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2 Revista El Comtat desembre 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!

Baranes del riu eliminades davant el risc de fortes pluges

Manteniment de mobiliari urbà: faroles i bancs

Reordenació del trànsit del carrer Literat Azorín
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Em preocupa

E
stem en la segona onada de la pandèmia del 

coronavirus. Tindrem una tercera? Depén de nosaltres. 

Cada dia més brots de la pandèmia sorgeixen als pobles 

de les nostres comarques, també a Cocentaina, però el pitjor 

és que aquests brots no sorgeixen en la majoria dels casos 

en llocs públics o de treball sinó de reunions familiars o 

socials. Per tant som nosaltres els que estem provocant que 

aquesta pandèmia tarde tant a controlar-se.

Anem a veure alguns motius que han produït aquesta situació:

Els països del sud d’Europa els ha atacat més perquè la 

seua sanitat no ha tingut en compte que vivim rodejats de 

virus de moltes classes, no estaven preparats per a una 

pandèmia i ens ha agafat desprevinguts com a la majoria 

de països . Als últims anys hem tingut alguns contagis 

per virus com l’anomenada “gripe aviar”, el “mal de les 

vaques boges”, però l’última pandèmia que ens ha afectat 

a nosaltres va ser la coneguda com la Gripe Espanyola, molt 

pareguda a l’actual- que vam tenir entre 1918 i 1920- amb 

efectes preocupants, moriren més de 40 milions de persones 

a tot el món i les afectades es desconeixen perquè d’eixos 

anys no tenim moltes dades.

L’última reforma sanitària espanyola, la del PP de Rajoy, 

han tingut efectes molt negatius. Ens han dit sempre que 

teníem la millor sanitat del món, açò no és veritat, mai l’hem 

tinguda, el que sí que hem tingut és als millors professionals 

sanitaris, que a Europa se’ls rifen perquè treballen als seus 

hospitals. Que va fer el Sr. Rajoy amb la seua reforma? 

Descapitalitzar la sanitat, rebaixant els pressupostos durant 

molts anys i privatitzant amb tot el que podien per a potenciar 

la sanitat privada, el que ells anomenaven “externalizar”. 

El resultat: una sanitat infrafinançada i amb manca de 

personal. Exemples del que ha passat, ho tenim molt a 

prop al nostre País Valencià, quan els governs del PP de la 

Generalitat Valenciana posaven a mans privades, hospitals 

públics com els d’Alzira i Dénia, entre altres.

Aquesta pandèmia ha originat que moltes persones 

moriren, però el pitjor és que on més ha atacat ha sigut als 

geriàtrics, l'exemple més proper el tenim al geriàtric d’Oliver 

a Alcoi, un geriàtric passat a mans privades pels governs del 

PP valencians, també en alguns casos amb la connivència 

del PSOE com el cas del geriàtric contestà que al paréixer 

la empresa Novaire, va construir en terrenys públics, a 

canvi de què? I que en l’actualitat ha passat a mans de la 

multinacional francesa DomusVi, la mateixa empresa de la 

residència de majors d’Oliver a Alcoi.

No és preocupant tot el que ha passat amb la sanitat espanyola?

Tindrem un comportament més seriós que evite els contagis?

Paco Fuster

Se termina el año...

E
l  próximo año encaramos una negociación 

presupuestaria truncada por la pandemia y por 

eso agradecemos toda las subvenciones que nos 

llegan desde otras administraciones. En este aspecto 

quería destacar la labor de la Diputación de Alicante y 

sus inversiones en materia de deporte, cultura, igualdad, 

juventud o inclusión social. Necesitamos, ahora más que 

nunca, que el trabajo conjunto de todas las administraciones 

se vea reflejado en nuestros servicios locales.

Sin duda, la COVID-19 y sus consecuencias debe seguir 

siendo la prioridad a la hora de hablar de presupuestos 

municipales. Cuantos más recursos recibamos, mejor, pero 

aún sin ellos, debemos ser capaces de entender que los 

proyectos grandilocuentes deben esperar hasta que esto 

termine. Por suerte, depende de todos nosotros que así sea.

Por último quería dar las GRACIAS a los profesionales que 

están en primera línea de combate y me gustaría incluir también 

a los investigadores ya trabajen en instituciones públicas o 

mediante empresas privadas que están llevando a buen puerto 

sus estudios dejando en nuestras comarcas importantes 

patentes que nos ayudan a tener aún más esperanza.

Ray Montava, portavoz Partido Popular.
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Tradicions adaptades a la Covid 19
Redacció

J
a hem encetat desembre, l’últim mes d’un any que serà 

difícil d’oblidar. Per una banda tenim ganes de què 

finalitze aquest 2020, però la veritat és que encarem el 

2021 amb incertesa, però amb l’esperança d’una vacuna 

que ens ajude a recuperar no la normalitat, sinó una nova 

realitat.

Com que tot el que ve succeint des de març fins ara és 

atípic i diferent, adaptant-se a la normativa que des del 

Govern central i des de Conselleria van actualitzant, també 

les tradicions d’aquest mes de desembre seran molt diferents 

del que estàvem acostumats: el dia 9, Generalitat redactarà 

el nou protocol amb les mesures a seguir els dies de Nadal, 

sempre mirant l’evolució que tinga la pandèmia (que tot s’ha 

de dir, no estem tenint unes xifres massa esperançadores) 

i d’eixes mesures que dictaminen, dependrà la realització 

o no de certs esdeveniments de carrer.

La revista Cocentaina. El Comtat ha volgut parlar amb 

Paqui Ruiz, regidora de tradicions i comerç, entre altres, de 

l’Ajuntament de Cocentaina per saber com s’han planificat 

els costums que en desembre envaeixen Cocentaina: 

corriola, Nadal, asguilando, home de les orelles, Reis 

Mags...com déiem, està tot subjecte a eixa nova normativa 

que decretarà Generalitat i el Govern després del pont de 

la Puríssima. El que sí que tenim clar és que enguany els 

festers no podran ajuntar-se a les filaes per celebrar l’olleta 

de la Puríssima (encara està vigent el toc de queda fins a 

les 12 de la mitjanit i no poden asseure’s en una taula més 

de 6 comensals i les seus de les filaes no poden obrir-se) i 

tampoc podrem fer una bona seguda a Santa Bárbara per 

fer sonar la campaneta el dia 8 de desembre...

-Paqui, estem ja en desembre, un mes carregat de tradicions 

i bons costums per a Cocentaina, però enguany està tot 

subjecte a la pandèmia que ens assola a escala mundial. 

Sabem que hi haurà moltes coses que no es podran fer, altres 

que caldrà canviar, però està clar que des de l’Ajuntament i en 

especial des de la seua regidoria, està treballant-se perquè 

el Nadal contestà siga segur i complet

-Així és. A Cocentaina tenim moltes tradicions i enguany, 

a causa de la Covid hi ha moltes tradicions i festes que 

no s’han fet, però en desembre, tenim el Nadal i volem 

celebrar-ho, sobretot en els xiquets, que no s’han de 

preocupar, perquè els Reis Mags ja ens han dit que vindran 

a Cocentaina perquè cap xiquet es quede sense il·lusió

-Paqui anem per parts. El divendres 27 de novembre va 

tindre lloc l’encesa de l’enllumenat, una ornamentació que 

ha tingut certs canvis

-Si, el diumenge 29 de novembre començava l’advent i 

consensuat amb el comerç, vam decidir que l’enllumenat 

estiguera ja encés eixe divendres. Enguany hem decidit 

augmentar l’ornamentació també a País Valencià, és la 

novetat junt amb la megafonia que també s’estén per 

l’avinguda País Valencià i el Passeig. L’ornamentació 

nadalenca de Cocentaina es completarà amb la decoració 

dels balcons de l’Ajuntament i la instal·lació del naixement 

de vímet al Pla davant els murs del Palau Comtal. Tanmateix, 

també es col·locaran les llums en les pedanies contestanes.

-Altre dels canvis és el racó de Nadal

-Si, enguany no podem tindre eixe racó de Nadal, per això 

vam decidir muntar l'arbre a la plaça de la Vila. Al costat de 

l’arbre es col·locaran dues bústies per a que els xiquets i les 

xiquetes dipositen les seues cartes per als Reis, ara després 

en parlarem d’açò.

Però pel que fa al racó del Nadal, enguany no podem 

estar al carrer fent espectacles ni ambientant el lloc, amb 

tot sí que hem preparat un ampli programa d’actuacions, 

sobretot per als més menuts que es faran en llocs on puguem 

controlar l’aforament: tenim previst que hi haja conta-contes 

i també durem 2 musicals. Són activitats que farem al Teular, 

ja que ahí sí que podem controlar l’aforament i mantindré 

la distància de seguretat. Tanmateix, l’home de les orelles, 

tornarà el 31 de desembre a Cocentaina, però en compte 

d’anar al Pla de la Font, enguany visitarà el centre cultural, 

recordem que per accedir tant als conta-contes, als musicals 

o a l’activitat de l’home de les orelles, es necessita entrada 

que podem adquirir en la pàgina web de l’Ajuntament: 

entrades.com

-La veritat és que aquest any és tot molt diferent

-Si, la nit de Nadal trobarem a faltar el so alegre de la colla 

Mal Passet i de l’Ateneu demanat l’asguinaldo perquè no 

estan permeses les cercaviles ni tampoc el fet d'anar per les 

cases demanant l’asguinaldo. L’1 de gener l’Emissari reial 

tampoc desfilarà pel Passeig cap avall i més pròximament, 

el 8 de desembre, no repicarà la campaneta de Santa 

Bárbara...són costums que enguany haurem d’aparcar 

esperant poder realitzar-les l’any que ve. Sí que hi haurà 

concerts de Nadal de les entitats, sempre en llocs on es puga 

controlar l’aforament i guardar les distàncies de seguretat.

-Paqui, com bé diu, enguany no escoltarem l’incansable so 

de la campana de Santa Bàrbara

-No, la legislatura vigent no ens permet poder tindre 

l’ermita oberta i l’aglomeració de gent i és difícil controlar el 

que cadascun que toque la campana s’haja posat l’hidrogel o 

desinfectat les mans i després la corda...però això no vol dir 

que no ens puguem menjar la corriola, de fet, voldria que la 

gent es menjarà la corriola, que no perguera la tradició del 

8 de desembre del pa redó i la llonganissa roja, però amb 

trellat i seny i sempre fent cas de les recomanacions vigents, 

vull dir, podem pujar a Santa Bàrbara, a Sant Cristòfol, el 

Castell, a Penella o fins i tot en la terrassa de casa...el més 

important és menjar-se-la i no perdre el costum. Està clar 

que trobarem a faltar la música de la colla Mal Passet i el 

bullici de menuts i grans en Santa Bárbara, però tornem a 

repetir, l’actualitat d’aquesta pandèmia és la que ens marca 

el dia a dia i junts hem de posar-li fre si volem tornar a estar 
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com sempre hem estat.

-Feia menció abans a l’Emissari reial, el dia 1 de gener no 

baixarà pel Passeig per arreplegar les cartes

-No, però que no es preocupen els xiquets i les xiquetes 

perquè l’Emissari ja s’ha posat en contacte amb nosaltres 

per arribar a tots. En el col·legi, abans de les vacances 

de Nadal, cada xiquet tindrà una carta amb un codi Qr 

on trobarà l’enllaç per veure a l’Emissari Reial que té un 

missatge en forma de bàndol per a ells: ses Majestats vindran 

a Cocentaina però han d’anar amb molta cura perquè són 

vells i han de complir amb la normativa, però per saber el 

que demanen necessiten llegir les seues cartes, per això, 

tindran de temps fins al 29 de desembre per poder dipositar 

la seua carta a les bústies que hi haurà al costat de l’arbre 

de Nadal, a la plaça de l’Ajuntament. Cal posar bé i clareta 

l’adreça, perquè els Reis volen contestar totes i cadascuna 

de les cartes. Tot açò vindrà explicat en eixe vídeo que des 

d’Orient ens arribarà per fer-lo visible a tots els xiquets

-I el dia 5 de gener, Melcior, Gaspar i Baltasar vindran a 

Cocentaina?

-Per descomptat, els xiquets i les xiquetes  són els qui 

més bé s’han portat durant el confinament i ara són un 

exemple a seguir amb la utilització de la mascareta, les 

distàncies de seguretat i és per això que els Reis Mags volen 

premiar eixa bona voluntat. Al migdia, hi haurà també un 

enllaç on se’ls dirà als pares on han d’anar a arreplegar la 

bandeja, tradició única i exclusiva de Cocentaina i ja a la 

vesprada, Melcior, Gaspar i Baltasar estaran a Cocentaina. 

Estem pendent de la normativa, però sí que tenim clar que 

els Reis recorren tot el poble i les pedanies. Es faran uns 

itineraris perquè la gent isca a les grans avingudes a veure’ls 

i evitar les aglomeracions del Passeig. Com veiem, els Reis 

enguany tenen molta feina per poder arribar a tots!!! Després, 

aniran a la parròquia de Santa Maria on faran l’Adoració del 

Jesuset, aquest acte tan íntim i senzill, es podrà seguir a 

través del canal youtube de la parròquia de Santa Maria. Sí 

que demane a la gent, sobretot als majors, que fagen cas 

de les recomanacions i itineraris que es donaran per anar 

a veure als Reis. Entre tots podem fer que la màgia del dia 

dels Reis Mags no decaiga!!!

-Paqui, a banda de ser regidora de tradicions, és també 

regidora de comerç i encarem ara la campanya de Nadal

-Sí, hem estat parlant amb el comerç local i volem 

incentivar a la gent a què faça les seues compres al 

comerç de casa, per això, i de la mà dels comerços que 

s’han adherit a la campanya, un total de 51, es premiarà la 

fidelitat dels clients i com?, molt senzill, a Ràdio Cocentaina 

els dimecres 9, 16, 23 i 30 es realitzaran diferents sortejos, 

cada setmana sortejarem un xec de 100 euros i 2 xecs de 

50 euros a gastar en els comerços participants fins al 6 de 

gener. El sorteig es farà a les 11.30h del matí, en directe i 

podran participar tots aquells que realitzen una compra de 

5 euros en tres comerços diferents. Tanmateix, hem apostat 

per publicitar els establiments de proximitat i hem invertit 

en una campanya publicitària tant als mitjans locals com 

als comarcals. Ara més que mai, el comerç local necessita 

el nostre suport i on millor que a casa per poder realitzar les 

compres de Nadal?? Així, que espere que la gent responga, 

perquè comprar al comerç local, este Nadal té premi!!

-Paqui, com sempre gràcies per l’atenció rebuda i esperem 

l’any que ve poder parlar de tradicions, però al carrer, amb 

una normalitat que tots desitgem i esperem

-Gràcies a vosaltres. Simplement voldria felicitar a tot el 

poble en aquestes festes de Nadal, esperem que tinguen 

coneixement, que fagen cas de les normatives i que no 

hajam de lamentar cap incident ni augment de casos una 

vegada passades les festes de Nadal. Anime a la gent a què 

participe de les tradicions de 2020-21, de la manera en les 

que estan concebudes, sempre atens a la normativa sanitària 

vigent. Entre tots podem fer poble i no hem de deixar que 

aquesta pandèmia ens apague les nostres tradicions, ens 

adaptem, ens adaptarem però no deixarem que s’acaben. 

Tant de bo que el 2021 vinga carregat de llum i solucions 

a aquesta pandèmia!! Passeu un Bon Nadal i tingueu un 

venturós 2021!!!
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La parròquia El Salvador de Cocentaina convoca el XXIX 
Concurs de Betlems
Redacció

I 
si parlem de tradicions al mes de 

desembre, no podem oblidar el 

concurs de Betlems que organitza 

i convoca la parròquia de El Salvador 

a través dels júniors Sol Sortit i les 

confraries de la Verge dels Dolors i de 

la Mare de Déu del Carme. Enguany 

s’arriba ja a la 39 edició i tot i que s’han 

hagut d’adaptar, l’organització tenia clar 

que s’havia de dur endavant el concurs, 

perquè cal muntar el Betlem i ni perdre 

aquests costums tan nostres i tan 

Nadalenques.

En dit concurs poden participar tots 

els Betlems instal·lats a Cocentaina, 

muntats individualment, amb la família 

o per associacions o grups.

Cal inscriure’s prèviament emplenant 

les seues dades personals i secció en la 

qual participen, en uns tríptics que podran trobar tant a la 

Parròquia de El Salvador, a l’Església de Santa Maria i a les 

papereries contestanes.

El concurs consta de les següents seccions:

SECCIÓ 1ª: El concursant haurà d’incloure al Betlem a més 

de la representació del naixement, quatre representacions 

o tres representacions i aigua en moviment.

SECCIÓ 2ª: En aquesta secció el

concursant haurà d’ incloure al 

betlem, a més del naixement, dues 

representacions més.

SECCIÓ INFANTIL: Lliure.

L’organització comunicarà per telèfon 

als participants, el dia i l’hora que el 

jurat visitarà els Betlems (sempre que 

la situació sanitària ho permeta, en tot 

cas poden enviar fotografies i vídeos 

dels betlems participants en el correu: 

jsolsortit1967@gmail.com.)

La decisió del jurat es realitzarà i es 

donarà a conéixer el dia de l’entrega de 

premis, el 2 de gener del 2021 després 

de la missa de les 19h. a la Parròquia de 

El Salvador.

Des de l'organització del Concurs de 

Betlems animem a totes les famílies, 

grups o associacions i sobretot als xiquets 

i xiquetes, que aquest Nadal mantinguen viva la tradició de 

muntar el Betlem i participen en la 39 edició del concurs.

A més, volem aprofitar per a agrair a totes les persones 

que any rere any participen i col·laboren desinteressadament 

en aquest concurs: empreses, comerços i a

l’Ajuntament de Cocentaina a través de la regidoria de 

Tradicions que amb les aportacions fan possible aquest 

concurs siga una realitat.
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E
l divendres 30 d’octubre i al Pati d’Armes del Palau 

Comtal Cocentaina posava en marxa la seua 674 

edició de la Fira de Tots Sants. Una edició marcada 

per una situació sanitària mundial excepcional que va 

obligar a replantejar per complet l'estructura i funcionament 

del certamen firal. No obstant això, aquest tradicional 

esdeveniment va saber trobar la manera de mantindre 

la celebració activa traslladant la tradicional venda de 

productes als carrers del municipi als propis establiments 

dels expositors.

Arranca la Fira de Cocentaina 2020 sense expositors als 
carrers, encara que amb una potent xarxa comercial que 
abasta tota la Comunitat Valenciana
Departament de Fira

Garantir la seguretat i preservar la salut de tots els 

participants ha sigut la prioritat. Amb aquesta base de 

partida, es va dissenyar una Fira on es pugueren realitzar 

les compres tradicionals sense risc de multituds. Al llarg de 

tot el mes de novembre més d'un centenar de comerços, 

hostaleria i expositors van oferir els seus productes des de 

les seues pròpies instal·lacions, no al carrer.

Per a identificar-los es va crear una imatge promocional 

distintiva de Fira Cocentaina 2020 present en tots els 

establiments participants. El llistat oficial es podia consultar 

en la web www.firadecocentaina.org on es va crear un 

directori amb les dades de contacte dels integrants d'aquesta 

xarxa comercial autonòmica en la qual estan presents tots els 

sectors tradicionals de Fira: maquinària agrícola, automoció, 

llar, tèxtil, tecnologia i medi ambient, salut i bellesa, esport 

i alimentació.

Es tracta de prop de 70 expositors que compten amb 

negocis en poblacions de tota la Comunitat Valenciana 

i que van participar enguany des de les seues pròpies 

instal·lacions amb les promocions i ofertes habituals. A més, 

i també durant tot el mes de novembre, més de 50 comerços 

i establiments hostalers de Cocentaina van oferir a les seues 

botigues i locals productes i menús típics de Fira. 

A més, es va dissenyar un programa d'activitats per 

als caps de setmana del mes de novembre. Obres de 

teatre i concerts per a totes les edats,  gratuïts, adaptats 

a les mesures de prevenció i aforament i per als quals es 

necessitava reservar entrada. També exposicions de temàtica 

variada, art, fotografia o històriques, que es van visitar en 

els llocs tradicionals: Palau, el Patronat i la Ruta d’Art.

Com a novetat, la Fira de Cocentaina va organitzar, 

juntament amb la Cooperativa de Cocentaina, el concurs 

internacional d’oli “AOVE FÒRUM”, que té com a objectiu 

triar el millor oli d'oliva a nivell internacional i posar en valor 

l'oli d'oliva com a producte clau de la Dieta Mediterrània. En 

el concurs podia participar qualsevol persona física o jurídica 

autoritzada per a la fabricació, envasament o distribució 

d'oli d'oliva verge. Destacar que a la Comunitat Valenciana 

un 3.7% de la seua superfície es dedica al cultiu de l'olivar 

i compta amb més de cent almàsseres per a la producció 

d'oli, inclosa la de Cocentaina, representant un 8.1% del 

total d'almàsseres a Espanya.

El colofó de l'acte inaugural conduït per Milagro Sellés, 

el van posar sens dubte Luisa Miralles, del Taller per a la 

Prevenció i Inserció Social Tapis i Belén Carbonell, del Centre 

Ocupacional Gormaget amb la lectura del Privilegi de Fira. 

El Privilegi és el document històric atorgat per Pere IV el 

Cerimoniós en 1346, que cada any llig des del Palau Comtal 

una persona destacada en algun àrea de coneixement o 

professional i amb el qual es dóna per inaugurada una 

nova edició del certamen. Aquest any especial, per primera 

vegada en la història de la Fira han sigut dues persones les 

que han compartit aquest honor. El poble de Cocentaina ha 

volgut reconèixer d'aquesta manera l'excel·lent capacitat 

d'adaptació de les persones integrants d'aquests col·lectius 

socials les quals en unes circumstàncies molt adverses han 

donat a tots i totes una lliçó de responsabilitat.

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa així com l'edil 

responsable de l'àrea de Fira, Eugenia Miguel, van destacar 

en les seues intervencions l'obstinació de tot un equip, de 

tot un poble per no cancel·lar un esdeveniment que a més 

de tradició i sentiment d'orgull suposa un al·licient econòmic 

sense precedents per al consum local, comarcal i fins i tot 

autonòmic.

Tota la informació en www.firadecocentaina.org i en els 

perfils oficials de les xarxes socials Fira de Cocentaina.

L’acte va ser emés en directe per diferents mitjans de 

comunicació entre els que estem Ràdio Cocentaina. A la 

nostra web (www.radiococentaina.com) podeu descarregar-

vos el moment de la lectura del privilegi, instant en què 

quedava, de manera oficial, inaugurada la 674 edició de 

la Fira i en el que tant Luisa com Belen va aconseguir 

emocionar al públic present (limitat a causa de l’aforament) 

i al que ens va poder seguir per les nostres ones.
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Concert extraordinari de Fira amb la colla de dolçaines i 
tabals Mal Passet
Redacció

L
a Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet de Cocentaina 

va oferir dins dels actes de la Fira de Tots Sants de 

Cocentaina 2020, un concert extraordinari de Fira. Va 

ser el dissabte 31 d’octubre a les 19:30h al Centre Cultural 

El Teular. Baix el lema “Un recorregut per la història de la 

nostra Fira” la colla contestana va ser capaç de mostrar amb 

música, narrador i imatge, les diferents etapes per les quals 

ha passat la Fira de Tots Sants, que de fet antigament ja va 

sobrepassar una altra pandèmia.

La colla, encapçalada pel seu director Francisco Valor, 

va preparar un programa íntegrament amb dolçaines i 

percussió, que evocava i recordava diferents etapes de la 

Fira. Els presents van escoltar música de diferents indrets: 

música tradicional valenciana, de l’espectacle Dolça Fira, 

música medieval i com no, l’himne de la Fira, entre altres.  

Acompanyat d’un guió elaborat per Pablo León Vidal i amb 

la narració de Gabriel Francés, ens vam trobar per tot un 

recorregut històric i musical, que marca l’inici l’any 1346, 

quan arribava a Cocentaina el Privilegi de Pere IV i atorgava 

el dret a celebrar la fira, i que arribava fins a l’actualitat de 

la nostra Fira. 

L'aforament, com totes les actuacions que es realitzen en 

el Teular, estava limitat. 

El programa de mà es podia descarregar a través d'un codi 

QR que es va instal·lar a l'entrada del Centre Cultural El Teular.

L'actuació va commoure al nombrós públic que va voler 

acompanyar al Mal Passet en aquest recorregut per la Fira 

i al temps, va emocionar i omplir d'enyorança a la gent 

quan les notes de l'himne de la Fira van omplir el pati de 

butaques. Sens dubte un concert molt intens, curtet i que 

ens va emocionar al veure i sentir quan gran és la nostra 

Fira i el que l'estimem. Esperem l'any que ve tornar a sentir 

l'himne de la Fira, en viu i en directe i amb el Mal Passet, 

però al Pla i el dia en què inaugurarem la 675 edició del 

certamen contestà.
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Certamen Coral Fira de Tots Sants
Redacció

E
l dissabte 14 de novembre es va celebrar el 40 

Certamen Coral Fira de Tots Sants, una edició singular 

que, com tot el que està passant des del mes de març, 

ha vist modificada la seua programació tradicional per les 

especials circumstàncies que estem vivint. Va ser una edició 

diferent, però completa perquè hi va haver una taula redona 

i un gran concert.

Organitzat per la comissió del Certamen coral amb Raúl 

Belda com a coordinador del mateix i el recolzament humà 

del Cor de Cambra Discantus, el divendres 13 de novembre 

es va celebrar en el Centre Social Real Blanc de Cocentaina 

una Taula Redona integrada de manera semi-presencial per 

il·lustres personalitats del món coral nacional. En la Taula 

Redona, títolada "Parlem de Cors 20.20", es va abordar 

la problemàtica que ha provocat la covid-19 al món coral 

i es van aportar diferents opinions, idees i solucions de 

com gestionar aquesta situació en les entitats corals. la 

taula va ser retransmesa en directe i va obtindre una alta 

visualització.

Ja el dissabte 14 el Centre Cultural El Teular va albergar 

aquesta atípica 40 edició, un certamen que va poder ser 

seguit en directe per Ràdio Cocentaina així com també per 

streaming. Va consistir en un concert del Cor de Cambra 

Ad Libitum de l’Escola Coral Veus Juntes de Quart de 

Poblet, agrupació que va ser creditora del IV Premi Firacor 

en la 36 edició del Certamen Coral Fira de Tots Sants de 

Cocentaina. El cor va oferir un concert variat en estil i obres 

que va abastar des de la polifonia clàssica fins les populars 

havaneres corals amb un alt nivell interpretatiu al qual el 

públic assistent va respondre amb fervents aplaudiments. 

Després d'unes emotives paraules d'agraïment del director 

de la coral Francesc Gamón, van oferir un bis de comiat amb 

l'arranjament coral de Yesterday dels Beatles.

Recordar que els actes estaven emmarcats dins de 

les activitats culturals programades per l'Ajuntament de 

Cocentaina per a la celebració de la Fira de Tots Sants que 

es van desenvolupar durant tot aquest mes de novembre. 

L’acte va comptar també amb les paraules de recolzament i 

agraïment de l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa així 

com del coordinador, Raúl Belda.

En 2021 se celebrarà el V PREMI FIRACOR, ajornat 

enguany que comptarà amb la participació dels cors 

guanyadors de les edicions de 2017, 2018 i 2019 que 

concorreran per aquest prestigiós premi dotat amb 6000€.
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El XXVI Concurs d’Aparadorisme ‘Fira de Tots Sants’ ja té 
guanyadors
Redacció

L
a 674 edició de la Fira de Cocentaina va seguir durant 

tot novembre, amb les activitats programades en aquest 

any especial en el qual el certamen s'ha adaptat a les 

circumstàncies per a continuar fent història. Dins de les 

activitats que al llarg dels anys es mantenen vives trobem 

el ‘Concurs d'Aparadorisme’, que enguany ha arribat a la 

seua vint-i-sis edició i per al qual els comerços locals tenien 

preparat els seus aparadors amb motius que indiquen que 

la Fira és present en els seus establiments i és un element 

viu i que, com cada any, dona una injecció econòmica a 

tots els expositors participants.

Aquesta iniciativa, posada en marxa dins del marc de 

la Fira per l'Associació de Comerç del Comtat, va comptar 

enguany amb una doble vessant, una presencial i una 

altra online. En el primer format, un jurat compost per 

cinc membres entre els quals es trobaven l'edil de Fira, 

Eugenia Miguel i l'edil de Comerç, Paqui Ruiz, realitzaren 

un recorregut pels comerços participants divendres 20 

novembre i valoraren la creativitat i els elements decoratius 

que componien cadascun dels aparadors.

Com a novetat, en aquesta edició del concurs s'ha inclòs 

la vessant online perquè els veïns pogueren publicar les 

fotos de l'aparador que més els agrade en les seues xarxes 

socials, Facebook i Instagram. Perquè siga efectiva la seua 

votació havien d'etiquetar a l'establiment i a les xarxes socials 

oficials de la Fira amb l'objectiu de poder comptabilitzar els 

impactes de cadascun dels establiments.

Els premis que s'atorgaren als guanyadors consisteixen en 

paquets de promoció en Ràdio Cocentaina, així com diversos 

intervals de quotes gratuïtes en l'associació del comerç. Les 

quantitats i intervals de temps dels quals es beneficiaren 

els guanyadors oscil·laren segons queden en primer, segon 

o tercer premi. El guanyador de Xarxes Socials a més, va 

obtindre una publicació especial i personalitzada en els 

canals informatius de la Fira.

L'edil de Fira, Eugenia Miguel, indicava que “aquest 

concurs és un incentiu per als comerços contestans que 

visten de Fira les seues pròpies instal·lacions i cosa que és 

més important, s'involucren a mantindre viva l'essència del 

certamen des de fa molts anys, al final, comptem amb molts 

expositors i comerços de diferents punts de la Comunitat 

Valenciana, però sens dubte, és important que els de casa 

continuen ací donant suport a la Fira encara que el seu 

format enguany siga especial”. Ha aprofitat l'ocasió per a 

agrair “a l'Associació de Comerciants per haver posat en 

marxa aquest concurs una vegada més i continuar treballant 

per a construir un fort teixit comercial a Cocentaina”.

Doncs bé, el divendres 20 de novembre es desvetlaven 

els aparadors guanyadors d’aquest 2020. Unes cridaneres 

decoracions en les quals es va poder veure com a element 

comú el símbol de la Fira col·locat de diferents formes i 

realitzat amb diferents materials no va posar les coses fàcils 

al jurat d’aquesta XXVI edició. En total hi van participar 10 

comerços quedant el quadre de guanyadors de la següent 

manera: El primer premi va ser atorgat al comerç “Nuria 

Esport”, el segon va recaure en “Ferreteria Alacantina” i 

en tercer en “De Nens” que també va obtindre el premi del 

públic. De manera especial hi va haver una menció d’honor 

per a l'establiment “Borràs”.
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Un oli produït a Balones guanya el I AOVE fòrum 
internacional Fira de Cocentaina 2020
Redacció

E
l I AOVE Fòrum Internacional Fira de Cocentaina 2020 ja 

té guanyadors, uns reconeixements que s'han conegut 

en un acte celebrat en el Centre Cultural El Teular i al 

qual han assistit tant els participants com representants de 

les diferents institucions que han dut a terme l'organització 

d'aquest primer certamen oleic. Una activitat nova que ha 

comptat amb la participació de quasi 40 olis de diferents 

procedències tant en l'àmbit nacional com internacional, i 

que mostra així la bona resposta del sector davant aquesta 

proposta. Després de la valoració minuciosa que el jurat de 

cinc experts va realitzar el passat 10 de novembre, s'han 

donat a conéixer els premiats.

El primer premi ha recaigut en el Castell de la Costurera, 

una empresa familiar de Balones productora d'un oli 

afruitat i intens provinent de les varietats Picual, Blanqueta i 

Mançanella de Vilallonga. En paraules dels tastadors, resulta 

altament equilibrat i posseeix notes dolces pròximes als 

nivells mitjans acompanya des d'un amarg i picant elegant, 

arribant aquests quasi a l'escala dels mitjans.

El segon lloc ha sigut per a l'Almàssera de Millena SAT, que 

es va presentar al certamen amb la seua marca “Ecotravadell” 

fruit de les varietats olivereres Villalonga i Arbequina. El jurat 

va destacar la seua bona elaboració remarcant la qualitat del 

fruit. Entre les seues característiques principals destaca el 

seu caràcter afruitat que sobrepassa la barrera dels mitjans, 

acompanyat en boca per una entrada dolça, amarga i picant 

totalment equilibrada, 100% mediterrània, molt pròpia de 

les muntanyes d'Alacant.

Finalment, el tercer reconeixement ha anat a parar a 

l'oli del Mas dels Castellans, en Calaceite, Teruel, amb un 

producte fruit de la varietat Empeltre i d'afruitat madur 

que transmet equilibri, dolçor i ganes d'agradar a tots els 

paladars. La parella formada per Sara Agut i Marc Hernández 

han recuperat les terres familiars i han posat en marxa de 

nou el tradicional cultiu i producció d'oli.

La regidora de Fira de Cocentaina, Eugenia Miguel, el 

president de la Cooperativa de Cocentaina, Rafael Montava 

i el director general de Desenvolupament Rural, David Torres 

han fet lliurament dels guardons i han felicitat els premiats.

Del camp a la taula

Durant l'acte, els reconeguts xefs contestans Kiko Moya, de 

L’Escaleta, Natxo Sellés propietari del restaurant que porta el 

seu mateix nom, NatxoSellés Restaurante i José Montejano, 

mestre pastisser i propietari de l'Obrador DeSucre, han sigut 

presents a través d'un showcooking virtual. Una mostra 

culinària en la qual cadascun dels tres mestres de la cuina 

han realitzat una recepta amb un dels olis guanyadors. Els 

tres han coincidit en la qualitat dels productes, dos d'ells 

de la comarca del Comtat, un fet que com ha ressaltat el 

president de la Cooperativa de Cocentaina Rafael Montava 

“mostra la gran qualitat del nostre oli, així com de la varietat 

olivarera de la zona que ofereix al producte matisos únics”.

Per la seua part la regidora de Fira, Eugenia Miguel, ha 

agraït a tots els participants la seua presència en el concurs 

i ha felicitat els guanyadors; "aquesta és la primera edició i 

encara que es tanca amb molt bons resultats esperem que 

al llarg de les pròximes edicions es consolide i aconseguisca 

una major participació tant a escala de procedència nacional 

com internacional".

El director general de Desenvolupament Rural, David 

Torres, ha assenyalat que“convocatòries com aquesta ajuden 

a fer valdre l'oli d'oliva; a més dos marcs incomparables, una 

Fira centenària i una tradició que a la Comunitat Valenciana 

data de l'època romana i que gràcies a la gran faena duta 

a terme pel sector fa possible que la tradició agrícola 

continue. A més, ha sabut unir les tècniques ancestrals amb 

la innovació tecnològica per a millorar la qualitat dels seus 

olis i convertir-se així en un dels motors socioeconòmics de 

totes les nostres comarques, especialment ací al Comtat”.

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha recalcat 

“l'essència del concurs, que a més de posar en el més alt 

un producte tan important de la dieta mediterrània com és 

l'oli d'oliva, incideix en els orígens de la Fira que va nàixer 

sent un certamen agrícola i que ha crescut mantenint les 

seues arrels, bona mostra d'això són activitats com aquesta”.
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La Fira de Cocentaina entra en la seua recta final amb 
una valoració positiva dels expositors
Departament de Fira

L
a 674 edició de la Fira de Cocentaina compta els 

dies per a acabar un dels certàmens més especials 

de la seua història. Una convocatòria adaptada a les 

circumstàncies actuals i que segons les valoracions dels 

expositors tancarà amb un balanç positiu tant a nivell 

econòmic com pel que fa al format en el qual s'ha celebrat. 

Durant tot el mes, l'edil de Fira Eugenia Miguel i membres de 

l'organització del certamen, han visitat als expositors locals 

i de les comarques veïnes amb la finalitat de conéixer les 

seues impressions i recollir les seues valoracions quant a 

vendes, assistència de públic als seus comerços, etc. 

Les valoracions dels expositors auguren un balanç final 

positiu, encara que cal assenyalar que la majoria han enyorat 

els dies intensos que es viuen al carrer en el format original. 

A més, els comerços participants destaquen la gran iniciativa 

de l'organització per a no deixar passar aquesta edició. 

En relació a la xarxa comercial que s'ha creat en aquest 

certamen els integrants han mostrat també predisposició 

perquè es consolide al llarg de tot l'any i que l'activitat es 

mantinga a través de congressos, formació, presentacions, 

etc. D'aquesta manera es mantindria present la Fira durant 

un període més ampli i podria beneficiar a les sinergies entre 

expositors, així com al territori d'influència del certamen. 

Com indicava, Pablo Martí del concessionari GP Automoció 

Opel i Pegueot “el balanç de tot el mes és positiu, a més la 

setmana passada vam fer un esdeveniment propi en el qual 

es van enviar unes invitacions amb les ofertes de Fira i es 

van concertar bastants cites que s'han traduït en un reporte 

econòmic similar al que es generava en Fira durant quatre 

dies”. Puntualitzava a més que “molta gent del poble s'ha 

acostat a preguntar per les ofertes i promocions, en definitiva, 

ha sigut una manera de dinamitzar la complicada ratxa que 

s'ha generat per la situació actual que estem travessant a 

nivell global”. Per la seua part, Alfredo Picó de Torrons Picó 

es mostrava molt agraït per l'oportunitat que l'Ajuntament ha 

donat per a traslladar una xicoteta mostra de la seua oferta 

comercial al propi municipi contestà i d'aquesta manera 

“haver-nos facilitat la venda i haver-nos ajudat a salvar el 

reporte econòmic que aconseguíem en el nostre lloc al 

carrer durant la Fira, hi ha clients que ens han anomenat 

preguntant i en dir-los on estàvem situats han vingut a 

comprar igual que feien tots els anys”. 

L'edil de Fira, Eugenia Miguel assegurava que “durant les 

nostres visites als comerciants les sensacions que se'ns han 

transmés són molt bones, agraeixen el treball que a nivell 

municipal s'ha realitzat per a mantindre la Fira enguany 

encara que haja sigut en aquest format i a més se'ls veu 

amb iniciativa i ens han traslladat proposta per a mantindre 

la xarxa comercial durant tot l'any d'alguna o una altra forma 

i així mantindre viva la flama del certamen fora dels quatre 

dies intensos en els quals s'emmarca habitualment”. 

Tancament de l'oferta cultural 

El dissabte dia 28 de novembre a les 19.00 hores en El 

Teular va tindre lloc el concert a càrrec de l'Orquestra de Pols 

i Plectre Paloma que tindrà un repertori compost per nou 

obres mestres. El diumenge 29, va ser el torn del circ amb 

l'espectacle “Seu-te”, una actuació que, a través les cadires, 

explica una bella història. La companyia aconsegueix crear 

un commovedor conjunt circense que juga amb l'humor, 

l'harmonia i la tendresa i reuneix acrobàcies, verticals, 

equilibris i que apel·la a la participació de públic, tot en una 

acurada dramatúrgia. 
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El ple aprova el nou plec de la brossa de Cocentaina amb 
una majoria fulminant
NP Ajuntament de Cocentaina

A
l ple de dijous 22 d’octubre quasi l’absoluta majoria 

dels partits polítics van votar a favor del nou plec 

de RSU i neteja que regirà les condicions del nou 

contracte de la brossa. Comença així un moment molt 

esperat pel govern socialista que, dintre d’uns quants mesos, 

canviarà per complet la situació de la neteja de la vila comtal.

A finals de 2018 s’iniciava l’elaboració del plec de condicions 

del nou contracte de la brossa amb tots els grups de 

l’oposició en contra de la proposta que plantejava qui 

en aquell moment era regidora de l’àrea. D’ací fins al ple 

consens actual han passat moltes reunions i el propòsit 

d’una nova corporació d’aconseguir un acord majoritari per 

al plec més important i que més diners s’emporta de tot el 

pressupost general de l’ajuntament.

L’alcaldessa, que, donada la situació, va passar a 

encarregar-se directament del plec de la brossa en abril de 

2019, explica que «aquest plec és fruit del treball en equip 

de tots els partits de la corporació, els tècnics de la casa 

i els especialistes contractats». Comenta que el procés ha 

sigut llarg i que s’han mantingut reunions quasi mensuals 

en què s’han discutit les idees de tots els partits per a 

acabar convertint-se en un model de recollida mixt. Altra 

diferència respecte al contracte actual és que aquest sí que 

té una tècnica responsable de supervisar la prestació del 

servei, segons Estepa, «així garantirem que l’empresa que 

se’l queda cumplix amb cada cèntim que li paguem i que 

no es produïxen les anomalies que hem viscut fins ara».

Els portaveus polítics també van considerar que la duració 

del nou contracte siga només de 5 anys, al contrari del 

contracte actual que ja dura 16 anys. D’aquesta forma, 

explica la regidora de RSU que «podrem adaptar-nos 

als grans canvis normatius europeus focalitzats en la 

sostenibilitat del planeta i no estarem lligats a un contracte 

tan llarg que puga quedar-se obsolet i no respondre a allò 

que necessite Cocentaina».

Haurem d’esperar encara sobre 1 any i mig o dos per 

començar a tindre aquest nou contracte als nostres carrers 

perquè la seua licitació és llarga i complicada però la part 

més difícil del procés ja està finalitzada: portar al ple un plec 

consensuat que mantinga a Cocentaina tan bonica com és i 

que motive al veïnat a reciclar, comenta Paqui Ruiz.

Al ple Mireia Estepa dedicava aquestes paraules a 

la corporació: «vos agraïsc a tots els portaveus i, molt 

especialment, a la regidora Paqui Ruiz, cada minut que 

hem dedicat al contracte més important per al poble, 

perquè encara que pareix que ara no està massa de moda 

consensuar, ho hem intentat i ho hem aconseguit. Donar-li la 

volta al contracte de la brossa i portar-ne un nou, adaptat als 

temps que corren, més responsable amb el medi ambient i 

que garantisca que l’empresa obeïx al contracte era un dels 

compromisos més importants que aquest equip de govern 

portava en l’agenda de la legislatura i hui ho hem complit».
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Els Nanos de Cocentaina declarats Festa d’Interés Turístic 
Local per Turisme Comunitat Valenciana
NP Ajuntament de Cocentaina

A
mb l’objectiu de potenciar la promoció de les festes 

locals com a reclam turístic, Turisme Comunitat 

Valenciana, de la mà del Secretari Autonòmic de 

Turisme, Francesc Colomer, comunicava el passat dia 26 

d’octubre a l’ajuntament de Cocentaina la resolució favorable 

per a declarar els «Nanos» com a Festa d'Interés Turístic Local.

Després d’un intens treball de recopilació documental 

portat a terme des de les regidories de Cultura, Tradicions i 

Turisme, i mesos després de rebre el mateix reconeixement 

per a les festes de la Mare de Déu del Miracle, Cocentaina 

aconsegueix aquesta distinció per als Nanos. Aquesta 

festivitat local, molt arrelada a la Vila Comtal, se celebra cada 

tercer dimecres de quaresma al barri del Raval i consisteix en 

la confecció de ninots o «nanos» de drap que són «plantats» 

als carrers, els quals s’acompanyen de cartells que critiquen 

l’actualitat local o autonòmica amb dosis d’humor i ironia.

L’alcaldessa de Cocentaina posa de manifest que aquesta 

festa tan peculiar no seria possible sense el treball i l’estima 

que les veïnes del Raval posen a la preparació dels nanos 

i al ferm suport del govern per què aquesta festa perdure. 

En paraules de l’edil «aquest reconeixement va dedicat a 

elles, que cada any es preocupen i s’ocupen de mantindre 

vius els nanos al carrer».

La documentació necessària, preparada des del 

departament municipal de Turisme, i completada amb 

l'aportació d'una important selecció d'articles i retalls de 

premsa, des de 1985 fins avui, recopilats a la biblioteca 

municipal, han ajudat a justificar la candidatura dels Nanos, 

destacant la seua originalitat, antiguitat i repercussió pública.

El regidor de Turisme, Ivan Jover, explica la importància 

d’aconseguir aquest reconeixement: «per al poble de 

Cocentaina, com per a les entitats, col·legis locals i veïnat 

que participa activament en la celebració dels Nanos, és una 

notícia fantàstica, ja que ens atorga un major reconeixement 

a aquesta tradició tan estimada per tots nosaltres i que 

aquest any, a causa de la pandèmia, s’ha hagut de celebrar 

als balcons. Aquesta menció facilitarà que turistes d’altres 

municipis s’acosten a Cocentaina a conèixer aquesta tradició 

tan singular, una vegada que passe aquesta crisi sanitària i 

tornem a viure les festes com cal».

Cocentaina contracta a quatre aturats a través del 
programa EMCORP
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina, a través de l'Agència de 

Desenvolupament Local (ADL), inicia la contractació de 

les quatre persones seleccionades que formen part del 

programa EMCORP, dirigit a persones desocupades majors 

de 30 anys d'edat inscrites en el servei valencià d'ocupació 

i formació Labora.

Els perfils sol·licitats són oficial de jardineria i pintura i peó 

de jardineria i pintura i les contractacions es realitzen després 

d'un procés de selecció que es va ajustar a les instruccions 

del Director General de Labora relatiu al procediment de 

selecció de persones participants en el programa d'Iniciativa 

Social en col·laboració amb les corporacions locals.

Les persones seleccionades treballaran durant sis mesos a 

jornada completa realitzant serveis i obres d'interés general 

i social, i s'han incorporat de manera recent.

El regidor de l'àrea d'ocupació, Toni Hernández ha 

indicat que aquest programa té com a finalitat “fomentar la 

integració sociolaboral entre els aturats de llarga duració, 

sent una mostra més de l'esforç i el compromís de 

l'Ajuntament de Cocentaina per afavorir la creació de llocs 

de treball i fomentar l'ocupabilitat de les persones que tenen 

més difícil accedir al mercat laboral».

Aquesta iniciativa se suma a altres sol·licitades per a la 

contractació de persones desocupades com ECOVID, Taller 

d'Ocupació i Empuju.
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L’equip de govern demanarà al ple un estudi d’ordenació 
urbanística que suposarà la suspensió de llicències per a 
benzineres i sales de joc en sòl residencial
Redacció

A
ls últims mesos s’ha vist un increment significatiu de 

sol·licituds de determinades llicències d’activitat, com 

són les sales de joc o les benzineres, que provoquen un 

comprensible rebuig veïnal, ja que aquestes activitats poden 

alterar l'assossec i la qualitat de vida del veïnat.  Davant 

d’aquesta situació i tenint en compte la normativa superior 

referent a mesures a l’emprenedor i creació d’ocupació, s’ha 

detectat que el PGOU no preveu una adequada i concreta 

ordenació que resulte suficient per a evitar l’impacte que 

poden generar aquest tipus d’activitats.

Motivats per l’absència d’estudis previs que impedeixen 

ponderar els interessos contraposats entre les empreses i 

el benestar veïnal, l’equip de govern ha estimat convenient 

que es realitzen aquests tipus d’estudis per tal de regularitzar 

la situació. A tal efecte i amb l’acord plenari es procedirà 

a la suspensió preventiva de la tramitació i l’atorgament 

de llicències d’aquests tipus d’activitats dins l’àmbit del 

sòl residencial per termini d’un any, de forma que es 

puga estudiar aquesta problemàtica amb profunditat amb 

la finalitat de facilitar l'estudi i reforma de l'ordenació 

urbanística.

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha declarat 

que «estem al moment just on poder fer aquest tipus 

d’estudi, ja que ara no s’incorre en cap il·legalitat per no 

haver sol·licituds de llicències d’aquest tipus d’activitats en 

el sòl urbà residencial i amb la suspensió de la tramitació 

de llicències s’assegurem tindre un temps per davant per 

tal de poder realitzar una modificació del Pla General que 

garantisca la seguretat i benestar de la població». La regidora 

d’urbanisme, Eugenia Miguel, afegix que «aquest pas no 

s’ha pogut donar abans perquè hi havia una sol·licitud de 

llicència en marxa i havíem d’esperar que acabara el termini 

del recurs de reposició, que va acabar la setmana passada, 

per tal d’elevar al ple aquesta proposta».

L’equip de govern socialista apunta que amb aquest estudi 

de reforma de l’ordenació urbanística volen solucionar la 

preocupació ciutadana derivada del gran interés actual en 

instal·lar sales de joc i benzineres en zones residencials.

Així mateix, i com ho han fet durant tots aquests mesos, 

les dos regidores citaran als representants veïnals, que 

estaven afectats per una anterior sol·licitud de llicència per 

a benzinera en sòl residencial, a una reunió per explicar-los 

el procediment que seguirà l’ajuntament i les novetats que 

açò comporta per a totes les noves sol·licituds de sales de 

joc i benzineres que puguen entrar.

Si mal no recorden, la construcció d’una gasolinera en el 

nucli urbà de Cocentaina va despertar les queixes dels veïns 

i posteriors mobilitzacions per tal de paralitzar dit projecte. 

El conjunt veïnal al qual també es van adherir els centres 

educatius de proximitat, van recollir 3.000 firmes i a més, 

van “denunciar” el fet en pràcticament tots els mitjans de 

comunicació de la zona, inclosa la televisió valenciana d’A Punt.

Doncs bé, com llegien, la ubicació de la nova benzinera ha 

quedat paralitzada. L’expedient presentat per l’empresa que 

pretenia posar en marxa l’estació de servei ha caducat sense 

que finalment s’haja concedit la llicència municipal, i sense 

que la mercantil haja presentat un recurs de reposició durant 

el temps previst per a això. A més, l’Ajuntament ha anunciat 

que suspendrà durant un any la concessió de llicències per 

a instal·lacions d’aquest tipus, i que mentrestant realitzarà 

un estudi per a veure quins llocs són els idonis per a la 

seua ubicació.

Fins i tot, els veïns van rebre la visita del senador Bernat 

Picornell Grenzner d’Esquerra republicana que va voler fer 

costat als veïns i veïnes que estan contra la instal·lació de 

la Benzinera.
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L’alcaldessa de Cocentaina demana l’adhesió al Pla 
Edificant per a les obres de millora de l’IES Pare Arques
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l 23 d’octubre, Mireia Estepa sol·licitava telemàticament 

l’adhesió al Pla Edificant, mitjançant la qual, demana 

tindre la delegació de competències oportuna per a 

poder iniciar el projecte de millora de l’institut de Cocentaina.

Una vegada la Conselleria d’Educació reba la sol·licitud, el 

Departament d’Estudi i Anàlisi (DEA), requerirà a l’entitat 

local la informació necessària perquè aquesta redacte la 

memòria de l’actuació demanada i adjunte altra sol·licitud 

de delegació de competències que haurà de passar per 

ple i pel consell escolar. Seguidament Conselleria expedirà 

una resolució definitiva que el ple de Cocentaina haurà 

d’acceptar i finalitzarà el procés amb la resolució de 

delegació de competències.

Un procés llarg que a l’ajuntament de Cocentaina coneixen 

bé, ja que serà el tercer projecte que tramiten amb Edificant. 

El primer va ser el de l’accessibilitat del CEIP Real Blanc i, 

actualment, estan immersos en la licitació de la unificació i 

construcció del Sant Joan Bosco. L’IES, per tant, és l’única 

infraestructura d’educació obligatòria que encara no s’havia 

vist beneficiada d’aquest pla autonòmic.

Les necessitats que presenta el Pare Arques són molt 

variades i van des de millores estructurals de l’edifici, el 

canvi de la coberta o l’accessibilitat del pavelló esportiu, 

per exemple. Estepa explica que: «hem revisat amb 

l’equip directiu quins són tots els aspectes de l’edifici a 

canviar, bé per desgast, bé perquè en el moment de la 

seua construcció no eren necessaris, i després de moltes 

reunions de coordinació i d’haver recollit les propostes 

del consell escolar, estem en disposició de demanar-li a 

Conselleria les competències per a fer les obres necessàries 

a l’institut. El compromís amb l’educació d’aquest govern 

és ferm i l’objectiu és garantir a l’alumnat contestà unes 

infraestructures òptimes seguix marcant la nostra agenda».

Propostes del romanent de 2019
NP Ajuntament de Cocentaina

L
es propostes aprovades per unanimitat i consensuades 

per la corporació per a ser elaborades amb càrrec al 

romanent de tresoreria de 2019 són:

Aquest 2020 les dificultats per poder disposar del romanent 

de l’any anterior seguixen sent molt complicades perquè 

les autoritzacions estatals per a tal fi no han sigut les de 

costum, fet que ha motivat que no es puguen realitzar més 

inversions del romanent i que s’hagen hagut d’acordar quan 

falten menys de dos mesos per a acabar l’any. No obstant 

això, a la reunió de portaveus, convocada per l’alcaldessa, 

tots els partits van poder traslladar les seues propostes i 

debatre què portaven al ple.

Mireia Estepa valora molt positivament que totes les 

intervencions s’han consensuat entre tots els partits polítics 

i han comptat amb el vot favorable de tots els partits de 

l’oposició al ple.
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Els pobles del Comtat es reunixen amb la secretària 
autonòmica de Política Territorial
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a capital del Comtat va acollir el divendres 27 de novembre 

la reunió dels pobles de la comarca per conèixer el Pla 

d’Acció Territorial (PAT) del consorci de les Comarques 

Centrals. L’encontre es va fer a petició de la secretària 

autonòmica de Política Territorial, Imma Orozco, que va 

vindre acompanyada de la directora general, Rosa Pardo, i 

del president de les Comarques Centrals, Roberto Granero.

La Casa de la Joventut de Cocentaina va acollir als 

alcaldes, regidors i regidores de les localitats del Comtat que 

van poder traslladar a la senyora Orozco les necessitats i 

propostes dels seus municipis per ser considerats dins del 

PAT. Aquest procés participatiu està portant-se a terme en 

totes les comarques del consorci i s’espera que en el termini 

de 6 mesos done pas al document final.

El PAT és un document que naix amb la intenció de 

cohesionar l’infraestructura verda, dotar d’una bona xarxa 

de mobilitat, garantir una gestió més adequada del sòl i 

definir una marca d’activitat econòmica pròpia per a la zona.

A l’inici de l’acte, l’alcaldessa contestana, Mireia Estepa, 

donava la benvinguda a la reunió agraint a les autoritats 

autonòmiques la seua presència i posant en valor la important 

funció de les Comarques Centrals i comentava sobre el PAT, 

«Cocentaina va ser municipi fundador d’aquest consorci i 

seguim apostant per un model econòmic que redistribuïsca 

millor els recursos valencians i aconseguisca, així, una 

descentralització de les àrees metropolitanes més potents 

que envolten a les Comarques Centrals, com són l’àrea de 

València i la d’Alacant-Elx. Amb el Pla d’Acció busquem 

una ferramenta per a la vertebració equilibrada del territori».

Mireia Estepa participa en una xerrada amb l’ex president  
José Luis Rodríguez Zapatero

L
a secretaria d'igualtat dels i les socialistes de la comarca 

de la Muntanya posava en marxa la campanya “Contra 

el masclisme: Feminisme i democràcia” de cara al 

25 de novembre, Dia Internacional Contra la Violència de 

Gènere. Aquesta campanya va comptar amb un acte central 

de caràcter virtual el 19 de novembre sota el títol “L'agenda 

feminista en temps de pandèmia: reptes i reflexions”. 

L'esdeveniment va estar protagonitzat per José Luis 

Rodríguez Zapatero, president del Govern d'Espanya des 

de 2004 a 2011 i màxim referent en el Partit Socialista pel 

treball de la seua Administració en la lluita per la Igualtat real 

i efectiva entre dones i homes. La inauguració del mateix 

va ser a càrrec de Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, 

i va estar conduït per Rubén Martínez, secretari d'Igualtat 

comarcal, qui va presentar al president i va moderar el debat 

posterior. En ell, les i els participants van tindre l'oportunitat 

de mostrar al president Zapatero les seues reflexions i 

inquietuds, així com li van plantejar preguntes relacionades 

Redacció

amb el tema de la trobada. 

Per a Mireia Estepa, va ser un plaer poder participar en 

aquest acte, "”llegir, llegir i estimar" és la frase amb la qual 

Zapatero s'ha acomiadat dels que hem passat la vesprada 

amb ell, escoltant la que va ser la seua filosofia com a President 

d'Espanya i que no és més, ni menys, que una forta convicció 

que la igualtat és fonamental, que la bona cultura que 

consumim és educació contra la violència i que la lluita contra 

el masclisme continua necessitant de les nostres polítiques 

progressistes. Ha sigut un plaer beure del teu feminisme”.
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El Mercat setmanal de Cocentaina torna a la seua ubicació 
a la plaça Venerable Escuder
Redacció. Foto: Rafa Grau

E
l mercat setmanal que es du a terme cada dijous a la 

Vila Comtal, el dijous dia 19 es traslladarà novament 

a la seua ubicació tradicional que es desenvolupa a 

les places de Venerable Escuder i del Pla. A causa de la 

situació sanitària, i seguint les restriccions de la Conselleria 

de Sanitat referent a mercats de venda no sedentària en 

matèria d’aforaments, la setmana anterior es va traslladar 

a la ubicació del recinte firal, al voltant del Teular, amb la 

intenció que els llocs permesos per la Resolució del 6 de 

novembre de la Conselleria de Sanitat, que són el 50%, 

pogueren continuar amb la seua activitat.

Paqui Ruiz, regidora delegada en matèria de Comerç de 

l’ajuntament de Cocentaina, assenyalava que afortunadament 

i per ara, podíem tornar a la ubicació tradicional després 

de realitzar mesuraments per part dels tècnics per a poder 

complir amb tota la normativa vigent. També agraïa als 

mercolins tot el suport i la comprensió que ha rebut de part 

seua, com també aprofita per a agrair a Protecció Civil la 

seua voluntat de prestar servei a la comunitat per a un millor 

control d’aforaments en el nostre tradicional mercat de la 

Vila Comtal cada setmana.

La distribució del mercat estarà com sempre: alimentació 

a la Plaça Venerable Escuder, roba i calçat a la plaça del 

Pla. Les zones centrals de totes dues places quedaran 

buidades de llocs i hi haurà un recorregut marcat que les 

persones usuàries hauran de respectar en tot moment, així 

com el control d’eixida i entrada que serà al carrer Bisbe 

Estanya (Porta del Sol). La resta de carrers d’accés estaran 

disponibles com a eixides d’emergència i entrada solament 

per a veïns dels habitatges dels quals es troben en els 

voltants del mercat setmanal. Aquests accessos estaran 

controlats per personal de l’ajuntament.

Aprofita per a recordar als usuaris que cal respectar les 

normes sanitàries, ús de màscara en tot moment, no tocar 

el gènere, desinfecció de mans, no fumar en el recinte, 

distàncies de seguretat, i també respectar les zones 

delimitades per a entrada, recorregut a l'interior i a l’eixida 

que estaran degudament senyalitzades.
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Col·lectiu-Compromís proposa reobrir Sant Cristòfol sent 
la porta de la Mariola i un servei de bar
NP Col·lectiu-Compromís

A
ctualment, i des del juny del 2017, l’edifici del paratge 

de Sant Cristòfol està tancat i sense oferir cap servei 

per a la ciutadania. En paraules del portaveu de la 

formació, Jordi Pla, “d’aquesta forma, es troba tancat un 

símbol del nostre poble i de la nostra comarca. Si aquest 

tancament continua amb el pas de temps, el deteriorament 

de les instal·lacions anirà en augment i tindrà efectes 

perjudicials per al conjunt de l’edifici.” Per això, la coalició 

contestana ha presentat una moció al ple de l’Ajuntament 

per dotar de nous usos a l’edifici.

Després de quedar deserts dos processos de licitació 

del servei de restaurant en aquest edifici, el Col·lectiu 

03820-Compromís explica que es fa necessari repensar el 

model a implantar en les instal·lacions del paratge de Sant 

Cristòfol. En conclusió, el model de restaurant de grans 

esdeveniments que tenia lloc fins a l’any 2017 ha quedat 

esgotat i així ho verifiquen els dos processos de licitació 

que han acabat sense èxit. Per això, des del Col·lectiu 

03820-Compromís vàren sol·licitar fer una visita a l’edifici per 

conéixer de primera mà. Una visita feta amb representants 

del Partit Socialista, Partit Popular, Ciudadanos i Unides 

Podem-Esquerra Unida.

Segons el Col·lectiu 03820-Compromís, “és el moment 

d’abordar nous usos en aquestes instal·lacions municipals. 

Des del grup municipal 03820-Compromís apostem per un 

model que compagine dos aspectes: el servei de bar i un 

centre d’interpretació-porta d’entrada a la Serra de Mariola.”

En el primer cas, apostar per un servei de bar del què 

tradicionalment ha sigut. Un lloc d’eixida per a excursionistes 

i que oferisca servei a les persones que visiten el paratge. 

Així com, un lloc on es faça ús de les magnífiques terrasses 

existents. 

En el segon cas, destinar una part de l’edifici a ser la 

Porta de la Mariola. Un lloc on es done la benvinguda als 

senderistes i excursionistes que inicien les seues rutes des 

del paratge. Un lloc per oferir informació sobre Cocentaina i 

on estiga habilitat un centre d’interpretació-museu per oferir 

la història del paratge i del Parc Natural. 

Per concloure, Pla explica que “aquesta és una proposta 

per desencallar el tancament de Sant Cristòfol. Una proposta 

que garanteix la sostenibilitat del paratge i que aposta per 

recuperar aquells espais municipals que tenim tancats. 

Volem un poble amb futur i que l’edifici de Sant Cristòfol 

estiga en marxa. És vergonyós que porte 3 anys tancat”.

Joves PV – Compromís es posiciona a favor de la millora 
del tren Alcoi-Xàtiva

L
’Assemblea Nacional de Joves PV – Compromís 

celebrada el passat 31 d’octubre va aprovar per 

unanimitat una proposta a favor de la millora del tren 

Alcoi-Xàtiva i en defensa de l’augment d’inversions en 

aquesta línia. Aquesta proposta, presentada per l’Assemblea 

Comarcal de l’Alcoià, el Comtat i les Foies, va rebre el suport 

de la militància de Joves PV de tot el País Valencià.

Des del col·lectiu juvenil destaquen el seu suport 

al manteniment i millora de la línia de tren, reclamen 

l’electrificació del tren i la duplicació de la via i defensen 

l’augment de freqüències. Convé recordar que després de 

l’Estat d’Alarma les freqüències del tren Alcoi-Xàtiva han 

patit una nova reducció i actualment només hi ha 2 trens 

diaris en cada sentit. A més, des de Joves PV recorden que 

el ple del Senat fa unes setmanes va aprovar la moció de 

Compromís exigint la recuperació de les freqüències amb 

l’únic vot en contra del PSOE. En aquest sentit, des del jovent 

valencianista es mostren ‘preocupats pel posicionament dels 

socialistes en contra del tren’.

També, cal remarcar que Compromís condicionarà 

l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat a majors 

NP Joves PV – Compromís

inversions en el tren Alcoi-Xàtiva. El jovent de la coalició 

a les nostres comarques defensa aquesta postura, ja que 

afirmen que aquestes millores són necessàries per als joves 

dels nostres pobles que es desplacen a València totes les 

setmanes per estudiar i pateixen una línia de tren  cada 

vegada més precària. Per exemple, destaquen que es tarda 

1 hora i mitja en fer el trajecte en tren entre Alcoi i Xàtiva, 

mentre que en cotxe aquest temps es redueix a només 

mitja hora.
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Gran participació en les Jornades de Formació de JovesPV-
Compromís
NP Joves PV – Compromís

E
l passat dissabte, 14 de Novembre, JovesPV-

Compromís va celebrar la sisena edició de les seues 

Jornades de Formació Ximo Llorca, un acte que va 

comptar amb l’assistència d’uns 30 joves de la comarca.En 

aquesta ocasió, els convidats van ser Fran Ferri (síndic de 

Compromís  a les Corts Valencianes), Aitana Mas (portaveu 

adjunta de Compromís a les Corts), Pau Canet (alcalde 

d’Almiserà i el més jove del País Valencià)  i Lucía Beamud 

(regidora a l’Ajuntament de València).  Amb ells van parlar de 

la seua experiència com a joves amb càrrecs institucionals i 

van debatre sobre els reptes que afronten les persones joves.

Fran Ferri va destacar la importància que els joves 

impregnen tota l’acció política i es facen valdre com una 

generació preparada i capaç d’implicar-se i participar de 

la vida pública. Aitana Mas i Lucía Beamud van coincidir a 

mostrar la seua preocupació pels problemes afegits que es 

troben com a dones joves a l’hora de fer política. També, 

Pau Canet, com a alcalde d’un poble xicotet, va remarcar la 

necessitat que els joves treballen des de les institucions per 

millorar les condicions de vida en el món rural i així poder 

evitar el despoblament.

D’aquesta manera, les joventuts valencianistes de la 

comarca recuperen aquestes jornades que van començar a 

organitzar-se en 2012. Aquesta vegada, cal destacar que les 

jornades van estar marcades per la situació derivada per la 

COVID19 i per això es van extremar les mesures de seguretat. 

Amb aquesta iniciativa, es vol augmentar la participació de 

la joventut en la política i oferir al jovent dels nostres pobles 

la possibilitat de comprendre millor el funcionament de les 

institucions.
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El Partit Popular planteja millores per als pressupostos 
participatius i demana cuantificar els costos que la 
COVID-19 ha suposat
NP Partit Popular Cocentaina

E
l Partit Popular planteja que per als propers pressupostos 

participatius s’accepten sols les propostes amb caràcter 

finalista. Segons la formació no té massa sentit que una 

proposta guanyadora siga l’estudi d’una obra que depén del 

Ple aprovar. La quantificació de la proposta no hauria de ser 

sols el cost de l’estudi sinó també el de la infraestructura 

resultant. “Si per exemple es presenten 4 propostes i guanya 

un estudi que suposa un cost suficient com per no executar 

les altres 3 i el seu resultat és un obra de 200.000€ que 

el Ple no aprovarà, aquest estudi es queda guardat en un 

caixó i la resta de propostes, que sí que s’hagueren pogut 

realitzar, fora. Això és el que pretenem evitar.” comenta el 

portaveu Ray Montava.

La formació també demana quantificar el muntant total 

dels costos derivats de la COVID-19 per tal de poder adherir-

se a les línies que, al llarg dels mesos vinents, Europa ha 

anunciat que promocionarà. La formació reivindica que el 

fluxe a mode de recursos que rebran les administracions 

arribe també a les entitats locals.

El grupo popular vota a favor de prorrogar la concesión 
de las licencias a salas de juego y gasolineras
NP Partit Popular Cocentaina

E
n el último Pleno Municipal el grupo popular aprobó la 

suspensión de la otorgación y la tramitación de ciertas 

licencias para negocios que se instalan sobre suelo 

urbano de uso residencial. En concreto; las licencias que 

afectan a centros de juego o apuestas y las estaciones de 

servicio. Esta suspensión durará como máximo dos años en 

los que se estudiará la viabilidad de la prohibición de estos 

negocios que durante el primer año ya tendrán que poder 

conocer la propuesta de modificación del Plan General. En 

el caso de no hacer ninguna propuesta pública en el período 

de un año, expiraría el plazo de la suspensión de estas 

licencias y podrán volver a su actividad normal.

¿Por qué ahora? Porque hay una ventana legal que 

ofrece una posibilidad que antes ni siquiera existía. Las 

suspensiones de este estilo son medidas extremadamente 

intromisivas y están sujetas a fuertes garantías. Ni siquiera 

el hecho de aprobarlas en el Pleno garantiza su puesta en 

marcha y esto hay que tenerlo claro. Las facultades de los 

políticos no son ilimitadas y se adscriben a los límites propios 

del estado de derecho.

¿Se aprueba expresamente la prohibición? No, se aprueba 

el inicio de un estudio para analizar la viabilidad de la 

prohibición de estas actividades y las licencias afectas a 

ellas no se concederán hasta llegar a las conclusiones, en 

este caso una modificación del Plan General. Por mera 

seguridad jurídica durante ese tiempo no tiene mucho 

sentido otorgar una licencia a una actividad que esta siendo 

objeto de regulación.

¿Y por qué cuesta tanto? Por qué hay normas superiores 

que nos vinculan; especialmente las que preservan la 

igualdad de trato y la libre competencia.
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La Junta de Festes de Moros i Cristians convoca el II 
Concurs d’Herberet

P
er segon any consecutiu, la Junta de Festes amb la 

col·laboració de Ferran Albors, ha convocat el Concurs 

d’herbero. En aquest 2020 serà la seua segona edició.

Podran participar totes les persones residents a Espanya 

que siguen majors d’edat.

Les persones que participen en el concurs han de 

presentar els seus herberos el dia 18 de desembre de 

2020 en la taula que a tal fi estarà situada a la seu de la 

junta de festes de Cocentaina, al carrer Sants de la Pedra 

nº 7, des de les 18:30h a les 21:00 hores. Cada concursant 

podrà participar amb un màxim d’una botella d'herbero, 

i proporcionarà les dades següents de cada botella dins 

d’un sobre tancat:  Nom i cognoms de l’autor.;  Adreça, 

codi postal, població i província;  Telèfon/Whatsapp/

Correu electrònic de contacte;  Opcionalment, es poden 

detallar algunes o totes les herbes utilitzades. Una vegada 

depositades, a cada botella se li assignarà un número, que 

serà l'única informació que tindrà el jurat. El mateix número 

serà assignat al sobre presentat. Elsmembres del jurat, no 

estaran presents en el moment de la presentació.

Les botelles es presentaran en envasos de mig litre o 

tres quarts de litre a la manera tradicional, és a dir, amb 

les plantes aromàtiques o medicinals dins de la botella. 

S’admetran a concurs els herberos a base d’herbes 

macerades en aiguardents en les seues diferents variants, 

no unes altres formes de licors destil·lats no tradicionals, 

o tradicionals però de diferent naturalesa (ex. vi d'anous, 

misteles, café licor, etc.).

El jurat estarà format per cinc membres designats per 

la Junta de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina. La 

decisió del jurat es farà pública el dia 19 de desembre de 

2020 a les 13 h al lloc que en el seu moment decidisca la 

Junta de Festes i avaluarà tant la presentació com el sabor 

de les mostres. La puntuació final serà obtinguda per la suma 

de les puntuacions de tots els membres del jurat.

S’atorgaran 3 premis als herberos que obtinguen la major 

Redacció

puntuació. Els premis consisteixen en un diploma acreditatiu 

per als tres seleccionats, que s’entregaran en el moment de 

la decisió del jurat. Per a qui obtinga el tercer premi, la Junta 

de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina li atorgarà un 

obsequi. Per a qui obtinga el segon premi, l'Associació de 

Comerç i Hostaleria de Cocentaina li atorgarà cinc bons de 

20 euros cadascun (Total 100 euros) per al seu consum en 

el comerç local. Finalment, per a la persona que obtinga el 

primer premi i com a guanyadora del concurs, l'Associació 

de Comerç i Hostaleria de Cocentaina li atorgarà 2 bons de 

50 euros cadascun, i un bo de 20 euros (total 120 euros) 

per al seu consum en l'hostaleria de la nostra localitat.

El cartell que anuncia dit concurs és obra de Paco Albaladejo.
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Seguimos con las verdades a medias del equipo de 
gobierno sin dar las debidas explicaciones de sus malas 
gestiones ante la oposición y los sindicatos
Sindicato Fesep

D
esde la FESEP seguimos defendiendo la salud laboral 

y el derecho fundamental a la protección a la vida e 

integridad física de los trabajadores y trabajadoras que 

dependen de los Ayuntamientos.

Desde que en el mes de Julio un Juzgado de lo Social 

condenara al Ayuntamiento, por infringir la Constitución 

Española y las Leyes de prevención de Riesgos Laborales, 

¨ El Concejal de Personal dijo en el último pleno: ¨ tuvimos 

indefensión¨, cuando es mentira todo lo que dice porque 

tuvieron un Juicio donde acudieron dos trabajadores del 

Ayuntamiento y un Abogado para su defensa, el problema 

no será de la jueza y de la Fiscal, el problema viene de usted 

SR. Concejal y además escuchamos decir en dicho Pleno a 

la Alcaldesa frases como: ¨No nos han condenado¨.

Los delegados del sindicato FESEP entienden que no 

hace falta condenar a nadie ni solicitar inhabilitaciones 

políticas, solo queremos que se respeten los derechos de 

los trabajadores y se les haga valer su profesionalidad, 

cosa que entre el SR. Concejal De Personal y Policía, Toni 

Hernández junto la alcaldesa Mireia Estepa van destruyendo 

poco a poco la armonía y la motivación de los trabajadores 

del Ayuntamiento de Cocentaina.

Además, la alcaldesa comenta en ese mismo pleno 

textualmente: “és important dir que tot el departament de la 

policía no representa les paraules de tots, i amb 22 policies 

baix i els que més ruido fan no són els que representen la 

majoria de la policía perquè a voltes queden en res (mucho 

ruido y pocas nueces). Pues mire Sra. Mireia tenemos el 

gusto de comunicarle que la FESEP es el Sindicato que más 

Policías representa dentro de su Ayuntamiento del que usted 

dirige, una pena que no diga la verdad en estos temas tan 

fáciles y además queremos añadir que al oírla en el pleno 

hemos realizado un escrito al departamento de Policía 

preguntando si apoyan todas las gestiones llevadas a cabo 

por la demanda ganada, y se da la  casualidad que de 21 

policías han firmado 17 y de los 4 que no han firmado, hay 

3 interinos que se encuentran actualmente en  la Academia 

y le aseguro que están conformes pero no han firmado por 

miedo a sus represalias.

Tampoco entendemos como la alcaldesa sale en defensa 

del Concejal de Personal y Policía cuando hemos demostrado 

y vivido la falta de responsabilidad y la desprotección que 

ha sufrido el departamento de Policía e indirectamente el 

resto de trabajadores y sus familias, y   por más ende cuando 

sabía que existía una persona que presentaba síntomas, y 

más cuando le comunicaron que existía un contagiado y no 

hizo uso de las instrucciones del Protocolo Municipal como 

máximo responsable de Personal.

Desde el Sindicato FESEP volvemos a reiterarnos que 

el Sr. Concejal de Personal y Policía debería abandonar el 

cargo, por insensible, por falta de empatía y por las malas 

decisiones tomadas y sobre todo por no demostrar nada de 

nada, o dejar irse a aquellos trabajadores que lo deseen  y 

así poder destacar profesionalmente en otros Municipios, ya 

que aquí no se les deja trabajar en unas condiciones óptimas 

para poder realizar sus funciones no valorando su trabajo, 

haciendo un bien para los trabajadores y los ciudadanos. 

Ya dijimos que la FESEP iba a solicitar que se constituyera 

una Comisión Informativa de Investigación para dar cuentas 

a TODOS los Sindicatos, a TODOS los Partidos Políticos y 

TODOS los implicados, porque desde el día 31 de octubre 

los sindicatos solicitaron de forma Legal dicha Comisión 

conjuntamente, es difícil entender que no quieran una 

Comisión y además no se dignan a contestar a este sindicato, 

¿POR QUÉ SERÁ?

Los Delegados de la FESEP, no se van a quedar con los 

brazos cruzados, recordamos que fuimos amenazados con 

acciones legales en todos los medios de comunicación 

incluido en la prensa  por la alcaldesa y su equipo de 

Gobierno e incluso algunos miembros de la Oposición 

estaban de acuerdo de ir contra los Delegados  que velan 

y luchan  por los derechos de los trabajadores, por lo tanto 

deberían de dar las explicaciones que tocan, e informar a 

todos si de verdad quieren demostrar que hacen buena 

Política y no oculten la verdad, porque queda mucha 

legislatura y el pueblo de Cocentaina no sabe que están 

tratando de malas formas a los trabajadores que llevan la 

gestión de Cocentaina y sirven a sus ciudadanos.

Los delegados del FESEP tienen el gusto de felicitar a 

los partidos Unidas-Podemos, y Compromís por el interés 

depositado y sobre todo por escucharnos y pedir las 

explicaciones necesarias al equipo de Gobierno porque 

han visto que no han sido nada informados y que han ido 

ocultando mucha información sobre la mala gestión, no 

podemos decir lo mismo del Partido Popular (PP) y sobre 

todo del PSOE del interés demostrado votando NO a la 

petición de todos los Sindicatos, y ya que estamos cerca de 

las navidades esperemos que  Papá Noel y Los Reyes Magos 

traigan al PSOE y al PP una buena dosis de humildad, Feliz 

Navidad a todos!!
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Regidoria de Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL/Medi Ambient

Que hem fet?

El programa d'Hort Urbà Ecològic l´Alcavonet, creix amb 

la signatura de nous acords per a gestionar una parcel·la en 

ecològic de 60m². Aquest programa complirà l'any vinent 

quatre anys d'activitat, durant aquests anys, el projecte ha 

cultivat no sols les llavors locals i de temporada sinó la relació 

multicultural i la transferència de cultura i coneixement que 

enriqueix la saviesa popular i els moments de convivència.

Aquests últims dies, alumnes de quart de primària 

del col·legi El Bosco han visitat l'experiència, guiats pel 

coordinador del programa d'Horts Urbans ecològics, 

Gabriel Martínez, han pogut conéixer les hortalisses de 

temporada, el sistema de reg, l'hivernacle i com s'elabora 

el compostatge. Desitgem que aquestes visites formatives, 

continuen enriquint el patrimoni cultural de l'alumnat, 

que ajude a descobrir l'agricultura i l'origen dels aliments i 

puguen participar en projectes d'agroecològica local.

El consum i l'impacte de la petjada ecològica en Nadal

El concepte "petjada ecològica" sorgeix com un indicador 

de sostenibilitat que tracta de mesurar l'impacte que la 

nostra manera de vida té sobre l'entorn.

Totes les decisions que com a consumidors prenem en la 

nostra vida quotidiana tenen un impacte sobre el planeta. 

Aquest impacte ambiental s'expressa com la quantitat 

de terreny biològicament productiu que es necessita 

per persona per a produir els recursos necessaris per a 

mantindre el seu estil de vida.

Aquest model de consum és insostenible a llarg termini. 

La solució passa perquè estats, empreses i ciutadans 

transformem l'economia. Els estats han d'incentivar la 

producció responsable i legislar perquè les empreses 

produïsquen de manera respectuosa i accepten les 

externalitats dels seus processos. Els consumidors hem 

d'exigir productes responsables i prendre decisions de 

compres informades; i les empreses han de dissenyar 

productes de manera responsable i canviar el model lineal de 

producció cap a un circular en el qual es reparen, reutilitzen 

i aprofiten els productes obsolets. S'aconsella consumir 

els aliments naturals i mínimament processats i evitar els 

aliments fora d'estació, així mateix tindre en compte la seua 

procedència.

T'animem a comprovar la teua petjada ecològica i a 

realitzar una compra més sostenible i de proximitat en 

aquestes dates de Nadal i Reis:

https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.

aspx?lang=es).

Bones Festes de Nadal i fes un consum responsable i 

saludable.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Andreu Valor nominat als premis de la música 

Redacció

Els guardons de d’Institut Valencià de la Música Carles Santos de la Conselleria 
de Cultura han nominat al cantautor contestà en dues categories: al millor 
disc de cançó d’autor i a la millor gira per Insurrecte

E
l cantautor contestà Andreu Valor està nominat als 

premis de la música de l’Institut Valencià de la Música 

Carles Santos que s’atorguen des de la Conselleria de 

Cultura. Andreu Valor té dues nominacions: al millor disc 

de cançó d’autor i a la millor gira per Insurrecte.

Els guardonats ens faran públic el 9 de desembre en el 

Teatre Principal d’Alacant. Aquests premis celebren la seua 

tercera edició i ho fan amb 60 nominats en 15 categories 

diferents seleccionades per un jurat que ha avaluat i valorat 

304 candidatures i d’entre elles, dos són per a Andreu Valor.

Cultura segura i fer de la música i la llengua un art, són 

els paràmetres d’Andreu Valor que en aquestos temps de 

pandèmia ha vist minvat la seua producció, no així la seua 

carrera, ja que segueix ascendent, duent la música per 

tot arreu, reivindicat un món més just, solidari i humà en 

cadascuna de les seues lletres.

Andreu Valor va visitar els estudis de Ràdio Cocentaina, no 

sols per parlar-nos d’aquesta nominació, sinó també perquè 

celebrarà al seu poble, els 1.000 concerts.

Referent a les dues nominacions, Andreu deia “que tant de 

bo que les referències que uns premis poden atorgar ajuden 

a fer visible la música creada, sobretot en aquest territori, que 

desperte la inquietud, valoració i respecte de la massa social.

El públic, els escenaris, les emocions són el motiu de la 

nostra feina. Però és inevitable que la valoració quan és de 

professionals, si és així de positiva, et done ales per seguir. 

La nominació ja és un gran premi. Estan vivint-se temps 

difícils també per aquest sector. Però si fruit de la casualitat 

caiguera un guardó, sens dubte, aniria dedicat a aquells/es 

que mai no n'han rebut cap i tant s'ho ha merescut, com 

qualsevol. Sincerament. I com no, a aquelles personetes 

màgiques que fan possible que cada disc existisca, als/les 

companys/es i els seus sentiments.

De moment gaudim del beneplàcit d'uns dies amables 

que volen compartir-te aquesta notícia, concretament a tu, 

que eres la causa de seguir cantant i tot premi és per tu, 

per agrair-te el que tu ens dones en cada concert. La vida! 

Gràcies per tant.”

Per altra banda, Andreu celebrarà a Cocentaina els 1.000 

concerts i ho farà damunt de l’escenari, amb un concert 

molt especial que es realitzarà al centre de Cultura El Teular. 

“És una xifra simbòlica que significa molt per nosaltres. 

Significa il·lusió, treball, perseverança, dedicació, respecte, 

camí, generositat, empatia, respecte, somni, constància, 

quilòmetres, amistat, companyerisme... Significa Cançó! 

amb tots els seus components.

I si, MIL, ni són molts, ni són pocs, però en aquesta 

situació que vivim té una necessitat de reivindicació humana 

important. Sense abraçades, sense veure-vos els vostres 

gestos, sense la llibertat completa, ens sentim incomplets/

es i volem llançar-vos MIL gràcies de la forma que sabem i 

que no té cap sentit sense la vostra presència.

En casa, allà on va nàixer tot, a prop de la gent que fa 

possible aquest projecte i desitjant estar amb qui li doneu 

tot el sentit al mateix.”

Il·lusionat, amb ganes d’actuar a casa i amb format 

banda, col·laboracions especials, alguna sorpresa que altra, 

el dissabte 5 de desembre, Andreu tornarà a pujar al seu 

escenari a fer allò que tant l'apassiona i que cap pandèmia 

pot callar “malgrat que la pandèmia ens condiciona, obliga, 

atura, corromp, priva, cancel·la...seguim somiant en un 

concert que ens ha costat "la vida". Arribar a fer 1000 concerts 

en aquesta professió és tant emocionant com vertiginós. 

Quantes hores, quanta carretera, quants espais, quantes 

mirades...Tot això ho volem aglutinar en un sol concert!”.

Tant de bo estem segurs que el concert serà tot un èxit 

i el punt de partida per seguir sumant i arribar a fer-ne 

1.000 més. Enhorabona Andreu per tot aquest treball i per 

regalar-nos tants bons ratets amb la teua música perquè… 

“tot llueix al món quan somrius”.
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El director Contestà Ignacio Garcia-Vidal, dirigirà 
l’Orquestra i Cor RTVE en un concert de cine

M
algrat el complicat que està resultant el final 

de 2020, la Fundació Acadèmia de Cinema i 

l'Orquestra Simfònica i Cor RTVE, en col·laboració 

amb Musimagen i sota la direcció artística del compositor 

Luis Ivars, han organitzat un concert-gal·la especial el 

divendres 11 de desembre a les 19:30h en el Teatre 

Monumental de Madrid, en suport a la música del cinema 

espanyol i als actes culturals en viu.

Sota el títol ‘Concert Gal·la Música de Cinema Espanyol’, 

l'Orquestra Simfònica i Cor RTVE, dirigides pel contestà 

Ignacio García-Vidal, oferiran una selecció de bandes 

sonores del cinema espanyol, que comptarà amb la 

presència de la majoria dels compositors del programa com 

a convidats especials (i en algun cas, fins participaran en 

el concert).

El programa serà el següent:

Moronn (guitarra)

Iglesias / Miguel Borrego (violín solista)

Garde

 El concert, que estarà presentat per la periodista Elena 

Sánchez i tindrà una duració de 75 minuts sense descans, 

comptarà amb la participació especial de Ksenija Sidorova 

a l'acordió.

 A causa de l'actual situació sanitària, l'aforament del 

Teatre Monumental s'ha limitat a 400 places, havent-hi 

un número reduït de les mateixes a la venda al públic en 

general, per un import de 26 €:

https://monumental.sacatuentrada.es/es/entradas/gala-

de-musica-de-cine-espanol

 Per a totes aquelles persones que no puguen acudir al 

concert, és una bona notícia saber que aquest es podrà 

seguir en directe per Ràdio Clàssica (RNE) i posteriorment 

serà difós el 25 de desembre, dia de Nadal, per la 2 de TVE, 

a més d'estar disponible en la web de ‘A la Carta d'RTVE’.

El director contestà, a banda de dirigir l'Orquestra i Cor 

RTVE, també dirigeix altres prestigioses a nivell internacional 

com són Orquestra Simfònica Nacional Argentina, Orchestre 

Symphonique National Algerienne, Orquestra Filharmònica 

del Teatre Colón de Buenos Aires, les Orquestres Simfòniques 

de Còrdova, Salta, Tenerife, Navarra, Rosario, Santa Fe, Mar 

del Plata, Principat d'Astúries, Tucumán, Granada, Múrcia, 

o els Filharmòniques de Montevideo, Würzburg i Quito, entre 

d'altres, sense oblidar que és el director artístic i creador del 

Sent-me Cocentaina.

Redacció
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Santa Cecília amb l’Ateneu Musical de Cocentaina
Ateneu Musical de Cocentaina

E
l mes de novembre es una data senyalada per a 

qualsevol músic. Es el nostre mes, el mes dels 

rencontres, del munt d’assaigs als caps de setmana, 

de nervis per aquells què passaran a formar part d’una nova 

família de músics: el mes de Santa Cecília.

A l’Ateneu Musical de Cocentaina, es va donar per encetat 

aquest mes ple de música, el diumenge 8 amb el concert 

de cambra a càrrec del grup de flautes dolces, i de metalls 

de la societat.

La setmana vinent, com ve sent tradició, hagués tingut 

lloc la missa en honor a Santa Cecília, la arreplegada dels 

nous músics y el passa carrer, què finalitza a la nostra seu, 

on per celebrar aquest emotiu acte, es conclou amb un vi 

d’honor per a músics, familiars i amics. No obstant aquest 

any, degut a la situació sanitària en la què ens trobem, no 

ha sigut possible realitzar els esdeveniments d’aquest dia 

tan especial per a la banda i per als nous integrants.

El mateix dia diumenge 15, si què va poder tindre lloc, 

amb totes les mesures adequades, el segon concert de 

cambra, en esta ocasió a càrrec del grup de clarinets i de 

percussió de l’Ateneu.

Ja per donar per finalitzat aquest mes tan complet, el 

dissabte 21 de novembre, va tindre lloc el dia què tots 

esperem amb tantes ganes durant l’any, el dia del concert 

de Santa Cecília. Fou la banda jove, qui a càrrec de la 

seua directora Andrea Sebastià, enceta la primera part 

del concert, per culminar amb l’actuació de la banda de 

la societat ateneu musical amb la segona part del concert, 

sota la batuta del director titular, José Miguel Fayos Jordán.

Aquest moment es molt especial per a tots els membres 

de la banda, però sobre tot ho es, per a aquells què en 

passen a formar part d’ella. Aquest any, ha sigut el torn de 

Amparo Cortés Pascual al clarinet, Jaime Gozálbez Navarro 

al clarinet, Teresa Inglés Pastor al oboè i Curro García 

Colomina a la percussió.

No obstant aquests no van ser els únics protagonistes de 

la vetllada, ja que per aquest concert vam tindre el plaer de 

fer l’estrena absoluta del pasdoble Eloi, composat per un 

dels membres mes joves de la societat Marc Sansalvador 

Pérez, que amb tan sols 16 anys ha tingut l’oportunitat de 

veure un dels seus somnis fet realitat.
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L’Ajuntament de Cocentaina, en col·laboració amb Ràdio 
Cocentaina, organitza la II Lectura Col·lectiva del Tirant 
lo Blanc
Np Ajuntament de Cocentaina

E
l passat any 2019 va tindre lloc 

a Cocentaina la primera lectura 

col·lectiva del Tirant lo Blanc, 

novel·la de cavalleria medieval i obra més 

representativa de les lletres valencianes, 

un acte que va organitzar amb gran 

èxit el col·legi Sant Francesc d’Assís. 

Enguany, i a causa de la Covid, l’acte no 

es podià fer en format físic, de manera 

que l’Ajuntament de Cocentaina, a 

través de l’Agència AVIVA de Promoció 

del Valencià, va decidir organitzar una 

lectura «virtual» a través de les ones de 

Ràdio Cocentaina, la veu del Comtat, a 

fi que la iniciativa tinga una continuïtat 

a pesar de la pandèmia. 

Per tant, el divendres 20 de novembre, 

tot just coincidint amb la data de la primera publicació 

del Tirant a València, es va emetre en directe per Ràdio 

Cocentaina la gravació de la lectura que han portat a terme 

tant regidors, regidores i personal municipal, com també 

l’alumnat del Col·legi Sant Francesc d’Assís. En concret, cal 

destacar que, per la part municipal, que es va emetre a partir 

de les 11:15 del matí, van participar tots 

els regidors i totes les regidores de totes 

les formacions polítiques, juntament 

amb l’alcaldessa, Mireia Estepa, i el 

personal dels Serveis Culturals de 

l’Ajuntament, els quals llegiren el 

capítol VII, «Tirant i Carmesina» i el VIII, 

«El destí de Constantinoble». Pel que 

fa a l’alumnat, els àudios dels quals 

s’emeteren a partir de les 17:15 de la 

vesprada, van ser les classes de 3r i 

de 4t d’ESO qui van llegir els primers 

capítols de la novel·la. 

El regidor de Promoció del Valencià, 

Ivan Jover, agraïa la participació en 

aquesta magnífica iniciativa i explicava 

la importància del Tirant lo Blanc per 

a tots els valencians i les valencianes, 

ja que la novel·la escrita en el segle XV per Joanot Martorell 

es pot considerar encara a hores d’ara una obra moderna 

i universal. Així mateix, posava en relleu la inestimable 

col·laboració del personal de Ràdio Cocentaina per a portar 

a terme la tasca de preparar i emetre les gravacions en el 

dia d’una efemèride tan destacada.

‘Paquito el Chocolatero, un himne a la vida’, de Jordi Raül Verdú
Redacció

E
l passat dijous 26 de novembre es va presentar el llibre 

'Paquito el Chocolatero, un himne a la vida', de Jordi 

Raül Verdú amb les il·lustracions coordinades per la 

professora contestana d’art Maria Belda. L’acte es va dur a 

terme al Centre de Cultura El Teular.

Malauradament, la vida del contestà Gustavo Pascual 

Falcó va ser molt curta, encara que molt intensa, productiva 

i exitosa. Del seu enginy va nàixer el pasdoble més conegut 

arreu del món, el que més gent ha tocat i ha festejat: Paquito 

el Chocolatero, un himne a l’alegria i, sobretot, a la vida, 

la joia més apreciada del seu abundant llegat, que l’ha 

immortalitzat en el temps i li ha donat fama internacional.

El llibre està dirigit al món escolar, per a xiquetes i 

xiquets de 8 a 10 anys, precisament perquè ja des de ben 

menuts estimen la figura de Gustavo Pascual i coneguen 

la importància de tot el que fa ver fins que una prematura 

mort el va apartar del tot allò que més estimava.

No és la primera vegada que Jordi Raül Verdú i Maria 

Belda treballen junts en un llibre d’aquesta característica, 

ja que en la Fira de 2018 van presentar el llibre que versava 

sobre la vida del ciclista Vicent Belda.

Per a aquesta ocasió, Maria ha tornat a comptar amb el 

seu departament de dibuix, coordinant totes les il·lustracions 

amb el text de Jordi Raül que una vegada més, ha sabut 

apropar la màgia d’un artista, Gustavo Pascual, amb les 

seues paraules i la seua forma d’escriure.  Aquest és el 4t 

conte il.lustrat per l’alumnat de Batxillerat del @ieslafoia i 

que edita la editoral Reclam.

Ivan Jover, regidor de cultura a l’Ajuntament de Cocentaina 

destacava “la importància d’una publicació com aquesta 

i comentava que per a un Ajuntament és molt important 

apostar perquè totes les noves generacions puguen 

descobrir a aquest artista i destacat contestà immortalitzat 

en el temps i de fama internacional, sent aquest llibre un 

regal perfecte per a menuts i grans de cara a aquest pròxim 

Nadal. Enhorabona a tots aquells que han treballat i donat 

vida a aquesta iniciativa tan bonica.”
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Ceip Real Blanc
COMENCEM DE NOU I APRENEM JUNTS

Hem iniciat un nou curs escolar, esta vegada atípic i amb 

res a vore amb la idea que tenim d´escola viva, dinàmica, 

inclusiva,coeducativa i oberta a la comunitat educativa.

Per les circumstàncies sanitàries, aquest curs hem 

modificat sustàncialment l´organització i funcionament 

del centre pel que fa als espais,accesos,grups,cartelleria

,..inclús tots aquells aspectes relacionats en el dia a dia, 

com la metodologia,les activitats,els recursos,la interacció 

de l´alumnat entre ells i amb altres grups,..que també han 

patit sense cap dubte,canvis importants.

El centre s´ha hagut de reinventar i oferir la millor resposta 

davant aquesta adversitat desconeguda  per a tots nosaltres.

Hem trencat esquemes i n´hem creat altres de nous 

per poder dur endavant el curs escolar amb la màxima 

“normalitat” possible.

Des del CEIP REAL BLANC, volem agrair al nostre alumnat 

i a les nostres famílies,com han acceptat i respectat tantes 

i tantes normes ,en resposta a la normativa sanitària i 

educativa actual,que tots i totes hem de complir si volem 

que aquest malson acabe prompte.

És curiós i impactant vore dia enrere dia, com l´alumnat 

del centre s´ha adaptat al moment actual,amb les seues 

mascaretes, amb la distància social, amb el llavat de 

mans,..,Amb tots aquests gestos i els que adopten les seues 

famílies, possibiliten que el CEIP REAL BLANC, esdevinga 

un lloc el més segur possible.

CORRELLENGUA

El dijous 8 d´octubre vam celebrar al centre el Correllengua. 

Aquest curs escolar no hem pogut gaudir de la celebració al 

Palau i de les activitats que programava l´ajuntament per a 

les diferents escoles de la localitat en aquest dia tan nostre, 

tan especial.

Al centre li hem donat forma, i com no podia ser d´altra 

manera,hem preparat una sèrie d´activitats per commemorar 

la nostra festa i  identitat com a poble.

L´alumnat de 6é va preparar la lectura del manifest,i va 

acompanyar aquesta amb el so dels tabals. Totes les classes 

pugueren escoltar-lo i a continuació gaudiren d´un bon 

esmorzar a càrrec de l´AMPA del centre.

L´alumnat va fer manualitats a les classes,visionat de 

vídeos, lectura de contes,…
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III FIRETA AL REAL BLANC

Un any més,encara que de manera ben diferent,el 

professorat de 5é i 6é de primària, ha organitzat i planificat 

al detall, la III Fireta al Real Blanc, fomentant així aquesta 

tradició contestana.

Al llarg del matí, l´alumnat de 6é de primària acompanyats 

dels tabals, va fer la lectura del privilegi a cadascuna de les 

tutories d´infantil i primària.Gaudirem també amb xocolatada 

i valencianes a càrrec de l´AMPA del centre i es realitzaren 

al llarg del matí activitats variades; vídeos,lectures, jocs,..

això si,sense poder interactuar uns grups amb els altres i 

respectant en tot moment les mesures de seguretat i higiene.

L´alumnat d´infantil,aquest mes de novembre, ha gaudit 

amb l´activitat especial de la Castanyera.

Premis Sambori al Ceip Real Blanc

U
n any més, els Premis Sambori arriben a xiquets i 

xiquetes del CEIP Real Blanc. Com bé sabem, es 

tracta d'un concurs per tal de promoure i difondre 

l’ús literari del valencià en les escoles, i que així es faça 

extensible en l'àmbit familiar i social. Tots els anys el nostre 

alumnat s'embarca en l'aventura d'escriure en valencià on 

la imaginació juga un important paper. En aquesta 22 edició 

de 2020, que ha estat marcada per la situació excepcional 

de la Covid-19, hem rebut tres premis:

que va escriure mentre cursava segon de primària. Ens narra  

una història imaginativa que tracta l'alimentació saludable. 

Uns xiquets arriben a una illa plena de llepolies i... recorda! 

qui menja moltes llepolies es posarà malalt.

relat i reflexió autobiogràfica sobre la importància dels germans.

un poema on la imaginació els fa descobrir el cel, el mar, la 

selva, les professions... i fins i tot espantar la por.

El lliurament dels premis, cancel·lats al seu moment, van 

tindre lloc el passat mes d'octubre. Inés i Mateo van rebre 

el premi el dia 7 d'octubre en el saló d'actes de la Cambra 

de Comerç d'Alcoi. Va ser un acte molt senzill amb control 

d'aforament, però emotiu.

La classe dels caragols va rebre el premi a l'escola, el 

dia 27 d'octubre perque no podia assistir la classe sencera 

a l'acte. La coordinadora els va fer arribar una caixa gran 

amb el trofeu, diploma i regalets per a tots i totes, que els 

va fer molta il·lusió.

Enhorabona a Inés, Mateo i la classe dels caragols! Vos 

animem a continuar escrivint en valencià.
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Ceip Sant Joan Bosco
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NADAL JOVE 2020
Arriba el nadal i des de la Casa de la Joventut tenim preparades 

ja totes les novetats i activitats per a enguany. Sabem que és un 

any diferent i complicat, però no hem volgut deixar de fer propostes 

als nostres joves per aquests dies nadalencs. Respectarem totes 

les mesures sanitàries en vigor, farem grups reduïts i totes les 

activitats són amb places limitades i inscripció prèvia i gratuïta. 

Podeu preinscriure-vos per Whatsapp al 699833855, correu 

a cocentainajove@cocentaina.org, al telèfon 965592795 i, per 

descomptat, a la mateixa Casa de la Joventut. Podeu ampliar 

la informació de totes les activitats a les nostres xarxes socials 

(Facebook, Twitter i Instagram)

Comencem ja mateix amb els dissabtes 5, 12 i 19 de desembre 

que tindrem campionats de videojocs online i amb els jocs 

BrawlStars, Fifa 20 i Fornite. Amb retransmissions en directe, 

premis... T'apuntes? La inscripció als campionats és al whatsapp 

625355717 (aquest telèfon és sols per a inscripcions en aquesta 

activitat).

Ja el dimecres 23 de desembre, a les 18 h i a la Casa de 

la Joventut, tindrem el taller «Una imatge val més que mil 

paraules», un taller per a joves en el qual treballarem l'autoestima, 

l’autoconeixement i les xarxes socials. Estarà desenvolupat pels 

professionals de l’associació «El bancal, espai respectuós» i té 

l'objectiu de capacitar els joves per a ser més crítics, més forts i 

menys influenciables amb tot el que circula a les xarxes socials.

El dilluns 28 (de vesprada) i el dimarts 29 de desembre (de matí) 

a la Casa de la Joventut tindrem el taller de rap «Treballem valors 

amb el hip-hop» a càrrec de Versarte (By Abram) on també farem 

una sessió de gravació i creació de videoclip final.

La vesprada del dimarts 29 de desembre a les 16:30 h i a la Casa de la Joventut farem una de les tradicionals activitats 

de cada Nadal: el taller de manualitats nadalenques. Els xiquets i les xiquetes més menudets podran gaudir d'una vesprada 

de manualitats on endur-se un record a casa en forma d’adorn nadalenc.

I ja el dimecres 30 de desembre, des de les 16 h i també a la Casa de la Joventut,  finalitzarem l'any amb un Escape 

Room amb temàtica «Harry Potter». Podràs resoldre tots els enigmes i escapar amb Harry? Apunta’t amb els teus amics i 

amigues a un dels diferents torns de joc que tindrem (màxim 6 persones per torn).

A més, recorda que les regidories de Tradicions, Cultura i Joventut t'ofereixen per a aquest nadal dos propostes familiars 

al Teular:

- El musical «El villano de la Navidad» el dissabte 19 de desembre a les 18 h. Podrà la xiqueta Lucy desbaratar els plans 

del Grinch per acabar amb el Nadal?

- El teatre «El soldadito de plomo i la bailarina» per a començar l'any el dissabte 2 de gener a les 18 h. Una versió molt 

lliure basada en els personatges d'Andersen amb la qual intentem lluitar contra els clixés que la societat imposa als xiquets 

i xiquetes per ser xic o xica.

Pots adquirir les entrades a la web https://entrades.cocentaina.es
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Campanya de vacunació contra la grip 2020 en el Respir

A
quest any, per culpa de la pandèmia de Coronavirus, 

des de l'OMS s'ha recomanat la vacunació contra 

la grip, sobretot en la població major de 65 anys, ja 

que són grups de risc de patir complicacions i ingressos 

hospitalaris més freqüents en contraure-la. 

Per això, com cada any en el mes d'octubre i en 

coordinació amb el Centre de Salut de Cocentaina va 

tindre lloc en el Centre de Respir l'administració de la 

vacuna contra la grip, tant a les persones usuàries com a 

les persones treballadores, facilitant i evitant als familiars i 

persones usuàries el desplaçament al Centre de Salut. 

«FIRA DE TOTS SANTS» EN EL CENTRE EL RESPIR.

Encara que aquest any el nostre dia a dia està marcat 

per la Covid-19, en el Centre de Respir no hem deixat de 

celebrar la «Fira de Tots Sants».

Les setmanes anteriors es van organitzar algunes activitats 

al voltant d’aquest esdeveniment. La Fira de Cocentaina és 

coneguda com «la fira de totes les fires». Un gran dia en què 

els contestans i contestanes el viuen amb orgull i alegria. 

Departament de Benestar Social

Per això no va poder faltar en la celebració l'esmorzar típic i 

tradicional de Fira, en el qual les sensacions de sabors típics, 

olors porten a rememorar altres experiències que retornen 

l'ànim, l'alegria i el benestar, oblidant-nos encara que siga 

per un moment de la pandèmia que estem vivint. Tot això, 

amenitzat per la música que és un gran potenciador de la 

memòria i emocional.

Per a acabar de celebrar la Fira d'enguany tampoc no van 

faltar les safates de dolços típics i el torró que va entregar 

personalment des de l'Ajuntament, l'alcaldessa, Mireia Estepa.
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Teleassistència i sad

D
es del Departament de Benestar Social de l’Ajuntament 

de Cocentaina ens hem adonat que en la situació 

de pandèmia que estem vivint, afloren de manera 

instantània situacions de necessitat que en altres moments 

passen més desapercebudes o no les valorem com cal.

Fem referència especialment a l’experiència transmesa 

en estos dies per les persones grans que, per regla general, 

són més vulnerables i depenen més del seu entorn familiar 

i social.

El fet de no poder eixir de casa i no haver-se pogut adreçar 

als seus llocs d’oci habituals, ha repercutit de forma notable 

en la seua rutina.

Hem constatat que en estos mesos de restriccions de 

mobilitat i de no socialització, el tema de gran part de les 

consultes han anat encaminades a informar-se de recursos 

com ara el servei de teleassistència domiciliària o l’ajuda a 

domicili, entre altres, en este sector de població.

El servei de teleassistència, perquè ofereix una atenció 

immediata en cas d’emergència. Mobilitza els recursos 

adients i dona tranquil·litat tant als familiars com a les 

persones usuàries que tenen el servei a casa.

Cal que esmentem també el servei d’ajuda domiciliària, 

que proporciona serveis de tipus personal (ajuda en la 

higiene diària, acompanyament, supervisió…) i recolzament 

en les tasques domèstiques.

Volem incidir en l’objectiu d’este servei de SAD tan 

important per a les persones. Una ajuda domiciliària va més 

enllà de la neteja de l’habitatge: presta suport personal i de 

caràcter polivalent, preventiu, seguiment i acompanyament 

per a les persones que presenten dificultats físiques, 

intel·lectuals, cognitives, de salut mental i socials, o que 

es troben en situació de vulnerabilitat, i a la vegada facilita 

la permanència de les persones en el seu entorn familiar.

Per a finalitzar, cal recordar que les atencions amb l’equip 

social de base es poden sol·licitar amb cita prèvia. L'objectiu 

és complir les mesures d’higiene establides per l’autoritat 

sanitària i disposar del temps suficient que permeta oferir 

una atenció personalitzada i de la millor qualitat possible.

Dia Internacional Contra la Violència de Gènere

E
l departament de Benestar Social va preparar diverses 

activitats per commemorar el Dia Internacional 

contra la Violència de Gènere. Degut a la COVID-19 

el departament s’ha vist obligat a limitar totes aquelles 

propostes que implicaren concentracions de persones, per 

la qual cosa, aquesta edició s’ha apostat per mantindre les 

tradicionals utilitzant les xarxes socials i la col·laboració de 

Ràdio Cocentaina però sense presència física.

Així, la multitudinària concentració a la plaça de la Vila 

que té lloc tots els anys a les 12h per guardar un minut de 

silenci en homenatge a les dones assassinades víctimes del 

masclisme i la lectura del manifest es van seguir a través 

de les ones de l’emissora local. Aquest any la lectura del 

manifest va recaure sobre els dos grups d’empoderament, 

individuació i autoconeixement i el taller de castellà per a 

persones estrangeres, tots tres dependents de Benestar 

Social. També es va presentar radiofònicament, el Protocol 

d’Actuació Municipal contra la Violència de Gènere.

A través de les xarxes socials de l’ajuntament de 

Cocentaina es penjaren diversos vídeos sobre la violència de 

gènere i la necessitat d’unes relacions igualitàries que han 

realitzat els diferents tallers del departament de Benestar 

Social i l’alumnat de l’IES Pare Arques.

La regidora de Benestar Social, Mireia Estepa, comenta 

Np Ajuntament de Cocentaina

que «són ja 41 les dones que a 13 de novembre han sigut 

mortes a mans d’homes masclistes que també han deixat 

23 menors sense les seues mares. La violència de gènere és 

una pandèmia social que necessita urgentment ser extirpada 

de la nostra societat i sols ho aconseguirem si entenem que 

les dones i els homes tenim la responsabilitat de construir 

una societat igualitària lliure de masclismes i de relacions 

tòxiques, perquè som INFINITAMENT

LLIURES i el compromís del govern contestà és aconseguir 

un poble sensibilitzat, reivindicatiu i combatiu amb qualsevol 

de les formes que adopta el maltractament masclista».

Aprofitant la subvenció del Ministeri d’Igualtat del govern 

d’Espanya del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere 

s’ha produït un vídeo per sensibilitzar contra la violència 

masclista i deixar clar que independentment de qui estimem 

o com ens sentim, totes les persones som INFINITAMENT 

LLIURES, lema escollit per la regidoria per a totes les 

activitats d’igualtat de l’any 2020.
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Afama Cocentaina celebra la Fira de Tots Sants i 
commemora el Dia Internacional de l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones
Afama Cocentaina

E
n primer lloc, volem comunicar-vos que estem molt 

satisfets amb la resolució publicada el divendres 6 de 

novembre per la Conselleria de Sanitat de la Generalitat 

Valenciana, en la qual es deroguen les anteriors resolucions 

de suspensió d'activitats dels centres de dia de persones 

majors. Des d’AFAMA  volem agrair aquest canvi de rumb 

per part de l'Administració, que implica un raig d'esperança 

per a totes les persones amb Alzheimer de la Comunitat 

Valenciana i els seus familiars. Així com també a FEVAFA, 

donant veu al nostre col·lectiu, per la seua implicació i lluita 

constant per tal de defendre i fer-se eco d'aquesta situació.

Seguidament, passem a mencionar les activitats a destacar 

en aquest mes. El dia 2 de novembre, al Taller de Matí es 

va celebrar el tradicional esmorzar de la Fira de Tots Sants 

al pati del centre, on es va exposar el mural d’un carrusel 

elaborat anteriorment al taller de manualitats. Tanmateix, 

al Taller de Vesprada van elaborar un espectacular collage 

que representa el símbol de la fira, fet amb boletes de paper 

de seda de colors. Aquesta activitat té com a objectius de 

mantenir i/o millorar la motricitat fina i la pinça digital, així 

com estimular la percepció visual. 

El dia 13 de novembre a la taula informativa i petitòria al 

mercat municipal vam tindre el plaer de contar de nou amb 

la col·laboració de Tangente de 90, una marca de moda per 

a dona que aposta fortament per la sostenibilitat. Gemma 

Figuerola va tindre la meravellosa idea de confeccionar amb 

els retalls sobrants de la col·lecció “universe” unes boniques 

nines i agullers, els beneficis dels quals van destinats a la 

nostra associació. Gemma des d’ací volem agrair-te un altre 

cop la teva inestimable solidaritat. També volem aprofitar 

per donar les gràcies a totes i a tots els ciutadans que seu 

aproximat per aportar el vostre granet de sorra. Tu que pots 

no t’oblides!

Amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la 

Violència contra les Dones, 25 de novembre,  al Taller de 

Vesprada  s’han fet diverses manualitats  i un mural per tal 

de commemorar i visibilitzar aquesta data. Volem manifestar 

el nostre total rebuig a qualsevol forma de violència exercida 

contra la dona, ja siga psicològica, física o sexual. I volem 

traslladar tot el nostre suport, afecte i solidaritat a les famílies 

i persones reunides a les víctimes de la violència de gènere, 

que ha costat la vida a almenys  41 dones i 3 menors en el 

que portem de 2020, i que ha deixat a 23  xiquets i xiquetes 

orfes com a conseqüència d'aquests assassinats.
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Assemblea anual del PROJECTE SOMRIURES, el punt de 
partida decisiu per aconseguir un Centre de Dia a Benimarfull

E
l  dimarts 3 de novembre, 

al Centre Cultural el Teular 

de Cocentaina, amb una 

assistència fortament marcada pels 

efectes negatius de la pandèmia 

Covid-19, l’Associació Comarcal 

SOMRIURES, Projecte de Connexió 

Vital, vam celebrar l’assemblea anual 

ordinària de 2020, una convocatòria que estava prevista per 

al mes de març i que vam haver d’ajornar, en aquell moment 

per la declaració de l’estat d’alarma. 

A hores d’ara l’associació la formem un total de 67 joves 

de les dues comarques de L’Alcoià i El Comtat, concretament 

d’Agost, Agres, Alcoi, Banyeres de Mariola, Benimarfull, 

Biar, Castalla, Cocentaina, Ibi, Millena, Muro, Onil i Tibi. En 

esta convocatòria vam aprovar els comptes de despeses e 

ingressos de 2019 que, afortunadament, hem saldat amb 

una bona salut financera, fonamentalment gràcies a les 

col·laboracions de moltes persones i entitats que per tot 

arreu ens volen ajudar, per poder complir els objectius 

que perseguim i que els nostres fills i filles puguen tenir 

uns recursos i uns serveis dignes que atenguen les seues 

necessitats de dependència i discapacitat al llarg de tot el 

seu cicle vital. Entre les activitats a destacar volem subratllar 

la convocatòria que vam fer al mes d’abril per presentar, a 

tots els representants polítics de la comarca, el projecte de 

Centre de Referència per al Projecte Somriures, fruit de la 

qual i, gràcies al suport i les gestions de la MAC, se’ns va 

oferir el Centre de Benimarfull. 

Aquesta assemblea marca un punt d’inflexió summament 

important per a les famílies de SOMRIURES, ja que per 

unanimitat vam acordar acceptar la cessió d’aquest centre 

i sol·licitar a la Conselleria l’acreditació perquè siga un 

Centre de Dia per a persones amb diversitat funcional. 

Hem de dir que des que vam visitar el centre, en el mes de 

gener, hem comptat amb la total col·laboració de l’alcalde 

de Benimarfull, Carlos Montava, i l’equip de govern de la 

població i en tot moment ens han mostrat la ferma voluntat 

perquè els nostres fills i filles siguen els qui ocupen aquest 

centre, que porta ja tancat prop de nou anys i mai ha sigut 

utilitzat per a cap fi concret. En estos moments estem 

fent les gestions oportunes amb els tècnics municipals 

perquè l’Ajuntament ens cedisca l´ús de l’edifici. Al mes 

de juny també ens vam reunir amb el Director General 

d’Infraestructures de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives, Enric Juan Alcocer, per fer-li saber la intenció 

de sol·licitar que el centre siga acreditat com un centre 

de diversitat funcional. Ens quedava decidir la tipologia de 

centre que volem demanar per poder encetar els tràmits i en 

l’assemblea ja vam concretar que serà un centre d’atenció 

diürna. Hem de dir que, a hores d’ara, el 60% del usuaris 

i usuàries de l’associació tenen un grau de discapacitat de 

més d’un 65% i el 70% tenen un grau de dependència 

reconeguda com dependència severa o grau 2 i gran 

dependència o grau 3, pel que considerem que un centre 

de dia és la infraestructura més adient. 

Som sabedors que aquesta no serà una tasca fàcil i 

que la decisió presa és una gran 

responsabilitat per als pares i mares 

del Projecte SOMRIURES. Avui, 

Dia Internacional de les persones 

cuidadores, volem dir que nosaltres 

realment l’única cosa que voldríem 

és ocupar-nos dels nostres fills i 

filles, però també afrontem este repte 

sent sabedors que si no ho fem nosaltres, malauradament, 

quan acaben l’etapa escolar, acabaran relegats a casa i 

exclosos de la societat, sense oportunitats per socialitzar-se 

ni completar el seu projecte de vida com ho fa qualsevol 

altre jove de la seua edat. En estos moments, més d’un 65% 

de socis i sòcies ja tenen 18 anys o més, concretament 25 

persones tenen més de 21 anys i 19 tenen entre 18 i 21 

anys, el que fa que l’associació ens plantegem la necessitat 

urgent d’actuar en vistes que, des de la nostra creació, no 

ha sorgit cap altra iniciativa que ho faça. 

A l’assemblea també vam agrair i ara ho volem fer 

públicament, totes les iniciatives particulars, institucionals, 

públiques o privades, que ens han estat ajudant amb el que 

ha estat al seu abast, totes elles ens han donat forces per 

seguir lluitant i totes elles les valorem positivament perquè, 

més enllà dels recursos econòmics que ens han ofert, la 

difusió pública, suport moral i la visibilitat pública del nostre 

dia a dia té un valor incalculable per a nosaltres. I, ara sí, 

els animem a seguir col·laborant i ajudant-nos perquè per 

portar endavant el projecte de centre de dia a Benimarfull 

els anem a necessitar a totes i a tots!

 Informem que en estos moments tenim dos projectes de 

col·laboració en marxa, un és la venda del llibre de Francesc 

Jover, “Cançons i romanços del Comtat”, que poden adquirir 

a la major part de les llibreries de la comarca al preu de 22 

euros. 

L’altre és un gest extraordinari que ha tingut Pau Ferrando, 

de l’almàssera de Millena. Fa quasi un any ell i Montse 

Brotons, una bona amiga del Projecte SOMRIURES, ens van 

contactar per contar-nos que ens volia ajudar econòmicament 

cedint-nos un percentatge de les exportacions del seu oli, 

era un moment en que les seues ‘gotes d’or’ estaven ben 

situades al món globalitzat però, degut a la Covid-19, en el 

mes de març el món sencer es va aturar i, com tantes altres 

coses, l’oli no va poder viatjar. Així que, disposat a no deixar 

de banda el seu compromís amb nosaltres, ens ha donat 

ni més ni menys que les 924 botelles d’oli. Són botelles de 

mig litre que podran adquirir al preu de 5 euros contactant 

amb qualsevol persona de l’associació o a través del telèfon 

634344014. A més, este no serà un oli qualsevol, serà un 

oli personalitzat pels joves de Somriures, ja que cada botella 

portarà la seua empremta digital i la seua signatura o nom, 

de manera que cada botella, no sols tindrà un magnífic oli 

de la nostra terra sinó que, a més, serà única e irrepetible. 

L’almàssera de Millena ha volgut col·laborar amb la lluita 

del Projecte Somriures, així que este oli ara us arribarà als 

qui decidiu comprar-lo perquè cadascú de vosaltres sigau 

també font d’inspiració, de col·laboració i del bon menjar. 

Impossible resistir-se, veritat? Vinga, que s’acaben...
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Cròniques del Cd Contestano Ye Faky d’aquest mes de novembre

U
n empat, una derrota i dues victòries ens deixa 

novembre amb els jugadors del Ye Faky en el 

seu periple per la segona B. una aventura on els 

contestans ens demostrant que no han arribat per tornar, 

sinó per quedar-se i demostrar la seua valia. Aquest mes, 

també ens deixa un partit ajornat per qüestions sanitàries: va 

ser la quarta jornada on els Yefaquians havien d’enfrontar-se 

a El Valle de Madrid partit que de moment no té data (va 

ser suspés a causa d’un fals positiu, un esglai que ols va 

quedar ahí). Tanmateix, el Ye Faky ha aconseguit ser més de 

1000 subscriptors en el seu canal Youtube. Aquesta xifra ha 

permés que els partits puguen ser retransmesos en directe i 

amb qualitat, fent més pròxim a l’equip a tota la seua afició.

A principis de novembre, el club també ens presentava a 

dos nous fitxatges: David Salinas s'incorporava a l'equip 

per reforçar una de les posicions més delicades: la porteria. 

Salinas és un habitual de les lligues locals i serà la seua 

primera temporada com a jugador federat de futbol sala. 

El seu debut serà ni més ni menys que a Segona Divisió B 

i per altra banda Borja Tena. El jugador de Busot aterrava 

a Cocentaina després de jugar durant pràcticament tota la 

seua carrera esportiva al club de la seua localitat. Borja, qui 

ja havia disputat amb l’equip les dues primeres jornades, 

ocupa la posició d’ala i s’uneix amb la intenció de viure el 

somni de la Segona Divisió B i de fer més gran a aquest club.

Tot seguit, els transcrivim les cròniques dels encontraments 

del mes de novembre.

FS SILVER 4 - 4 CD CONTESTANO YE FAKY 2ªjornada

Dos gols en l'últim minut del Silver, un quan faltaven 57 

segons i altre a falta de 7, ha permés als locals empatar un 

partit que els socarrats guanyaven 2 a 4.

Els de Cocentaina s'han avançat 0 a 2 amb gols de Nando i 

Raul. Els locals han empatat abans del descans a 2 i després 

de la represa els de Diego Arqués s'han tornat a posar per 

davant amb gols de Raul i Pablito (2-4).

Llàstima els últims errors realitzats a l'últim tram de 

l'encontre que els ha impedit sumar tres punts.

CD CONTESTANO YE FAKY 2 - 4 FS EL ALAMO

1 any i 5 mesos després. Aquest és el temps que ha 

transcorregut des de l'última vegada que van perdre en 

partit oficial.

A la mitja part van arribar amb 0-2 tot i les múltiples 

ocasions desaprofitades. Gran segon temps dels socarrats 

en què Kocky retallava distàncies (1-2), però els visitants 

tornaven a posar terra pel mig amb l'1 a 3.

Nando feia en la treta d'una falta el 2 a 3, però de nou 

els madrilenys tornaven a aprofitar una de les molt poques 

ocasions que han tingut en aquesta segona meitat per 

establir el definitiu 2 a 4.

CD CONTESTANO YE FAKY 4 - 1 ADAE SIMANCAS

Tornaven en aquesta jornada a la senda de la victòria i ho 

feien davant del líder i al seu Coliseo. 0 a 2 al descans amb 

gols de Raúl a la treta d'una falta i amb un autèntic golàs 

d'Ivan Verdú amb l'esquerra.

Carlos Payà feia el 0 a 3 i els madrilenys retallaven 

distàncies en l'única ocasió que van poder batre a Peru.

Borja Tena s’estrenava com a golejador socarrat i establia 

el definitiu 4 a 1.

UNIÓN TRES CANTOS 3 - 4 CD CONTESTANO YE FAKY

Pau inaugurava el marcador (0-1) en la primera 

jugada del partit i en un contraatac conduït per Nachete 

acabava amb gol de Mauro Verdú. 0 a 2 a la mitja part.

Els locals empataven en el primer tram de la segona meitat, 

però de nou Pau posava als contestans per davant (2-3). Raúl 

feia el 2 a 4 aprofitant la tàctica del porter jugador del rival.

Unió Tres Cantos feia el definitiu 3 a 4 quan faltaven 42 

segons. El Ya Faky es situa en els llocs alts de la classificació.

CD Contestano

I
mparables estan també els rogets del primer equip: 

el Cd Contestano du disputades 7 jornades i en du 6 

guanyades, un ple absolut (hi va haver una jornada que 

no es va jugar a causa de la Covid i per tant l’encontre està 

ajornat). Amb 18 punts, el Contestano està tenint un inici de 

lliga espectacular amb el ferm objectiu de tornar a preferent. 

Els deixem els resultats de les jornades:

-Resultat final - Jornada 3: MOIXENT C.F. 0 - C.D. 

CONTESTANO 2 (gols de A. Lucas al Min. 34 i Jimmy Moltó 

Min. 70)

-Resultat final - Jornada 4: C.D. CONTESTANO 4 - C.C. 

ALCOY 2 (gols de Leandre Ferrándiz als 30 seg; Adri Ferri 

al Min. 11 i dos d’Adrian Lucas als Min. 32 i 42).

Com els dèiem, el partit programat corresponent a la 

jornada 5 contra l'Ontinyent 1931 C.F. quedava ajornat. El 

club Ontinyent 193, va notificar a la Federació Valenciana 

de Futbol uns positius per COVID-19 en la plantilla del seu 

equip.

-Resultat final - Jornada 6: ESIDES CARAMANCHEL C.E. 

0- C.D. CONTESTANO 1 (gol d’Adrian. Lucas al Min. 44)

-Resultat final - Jornada 7: C.D. CONTESTANO 4- U.E. 

MONTAVERNER 0 (gols de Min. 5 V. Alzina al Min 5; Mauro 

Alcaide al Min 29, Pablo Cremades al Min 83 i J.Moltó al 

Min 86).

Cada primer dijous de mes podran escoltar a Ràdio 

Cocentaina el programa “Sentiment roget” dedicat a 

l’actualitat del club i a més, se sortegen diferents premis 

entre els simpatitzants del club. Així doncs, el passat mes 

de novembre es va realitzar el primer sorteig dels 10 premis 

de la temporada 2020/2021 consistent en dos packs de 

roba oficial de la temporada 2020/2021.Col·labora @

onlytenis_sersport Tenda oficial Joma. Els números premiats 

van ser: 270 Pack roba oficial CD Contestano -Ye Faky FS i 

837 Pack roba oficial CD Contestano.
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L’Ajuntament de Cocentaina rep l’esport contestà

T
ot i que la Covid està condicionant totes les competicions 

esportives, l’Ajuntament de Cocentaina a través de la 

regidoria d’esports no ha volgut deixar passar el fet 

de reconéixer la gran tasca que els equips i esportistes 

contestans han realitzat al llarg de la temporada passada.

Així doncs, el dissabte 21 de novembre, l'alcaldessa de 

Cocentaina Mireia Estepa i el regidor d'esports Octavio Cerdá 

van rebre al Club Ye Faky Futbol Sala. En aquest acte, els 

representants del club van signar en el Llibre d'Honor com 

a reconeixement a la fantàstica temporada passada en la 

qual van aconseguir l'ascens a Segona Divisió B.

Tanmateix, la recepció va incloure a Malena Solbes, 

campiona de patinatge artístic amb el club de patinatge 

artístic de Cocentaina en el campionat autonòmic sénior, fet 

que a més li ha valgut l’accés directe al campionat d’Espanya 

que se celebrarà en els pròxims dies de desembre.

Per últim en aquesta recepció també van estar present 

diferent membre del club de Takewondo, ja que van obtindre 

molts bons resultats en el campionat d’Espanya que es va 

celebrar ací a Cocentaina en 2019, parlem del fet que els 

locals varen aconseguir pòdiums en or, plata i bronze.

Una gran tasca de l’esport contestà que està fent-li enfront 

d'aquesta pandèmia, amb unes mesures molt fermes, un 

poliesportiu seguir i obert sols als esportistes que són els 

que han de defensar els colors del seu club i del seu poble. 

En breu tornarem a tindre les portes obertes i tant de bo, el 

2021 ens deixe gaudir de l’esport contestà en tots els seus 

nivells i amb totes les seues competicions. Tornarem!!!
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Naix a Cocentaina el club ciclista Rafa Valls

E
l ciclista contestà Rafa Valls ha decidit posar al servei 

de les futures generacions tota l'experiència acumulada 

al llarg de més d'una dècada com a professional 

del ciclisme i crear el seu propi club amb la intenció de 

promoure la pràctica del seu esport entre els més joves amb 

la creació d'una escola a Cocentaina.

L'actual ciclista de l'equip WorldTeam Bahrain-McLaren ha 

explicat que “és una idea que tenia al cap des de fa anys. 

Els xiquets i xiquetes de 4 a 13 anys d'aquesta comarca 

tenen moltes dificultats per a trobar una escola en la qual 

donar les seues primeres pedalades. Crec que ha arribat el 

moment de fer un pas al capdavant i ajudar als més joves. 

La idea és fomentar el ciclisme des de la base. No podem 

somiar amb tindre ciclistes en el Tour de França, com va ser 

el meu cas enguany, si no ens preocupem pels més joves”.

Valls, que està en ple procés de recuperació després de la 

seua caiguda durant el passat Tour, no ha perdut gens de la 

seua passió pel ciclisme, encara que els temps aconsellen 

prudència. “La nostra idea és tindre l'escola en marxa per a 

principis de 2021. Ens agradaria començar a participar en 

les reunions d'escoles, però ho farem només si la situació 

de la Covid-19 ho permeta, ja que la seguretat és el primer”.

Rafa Valls revela que la idea era haver llançat el club 

mesos abans, “però amb el confinament vam haver de parar 

el projecte en sec. Ara ho hem représ i volem en aquesta 

primera fase donar-nos a conéixer a Cocentaina i la comarca 

i que els xiquets i pares ens coneguen i sàpien quina és la 

nostra línia bàsica: la formació i la diversió. No volem ser una 

fàbrica de campions. Volem crear una fàbrica de somriures”.

Rafa Valls pretén la implicació en el projecte de les 

empreses de la comarca. Sobre aquest tema comenta 

que “sé que estem vivint un període molt difícil per a les 

empreses, però vull vull fer una crida a totes les empreses 

de la zona que estiguen interessades a través del nostre 

correu ccrafavalls@gmail.com. Hi ha poques inversions que 

siguen tan rendibles per a una signatura com el ciclisme. 

I sobretot si pensem a fer costat als més xicotets. Vivim en 

terra de ciclistes, ajudem a practicar el ciclisme.

El club Rafa Valls ja està en marxa i ja pot dir que compta 

amb el primer patrocinador: La clínica Fisiojreig.com @

jordireigfisio s'uneix a aquest bonic projecte.

Lliga comarcal Futbol 7

I 
les competicions comarcals, també segueixen el seu 

ritme. Així doncs tant el Futbol sala com el Futbol 7 estan 

disputant els diferents encontres, a porta tancada.

La lliga comarcal de futbol sala està dividida en tres 

categories, tot i que la tercera i la primera tenen dues 

competicions paral·leles.

Pel que fa a la lliga de futbol 7, enguany compta amb 

un total de 16 equips que es parteixen a les instal·lacions 

esportives de Muro i també a les de Cocentaina. La lliga de 

futbol 7 (a dia de tancament de la revista) havia disputat 5 

jornades, estant liderada en aquests moments pel Patronat.

Als serveis informatius de Ràdio Cocentaina, dimecres 

i dijous repassem els resultats que ens deixen ambdues 

lligues i el passat 1 de desembre va ser el comité de Futbol 

7 qui va visitar els nostres estudis per parlar-nos de com es 

presenta aquesta lliga en el protagonista del dia.
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Esportistes contestanes amb nom propi

A
quest mes tenim bones notícies, triomfs d’esportistes 

contestanes que en les seues disciplines estan deixant 

el pavelló ben alt.

Comencem parlant de gimnàstica rítmica i és que la 

contestana Ana Micó, gimnasta sènior de nivell absolut 

del Club de Gimnàstica Rítmica Sant Jordi d’Alcoi, s'ha 

proclamat campiona provincial i autonòmica en el Campionat 

d'Espanya de gimnàstica rítmica per equips. La gimnasta 

ha competit cedida al Club Rítmica Sant Vicent amb el qual 

forma aquesta temporada equip. Al costat d'elles, s'ha alçat 

amb la medalla d'or de la seua categoria en la classificació 

general de la fase provincial i autonòmica. Puntuacions com 

els 9,1 de Micó en la cinta han fet possible aquest resultat.

L'èxit final ha sigut aconseguir una de les 4 places 

classificatòries per a la fase nacional. Els resultats del 

campionat d’Ana Micó, formant part de l'equip sènior del 

Club Sant Vicent són els següents: campiona provincial en 

cinta; campiona provincial equip; subcampiona autonòmica 

en cinta i campiona autonòmica equip. Excel·lents resultats 

per a la jove contestana que amb molt d’empeny i sacrifici 

està aconseguint grans gestes en la gimnàstica rítmica.

Per altra banda, i dintre del patinatge artístic, la 

contestana Malena Solbes va aconseguir de nou brillar 

sobre rodes. Representant al club de patinatge artístic de 

Cocentaina, Malena va aconseguir proclamar-se campiona 

en el campionat autonòmic sénior, aconseguint així, l’accés 

directe al campionat d’Espanya que se celebrarà a principis 

d’aquest mes de desembre.

Qui diu que els somnis no es compleixen?? Amb empeny i 

constància, tot és possible i la mostra la tenim en aquestes 

dues contestanes. Enhorabona Ana i Malena!!

Cb Iris Contestà

L
’esport contestà segueix el seu curs. Així doncs la 

base dels clubs ja ha començat a competir, encetant 

el calendari lliguer com el futbol, l'hoquei i com no 

el bàsquet amb l’Iris Contestà. Altres clubs, com el tenis, 

segueixen amb els seus entrenaments.

L’Iris contestà de bàsquet ja ha començat també la seua 

lliga en les diferents categories, un inici una mica atípic i 

amb resultats que de moment no estan acompanyant, però 

que poden de manifest el treball i sacrifici que el club està 

realitzat, comptant sempre amb la il·lusió dels seus joves 

jugadors.

Com els partits són a porta tancada, el club ha posat a 

la disposició dels aficionats un canal per poder veure cada 

encontre. Així doncs, a través del canal CB Iris TV

ht tps: / /youtube.com/channel /UCmqOSEQ4uW-

A9xfdJ9231zg, totalment gratuït podem disfrutar de cada 

partit des de casa.
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22° Intercambio cultural de escuelas de ajedrez en  
Cocentaina. “Fira de Tots Sants” 2020

S
e celebró recientemente el 22° Intercambio Cultural de 

Escuelas de Ajedrez en Cocentaina “Fira de Tots Sants” 

2020, que ha sido organizado por el Club de Ajedrez 

Cocentaina, con la Colaboración del M. I. Ayuntamiento 

de Cocentaina y la Excma. Diputación Provincial Alicante.

Participaron 12 niños, niñas y jóvenes procedentes de Alcoy 

y Cocentaina, de 5 a 12 años de edad, en un evento cuyos 

objetivos además de potenciar la base de este deporte, han 

sido la de aproximar en paz y amistad a los escolares de estas 

localidades gracias al ajedrez; además de conocer, apreciar 

y disfrutar del Patrimonio Cultural e Histórico de Cocentaina.

Para ello, por la mañana, tuvo lugar la Competición por 

Equipos, que tuvo un emocionante final de torneo para 

decidir al Campeón, si bien el equipo ganador demostró 

más nivel que los demás.

Debido a la crisis sanitaria que padecemos, el evento tuvo 

que organizarse de manera restrictiva a 2 jugadores por 

equipo, juntando las 8 Entidades participantes en 6 equipos, 

sin afluencia de público, y con un estricto Protocolo Sanitario.

Las 8 Entidades que participaron son, la Escola d'Escacs 

de Cocentaina, la Escuela de Ajedrez Tabiya Alcoy, el Colegio 

Salesiano San Vicente Ferrer de Alcoy, el Colegio La Salle 

de Alcoy, el Col·legi Públic Miguel Hernández d'Alcoi, el 

Colegio Salesianos Juan XXIII de Alcoy, el Col·legi Públic 

Real Blanc de Cocentaina, y el Col·legi Públic San Juan 

Bosco de Cocentaina.

El torneo se jugó por Sistema Liga entre 6 equipos a 2 

tableros, en partidas de 10 minutos por jugador más 2 

segundos de incremento por jugada, en un gran ambiente. 

Las partidas fueron muy disputadas y emocionantes, 

demostrando todos los jugadores un buen y aceptable nivel 

de juego. Destacar al benjamín del Miguel Hernández d’Alcoi 

Alex Magán de 5 años de edad, que demostró un excelente 

nivel de juego para su edad, logrando vencer a jugadores de 

mayor experiencia, siendo la sensación del torneo, junto con 

el mejor jugador del evento Íñigo Donoso del Tabiya Alcoy.

LOS RESULTADOS FINALES

Quedó Campeón la Escuela de Ajedrez Tabiya Alcoy con 

9’5 puntos cuyos componentes fueron Íñigo Donoso y Álvaro 

Agulló. Ganaron en todos los encuentros, cediendo sólo unas 

tablas. Su 1er. tablero venció en todas sus partidas, y su 2º 

tablero sólo cedió las tablas mencionadas.

Subcampeón con 6 puntos quedó el Colegio Salesiano San 

Vicente Ferrer de Alcoy y el Colegio Salesianos Juan XXIII 

de Alcoy cuyos componentes fueron Héctor Haro y Miguel 

Hernández. Sólo perdieron frente al equipo Campeón, 

empataron uno, y ganaron 3.

3er. Clasificado fue el Colegio La Salle de Alcoy con 5 puntos, 

y sus componentes fueron Álvaro Nácher y Román Moratal. 

Ganaron un encuentro, empataron dos, y perdieron dos.

4º Clasificado quedó el Col·legi Públic Real Blanc i el 

Col·legi Públic San Juan Bosco de Cocentaina con 4’5 

puntos. Ellos son Iván Alonso y Mireia Flors. Ganaron dos 

encuentros, empataron otro, y perdieron dos.

5° Clasificado con 3 puntos fue el Col·legi Públic Miguel 

Hernández d’Alcoi, y sus componentes fueron Pau Sanchis 

y Alex Magán. Empataron tres encuentros y perdieron dos.

6° Clasificado con 2 puntos quedó la Escola d’Escacs 

Cocentaina, y sus componentes fueron David López y Nicolás 

Gimeno. Empataron un encuentro y perdieron cuatro.

A continuación se celebró el torneo individual para decidir 

al mejor jugador del evento, entre los mejores tableros, Íñigo 

Donoso del Tabiya Alcoy mejor primer tablero, y Álvaro Agulló 

del Tabiya Alcoy mejor segundo tablero. Se jugó por sistema 

eliminatorias a una sola partida de 5 minutos, presenciando 

un bonito espectáculo de rapidez y reflejos en tan poco 

tiempo, por parte de estas promesas del ajedrez.  Resultó 

vencedor y mejor jugador del evento Íñigo Donoso del Tabiya 

Alcoy, que recibió como premio un trofeo. 2º mejor jugador 

del torneo también con trofeo quedó Álvaro Agulló del Tabiya 

Alcoy. Los dos también recibirán una suscripción anual a la 

prestigiosa Revista Peón de Rey, de la Escuela de Ajedrez 

del Gran Maestro Miguel Illescas.

En la clausura, se entregaron diversos obsequios a todos los 

participantes, y Trofeos Conmemorativos a todos los equipos. 

En definitiva, un éxito a seguir en la promoción del 

ajedrez escolar por parte del Club de Ajedrez Cocentaina, 

con el apoyo y colaboración del M. I. Ayuntamiento de 

Cocentaina, y la Excma. Diputación Provincial de Alicante.
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11º Torneo internacional de ajedrez de Cocentaina “Fira  
de  Tots  Sants” 2020

O
rganizado por el Club de Ajedrez Cocentaina se celebró 

recientemente el 11º Torneo Internacional de Ajedrez 

de Cocentaina “Fira de Tots Sants” 2020, con el fin de 

darle a la localidad de Cocentaina su prestigio en el panorama 

ajedrecístico nacional e internacional. Se realizó en las 

magníficas instalaciones del Hotel Odón de Cocentaina.

Después del éxito del año pasado con la numerosa 

participación de 106 participantes, con Maestros, fuertes 

jugadores, jóvenes y niños, en un Torneo Absoluto y en 

otro Torneo Infantil, este año debido a la crisis sanitaria 

que padecemos, sólo se pudo realizar un Torneo Cerrado 

Magistral de Maestros y fuertes jugadores, con 10 

participantes. Además del aliciente de que los jugadores que 

no eran titulados podían medir sus fuerzas con los Maestros. 

El torneo fue valedero para ELO FIDE BLITZ o Puntuación 

Internacional de Ritmo Relámpago, ya que cada jugador 

jugó a 5 minutos más 3 segundos de incremento por jugada. 

Debido al Protocolo Sanitario, no se permitió la presencia 

de público, pero todos los aficionados pudieron seguir las 

emocionantes partidas en directo por internet, en la página  

chess24 punto com   https://chess24.com/es  , que es una 

de las mejores páginas de retransmisión en directo por 

internet de España y del Mundo.

Participaron jugadores de la Comunidad Valenciana, de 

la geografía nacional e internacional, así como Maestros de 

gran nivel, y también por supuesto los jugadores del Club 

Cocentaina (Organizador). Entre ellos pudimos contar con 

la participación de la Maestra Femenina FIDE (Federación 

Internacional) y Subcampeona de España Femenina 2020 

Sonia Gil, y el Maestro Internacional Antonio Granero, varias 

veces Campeón Autonómico Absoluto de la Comunidad 

Valenciana, actual Campeón Autonómico de Ritmo BLITZ 

o Relámpago, y también actual Campeón de España por 

Equipos de Clubes de División de Honor, que es la máxima 

Categoría Nacional.

La Clasificación Final, por riguroso orden de desempate, 

fue la siguiente,: 

Campeón: Jhonny Alberto Uribe - (Venezuela)-8 puntos de  9

Subcampeón: M.F. Emilio Sánchez-(Región de Murcia)- 7’5

3º: M.I. Daniel Contín- (Italia)- 7

4º: M.F. José Manuel Díaz Velandia -(Venezuela)- 6’5 

5º: M.I. Antonio Granero- (Comunidad Valenciana)- 4 

6ª: W.F.M. Sonia Gil - (Región de Murcia)- 4

7º: M.I. Manuel Fenollar - (Comunidad Valenciana)- 3’5   

8º: José García - (Comunidad Valenciana)- 3    

9º: Diego López  - (Cocentaina)- 1 

10ª: Lucía Follana- (Comunidad Valenciana)- 0’5

Espectacular actuación del Campeón el jugador de 

Venezuela Jhonny Alberto Uribe que sólo cedió dos empates, 

y ganó las demás partidas. Uribe que no es titulado fue la 

sensación al derrotar a jugadores de mayor nivel y Maestros. 

Magnífica actuación del Maestro FIDE (Federación 

Internacional) de la Región de Murcia Emilio Sánchez que sólo 

perdió una partida, y cedió un empate, quedando Subcampeón.

Excelente actuación del jugador de Italia el Maestro 

Internacional Daniel Contín, que sólo perdió dos partidas, 

pero ganó siete, sin ningún empate, demostrando siempre 

un espíritu muy luchador, quedando Tercer Clasificado.

Buena actuación del jugador de Venezuela el Maestro FIDE 

(Federación Internacional) José Manuel Díaz Velandia, con 

cinco victorias, un empate, y dos derrotas, logrando el 4º puesto.

Discretas actuaciones las del Maestro Internacional Antonio 

Granero la Comunidad Valenciana, de la Maestra Femenina 

FIDE (Federación Internacional) Sonia Gil, y del Maestro 

Internacional Manuel Fenollar de la Comunidad Valenciana 

que quedaron en el 5º, 6º, y 7º puestos respectivamente.

Aceptables actuaciones las de los jóvenes jugadores no 

titulados José García de la Comunidad Valenciana, Diego 

López del Club Cocentaina, y Lucía Follana de la Comunidad 

Valenciana, que tuvieron que luchar contra los demás 

jugadores de mayor nivel incluidos Maestros, quedando en 

los puestos 8º, 9º, y 10º respectivamente. Tuvieron buenas 

posiciones en algunas partidas para obtener más puntos, pero 

no pudieron aprovecharlas como siempre pasa por la presión 

del tiempo. Destacar que el Club de Ajedrez Cocentaina 

apoyó con este evento a los jóvenes jugadores Lucía Follana 

y José García, que pertenecen al Programa de Tecnificación 

de la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana.

Todas las partidas fueron muy emocionantes, al jugarse 

con un ritmo relámpago, donde hay que tomar buenas 

decisiones en poco tiempo.

En un buen ambiente se efectuó la entrega de premios, 

por el Presidente del Club de Ajedrez Cocentaina y Árbitro 

Internacional y Principal del evento Joaquín Corbí. Todos los 

participantes tuvieron un bonito trofeo como recuerdo junto 

con un obsequio, y los 3 Primeros Clasificados recibieron 

unos trofeos especiales.
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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.

PIMPINELLA MENOR (Poterium sanguisorba)
(Herba de talls, Pimpinella)

Floració des del mes de juny fins a 
finals d'estiu. 

Es recol·lecta quan la planta està 
en plena floració, i les arrels quan la 
planta comença a assecar-se o poc 
després de començar a brollar en la 
primavera.

Tant la Pimpinella major com la 
menor són plantes astringents, o siga, 
que tallen la diarrea, i a més són 
molt bones per a llavar les nafres i 
desinfectar ferides, que després de 
ben llavades se'ls pot aplicar la planta 
picada per a acabar de tancar-les.

REMEI CASOLÀ:

Estant un dia a la font de l'Hedra vaig 
tenir un colp amb un pi i se'm va fer una 
hemorràgia sanguínia i Tomaset Blanquer 
que ho va vore, em va dir: "Agafa aquella 
planta i matxuca-la sencera i posa-te-la 
damunt del trau i embolica-ho amb el 
mocador fins a arribar a casa". L'herba era 
pimpinella i quan vaig arribar a casa ja no 
tenia la sang tan acumulada i se m'havia 
dissolt bastant l'hemorràgia.
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MICROBIOTA Y DEPRESIÓN

L
a microbiota intestinal, antes conocida como flora 
intestinal, es el conjunto de microorganismos que viven 
en el intestino. Incluye alrededor de cien billones de 

estos microorganismos, entre ellos más de 400 especies 
de bacterias, distintos hongos, virus, protozoos y otros 
microbios. La microbiota intestinal tiene importantes 
funciones en la fisiopatología de la salud y la enfermedad. 
Interviene en la digestión y en la absorción de los nutrientes, 
en la síntesis de ciertas vitaminas, absorción del hierro, 
calcio y magnesio, regulación neuroendocrina, síntesis de 
neurotransmisores, etc.

Son muchos los estudios que relacionan lo que ocurre en 
nuestro intestino, con lo que ocurre en nuestro cerebro y en 
otros órganos, de hecho, se cree que la comunicación entre 
microbiota y cerebro es bidireccional, estando implicados 
los sistemas nervioso, endocrino e inmune.

Según algunos estudios, los microorganismos presentes 
en la microbiota intestinal producen sustancias que pueden 
atravesar el epitelio intestinal, ir a la sangre, atravesar la 
barrera hematoencefálica y llegar al cerebro. El proceso 
inverso también se da: el sistema nervioso actúa sobre 
las bacterias intestinales y las modula. Por ejemplo, hoy 
en día sabemos que el 95 % de la serotonina, uno de los 
neurotransmisores más importantes en la regulación del 
estado de ánimo, se produce en el intestino, al igual que 
hormonas como el cortisol o neurotransmisores como el 
GABA relacionado con la ansiedad.

Así, cuando se altera la composición de la microbiota y se 
produce un desequilibrio (conocido como disbiosis intestinal) 
este puede contribuir a la aparición o empeoramiento de los 
síntomas de la depresión, de hecho, muchas depresiones 
postparto están relacionadas con la disminución de ácidos 
grasos y por otro lado, el estrés crónico puede alterar la 
microbiota y producir problemas digestivos como diarreas, 
dolor abdominal, inflamación de estómago, etc.

Los seres humanos no podemos controlar muchos de 
los factores negativos externos que nos suceden: crisis, 
pandemias, accidentes, pérdidas, etc, pero sí podemos 
contribuir a lo que sucede en nuestro interior y ayudar a 
evitar una posible depresión.  Son muchos los factores que 
pueden alterar nuestra microbiota: dietas inadecuadas, 
uso de antibióticos, estrés crónico, falta de descanso, 
sedentarismo…siendo clave controlar todos estos factores, 
sobre todo si ya ha aparecido la depresión.

Dieta

Una alimentación basada en alimentos reales y no 
procesados es básica para mantener un buen equilibrio 
intestinal. Los alimentos  más recomendados para seguir una 
dieta poco inflamatoria son las verduras y las hortalizas, las 
frutas, los frutos secos y las semillas, el pescado, los huevos 
y la carne de pasto no procesada.

Por el contrario, los alimentos ultraprocesados, las bebidas 
alcohólicas y azucaradas pueden producir inflamación en 
el intestino. Una inflamación de bajo grado sostenida en el 
tiempo favorece el desarrollo de múltiples enfermedades 
mayoritariamente evitables. Por esa razón, es importante 
que sigamos una alimentación lo menos procesada posible.

Antibióticos y probióticos
El consumo de antibióticos destruye el equilibrio de las 

bacterias intestinales. Por ello, cada vez que se toma un 
antibiótico se debe compensar con probioticos y prebioticos 
de calidad, que incluyan distintas cepas. 

Estrés crónico
El estrés crónico es uno de los factores que más influyen 

en el malestar psicológico de las personas y que contribuye 
a alterar el equilibrio de la microbiota de forma significativa. 
Para controlarlo, es recomendable practicar mindfulness, 
meditación, yoga, taichí, pasear, tomar contacto con la 
naturaleza o cualquier actividad física que nos permita 
alejarnos de nuestros pensamientos más perjudiciales.

Actividad física
Realizado de forma constante, el ejercicio físico aumenta la 

diversidad de la microbiota intestinal al tiempo que mejora el 
ánimo de aquellas personas que sufren estados depresivos, 
estrés y ansiedad.  

Insomnio
Un mal descanso continuado en el tiempo altera muchas 

de las funciones del organismo, entre ellas, la función 
digestiva. Así, cuando dormimos mal es habitual que 
hayamos digerido peor la cena.

En definitiva, cuidar de nuestro intestino es cuidar de 
nuestro cerebro y viceversa. Una microbiota sana influye 
en nuestro ánimo, en el sistema inmune y en el sistema 
endocrino, es decir, en nuestra calidad de vida y en nuestra 
salud en general. 

Recuerda que no siempre podemos decidir las experiencias 
que vamos a vivir, pero sí podemos tener una actitud activa 
ante todo aquello que podemos controlar. Come bien y 
siéntete mejor.

Feliz Navidad
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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- 5- 8- 11- 17- 23- 27- 31

Dies:  4- 10- 16- 19- 20- 25- 28 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina DESEMBRE

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 2- 6- 7- 14- 18- 21- 26- 30

Dies: 3- 9- 12- 13- 15- 22- 24- 29

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 i 96 533 04 77

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 D’OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE, 

GENER, FEBRER,MARÇ i ABRIL

 LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS 

DE LES 18:00 H DE LA VESPRADA FINS LES 00:00 H DE LA NIT

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            
DE LA V

    

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



mejor
elije tu pueblo

¿comprar?

*ayuda a potenciar el consumo de 
productos locales.

Si ellos ganan, tú ganas!
con el 
COMERCIO LOCAL

Os deseamos 
Feliz Navidad 

y próspero AÑO NUEVO




