig reedita el seu llibre anomenat “Llibre de 
l’ànima i de les coses salvatges”
Redacció

I 
seguim amb més autores contestanes.

“Llibre de l’ànima i de les coses salvatges” és un 

viatge de l’ànima des de la llum a la foscor i viceversa. 

Tornar a la foscor significa tornar a casa: a la mare terra. 

L’ànima sent la crida, a través dels elements, sorolls, 

músiques, insectes; de la veu de les potències mítiques: 

totes aquelles forces obscures i primordials que han sigut 

silenciades i exiliades a l’abisme. Escriure és donar veu a 

allò silenciat. Està vinclat amb l’erotisme. L’insecte és un 

missatger del desig, un transmissor del secret de la terra. Les 

secrecions els revinclen a la naturalesa, com si destil·laren 

l’ànima a través d’elles. Mentre que les paraules ajuden a 

passar de l’ombra a la llum, els insectes la guien de la llum 

a l’ombra. No és suficient la intel·ligència per a comprendre 

la vida, cal recuperar la intel·ligència animal: l’instint. 

Aquest és el fil del poemari de l’autora contestana Éncar 

Reig, un llibre que en aquest 2020 s’ha tornat a re editar 

amb novetats. Aquesta nova edició inclou un epíleg amb 

comentaris explicatius dels poemes fets per l’autora. 

El llibre va ser publicat en 2014 i ara renaix a través de 

l'autopublicació. El podem trobar en la pàgina d'amazon en 

aquest enllaç: https://www.amazon.es/dp/B08B33Y9F4…
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El Centre d’Estudis Contestans finalitza la 2ª Campanya 
d’investigació d’art rupestre a l’Índia
Les dues campanyes han estat subvencionades per l’empresa contestana 
Textisol S.L.
Pere Ferrer. Centre d’Estudis Contestans. 

E
l Centre d’Estudis Contestans (CEC) va finalitzar, 

el passat dia 14 de març, la segona campanya 

d'investigació i catalogació sobre l'art rupestre del 

territori de les fonts del riu Betwa, enclavat a les muntanyes 

Vindhya, en l'estat indi de Madhya Pradesh, amb la ferma 

intenció de divulgar-lo mitjançant un extens catàleg, la 

publicació del qual està prevista per a 2021 amb la intenció 

que coincidisca amb el 50 aniversari del CEC.

El CEC està ara immers en aquest projecte nascut de la 

il·lusió i la passió per l'art rupestre, que s'ha desenvolupat 

en dues campanyes, una en 2019 i l'altra en 2020, amb 

una duració de 15 dies cadascuna, en les quals han 

participat Amparo Martí Soler, José Elías Esteve Moltó i 

Pere Ferrer Marset, comptant sempre amb la col·laboració 

dels col·legues i amics del CEC el Dr. Narayan Vyas i el Dr. 

Rahas Kumar Mohanty i amb l'assessorament del Dr. Kalyan 

Kumar Chakravarty.

El territori en el qual el CEC ha desenvolupat els treballs 

conté una de les majors galeries d'art rupestre del món, 

pintada al llarg de milers d'anys en centenars de coves i 

abrics. Tota una immensitat de motius, figures i panells en 

els quals han quedat plasmades les vivències, històries, pors, 

ritus, activitats, etc., amb una gran vivor i expressivitat i que 

cronològicament abasten des dels temps prehistòrics, amb 

més de 10.000 anys d'antiguitat, fins a èpoques medievals.

Tot un extraordinari patrimoni l'existent en els fantàstics 

jaciments de Jaora, Jhiri, Satkunda, Urden, Karwai, 

Ramchajja i Pengawan , del qual, prèvia selecció, s'ha 

realitzat un extens reportatge fotogràfic dels abrics, 

panells i motius i també del paisatge,  amb una càmera 

fotogràfica digital d'alta resolució. També s'han realitzat 

detallades descripcions de les figures, analitzat les diferents 

superposicions, l'estat de degradació i alteració de les 

pintures, planimetries amb plantes i seccions de nombrosos 

abrics, prospectant-se visualment la superfície dels abrics 

per a documentar la presència de materials arqueològics, etc.

Antropomorfo caçant un elefant

Arquers Mesolítics del conjunt rupestre de Jaora

Grup de cèrvols del conjunt rupestre de Syamla Hills

Equip de treball  en un abric rupestre de Laka Juar. D’esquerre a 

dreta: Amparo Martí, Narayan Vyas , Pere Ferrer , Pramod  i José 

Elies Esteve
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Aquest treball s'ha complementat amb un xicotet estudi 

sobre l'etnologia i etnografia dels poblats tribals de la zona, 

realitzant entrevistes, fotografiant i documentant estris i 

treballs agrícoles, construccions tradicionals dels “adivasi”, 

santuaris ancestrals en el bosc, maneres de vida de les 

tribus de la zona com són els korku, gond, beel, bilala, etc. 

Una documentació que formarà part del llibre que s'editarà 

en 2021.

Camins rurals de les fonts del riu Betwa

El final d'aquesta campanya de 2020 va coincidir de ple 

amb els inicis de la pandèmia COVID-19, la qual cosa va 

posar en un cert risc el retorn de l'equip del CEC des de 

l'Índia, perquè començaven a cancel·lar-se els vols des 

d'aquest país a Europa.

L'haver pogut desenvolupar aquest projecte, així com 

també el realitzat el 2019, ha sigut gràcies al patrocini de 

Textisol, SA, una empresa contestana que ha col·laborat 

també en altres  projectes culturals del CEC, a la qual volem 

agrair el seua inestimable i necessària col·laboració. 

Equip del CEC en un abrigo rupestre de Laka Juar

E
l passat dissabte 18 de juliol, el Centre d’Estudis 

Contestans i l’Associació d’Amics varen organitzar una 

excursió al conjunt d’art rupestre macroesquemàtic del 

Pla de Petracos (Castell de Castells) seu descobriment per 

part del Centre d’Estudis Contestans ara fa 40 anys.

40 anys del descobriment del conjunt d’art rupestre 
macroesquemàtic del Pla de Petracos
Pere Ferrer. Centre d’Estudis Contestans. 

Aquest descobriment fou qualificat en el seu dia com a 

transcendental i considerat com una de les aportacions més 

importants realitzades a l’arqueologia europea de finals del 

segle XX.

Va assistir un bon grup de persones que van gaudir 

de l’explicació del descobriment de les pintures i del seu 

significat per part de Pere Ferrer, un dels descobridors junt a 

Enrique Català, la qual va ser completada amb la intervenció 

de Virginia Barciela, professora i especialista d’art rupestre.

En acabar, el grup es va desplaçar al Centre d’Interpretació 

d’Art Rupestre Macroesquemàtic de Castell de Castell per a 

realitzar una visita guiada i veure uns vídeos molt il·lustratius 

al respecte.

L’excursió va acabar amb un dinar de germanor al bar 

Capri, de la Vall d’Ebo.Grup de participants en l’excursió escoltant les explicacions de la visita

Detall del conjunt d’art rupestre macroesquemàtic del Pla de Petracos
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El 95% de l’alumnat de l’IES Pare Arques ha superat amb 
èxit els exàmens de la Pau

L
a d'enguany ha sigut la selectivitat més anòmala en 

molts anys a causa de la pandèmia de coronavirus. 

La selectivitat es va celebrar un mes més tard del que 

és habitual i la conselleria d'Universitats va acordar amb la 

Comissió Gestora de la PAU que se celebrara en els centres 

als quals acudeixen els alumnes (ací a Cocentaina a l’IES 

Pare Arques) en lloc dels campus universitaris per a evitar 

aglomeracions. A la UA estan adscrits 77 instituts i centres 

concertats de Batxillerat, i a la UMH, 83.

El  divendres 24 de juliol al migdia, els alumnes de 2n de 

Batxillerat dels instituts i centres  de Cocentaina, Alcoi, Muro, 

Banyeres, Ibi, Onil i Castalla coneixien quina nota han tret 

en el conjunt dels exàmens que van realitzar del 7 al 9 de 

juliol. La gran majoria ha aconseguit l'apte.

I ens quedem a Cocentaina on el 95% de l'alumnat de 

l'IES Pare Arques ha superat amb èxit els exàmens. Tenim 

notes altes, fins i tot alguns 10, en assignatures com, 

Matemàtiques (en les dues modalitats) , Castellà, Economia, 

Valencià,  Història d'Espanya, Història de la filosofia, física.  

En total s'han presentat 39 alumnes del nostre centre. 

“De part de tot l'equip docent de l'IES Pare Arques volem 

felicitar l'alumnat i els seues famílies per l'esforç que han 

fet en aquest curs amb tantes complicacions sanitàries. 

Esperem que els notes obtingudes els ajuden a complir els 

seus somnis” eren les paraules que des de la nova directiva 

ens deien als micròfons de Ràdio Cocentaina i publicaven 

també a les xarxes socials.

I és que en esta selectivitat o Pau, com es diu ara, també 

s’ha estrenat el nou equip directiu que estarà al capdavant 

de l’IEs Pare Arques. El nou equip directiu està format per: 

Macarena Cerdá, Directora; Alejandro Barber, Vicedirector; 

Candela Perpiñá, Cap d’Estudis; Jordi Albero, Cap d’Estudis 

de Cicles Formatius i Ana Helena Escrig, Secretària.

Des de la directiva assenyalaven que “tenim moltes il·lusions, 

el desig de continuar avançant i la voluntat de superar els 

importants reptes que la nova normalitat ens planteja. Volem 

comptar amb la vostra col·laboració per a aconseguir entres 

tots i totes, donar una educació de la màxima qualitat, fent 

que el nostre institut siga un centre educatiu amable on 

en tot moment es tinga present el benestar i la felicitat del 

nostre alumnat. Sabem que comptem amb un gran claustre, 

amb un professorat amb talent i experiència, amb una 

Associació de Mares i Pares activa i molt implicada, i amb 

un alumnat amb un immens potencial. Som conscients que 

aquest any estarà marcat per les dificultats de tota mena 

que generarà l’actual crisi sanitària però amb l'ajuda de 

tothom les superarem.”

Redacció

Comença el trasllat de tot el material del Bosco II a la 
FPA Beniassent 

E
l dilluns 20 de juliol s’iniciava el trasllat de tot el material 

del Bosco II a la FPA Beniassent on passarà els pròxims 

dos anys després d’unes setmanes d’estar preparant-

ho tot. El fet de traslladar-se ara ha sigut per la situació en 

què ens encontrem per la Covid’19 i d’aquesta manera quan 

es comence el curs en setembre estiga tot preparat.

Rosana Soler directora del Bosco i Imma Calatayud, cap 

d’estudis van estar a Ràdio Cocentaina en el protagonista 

del dia del dimarts 21 i ens comentaven que han estat en 

contacte amb l’Ajuntament per a organitzar els patis i els 

llocs que van a utilitzar-se, així com en la directiva de la FPA 

Beniassent que ocupa part de l’antic institut.

Venen ara uns dies de molt de treball amb sentiments 

encontrats per buidar el centre però amb l’esperança ferma 

que per fí, s’inicia el camí per a la nova escola. Durant tota 

la setmana van estar immersos en el trasllat però a més a 

més, estan en ple procés de matrícula de xiquets de 3 anys 

i dels que canvien de centre i la tramitació de les beques 

menjadors però tot ho duen endavant per les ganes i il·lusió 

de què tot vaja bé i comence prompte la desitjada i esperada 

unificació.

Redacció

I és que en el ple del dijous 2 de juliol es va aprovar per 

unanimitat l’expedient de contractació de l’obra de demolició 

i construcció del nou col·legi sant Joan Bosco - programa 

edificant Generalitat Valenciana.

La licitació de les obres de demolició i unificació Bosco 

estan dividides en tres lots:

- Lot 1: demolició i condicionament del solar: 113.809,76€

- Lot 2: construcció del col·legi: 5.491.832,72€

- Lot 3: equipament: 86.325,57€

S’estima una duració de tota l’obra de 24 mesos.

La 2a setmana de setembre aproximadament coneixerem 

quines empreses s’han presentat a l’obra i els seus lots. Es 

preveu que les obres podrien començar a finals de 2020 o 

principis de 2021, tot depén del ritme de la licitació.

Després de 31 anys, la llum ens indica que la fi del túnel 

està cada vegada més prop.

Està previst que els alumnes del Bosco II inicien les 

classes en setembre (si la Covid ens ho permet) en la Fpa 

Beniassent mentre que l’edifici del Bosco I seguirà albergant 

als més ments a l’espera de poder compartir tots un mateix 

centre educatiu.
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El Centre Respir reobri les portes al mes de juliol

E
l programa «Respir» és un recurs municipal que depén 

del Departament de Benestar social de l'Ajuntament 

de Cocentaina. És un programa d'Atenció a Persones 

Majors Dependents amb malalties neurodegeneratives del 

tipus demències, Alzheimer, etc. Persones que requereixen 

ajuda en les activitats bàsiques de la vida diària per 

deteriorament físic i cognitiu. Té com a objectiu millorar la 

qualitat de vida de la persona major i de la família cuidadora.

El Centre Respir va reobrir les portes el passat 6 de juliol, 

després de mesos de tancament a causa de la COVID-19. 

Les treballadores del Respir van donar la benvinguda a les 

persones usuàries que van començar amb molta il·lusió.

La nova normalitat s'ha seguit dia a dia des de la 

reobertura del centre atenent a tots els usuaris i usuàries, 

però organitzant grups reduïts cada setmana, vetlant tant 

per la seguretat i per la protecció dels nostres majors com 

de l'equip professional.

L'accés i l’eixida del Centre de Respir es realitza per la 

mateixa porta, situada al carrer Font de Fraga S/N, guardant 

un mínim de distància interpersonal de dos metres entre si.

Les persones familiars o cuidadores que han portat al 

centre els seus majors, no poden entrar en les instal·lacions; 

les persones usuàries són recollides a la porta exterior d'accés 

al centre per les treballadores, que porten els equips de 

protecció individual necessaris (casquet per a cobrir el cabell, 

uniforme o bata, calçat d'ús exclusiu per a l'interior del centre).

Abans d'accedir al centre Respir se'ls pren la temperatura 

corporal a les persones usuàries, es realitza la higiene de 

mans i la desinfecció de calçat i dels suports ortopèdics. 

S'han organitzat grups reduïts per a poder mantindre la 

distància de seguretat entre ells i evitar el contacte amb 

el menor nombre de persones possible, atenent totes les 

persones usuàries en dos grups. Totes aquestes normes 

s'han continuat tenint en compte amb la normativa establida 

en la resolució del 20 de maig de 2020 de la Vicepresidència 

i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives relativa als 

centres de dia de persones majors dependents.

Les teràpies individuals i grupals pròpies del centre 

s'ajusten a la realitat de les persones usuàries de cada torn, 

prenent especial atenció a les possibles conseqüències 

físiques, psicològiques i emocionals del període de 

confinament passat.

La  Federació Junta de Festes fa una donació als serveis 
socials contestans per la COVID-19

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina va recaptar durant l’estat d’alarma un total 

de 1800€, provinents de les donacions que, quasi la 

totalitat de filaes contestanes, van fer per a destinar-les a 

ajudar a les persones que pitjor ho estan passant degut a 

la pandèmia sanitària mundial.

La Junta va decidir que la seua solidaritat havia d’anar 

dirigida a les persones de Cocentaina, motiu pel qual, s’ha 

ingressat la donació als serveis socials municipals que 

són qui provenen d’ajudes econòmiques d’urgència a la 

població, amb un equip de professionals que ha fet un esforç 

laboral titànic per a no deixar a ningú de banda, sumat als 

abundants recursos econòmics que s’han destinat per part 

de l’Ajuntament de Cocentaina.

La seua regidora, Mireia Estepa, junt amb tot l’equip de 

Benestar Social trasllada un missatge d’agraïment per part 

de tot el departament: «les filaes contestanes han mostrat 

la gran sensibilitat humana que tenen els nostres festers 

i l’entitat que els representa. Tot l’equip els donem les 

GRÀCIES per estar al costat de les persones que pitjor estan 

passant-ho i confiar en nosaltres com a professionals».
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Afama Cocentaina reobri els seus tallers

E
ns complau informar-vos que el dia 6 de juliol AFAMA 

Cocentaina va reprendre l’atenció directa seguint 

les instruccions de la Resolució de 29 de maig de la 

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 

per la qual s’estableix el pla de transició a la nova normalitat, 

en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. 

Prèviament a l’apertura, es van presentar a la Direcció 

General de Persones Majors dos Plans de Contingència, 

un per al Taller de Matí i altre per al Taller de Vesprada. A 

conseqüència de les limitacions d'aforament, el 50% de les 

places autoritzades, i exigències de distanciament social, 

s'han habilitat i desinfectat les instal·lacions dels dos centres, 

amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones 

usuàries i treballadores. 

Tanmateix, per poder complir aquest objectiu, hem 

comprat tot el material necessari com són: termòmetres 

infrarojos, hidrogel, mascaretes, pantalles facials, ulleres, 

guants, esterilles de desinfecció per a l'entrada, uniformes, 

papereres amb pedal, producte per a desinfectar superfícies 

i qualsevol utensili utilitzat pels usuaris/es i treballadors/es, 

etc. Cal assenyalar que la setmana abans de la reapertura, 

vam rebre per part de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives una donació de material sanitari que ens ajudarà 

a complir amb el stock de garantia que se’ns demana.   

A més a més, ens vam posar amb contacte amb els 

familiars per a explicar-los les noves condicions, normes 

i mesures de prevenció e higiene establertes per tal 

d’assegurar la màxima protecció davant la gran vulnerabilitat 

de les persones usuàries. 

En definitiva, la preparació per poder fer possible la 

reapertura ha segut molt laboriosa, marcada per una 

continua coordinació amb el Centre Municipal Respir, i amb 

el suport de l’Ajuntament, la Comunitat de les Germanes 

Trinitàries de Cocentaina, CEAFA i FEVAFA. Gràcies per estar 

accessibles i amb actitud resolutiva davant la necessària 

reestructuració del tallers d’AFAMA Cocentaina. 

Durant el mes de juliol i amb motiu de la celebració del 

fi de curs, les persones usuàries han realitzat al taller de 

laborterapia uns bonics dossiers que contenen les fitxes 

d’estimulació cognitiva d’aquest curs.

Respecte als premis de la rifa solidària, estaven previstos 

el sortejos els dies 19 i 20 de març, el quals es van veure 

interromputs degut a la pandèmia. Finalment, es van poder 

celebrar els dies 21 i 22 de juny, on van resultar premiats 

els números 261 i 242 respectivament. AFAMA Cocentaina 

vol mostrar el seu agraïment a totes les persones que hi van 

participar i donar l’enhorabona a les persones agraciades. 

Aquests mesos no han sigut fàcils per a cap de nosaltres 

i han tingut les seues conseqüències, però comptar amb el 

suport de la ciutadania, socis i l’administració ens permetrà 

poder continuar fent el que millor saben amb la determinació 

i il·lusió de sempre.
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El Ye Faky, equip de segona divisió B.

N
o calen massa paraules per a aquest article: el Ye 

Faky aconsegueix que els somnis es facen realitat. 

Després de 22 anys, des de la seua creació de forma 

senzilla (un grup d’amics que decideixen formar un equipet 

de futbet sala per practicar esport i divertir-se), el dissabte 

18 de juliol el pavelló municipal de Cocentaina era testimoni 

d’una gran victòria que envia als yefakians a la divisió de 

bronze del futbet sala espanyol: a la segona B.

Victòria per 7 a 3 en el partit més important de la història 

d’aquest humil equip. L’esforç, la il·lusió i la constància han 

tingut el seu premi.

El partit va ser retransmés en directe per TVA, pel canal 

Youtube de Federació i per les xarxes socials d’aquesta casa. 

Era a porta tancada a causa de la pandèmia i els pocs que 

allí érem, vam patir i també vam disfrutar, amb aquest equip 

contestà. Un mal primer temps els enviava als vestidors al 

descans amb un 0 a 2 en contra.

Amb aquest resultat advers encetàvem un segon temps 

de vertigen i on la bèstia va despertar per a què el malson 

del primer temps es convertirà en un vertader recital de gols, 

bon joc i qualitat de futbol a la pista del pavelló.

En menys de dos minuts Pablo Pérez resolia dos mans 

a mans amb el porter rival i empatava el partit a 2. Jordi 

Alcaide Llopis posava als socarrats per davant (3-2) amb 

un gol des de la seua porteria aprofitant la tàctica del porter 

jugador del rival.

Un gol en pròpia porteria de l’Albatera i dues dianes de 

Nando Pérez posaven un il·lusionant 6 a 2. Pocs minuts 

abans del final, els visitants erraven un penal i poc després 

aconseguien el 6 a 3. Pablito arredonia la seua gran nit 

amb un nou gol, el tercer en el seu compte particular, quan 

falten 3 segons per a la conclusió de l’encontre i establia el 

7 a 3 definitiu.

Un resultat que els permet complir un somni impensable 

fa uns anys: ascendir a la Segon Divisió ‘B’ del futbol sala 

espanyol, a la categoria de bronze.

L’eufòria va esclatar no sols dins del pavelló sinó entre 

tots els seus seguidors que des de casa o en els bars van 

seguir aquest partit. Fora del poliesportiu les seues fans més 

destacades esperaven als jugadors acompanyats també dels 

familiars. Un gran partit amb Diego Arques a la banqueta i 

un gran cos tècnic que han sabut dirigir el Ye Faky.

Jorque Cloquell, el seu capità parlava en nom de tots “des 

del club volem donar les gràcies a jugadors, cos tècnic, 

directius, espònsors... i tota persona que ha posat el seu 

granet d’arena per a que açò siga una realitat. I, sobretot, 

moltes gràcies a l’afició, tant als que ens han seguit durant 

tot l’any com als que ho han fet a aquest últim partit. Hem 

rebut moltíssimes mostres de suport i ànims i hem vist i 

comprovat com tot un poble i comarca s’ha bolcat amb 

aquesta cita històrica. La dedicació més especial és per al 

nostre dorsal número 9, Juanvi Cardona, que ens va deixar 

fa 8 anys, però que de segur, allà on estiga, estarà orgullós 

d’aquest equip i grup d’amics. Moltes gràcies a tots! Estem 

en un núvol! Ens toca gaudir-ho!”.

Des d’aquesta casa, ens sumem a les mostres de felicitació 

per a tot l’equip alhora que agraïm la bona atenció que des 

de sempre hem rebut per part del Ye Faky i de manera 

especial l'última setmana on tots els dies, un jugador parlava 

als informatius de Ràdio Cocentaina per transmetre’ns eixa 

il·lusió i eixe moment tan esperat de jugar-s’ho tot a un únic 

partit. En el pavelló vam poder veure també a Mireia Estepa, 

alcaldessa de Cocentaina i Octavio Cerdà, regidor d’esports 

junt amb jugadors del Ye Faky que ara estan a la banqueta 

en l’equip tècnic o fomentant l’altra part important del Ye 

Faky com és l’escola, un club que compta amb un filial, un 

femení i una ampla "cantera" (caldria dir pedrera), que de 

segur li donarà continuïtat a l’equip.

Enhorabona Ye Faky, ens veiem en segona B!!!!

L’Ajuntament de Cocentaina, a través de la regidoria 
d’esports, felicita al Ye Faky per la gesta aconseguida.

Enhorabona campions, som equip de 2aB!!!!
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La contestana Montse Brotons torna al bàsquet espanyol
Montserrat Brotons: centímetres de talent nacional per al “Embutidos 
Pajariel” Bembibre

E
l 30 de juny ens féiem eco d'aquesta gran notícia per 

a l'esport contestà: Montse Brotons tornava al bàsquet 

espanyol amb Montserrat Brotons: centímetres de 

talent nacional per al “Embutidos Pajariel”Bembibre.

La premsa lleonesa ens oferia un ampli reportatge d’aquest 

nou fitxatge per a la lliga de bàsquet Femenina Endesa. Montse 

creua el xarco de nou, aquesta vegada per tornar a jugar a casa.

L'aposta de Montserrat Brotons: centímetres de talent 

nacional per al “Embutidos Pajariel” Bembibre per jugadores 

joves i amb il·lusió, li ha portat a acordar el fitxatge de 

Montserrat Brotons, que torna a Espanya després de complir 

cicle formatiu en la Universitat d'Oral Roberts. Pivot de 

1’93 centímetres d'alçada i 21 anys, va començar a jugar a 

Alacant per a continuar la seua formació en l'Institut Joaquim 

Blume i debutar en Lliga Femenina 2 amb Segle XXI. 

Internacional en categories de formació, ha estat els últims 

anys en la Lliga Universitària dels Estats Units (NCAAW).

Natural de Cocentaina, la trajectòria formativa de Brotons 

en les Golden Eagles, ha confirmat una interessant progressió 

i en el seu últim any va fer una mitjana de més de 10 punts 

amb bons percentatges (46% en tirs de camp i 73% en tirs 

lliures) i prop de 6 rebots. Va disputar en aquesta última 

campanya un total de 31 partits, amb una mitjana de més 

de 25 minuts en pista en cadascun d'ells.

Ara afronta un nou desafiament amb el seu retorn a 

Espanya. Assegura que espera “anar coneixent a poc a 

poc la Lliga, gaudir de l'afició i, sobretot, treballar de valent 

i gaudir amb les meues companyes. Anar evolucionant en 

el nostre joc i veure fins a on podem arribar”, assenyala la 

pivot contestana, l'objectiu de la qual és, reitera, “créixer 

com a equip i individualment”. Espera poder readaptar-se 

al joc a Espanya: “El joc en la NCAAW és molt més físic i 

menys tècnic. En canvi, en el bàsquet FIBA treballem molt 

més la tècnica i la lectura del joc”, puntualitza.

Amb els peus a terra i humil, no vol descobrir-se com a 

jugadora, encara que espera que “els afeccionats estiguen 

igual d'il·lusionats que jo per poder viure aquesta experiència 

i poder compartir-la amb ells. Crec que gaudirem d'una bona 

competició”, recalca la nova interior de l'esquadra berciana, 

que creu que “puc aportar energia, garra i, sobretot, ganes 

de competir i millorar”.

La primera presa de contacte amb el seu nou entrenador, 

Pepe Vázquez, ha sigut òptima: “Molt bé. Ha sigut súper 

amable amb mi, amb moltíssimes ganes de començar a 

treballar i de poder conéixer-nos”, ressalta.

Per part seua, Pepe Vázquez, anuncia que “Montserrat 

és una jugadora gran, encara que no exempta de mobilitat 

i amb capacitat per a córrer bé la pista. Ha guanyat en 

intensitat i duresa, té facilitat per a guanyar la posició en 

el joc interior i ajudar en el rebot. És una jugadora que ve 

d'universitat americana i que ha estat sempre en òrbita de 

seleccions. Encaixa com a jugadora a la qual podem accedir”.

A part de la seua etapa universitària, Brotons és 

internacional en categories de formació. Va disputar, de fet, 

el Mundial U19 en 2017 al costat de jugadores assentades 

en la màxima categoria del bàsquet femení espanyol com 

Laura Peña, María Eraunzetamurgil o Irati Etxarri. Encara que 

en la temporada 2015-2016 no va poder jugar per una lesió, 

apareixen en el seu currículum 17 partits en Lliga Femenina 

2 amb el Segle XXI, on va coincidir, com en seleccions de 

formació, amb jugadores amb molt de present i gran futur 

com Umi Diallo, Aina Ayuso o Paula Ginzo.
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Rubén Mengual, el jove genet contestà que segueix 
aconseguint gran gestes internacionals

R
ubén Megual Reig segueix imparable en la seua 

carrera de genet professional i el seu nom ja s’ha 

fet un lloc en el panorama internacional de la doma 

clàssica, representant a Espanya i com no, duent el nom 

de Cocentaina a lloms del seu cavall.

El 24 de maig s’obria el calendari de les competicions 

després del temps de Corona amb Descarga GT (Desperados 

x Wesley) en l'Inter A amb el 65,22% en la Wartenberg-

Cup 2020. Ja un mes després, Ruben tornava a competir 

a Alemanya en Schafhofs Dressurfestival. I ja en juliol, 

Ruben aconseguia molts bons resultats en Grote-Brogel, 

Limburg, Bèlgica, “Estic molt feliç amb el meu primer xou 

internacional amb tots dos cavalls en Grote-Brogel (BEL).La 

descàrrega de Tannehof (Desperados x Wesley) va quedar en 

tercer lloc en el Gran Premi U25 i Belfast (Benetton Dream x 

Florestan I) va quedar en el 6é lloc també en el Gran Premi 

U25 i en l'estil lliure. Moltes gràcies a totes les persones que 

m'han ajudat a arribar a aquest punt i un agraïment molt 

especial al meu entrenador Anja Plönzke!”. Són les paraules 

de Rubén després d’aquesta competició on el seu nom va 

estar a la part alta de la taula. Grande Rubén!!!

I un últim apunt al voltant de Rubén, perquè a l’hora de 

tancar revista rebíem la grata notícia que Rubén formarà part 

de l’equip nacional Espanyol per participar en el campionat 

d’Europa de doma de menors a celebrar-se a Budapest del 

16 al 21 d’agost. Enhorabona!!!

El Contestano segueix perfilant el seu planter cara la 
pròxima temporada

T
ot i la incertesa de saber com i quan començarà 

la temporada 2020-2021 en categoria regional, la 

directiva i cos tècnic del primer equip segueixen 

perfilant el que serà l’equip que torne al Contestano a 

preferent. El club segueix apostant per la gent de casa i 

donant opcions així a la canera del juvenil. Així doncs, des 

del juvenil A passen a formar part del primer equip: Iñaki 

Solbes (17); Ivan Llinares (16); Moha (17) i Suli (18).

Cal recordar que el Contestano disposa d’una ampla 

cantera al comptar amb dos equips juvenils. Ells són el futur 

roget per complir així l’objectiu de nodrir al primer equip 

de gent de casa, que senca els colors del Contestano i que 

compartisca el #sentimentroget.

Per la seua banda, també estan mantenint-se diferents 

reunions amb els equips de la base per tal d’informar de les 

dates i períodes de pagament i normativa de la temporada 

vinent. Si bé tampoc se sap quan començarà, la idea seria 

que els xiquets començaren a rodar baló en setembre, a 

tall de pretemporada, però ens haurem d’esperar per tal de 

veure el que marca Federació i com ha evolucionat l’estat 

de la pandèmia.
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Gran inici de la Lliga de Llargues “Trofeu Diputació d’Alacant”

L
a XXXVI Lliga de Llargues “Trofeu Diputació 

d'Alacant va arrancar el primer cap de 

setmana de juliol amb la disputa de 

la 1a jornada en les categories de 2a i 3a.  

Dintre d’aquestes categories juga el club 

pilota Cocentaina que ho fa a Benidorm ja 

que a Cocentaina, de moment i causa de la 

Covid-19, no hi ha permís per jugar al carrer.  

En la categoria de 3a de Llargues, es van 

disputar tres partides pertanyents al grup A de 

competició, el diumenge al carrer de pilota de 

Benidorm. Van tancar la jornada en aquesta 

categoria, la partida entre el CPV Poble Nou 

i el CPV Cocentaina, en la qual els primers van guanyar 

còmodament per un resultat de 10 a 2, que els fa sumar 

també tres punts que li col·loquen juntament amb Ondara 

i La Vila en el més alt de la taula.

Esprem una bona remuntada del Club pilota Cocentaina 

en aquesta lliga de llargues.

Selecció Espanyola de futbol, campions del món i Ye Faky, 
campió socarrat
José Fausto Castillo Jover

F
a deu anys, l’onze de Juliol, la Selecció Espanyola de 

futbol es proclamava campiona del món per primera 

vegada. Pense que va eixir un grup de jugadors molt bo 

del F.C. Barcelona i el seleccionador Vicente Del Bosque va 

saber completar-lo amb jugadors d’altres equips. Va ser tot 

un esdeveniment, no sols per als aficionats al futbol, sinó 

per tots els espanyols. Els carrers estaven de gom a gom i 

ho vam viure molt emocionats. A Cocentaina com no podia 

ser d’altra manera, també ho vam celebrar.

El regidor d’esports Saül Botella, ens va oferir al Centre 

Cultural El Teular tots els partits de la nostra selecció amb 

pantalla gran. L’últim  partit  va ser la final contra Holanda. Estava 

el cine ple de gent i era com si estiguérem al camp, tot eren 

banderes, camisetes i l’ambient descompassat fins a l’extrem  

d’aplaudir les jugades i els gols tots plantats emocionats.

Quan va fer el gol de la victòria Iniesta, tot eren abraçades 

i no dic res quan l’àrbitre va xiular la fi del partit, allò va 

ser impressionant. Molts aficionats amb banderes damunt 

de l’escenari  i corrent per les escales amunt i avall, tot un 

espectacle. Llàstima que l’himne nacional no tinga lletra, si 

no  l’haguérem cantat.

Després vam anar cap al Passeig on molts cotxes baixaven 

xiulant, fen molt de soroll  amb banderes. Com a Cocentaina 

no tenim un lloc per les celebracions esportives com els 

aficionats del R. Madrid i el F.C. Barcelona, ens vam reunir en 

la redona que hi ha dalt del Passeig, la de La Fira de Tots Sants, 

on alguns aficionats estaven tan contents que fins i tot es van 

banyar en l’aigua, tot un espectable en una nit inoblidable.

Per si no hi haguera prou, En Mossén Ramón Micó, rector 

del Raval en acabar el partit va fer un revolteig de campanes 

en homenatge als campions. Alguns veïns que no els agrada 

el futbol, es preguntaven què era el que passava. Què bonic 

va ser veure tota la gent contenta.

Voldria contar-los  un altre esdeveniment important al 

nostre poble. El passat dia 18 de Juliol l’equip socarrat Ye 

Faky F.S va jugar al pavelló de Cocentaina el partit del play 

off d’ascens a Segona Divisió Nacional B de futbol sala i va 

guanyar per 7 a 3 a un equip d’Albatera. La primera part va 

acabar perdent els contestans per 2 a 0, però a la segona 

van reaccionar i van golejar deixant-nos bocabadats a tots 

els aficionats. Així es va proclamar campió, per la qual cosa 

pugen de categoria, jo diria, més que merescuda, ja que 

va ser l’únic equip que va acabar invicte. Llàstima que per 

la Covid 19 no poguérem estar animant-los al pavelló, però 

ho vam fer des de casa amb TVA que ens ho va oferir en 

directe i també Ràdio Cocentaina.

En acabar el partit els socarrats van tindre un detall que 

vull ressaltar. Abans de la celebració  d’haver guanyat, van 

saludar a l’equip perdedor i als àrbitres i quan ja ho havien 

fet, van començar els bots d’alegria, abraçades i fins i tot 

van mantejar a Juanito i l’entrenador. També van consolar 

un jugador contrari que estava plorant, què bonic.

Enhorabona al Ye Faky de futbol sala contestà perquè 

ja fa molts anys que estan treballant la cantera amb més 

de cent practicants, fins i tot equips femenins, on ja hi 

ha algun jugador i algunes xiques que estan jugant en 

equips de categories superiors. Aquest  grup d’amics que 

van començar fa molts anys, sempre han estat units i han 

continuat creient en aquest esport, que casualment tant 

m’agrada a mi. També sé que ells  en tot aquest temps han 

gaudit molt.

Enhorabona campions! Sort  en la nova categoria i estic 

segur que ens donareu més satisfaccions.
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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.

POLIOL BLANC (Satureja fruticosa)
(Tè de la Mariola, Ajedrea blanca)

Floració a mitjan mes de juny, i moltes 
vegades fins al mes de setembre o octubre. Es 
recol·lecta per Sant Joan i Sant Pere a finals 
del mes de juny. 

Es cria als badalls de les penyes i roques, 
sobretot a la serra de Mariola al terme 
municipal de Bocairent, a la zona del mas 
de Mingol i la Bassa Roja. Algunes vegades, 
n’hem trobat al barranc de Malafí al voltant 
del mas de Capa i Mico al municipi de Tollos.

En localitats com Bocairent, Banyeres de 
Mariola, Ontinyent i Beneixama, aquesta 
planta forma part de l’elaboració de l’herberet, 
encara que no és tan fort en la seua aroma, 
si ho comparem amb el poliol del Montcabrer 
o de l’Aitana.

Aquesta planta obté bons resultats i es cria 
bastant bé quan es planta als horts o als 
cossiols de les nostres terrasses.

REMEI CASOLÀ:

Un company de Banyeres Josep Francés hem 
va comentar, que té les mateixes propietats 
que el poliol descrit anteriorment: estomacal, 
digestiu i carminatiu, sobretot després dels 
menjars copiosos, quan sembla que no s’han 
assentat bé o hi ha indigestions.



MÓNICA CORTÉS DOMÍNGUEZ Psicóloga Clínica
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LA PERSEVERANCIA, EL MOTOR DEL ÉXITO

H
ay personas que no se dan por vencidas. No importa 
la circunstancia, el problema o el reto que tengan por 
delante. Esta competencia psicológica es la que traduce 

el talento en éxito y la que además logra que nuestros cerebros 
sean más resistentes para prevenir la ansiedad o la depresión.

Mark Twain decía que una persona con ideas nuevas suena a 
broma hasta que su persistencia nos convence de lo contrario. 
Así, en un mundo tan lleno de obstáculos donde siempre resulta 
complicado mantener a flote nuestras metas personales, no 
darnos por vencidos debería ser nuestra única opción.

Este tema ha interesado desde hace décadas al campo 
de la psicología. En los años 30 intentaban definir los rasgos 
comunes de este tipo de personalidad, llegando a la conclusión 
de que eran una sutil combinación de inteligencia, motivación 
y creatividad.

Posteriormente, en un estudio de la Universidad de 
Washington, después de analizar a diversos inventores, 
astronautas, escritores de éxito, Premios Nobel y personas 
anónimas que han superado grandes dificultades, se llegó a la 
conclusión que las personas persistentes poseen en su cerebro 
un neuropéptido llamado “nociceptina” y sus respectivos 
receptores que modulan la respuesta hacia la persistencia. 
Habían encontrado una base fisiológica. No se sabe bien qué 
lo activa ni cómo actúa, pero sí se sabe que su efecto ayuda a 
reducir la sensación de sufrimiento y dolor, tanto físico como 
emocional.

En este estudio también se concluyó que la persistencia 
es una dimensión que suele heredarse de padres a hijos. 
Sin embargo, ser educados o vivir cerca de esas personas 
acostumbradas a luchar por lo que quieren, nos inspira, nos 
guía y nos enseña a actuar casi del mismo modo. Esa resistencia 
anímica y voluntad excepcional también puede aprenderse, 
también podemos entrenar ese enfoque mental y actitudinal 
para invertir en nuestro bienestar y felicidad.

Como decía Benjamín Franklin, “hay dos elementos que nos 
acercan a lograr aquello que nos propongamos: la energía y 
la persistencia”.

Muchos piensan que tener talento o una gran formación es 
garantía para alcanzar el éxito. Pero talento y conocimientos 
sirven de poco, si no se es persistente. No importa cuáles sean 
tus capacidades, lo que importa es cómo te desempeñas. Al 
final, lo que realmente cuenta son los resultados.

En 2013, Alden Mills, el excomandante de pelotón de los 
Navy Seal, actualmente empresario de éxito, además de autor 
y orador, publicó un libro titulado “Sé imparable”,  un libro 
de motivación, superación y liderazgo en el que Mills cuenta 
cómo superó su asma para convertirse en soldado de élite. En 
el libro, plantea las siguientes acciones para alcanzar el éxito: 

- Entiende el por qué
Cuando conoces la razón que existe tras tu objetivo, consigues 

el combustible que te mantendrá caminando, incluso cuando 
la gente te anima a que abandones.

 - Planifica en 3D
Cuanto más te preparas, más posibilidades tienes de éxito. 

Planificar en 3D implica concretar el objetivo, dividirlo en 
pequeñas acciones y desarrollarlas cada día.

 - Identifica tus motivos para creer
Tu motivo para creer en ti mismo es tu arma secreta para 

triunfar, sin importar cuán grandes son los obstáculos a los 
que te enfrentes. Según Mills «para tener éxito, debes creer 
que puedes tenerlo». 

- Evalúa tus hábitos
Todos tenemos el control de nuestros hábitos, dice Mills. 

Identifica los que quieres cambiar y realiza los cambios que 
sean necesarios para crear otros nuevos que te acerquen al 
objetivo.

- Improvisa
A veces hay que salirse del plan, porque las circunstancias 

lo requieren. Y no hay que tener miedo.  «Improvisar no es lo 
normal, pero tampoco lo es triunfar. Pocas personas llegan a 
tener éxito cuando persiguen sus sueños, aquellas que lo hacen 
son las que tienen la voluntad de buscar caminos distintos para 
llegar a ellos. No alcanzarás el éxito haciendo lo que hace todo 
el mundo».

- Busca asesoramiento especializado
Cuando Mills propone buscar asesoramiento especializado lo 

hace con la idea de aprovechar el conocimiento y la experiencia 
de quienes ya han pasado por un proceso similar o están 
especializados en áreas que pueden ayudarte a avanzar más 
rápido para alcanzar el éxito. 

- Forma equipo
Igual que la anterior, esta acción es un ejercicio de humildad. 

Mills propone formar equipo buscando personas que sean 
buenas donde tú no lo eres. «Debes mirar dentro de ti y 
determinar tus debilidades», aunque no sea fácil admitirlo.

Un compañero de equipo no solo te complementa, sino que 
también te ayuda cuando estás atascado. Incluso si los dos 
estáis atascados, es más fácil encontrar una solución entre los 
dos que de manera individual.

En definitiva, el camino para alcanzar el éxito empieza 
entendiendo tu porqué. Ese es el motor de tu persistencia. 
Cuando dudes, recuerda tu porqué. Como dijo Lao Tzu, “la 
perseverancia es la base de todas las acciones”. No olvides 
por qué quieres conseguir algo y siempre tendrás combustible 
para perseverar y  lograrlo.
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VERANO SALUDABLE

H
emos creado una forma de vivir la vida a tanta 
velocidad, que me da la sensación que no hace 
tanto tiempo que disfrutamos del verano anterior. 

Sí, estamos disfrutando de un verano más pero no un 
verano como siempre.

Este verano viene influenciado por algo que nunca 
nos hubiéramos imaginado vivir, sin entrar en detalles, 
el simple hecho de tener que llevar mascarillas 
por la calle, ya lo hace diferente. Influenciado por 
las circunstancias también lo que se refiere a la 
alimentación, este año nos vendrá muy bien para 
no desbocarnos en los eventos sociales que tan 
intensamente vivimos en verano. Los humanos 
necesitamos de factores externos para gestionar más 
que ponernos a nosotros mismos los límites necesarios 
para favorecer nuestra salud. 

El verano es una de las mejores estaciones que 
tenemos para cuidar de nuestra salud por la variedad 
de frutas y verduras que nos proporciona, podemos 
disfrutar de más horas de luz y disponemos de más 
horas libres. Te dejo una serie de recomendaciones 
para crear tu verano saludable. 

Haz una mini planificación semanal. El tener una 
mínima planificación te va a ayudar a gestionar mejor 
el tiempo, tener la confianza de que estás comiendo 
saludable y tener menos posibilidades de caer en 
tentaciones menos saludables por ir a salto de mata. 
Con esta acción consigues gestionar tiempo, facilitar 
la compra y la elaboración de las comidas y tener una 
mejor gestión económica.

Haz tu compra saludable: Con una buena planificación 
anterior comprarás lo que realmente necesitas y no 
llenarás el carro de cosas innecesarias. 

Ante todo, si quieres mantener una alimentación de 
calidad, tu carro de la compra debe contener verduras, 
hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos...etc. Si 
compras comida procesada terminaras comiéndotela 
y esto pasará factura a tu salud.

Hidrátate correctamente: debemos beber sobre 1.5-
2L/día. La falta de agua se puede convertir en hambre. 
Si no le aportas al organismo la cantidad de agua que 
necesita, el organismo te pedirá comida para poder 
obtener  la parte hídrica que contiene el alimento. Por 
lo tanto cuando tengas hambre, prueba beber primero, 
si se te pasa el hambre es que te faltaba hidratación.

Haz tus comidas e incluye: 3 piezas de fruta al día y 
dos raciones de verdura, es crucial. En verano lo que 
necesita tu organismo es sobretodo hidratarse. La 
fruta y verdura nos proporciona mayoritariamente agua 
además de vitaminas, minerales y fibra. La naturaleza 
es muy sabia y nos proporciona lo que necesitamos 
en cada momento.

Practica una alimentación consciente: una comida 
debe durar de 20-25 minutos. Ahora tienes tiempo, 
míralo como una oportunidad. Disfruta de cada comida 
masticando bien cada bocado, disfrutando, no sólo 
inducido en la comida, sino también del entorno, la 
compañía, las sensaciones... que acompañan a esa 
comida.

En general, disfruta del verano, disfruta de la vida, 
pero no olvides que disfrutar a costa de maltratar 
tu organismo con grandes comilonas o comiendo 
productos procesados es porque el concepto de 
disfrutar lo tienes distorsionado. Valorando tu salud 
y llevando una alimentación saludable te permitirá 
disfrutar por partida doble, en el presente y en el futuro.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
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: 1- 2- 4- 6- 11- 13- 15- 16- 19- 

21- 24- 25- 27- 29- 30 

Dies:  3- 5- 7- 8- 9- 10- 12- 14- 17- 18- 

20- 22- 23- 26- 28- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina AGOST

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 14:39

Dissabtes: 8:55- 14:39 

Diumenges: 8:55- 14:39

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com
Telèfon: 912 32 03 20

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: 

Dies: 

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHOORRAARRII CCEEMMEENNTTEERRII MMUUNNIICCIIPPAALL

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

DURANT ELS MESOS DE JUNY, JULIOL, AGOST I SETEMBRE

 LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS 

DE LES 20:00 H DE LA VESPRADA FINS LES 00:00 H DE LA NIT

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:45; 9:45; 

11:15; 13:15; 16:15; 17:15; 19:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

13:15.

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 8:15; 10:15; 

11:45; 14:15; 16:45; 19:45; 20:15.

Dissabtes i diumenges: 8:45; 14:15

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. Tot 

això es realitza amb l’únic objectiu de no retardar 

el servei establit.

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT






