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2 Revista El Comtat juliol 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!

Eliminació dels grafitis del marge de Avda Benilloba Poda  de les palmeres del Passeig del Comtat

Desinfecció dels parcs  municipals per a la re-obertura 

d’aquesta nova normalitat
Finalitzada la rampa d’accés a la passarel.la pel polígon. Un 

pas més cap a l’accessibilitat del poble



ARTICLES d’opinió 3Revista El Comtat juliol 2020

Que no t’enganyen!

L
’Ajuntament de Cocentaina va aprovar per unanimitat  

dijous 28 de Maig l’inici de la demolició i construcció 

del nou col·legi Sant Joan Bosco, la qual cosa és una 

noticia fantàstica per a la comunitat educativa i per al poble 

de Cocentaina després de 30 anys. 

A ma casa sempre m’han dit que quan algú parla s’ha 

d’assegurar de dir la veritat, sinó, es parla ‘foradat’. Quan 

escoltava el ple, vaig sentir perplex com l’alcaldessa del 

meu poble deia el següent: ‘Lo que han fet vostès ha sigut 

anar al despatx d’uns arquitectes que treballen per a este 

Ajuntament per a dir-los que anaren al seu partit, a Col·lectiu 

03820-Compromís, a explicar-los el projecte. A mi això, em 

pareix una falta d’educació democràtica’. Aquesta acusació, 

o per a mi difamació, la va realitzar cap al regidor Paco Payá, 

de Col·lectiu 03820-Compromís, el qual a l’instant va negar 

la mateixa i li va suggerir que anara amb la persona que li ho 

havia dit a Ràdio Cocentaina a afirmar tan greu afirmació.

Fer una afirmació tan greu sense tindre evidències de 

què això veritablement és així, és molt greu. O és que 

l’alcaldessa de Cocentaina juga a fer bulos i dir notícies 

falses? Vaja, actua com l’extrema dreta al Congrés: amb 

desqualificacions, insults i dient públicament informacions 

falses.  Això sí que és una falta d’educació democràtica!

Malgrat eixa afirmació de l’alcaldessa del nostre poble, 

m’agradaria deixar palés des d’aquestes línies que des del 

Col·lectiu 03820-Compromís SEMPRE hem estat a favor 

de la unificació del col·legi. Cal destacar que ens haguera 

agradat que l’actual edifici del Bosco 2 es puguera conservar 

i no haja de ser enderrocat. Per això, vam buscar alternatives 

per construir el centre unificat en un altre espai. En política 

tot no val. I menys, que la màxima representant del nostre 

poble vaja fent eixes difamacions sense cap rigor ni cap 

trellat. Sempre amb el Bosco! Sempre estem al costat de 

les lluites justes. I sempre ho estarem!

Javier Sansalvador Pérez

Militant del Col·lectiu 03820-Compromís per Cocentaina

Que no t’enganyen o hechos son amores

A 
la persona que diu mentides se li coneix com a 

mentider.

A un partit, Col·lectiu-Compromís, que vota 

reiteradament en contra de la unificació del Bosco, li diem 

que no està interessat en absolut en eixe projecte. Cosa 

més que demostrada en els plens de 2017 a 2019 i en 

les reunions amb el Consell Escolar. Consta en les actes, 

document públic i oficial.

A un polític que va a buscar al despatx d’arquitectes que 

paguem tots i totes per a EXIGIR que vagen en exclusiva 

al seu partit Col·lectiu-Compromís a explicar el projecte 

(presentat ja en portes obertes al poble en juny de 2019 on 

ells no van aparéixer) li diem que li falta qualitat democràtica 

perquè el seu partit no té privilegis ni és més que la resta 

de veïns i veïnes del poble. Poden preguntar als afectats.

A un polític que amedranta pel carrer a famílies del Bosco 

i els diu “l’obra no va a fer-se”, li demanem que deixe de 

clavar por a gent que du 30 anys lluitant per un aprenentatge 

en condicions.

A un polític que diu en el ple que ell, Paco Payà, ha parlat 

amb la directora de l’escola per estar informat li tornem a dir 

que mentix escandalosament. Fet demostrat quan la mateixa 

directora del Bosco diu en declaracions a Ràdio Cocentaina, 

la primera setmana de juny de 2020, que aquest polític no 

s’ha reunit mai amb ella.

A una persona, Javier Sansalvador, que em compara amb 

l’extrema dreta, li diria que, per favor, s’ho faça vore perquè 

té, com a mínim, un problema de visió.

I a un polític que em diu que el temps ens posa en el 

nostre lloc, li dic: TENS RAÓ!

La unificació ixirà endavant sí o sí, no és una qüestió 

política, és una qüestió del POBLE i qui no ho tinga clar 

ENCARA, per favor, que ens deixe treballar en pau que la 

resta tenim moltes ganes.

Al ple de juny de 2018 on el Bosco va entrar dins 

d'Edificant, Col·lectiu-Compromís va votar EN CONTRA, 

així que: hechos son amores.

Mireia Estepa Olcina – 

Alcaldessa de Cocentaina i regidora d’Educació
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Arranca la nova realitat 
Arriba la nova normalitat després de tres mesos d’estat 
d’alarma
Redacció

E
ncara que resultem ser pessats i que estigam cansats 

de sentir la paraula Coronavirus, l’actualitat local, 

provincial i fins i tot nacional, passa per posar al dia el 

que aquesta pandèmia ens ha deixat a nivell mundial i no 

ja per nosaltres, sinó per a que quede constància escrita 

en aquesta revista per a futures generacions i futures 

investigacions.

Segons el Boletí Oficial de l’Estado (BOE), a les 00 hores 

del 21 de juny finalitzava l’estat d’alarma, de manera que, el 

dia estava marcat en el calendari com l’inici de la coneguda 

‘nova normalitat’ després de tres mesos amb la declaració 

que ha permès les restriccions de mobilitat.

En el nou escenari persisteix el risc de contagi i les 

mesures de prevenció continuen sent vitals per a frenar un 

possible rebrot. Han passat sis pròrrogues i una primavera 

de confinament per a poder deixar arrere aquest aïllament.

La finalització de l’estat d’alarma comporta la lliure 

circulació entre comunitats i dóna el mandat a les comunitats 

autònomes, encara que el Govern d’Espanya podria 

intervindre en determinats casos.

En la Comunitat Valenciana, el Consell ha acordat 

mantindre diverses mesures malgrat la ‘nova normalitat’, 

entre elles, l’obligatorietat de mantindre la distància de 

seguretat de 1,5 metres, o en defecte d’això, l’ús de màscara. 

A més també s’ha estipulat continuar amb l’aforament limitat 

en els diferents sectors, així com mesures d’higiene com la 

neteja dels establiments, la senyalització de distància entre 

clients, el pagament preferent amb targeta o la ventilació, 

entre altres.

Les limitacions decretades pel Consell queden així:

- Hostaleria: al 75% de l'aforament interior del local. 

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

Els centres comercials al 60%. 

- Bodes: al 75% de l'aforament.

- Vetles: aforament limitat a 50 persones en exterior i 25 

en interior. 

- Esglésies: 75% d'aforament. 

- Activitats infantils: 15 persones per grup.

- Hotels: 75% en les seues zones comunes. 

- Cinemes, museus i espectacles: al 75%.

- Naturalesa: màxim 30 persones per grup.

- Piscines públiques: 75%.

En la "nova normalitat" es manté l’ús obligat de mascaretes i 

el coronavirus serà malaltia de "declaració obligatòria urgent"

Com comentàvem abans, el Consell de Ministres aprovava 

el  9 de juny el decret que regularia la "nova normalitat" 

a la que vam entrar després de superar la fase 3. I entre 

les mesures que es preveien, està el manteniment de l’ús 

obligatori de mascareta en espais tant tancats com a l’aire 

lliure o en transports públics, sempre que no es puga 

respectar la distància de dos metres. Les sancions per 

incompliment seran de fins a 100 euros, i són les Comunitats 

Autònomes i Ajuntaments els encarregats de les funcions 

de vigilància, inspecció i control.

El Govern també trasllada competències a les Comunitats 

Autònomes per adoptar, suprimir, modular o executar les 

mesures corresponents a la fase 3, excepte les que tenen 

a veure amb mobilitat interterritorial. I també seran les 

autonomies les que decidiran quan han superat la fase 3 i 

entren en la "nova normalitat".

I a banda de la norma de les mascaretes també es 

mantindran mesures en els treballs, com organització de 

torns; o controls d’afluència als comerços, bars o centres 

residencials.

El Real Decret del Govern Central també arreplega que 

el coronavirus és ara "malaltia de declaració obligatòria 

urgent". I les Comunitats Autònomes són les responsables 

de "subministrar informació quan es produïsquen situacions 

d’emergència". Han de continuar oferint dades al ministeri 

de Sanitat, han de fer test a tot cas sospitós, i han de garantir 

que sempre hi haja prou professionals sanitaris involucrats 

en la prevenció i control de la malaltia. També es concreta 

que amb les residències de persones majors cal garantir 

la coordinació i disposar de plans de contingència per a 

identificar ràpidament casos entre residents, treballadors, 

i els seus contactes. 

La Covid-19 a les nostres comarques

A dia de tancament de revista, Sanitat publicava les 

dades d'incidència del coronavirus del dilluns 29 de juny, i 

que comprenen el període des de l'última actualització de 

dijous 25 i fins diumenge 28. I mantenim el degoteig de 

casos positius. En els últims dies sumem dos casos, un a 

Alcoi i un altre a Muro.

En els últims 14 dies el nostre departament manté 3 casos 

positius detectats: un és el nou d'Alcoi, el segon és el ja 

detectat a Ibi fa més de 10 dies, i el tercer el nou cas detectat 

a Muro. 3 casos positius en 14 dies no és una elevada xifra, 

però cal tindre en compte que tan sols 44 municipis dels 
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542 que hi ha a tota la Comunitat Valenciana presenten 

casos positius en els últims 14 dies, i 3, Alcoi, Ibi i Muro, 

són de les nostres comarques. Quasi tots els municipis amb 

casos presenten un parell, excepte a València, on els casos 

positius de l'última quinzena són 40. 

A la província d'Alacant mantenim la tendència de neteja, 

i van desapareixent els casos en algunes zones. Ara ja són 

4 els departaments alacantins que no han detectat cap 

cas nou en els últims 14 dies: a Dénia, Elx i Torrevella se li 

suma ara Oriola. 

Pel que fa als morts, sense novetat: mantenim intacta la 

xifra des de fa quasi un mes. A tota la província d'Alacant 

Sanitat ha sumat 3 en els últims dies, tot i que tan sols 

dos ixen reflectides en l'actualització per departaments, i 

corresponen a la Marina Baixa i a Sant Joan d'Alacant. Això 

si, cal destacar que ja són més de 5.000 alacantins els que 

han rebut l'alta total i es consideren curats, i als Hospitals 

ens queden 25 persones ingressades, tan sols 3 en estat 

greu en l'UCI. Segons fonts pròpies, a l'Hospital d'Alcoi no 

tenim cap cas greu.

  Amb la nova actualització, l'estat del coronavirus als 

nostres municips queda així:

Ja a les portes de l’estiu, la pandèmia ens ha fet recular 

i veure com grans esdeveniments queden suspesos o 

supeditats a nous formats. Les noves tecnologies segueixen 

jugant un paper fonamental tant per a bé o per a mal. No 

s’han de fiar-se de totes les informacions, sols de les fonts 

oficials.

En les pàgines d’aquesta revista seran testimonis dl canvis 

que la nostra societat ha patit en els darrers mesos i de com 

a poc a poc, ens habituem a aquesta “nova normalitat” que 

ens obliga a ser prudents, tindre seny i previndre ni perquè 

puguen contagiar ni perquè ens contagien.

La cultura, les tradicions i fins i tot l’esport s’ha vist 

trastocat per aquesta malaltia que sembla que va mutant, 

però els avanços científics i les investigacions també avancen 

a bon ritme, esprem que més ràpid que la malaltia. De 

moment hem d’aprendre a conviure amb ella i a ser més 

llestos que ella. Junt eixirem d’esta, junts ho aconseguirem

La Covid a nivell nacional

No ens podem confiar. L’OMS avisa que “La pandèmia 

està lluny d’haver acabat”.

A Espanya hi havia aquest dilluns  29 de juny 51 brots 

de coronavirus, encara que les autoritats sanitàries només 

consideren preocupants 11 d’ells. Astúries s’ha convertit en 

la primera Comunitat Autònoma lliure de virus en complir 

dues setmanes sense contagis.

A dos dies d’una nova regulació de les fronteres 

internacionals a Europa, els metges i professionals sanitaris 

de Sanitat Exterior han mostrat la seua preocupació davant 

la falta de mitjans. El director del CCAES, Fernando Simón, 

ha recordat que s’està treballant per a crear mecanismes 

amb els quals impedir l’arribada de persones procedents de 

països amb l’epidèmia descontrolada. Amb tot, “no podrem 

detectar tot amb sanitat exterior. Ni nosaltres ni ningú. La 

PCR als viatgers en el punt d’eixida no assegura que a 

l’arribada tinga el virus. Si es fa ací, no es pot assegurar la 

qualitat de la presa de la mostra o si un cas quan arriba ací 

és negatiu i als dos dies és positiu”. De fet, ha recordat que 

ara tenim diversos brots associats a casos importats, de 

viatgers legals i il·legals, turistes i persones que es movien 

per negocis.

Simón ha emfatitzat que no es pot estar “blindat” contra 

l’entrada de casos, “ni nosaltres ni ningú i que ningú 

pretenga que es pot fer. Es pot reduir el risc de manera 

lògica i assenyada”, i també ha recordat que és d’esperar 

que arribe un menor volum de viatgers.

Mentre tant, la Comunitat Valenciana ha registrat un segon 

brot de coronavirus després del detectat en una empresa 

càrnia de Rafelbunyol, a València. El contagi s’ha localitzat 

en aquesta ocasió a Castelló després d’una reunió entre 

diferents famílies la nit de Sant Joan a la qual van acudir 

diversos membres procedents de Lleida. Un d’ells va 

presentar símptomes el 22 de juny.

La pandèmia de covid-19, que es va reportar per primera 

vegada fa sis mesos a la Xina, “està lluny d’haver acabat”, 

va dir el dilluns el director de l’Organització Mundial de la 

Salut (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Tots tenim ganes que acabe. Tots volem seguir amb 

les nostres vides. Però la dura realitat és que estem lluny 

que acabe” va dir Tedros en una conferència de premsa 

telemàtica, informa Afp.

“Encara que molts països han fet alguns progressos, a 

nivell mundial la pandèmia en realitat s’està accelerant. 

Tots estem junts en això, i tots estem en això a llarg termini. 

Necessitarem majors reserves de resiliència, paciència, 

humilitat i generositat en els pròxims mesos. Ja hem perdut 

molt, però no podem perdre l’esperança. Aquest és un 

moment per a renovar el nostre compromís d’apoderar a les 

comunitats, suprimir la transmissió, salvar vides, accelerar 

la investigació i el lideratge polític i moral”, ha dit Tedros 

Adhanom Ghebreyesus.
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La Fira de Cocentaina busca formats alternatius a la 
celebració tradicional
NP Departament Fira de Tots Sants

L
'Ajuntament de Cocentaina i, concretament, la seua 

regidoria de Fira baralla diferents escenaris davant la 

situació sanitària provocada pel Covid-19 i treballen en 

el desenvolupament de formats alternatius per a celebrar 

la 674 edició de la Fira de Tots Sants en aquest any 2020. 

Garantir la seguretat i preservar la salut de tots els assistents 

serà, sens dubte, la prioritat a la qual, a més, se sumen 

les restriccions d'aforament, distància interpersonal i 

desinfecció de totes les instal·lacions. Uns condicionants 

que fan necessari un replantejament en l'organització i 

celebració d'aquest esdeveniment tal com el coneixíem 

fins hui.

La regidora de Fira, Eugenia Miguel, s'estrena en el càrrec 

amb un repte inimaginable fa un any, quan arrancava la 

legislatura. Durant aquests últims mesos, el departament 

de Fira ha estat fent un seguiment exhaustiu de l'evolució 

de la pandèmia. En aquest sentit, i amb les dades amb els 

quals compten actualment, s'ha decidit treballar en tres 

escenaris possibles per a mantindre viva l'edició d'aquesta 

674 Fira de Cocentaina.

Segons ha explicat la regidora, “el format tal com el 

coneixem està totalment descartat. En aquesta nova realitat 

que ens deixa la crisi sanitària que estem vivint, no podem 

assumir el volum de persones assistents i participants que 

teníem fins l'any passat, ni garantir la distància de seguretat. 

No obstant això, tenim altres opcions que suposarien no 

deixar buida de contingut aquesta Fira 2020”.

Aquesta decisió es fruit del consens treballat amb tots els 

grups polítics en la comissió de Fira. També ha estat exposat 

en el Consell de Fira coincidint, tots els agents involucrats, 

en la necessitat de trobar alternatives al format tradicional 

per poder seguir endavant amb la celebració.

En el cas que la solució de la pandèmia evolucione de 

manera positiva a Espanya i puguem mantindre aquesta 

situació que vivim des que va acabar l'estat d'alarma, 

“celebraríem la Fira amb un format molt més reduït, 

amb zones delimitades en diferents parts del poble i amb 

aforaments controlats” explica l'edil de Fira. Si la cosa 

empitjorara i haguérem de tornar a un estat d'alarma en 

alguna de les seues fases (sempre que no siga el confinament 

total), estem estudiant la manera de poder celebrar activitats 

culturals i alguna comercial com a exposicions o venda de 

productes locals, de forma molt restringida quant a presència 

i combinant-ho amb un gran suport digital, en totes les 

plataformes i formats dels quals puguem disposar: web, 

xarxes socials, aplicació o esdeveniments virtuals. Finalment 

i si es donara la situació a la qual ningú desitja tornar, és a 

dir, haver de confinar-nos de nou, “mantindríem un format 

digital. Estem treballant en totes les possibilitats que ens 

ofereix la tecnologia per a presentar una versió online de la 

Fira de Cocentaina” ha assenyalat Eugenia Miguel.

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa ha oferit una 

visió en clau estratègica i econòmica del que suposa la 

celebració d'aquest esdeveniment per al municipi. “La 

Fira és un dinamitzador econòmic excepcional no sols 

per a Cocentaina, sinó per a municipis de voltant i per als 

expositors, per als qui aquest esdeveniment suposa una font 

d'ingressos molt important dels seus respectius negocis”. I 

ha continuat, dient, “amb la situació que hem viscut i amb 

unes previsions econòmiques molt preocupants, hem de fer 

tot el que siga a la nostra mà, respectant per descomptat les 

mesures de seguretat i prevenció establides, per a conservar 

el dinamisme de la riquesa del nostre poble”. 

La Fira de Cocentaina, ha arribat fins ací a través de segles, 

pestes, epidèmies, guerres, conflictes socials, èpoques de 

pau i de progrés i, sobretot, per la voluntat decidida d'un 

poble que, sense oblidar el passat, cerca amb treball un 

futur de superació i d'integració social. L'esdeveniment 

és un fidel reflex d'aquest esperit lluitador, de l'evolució a 

través dels segles, de l'adaptació als temps. El que era un 

mercat comarcal agrícola i ramader s'ha convertit en un 

aparador de les activitats agrícoles i ramaderes de sempre, 

al costat de l'exposició de maquinària agrícola i mitjans 

d'automoció, activitats artesanals, mercat àrab, mercat 

medieval, exposició tecnològica, turística i una infinitat 

d'activitats complementàries. Ara és el moment de redefinir 

com serà la Fira en aquesta nova realitat.
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La regidora d’Educació convoca als tècnics del projecte 
del Bosco i als portaveus polítics

L
a regidora d’Educació, Mireia Estepa, ha 

mantingut en pocs dies 2 reunions amb els 

portaveus i l’equip tècnic de la unificació de 

l’escola del Bosco per tal de clarificar els dubtes 

dels partits polítics sobre el plec de clàusules 

tècniques i administratives del projecte de l’obra 

d’unificació.

El 2 de juny tenia lloc la reunió per a plantejar 

dubtes i propostes, en la qual va estar l’arquitecta 

municipal encarregada de coordinar tot aquest 

procediment. El 10 de juny Estepa convocava a 

una segona reunió on també van estar presents 4 

dels membres de l’equip redactor del projecte, la 

responsable municipal i els representants de tots 

els grups polítics.

A les reunions es van aclarir els dubtes dels portaveus 

i es van acollir les seues propostes per a ser treballades i 

reflectides, en la mesura legal de les possibilitats, dins del 

plec. Ara sols resta una última reunió per a revisar el plec 

definitiu i portar-lo al ple per a la seua aprovació i donar inici 

a la licitació de l’obra que tindrà una duració aproximada 

de 2 anys.

La regidora de l’àrea comenta que «s’ha seguit la línia 

habitual de treball que el govern socialista ha mantingut amb 

NP Ajuntament de Cocentaina

el programa Edificant: comunicació i participació oberta a 

tots els partits polítics. Amb rigor i amb tota la documentació 

facilitada als portaveus amb temps per a ser estudiada 

perquè l’obra és clau per a la vida de moltes famílies i perquè 

Cocentaina es mereix uns polítics que tinguen clar que el 

projecte de la unificació del Bosco està per damunt de les 

seues idees i intencions polítiques. Que quede molt clar 

que a esta obra hem dedicat 30 anys de lluita i que alguns 

polítics persistirem fins a tindre un Bosco nou».
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L’Ajuntament de Cocentaina reparteix més de 15.000 
mascaretes gratuïtes
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Ajuntament de Cocentaina ha distribuït, una vegada 

més, màscares als comerços de proximitat perquè 

siguen recollides als locals per la població.

Aquestes màscares estan cosides per voluntàries 

amb teixit homologat per AITEX, donat per una empresa 

contestana, la goma i el fil han sigut adquirits al comerç 

local per l'Ajuntament de Cocentaina qui també ha pagat 

la seua troquelació, invertint en tot aquest procés més de 

9000€ del pressupost municipal.

Aquestes màscares no estan esterilitzades, per la qual 

cosa cal bullir-les 15 minuts en aigua. Cada paquet consta 

de 3 màscares que es poden fer servir diverses vegades 

després de la seua esterilització.

Amb aquest lliurament gratuït es dóna per finalitzada la 

confecció d'aquestes.

En total s'han confeccionat i entregat a la població 

aproximadament més de 15.000 unitats.

Des de la Regidoria de Comerç es recorda que per a 

accedir a espais tancats estem OBLIGATS a usar màscara, 

la millor protecció és la prevenció, seguint totes les 

recomanacions que ens marca sanitat. Paqui Ruiz: «Agraïm 

la inestimable col·laboració de totes les dones que han 

participat de manera desinteressada en què aquest projecte 

s'haja pogut dur a terme, ja que han dedicat el seu temps i 

esforç per a contribuir en el benestar de la nostra població».

L’Ajuntament de Cocentaina reclama igualtat de tracte 
de l’àrea de Salut d’Alcoi cap a la seua Policia Local
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’alcaldessa de Cocentaina s’assabentava a principis de 

maig que a la policia d’Alcoi l’hospital comarcal li havia 

fet els tests ràpids de diagnòstic COVID-19 de forma 

gratuïta i es posava en contacte amb la gerent de l’àrea de 

Salut per demanar «igualtat de tracte perquè Cocentaina 

també és un poble que perteneix a l’hospital comarcal Verge 

dels Lliris i que, per tant, paguem tots i totes».

El 12 de maig remetia per escrit la petició amb el següent 

contingut:

En primer lloc, agraïm la seua tasca al capdavant de la lluita 

de la nostra zona contra la COVID-19 i li traslladem el nostre 

ànim i la nostra disposició per col·laborar en allò que es precise.

En segon lloc, sol·licitem a l’àrea de salut d’Alcoi que 

es realitzen de forma gratuïta les proves diagnòstiques 

de la COVID-19 a les persones treballadores dels serveis 

essencials que han estat en contacte amb la ciutadania 

mentre exercien les seues funcions. Especialment, la Policia 

Local de Cocentaina i l’equip de Benestar Social.

Sabedors que al personal de la Policia d’Alcoi se li van fer 

aquestes proves gratuïtament a l’hospital comarcal Verge del 

Lliris, i com a municipi que ha de ser atés en aquest hospital, 

demanem el mateix tracte. En cas contrari, entendrem que 

se’ns està tractant diferenciadament i que està produint-se 

un greuge comparatiu entre persones treballadores que 

estan igual d’exposades al contagi.

A la resposta de l’emissiva es va reiterar que no anàven a 

fer-se les proves a la Policia Local de Cocentaina; no obstant 

això, s’informava que al personal de tot el departament de 

Benestar Social sí que anaven a fer-se-li les proves per 

considerar-les personal sociosanitari, cosa que celebra 

Mireia Estepa «agraïm que a tot l’equip de Serveis Socials 

se hagen fet les proves totes amb resultat negatiu a la 

coronavirus, ja que han estat molt exposades i no han deixat 

de treballar amb les persones més vulnerables.

Però seguirem reivindicant el dret de la nostra Policia Local a 

tindre accés a aquestes proves en les MATEIXES CONDICIONS 

que han accedit els del municipi del costat, Cocentaina no 

té motiu per a pagar les proves si altres no ho han fet».
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Cocentaina renova el seu portal turístic en Internet i 
estrena xarxes socials
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a reactivació del sector turístic, una vegada van 

superant-se les fases de desescalada, continua sent un 

dels grans reptes que afronten tots els municipis de la 

Comunitat Valenciana. En aquest sentit, Cocentaina no vol 

quedar-se enrere i des de fa mesos des de la Regidoria de 

Turisme es treballa en la creació d’un nou portal web, com 

també en la integració de diversos canals de xarxes socials, 

com ara Facebook, Instagram o Youtube, a fi de promocionar 

i donar a conéixer l’oferta turística a Cocentaina.

Amb la marca Turismo Cocentaina, la capital del Comtat 

estrena una nova pàgina web turística, totalment renovada 

i enfocada a donar a conéixer l’atractiva i diversa oferta de 

serveis, cosa que permet millorar la informació que es dona 

a conéixer al turista, com també facilitar l’accés a rutes, 

el coneixement de restaurants, comerços o allotjaments. 

Així mateix, també s’han incorporat punts de descàrrega 

dels fullets informatius, una agenda per a estar al corrent 

dels esdeveniments i la possibilitat de fer ús de les noves 

tecnologies interactives com un Tour Virtual al Palau Comtal 

o gaudir de les reconstruccions virtuals dels castells del 

municipi.

Iván Jover, regidor de Turisme, destaca la importància 

d’aquesta nova web: «Hui dia disposar d’una bona pàgina 

web de Turisme és fonamental per a donar a conéixer 

l’amplíssima oferta turística que disposem al poble, ja siga 

des de l’àmbit del patrimoni històric, artístic, gastronòmic 

o de la naturalesa. Som conscients que ens queda molt 

per fer i en aquest sentit anirem a poc a poc implementant 

noves millores en la web amb l’objectiu de millorar el seu 

posicionament i que el nostre municipi incremente el 

nombre de visitants».

Augmenta la recollida selectiva de RSU en 2019
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'ajuntament de Cocentaina ha 

rebut les dades de recollida 

selectiva durant l'any 2019, 

ens arriben a través Consorci 

TERRA A2 al qual pertany el nostre 

municipi.

Les dades són encoratjadores, 

ja que ens indiquen els quilos 

reciclats per habitant de l'àrea. 

En tots els casos són superiors 

a anys anteriors, la qual cosa 

indica que cada dia som més 

conscients que cal separar els 

residus correctament i depositar-

los en els contenidors adequats.

Les xifres per habitant a l'any 

són:

Aquestes dades, ens indiquen que en l'àrea de gestió en la 

qual ens trobem s'ha incrementat 

la recollida selectiva respecte 

a la mitjana de recollida de la 

Comunitat Valenciana.

La regidora de RSU i Neteja 

Viària, Paqui Ruiz, recorda que 

Cocentaina a més  disposa de 

contenidors especials per a 

la recollida d'oli usat d'origen 

domèstic i de roba usada que 

posteriorment es puga reutilitzar 

a través d'empreses que generen 

ocupació a persones amb risc 

d'exclusió social.  Així mateix, 

recorda que poden util i tzar 

el servei de recollida d'estris 

(trastos) a domicili i el servei 

d’ecoparc. Aprofita per a agrair a 

la població la seua actitud i col·laboració perquè els residus 

no acaben en els abocadors i que els nivells continuen sent 

tan encoratjadors; no obstant això, recordem que el millor 

residu és el que no es genera.
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Cocentaina reprén el procés del Pressupost Participatiu 2020
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat mes de febrer, l’Ajuntament de Cocentaina, 

a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, 

posava en marxa el procés del Pressupost Participatiu 

de 2020 a la vila Comtal.

El primer pas va ser obrir el termini per a presentar 

propostes, que va estar comprés entre el 17 de febrer i el 

2 de març. Com a resultat, es van presentar un total de 10 

propostes que es van traslladar al personal tècnic municipal 

per a estudiar si eren o no viables i per a redactar, en el 

termini d’un mes, el pertinent informe de viabilitat. Per tant, 

la data prevista per a notificar aquest informe a les persones 

interessades era el 17 d’abril.

No obstant això, i com és ben conegut, la Disposició 

addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió 

de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, 

va establir la suspensió i la interrupció dels terminis per a 

tramitar els procediments de les entitats del sector públic 

i va paralitzar, per tant, el còmput automàtic de terminis, 

amb la qual cosa les persones interessades no van poder 

ser notificades ni tampoc es va poder publicar la llista de 

propostes en la pàgina web municipal.

En conseqüència, la Regidoria de Participació Ciutadana 

va comunicar, tant a les persones que havien presentat 

alguna proposta com també als membres del Consell de 

Participació, que tot el procés del Pressupost Participatiu 

es retardava al moment en què es reobrirà el còmput de 

terminis, cosa que va ocórrer el passat 1 de juny, dia en què 

s’han pogut notificar finalment els esmentats informes de 

viabilitat a través de la Seu Electrònica, amb la indicació que 

les persones interessades tornen a disposar de 15 dies per 

a reformular les propostes no viables o bé per a presentar 

les al·legacions que consideren oportunes.

Per tant, tot el procés participatiu s’ha tornat a activar. Tant 

les propostes com els informes ja es poden consultar en l’enllaç 

següent: https://www.cocentainaparticipa.com/ca/propostes.

D’acord amb les previsions, el calendari de votacions 

probablement podrà posar-se en marxa durant la segona 

quinzena de votacions, després que les propostes hagen 

estat durant un mes en l’esmentada pàgina web a fi que la 

ciutadania les puga conéixer i valorar.

La regidora de Participació Ciutadana, Maria Teresa Valls, 

ha manifestat la seua satisfacció per haver pogut tornar a 

activar el procés participatiu i han tornat a reiterar l’agraïment 

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

Pressupost Participatiu.

Cocentaina reprén la seua oferta de visites guiades gratuïtes
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l Departament de Turisme de Cocentaina reprén, a 

partir del dissabte dia 4 de juliol, la nova programació 

de visites guiades gratuïtes que enguany incorpora 

moltes novetats.  La visita teatralitzada ‘Barreja de Cultures’ 

reobrirà  una campanya on poder gaudir d’una amplíssima, 

atractiva i diversa oferta de turisme.

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

tradicionals o les ceràmiques devocionals són els arguments 

de les visites culturals, mentre que el senderisme, enfocat 

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

propostes de cicloturisme, compondrien l'oferta de turisme 

actiu.

L'oferta del programa constava originalment de trenta-dos 
eixides, d'onze temàtiques diferents, que s'agrupen en dos 

blocs diferents: rutes turístiques culturals i rutes de turisme 

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

encara 16 eixides per gaudir de Cocentaina.

Per a garantir una total seguretat, les diferents visites han 

estat adaptades a la situació actual i compliran amb totes 

les mesures de seguretat i prevenció recomanades per les 

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

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

contactant directament amb la Tourist Info de Cocentaina al 

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

o a la nova web: www.turismococentaina.com
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La Casa de la Joventut reprén l’atenció presencial i 
l’organització d’activitats per als joves

L
a Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Cocentaina 

informa que la Casa de la Joventut torna a oferir als 

joves de la nostra localitat l'atenció presencial. Des de ja 

mateix es pot obtindre de nou el Carnet Jove o els diferents 

carnets d'alberguista i internacionals (professor o estudiant), 

resoldre dubtes sobre l'accés a estudis universitaris o de 

formació professional, oposicions, matrícules d'Aula Mentor, 

activitats d'oci... Per ara, l'atenció personalitzada serà amb 

cita prèvia i es mantindrà també, tal com s’ha fet fins ara, 

l'atenció telefònica (965592795), el Whatsapp (699833855) 

o la consulta via correu electrònic (cocentainajove@

cocentaina.org). S'ha establit un sistema online de petició 

de cita a https://cocentaina.sedelectronica.es que permet 

sol·licitar i gestionar de forma senzilla i eficaç les cites. 

També s'ha establit un protocol de mesures de seguretat i 

higiene davant de la COVID-19 per tal d'atendre les consultes 

de forma segura (ús de mascareta, espera a l'exterior 

de l'edifici, gel hidroalcohòlic, mampares de protecció, 

ventilació d'espais...).

NP Ajuntament de Cocentaina

Al mateix temps, la Regidoria de Joventut ja té tancada 

la seua programació d'estiu, condicionada evidentment 

enguany per la prevenció del coronavirus i amb les mesures 

de seguretat necessàries. Torna el tradicional Cinema 

d'Estiu amb 3 sessions al Palau, tindrem una proposta 

d’«Escape Room» i Eugeni Alemany ens farà passar una 

nit divertida que de segur ens fa oblidar els dies tristos que 

hem viscut. Ara, més que mai, des de la Casa de la Joventut 

es volen oferir als joves recursos formatius vàlids per a la 

seua ocupació i per això per aquest mes de juliol s'oferirà 

un curs preparatori per al B1 d'anglés (online i gratuït) i 

un curs d'Educador/a de Menjador Escolar. Ja al mes de 

setembre, s'ha programat de nou el curs de Monitor/a de 

Temps Lliure Infantil i Juvenil i es tornarà a organitzar la 

campanya d'ajuda amb les beques del Ministeri d'Educació 

per a estudis postobligatoris (Batxillerat, FP, universitat...).

Es pot trobar informació actualitzada en: Instagram – 

Facebook – Twitter: cocentainajove
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Comunicat del Col·lectiu 03820-Compromís en suport del 
regidor Paco Payà
Col·lectiu 03820- Compromís

D
avant les manifestacions malintencionades que 

s’estan produint en les xarxes socials i en alguns 

mitjans de comunicació al voltant de la unificació 

del col·legi públic Sant Joan Bosco, des del Col·lectiu 

03820-Compromís volem manifestar que:

1.Donem un total i rotund suport al nostre regidor a 

l’Ajuntament de Cocentaina, Paco Payà, alhora que assumim 

les seues paraules i les seues actuacions sobre la unificació 

del col·legi Sant Joan Bosco.

2.Remarquem que des del Col·lectiu 03820-Compromís 

hem votat a favor de l’aprovació del projecte del Bosco 

i de l’inici de l’expedient de contractació de l’obra. Per 

això, no entenem les difamacions i la creació de ‘bulos’ 

malintencionats i interessats en el plenari municipal.

3.La postura del Col·lectiu 03820-Compromís en relació 

amb la unificació del col·legi públic Sant Joan Bosco està 

documentada públicament i es pot consultar en les diferents 

actes municipals. És molt greu que ens tracten de difamar 

simplement per haver demanat informació sobre el projecte 

del Col·legi. La política és la manera racional d’aconseguir 

consensos en favor de la ciutadania. Quan el poder s’utilitza 

per a eliminar les dissidències no és política, és altra cosa.

Valoració del plenari extraordinari del Col·lectiu 
03820-Compromís
Col·lectiu 03820- Compromís

E
l dia 22 de juny, va tindre lloc un plenari extraordinari de

l'Ajuntament de Cocentaina on el Col· lectiu 

03820-Compromís va aprovar dos sol·licituds de 

subvencions de la Conselleria de Medi Ambient per al 

paratge de Santa Bàrbera i per al Mas del Llopis. Segons 

explica el portaveu de la formació, "el medi ambient és una 

de les senyes d'identitat del poble de Cocentaina. L'hem 

de preservar i potenciar. Forma part del nostre ADN com 

a poble".

Per altra banda, el Col·lectiu 03820-Compromís va ser 

l'únic partit que no va votar a favor d'aprovar el balanç 

presentat per FCC sobre els resultats de la recollida selectiva. 

Pla explica que "tots els precedents i la forma de treballar 

de FCC ens fa indicar que no són de fiar. A la vista estan 

tots els incompliments en el servei de neteja i brossa. No ho 

aprovem perquè l'Ajuntament no posa mesures per controlar 

a l'empresa i verificar que les dades que facilita FCC són 

vertaderes. No hi ha cap control."

Per últim, la coalició contestana va votar a favor de la tarifa 

reduïda per a la piscina municipal. Segons explica Jordi 

Pla, "si el servei no es pot prestar com toca, no té cap sentit 

cobrar tota la taxa. És un exercici de responsabilitat social.".
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Torna el mercat de roba i calçat a Cocentaina i de nou 
al seu lloc habitual
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l dijous 4 de juny tornava a Cocentaina el mercat de 

roba i calçat, així ho comunicava dies abans la regidoria 

de comerç.

La ubicació seguia sent al parc 4.4. del barri de Sant 

Hipòlit, al carrer Almudaina i  carrer Alcalde Gadea Pons, lloc 

on es va col·locar el mercat de menjar fa algunes setmanes 

per facilitar el compliment de les mesures higiènic-sanitàries 

marcades per la normativa. 

 Tal com s'especifica en la normativa per a la Fase II es 

continuarà mantenint l'horari d'atenció PREFERENT per a 

majors de 65 anys de 8 a 10 h.

Des de l'Ajuntament de Cocentaina son conscients de 

la importància de preservar les condicions de salubritat 

pertinents per al desenvolupament d'aquesta activitat 

comercial, és per això que l’aforament serà de 75 persones 

en la zona de productes de primera necessitat i de 60 

persones en la zona de roba i calçat.

El sistema de control d'accés serà el que s'ha utilitzat fins 

ara, ja que amb el mateix es mantenen totes les mesures de 

seguretat, desinfecció i limitació d'aforament.

Es sol·licitava a la població que vagen proveïts de 

mascareta, “encara que les mesures adoptades garanteixen 

les distàncies de seguretat, hem de ser previnguts per a 

poder preservar la nostra salut i la de les persones que ens 

envolten” afegia Paqui Ruíz, regidora de comerç.

Han estat unes setmanes on el mercat, per qüestions 

d’aforaments, ha hagut de ser traslladat, però en aquesta nova 

normalitat, poc a poc, anem tornant i així és com encetarem el 

primer dijous del mes de juliol amb el mercat ocupant de nou, 

el seu espai tradicional: la plaça del mercat i la plaça del Pla. 

Amb tot hem de tenir molt clar que aquesta pandèmia no 

ha desaparegut i que hem d’aprendre a conviure amb ella 

seguint a tot hora les mesures de seguretat que ens recomanen 

com ara mantenir la distància de seguretat, la utilització 

de la mascareta, higiene de mans i no tocar el gènere.

La Cooperativa sigue cambiando y reinventándose
Cooperativa Agrícola Católica Coop. Valenciana.

P
ara competir todas las empresas deben adquirir la 

capacidad de reinventarse continuamente en un 

entorno que cambia a gran velocidad, que la pandemia 

Covid 19 nos ha cambiado la vida y acelero este proceso 

está claro, que las cosas en general ya no serán como 

antes y una nueva normalidad se impondrá igualmente, 

-Con estos parámetros  la Cooperativa no podía ser ajena 

a estas circunstancias y para ello se han puesto en valor 

desde nuestro entorno cooperativo lo que nos diferencia, 

como eslabón de la cadena agroalimentaria   en nuestro 

supermercado hemos estado al 120 %  con nuestro equipo 

humano  en una  mayor responsabilidad y cuidado para 

con nuestros clientes, también entre otras cosas hemos 

aprovechado para renovar parte de los carros de compra 

con la cualificación de antibacterianos, protecciones en 

mamparas para el personal empleado y clientes, además 

de un sistema de control y agilización de stocks y pedidos 

automáticos, para que no falte ningún producto, hemos 

ampliado la oferta en distintos productos de panadería,  zona 

de verduras, hortalizas y frutas, también hemos aumentado 

servicios complementarios  para nuestros socios y clientes 

añadiendo la comercialización de la luz a la telefonía que 

ya teníamos, servicios con ventajas de ahorro para ellos. 

Estamos intentando labrar el futuro de nuevas 

generaciones que vendrán y preparando el camino hemos 

complementando las instalaciones de la almazara para 

hacerla más sostenible e incorporado una embotelladora 

automática para envases de vidrio con planes de eliminación 

paulatina del envasado en plástico, somos una de las pocas 

cooperativas con sistema de alimentación energética por 

placas solares desde hace años, constituimos una sección 

para producir y comercializar nuestro aceite de manera 

agroecológica, y estamos esperanzados de cara al futuro 

con nuevas iniciativas en defensa de nuestro entorno y de 

la protección de nuestro cultivo estrella el aceite, producto 

milenario cultivado en un entorno natural y por medios 

puramente mecánicos.  

Igualmente es un honor para todos que nuestra Junta 

Rectora sea paritaria entre mujeres y hombres, siendo una 

de las únicas con esta formación en su consejo rector en la 

Comunidad Valenciana.

Hemos pasado de los cien años desde su inicio y llegando 

a la actualidad a través de diversas fórmulas y seguimos 

ahí, porque nos importa nuestra cooperativa y sus valores, 

defendemos nuestro entorno y queremos que siga siendo 

plenamente sostenible. 
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La Diputació reobri al públic les agències comarcals de 
Dénia i Cocentaina

L
a Diputació d'Alacant va reobrir al públic les agències 

comarcals de la Marina Alta i L'Alcoià-El Comtat el 

dijous 25 de juny. Les dependències compten amb 

totes les mesures exigides en matèria de seguretat i salut 

i un aforament limitat per a garantir la distància mínima 

entre persones.

El diputat d'Assistència a Municipis, Javier Gutiérrez, ha 

anunciat que “reprenem l'atenció presencial de nou en les 

instal·lacions de Dénia i Cocentaina després d'un període de 

clausura de més de tres mesos amb motiu de les restriccions 

imposades durant el període de confinament decretat per 

les autoritats amb motiu de la Covid-19”. 

Les dependències de Villena i Rojales mantenen la 

prestació de serveis de manera telemàtica. Javier Gutiérrez 

ha assegurat que “en les quatre oficines comarcals 

s'ha garantit l'atenció als usuaris, resolent de manera 

ininterrompuda les demandes i consultes tant de particulars 

com de representants d'administracions locals i altres 

organismes i associacions”.

NP

Des de les oficines d'Assistència a Municipis que tornaran 

a l'activitat presencial aquesta setmana es podran realitzar in 

situ tràmits i consultes de caràcter jurídic i econòmic financer 

i amb experts en secretaria, intervenció, arquitectura i 

urbanisme. La celebració de cursos, trobades, sessions 

informatives, xarrades o esdeveniments quedarà supeditada 

al fet que es complisquen els protocols de seguretat i salut 

establits per les autoritats sanitàries.

Turisme amb la Mancomunitat
Redacció

L
a Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat ens ofereix 

19 rutes guiades a les comarques per a gaudir de la 

gastronomia, la natura o el patrimoni. És una proposta 

de turisme segur, amb aforament limitat, inscripció 

obligatòria i totes les mesures necessàries. 

Sens dubte aquest 2020, ens brinda l’oportunitat de 

redescobrir les nostres comarques i què millor que fer-ho 

de forma segura i amb un gran calendari pel que aposta la 

Monacomunitat.

Son rutes guiades juntament amb la marca 20Mils. 

En total, 19 rutes pels diferents pobles que integren la 

Mancomunitat, i cada una s'endinsarà en un aspecte 

a destacar: patrimoni, gastronomia o natura. Les visites 

s’allargaran fins a novembre.

La Mancomunitat aposta pel turisme segur, i per això la 

preinscripció és obligatòria. També es compliran requisits 

d'aforament màxim en cada grup, així com les mesures 

de seguretat recomanades per les autoritats. Les rutes són 

guiades i totalment gratuïtes, i estan pensades per a tots els 

públics. L'objectiu, com expliquen des de la Mancomunitat, 

és "oferir una programació d'activitats culturals i turístiques 

de qualitat als nostres pobles, adaptades a la situació actual 

i complint amb totes les mesures de prevenció". 

No cal anar lluny per a descobrir llocs sorprenents i 

espectaculars.

És l'hora de canviar el xip.

Descobrim els nostres pobles, la nostra cultura, la nostra 

història, la nostra gastronomia.

JULIOL

4 de juliol - Agres: Ruta urbana per les fonts i taulells 

d'Agres

11 de juliol - Banyeres de Mariola: Ruta paisatgística: 

Capvespre als miradors

12 de juliol - Alcoleja: Ruta cultural: Descobrint el 

patrimoni d’Alcoleja

 SETEMBRE

6 de setembre - Muro d'Alcoi: Ruta de l'aigua fins a la 

Font del Baladre

13 de setembre - Benimarfull: Ruta cultural vinculada al 

patrimoni

19 de setembre - Alcoi: Ruta de l'Alcoi modernista

20 de setembre - Alcoi: Ruta de l'Alcoi modernista

27 de setembre - Penàguila: Descobrint el patrimoni de 

Penàguila

 OCTUBRE

4 d'octubre - Alfafara: Ruta paisatgística a la cova de les 

Finestres

9 d'octubre - Beniarrés: Ruta cultural dels tres llavadors

10 d'octubre- Alqueria d'Asnar: Ruta cultural vinculada a 

la indústria paperera

11 d'octubre - Gaianes: Ruta cultural fins a l'Albufera

18 d'octubre L'Orxa: Ruta paisatgística pel riu Serpis

25 d'octubre - Benasau: Ruta paisatgística des de 

Benasau fins al Pla de la Casa

 NOVEMBRE

8 de novembre - Alcosser: Al-Quasyr la xicoteta fortalesa 

del Benicadell

15 de novembre - Millena: Ruta oleturística de les oliveres 

mil·lenàries de les valls de Travadell i Seta

21 de novembre - Banyeres de Mariola: Ruta micològica 

al Molí l'Ombria

22 de novembre - Cocentaina: Ruta oleoturística a Cocentaina

29 de novembre- Gorga: Ruta etnogastronòmica entre 

Gorga i Millena
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La Covid-19 no impedeix que es realitzen les tradicions 
contestanes
Redacció

S
i bé és cert que aquesta pandèmia està trastocant-nos 

molts dels actes de carrer de les nostres tradicions, n’hi 

ha d’altres, com els actes religiosos, que sí que s’han 

dut a terme, mantenint les distàncies marcades, utilitzant 

mascaretes i amb totes les mesures d’aforament i higiene 

que garanteixen la seguretat dels presents.

Així doncs, el diumenge 14 de juny, es va celebrar 

la Festa del Corpus Christi. Aquesta és una celebració 

interparroquial, però la pandèmia i aquesta situació (estàvem 

en fase 2) van fer que cada parròquia celebrarà la seua 

festa, acordat així pels dos retors, d. Eduardo Rengel i d. 

Javier Sanchis. El Salvador va fer la Missa solemne de matí 

i a l’Església de Santa Maria on a més, està l’Arxiconfraria 

del Santíssim Sacrament, la celebració es va dur a terme de 

vesprada. Tres dies abans havia sigut el tridu i dissabte nit 

va haver-hi una vigília d’oració. Ja el diumenge el Santíssim 

va estar exposat durant tot el dia fins a la Missa vespertina, 

on no es va poder celebrar la processó de carrer. Sí que hi 

van tindre una participació especial els xiquets que enguany 

han de prendre la 1ª Comunió (serà ara en juliol). La junta 

presidida per José Luis Alós i Elena Vida, acabaven enguany 

el trienni al capdavant de l’Arxiconfraria.

Tanmateix, el Patronat Sagrat Cor de Jesús també va 

suspendre totes les activitats que envolten la festa del Sagrat 

Cor, mantenint un tridu a intenció de les diferents seccions 

del Patronat (cultural i esportiva) i la Missa a intenció de 

mossén Eugenio Raduan, propulsor de la devoció del Cor de 

Jesús a Cocentaina i del mateix Patronat. La junta presidida 

per Jordi Boyero, va haver de prendre la dura decisió de 

no dur a terme la setmana gran del Patronat que inclou 

el concert del cor i rondalla l’Amistat, l’actuació teatral, 

l'entrega de copes als esportistes infantils o la processó i 

homenatges entre d’altres.

Seguint en més actes, fem parada també en els júniors 

Generació Oberta. També han hagut de partir la imposició 

del crismó a l’equip de pacte i de la panyoleta a Identitat 

1. Per tal de respectar l’aforament de l’Església, s’ha fet en 

dues setmanes diferents. Seguint en els júniors Generació 

Oberta assenyalar que a causa de la situació sanitària en 
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què ens trobem immersos i seguint les mesures sanitàries 

corresponents, informaven que el campament d'estiu 

es realitzarà en un format de campament urbà, sense 

pernoctacions, entre els dies 17 i 21 d'agost.

Com els déiem abans, durant els mesos de juliol, agost i 

setembre es realitzaran les Primeres Comunions tant a les 

parròquies contestanes com al Convent. També es reprenen 

els batejos i en Santa Maria, l’11 de juliol es realitzaran 

les Confirmacions, seguint en tot moment, les pautes que 

l’Arquebisbat ha enviat a les parròquies a l’hora d’administrar 

els Sagraments.

En aquest sentit, la Confraria de la Mare de Déu del Carme, 

el 4 de juliol imposarà els escapularis als majorals d’aquest 

any. La Confraria també realitzarà els actes religiosos com ara 

la novena i la presentació de la revista, però no la processó 

de la Verge de les ànimes pel nucli antic de Cocentaina.
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Aplega l’estiu i amb ell, la nova programació a Ràdio 
Cocentaina

C
om cada any quan aplega la calor, Ràdio Cocentaina 

renova la seua programació per a seguir acompanyant 

a tots els seus oients en aquests mesos. De nou una 

programació variada i plural on destaquen els nostres 

magazins de matí i vesprada -"El Ventall" i "Sol d'estiu"-plens 

de companyia musical i també els nostres informatius per 

a seguir mantenint al dia a tots els seguidors de l’emissora 

municipal contestana de tot allò que ocorre prop d’ells.

La programació d’aquest estiu també estarà marcada en 

certa forma per la pandèmia del Coronavirus i tindrà dues 

parts ben diferenciades. La primera aplegarà fins al moment 

on s’hagueren celebrat les Festes de Moros i Cristians i la 

segona serà des d'eixe cap de setmana fins a quasi finals de 

setembre. Destacar que en la setmana festera, i pese a no 

celebrar-se la trilogia en honor a Sant Hipòlit, sí que tornarà 

durant uns matins el concurs "Música i festa" per a què la 

tradició del concurs no pare a la nostra ràdio. Tanmateix, la 

ràdio oferirà en directe els concerts de festes, perquè sabem 

que els aforaments estaran delimitats i perquè sempre hem 

estat ahi, doncs, ara més que mai.

Cal dir que, degut precisament a l’arribada del Coronavirus, 

totes les emissores de la xarxa no han pogut continuar 

compartint els programes dels seus col·laboradors per que 

no es realitzaven i és per això que la gran majoria d’emissores 

han optat per recuperar espais propis de temporades 

passades durant l’estiu. Així ho farà també aquesta casa 

que estrenarà en la segona setmana d’agost i de 10 a 11 

del matí la franja anomenada "Records de la ràdio" i on 

gaudirem de nou de grans clàssics de la nostra sintonia 

com "La Movida, "Una nit al castell", "La Guagua" o "Cara 

B". De vesprada també hi haurà una franja horària de 19h 

a 20h en la que recuperarem al llarg de l’estiu altres espais 

icònics a la nostra ràdio com "Herois de la música", "Cara a 

Cara", "El retrovisor" i seguirem gaudint dels especials d’estiu 

d'"Aires Celtas" i "Santuari". I entre uns espais a i altres, 

com a vertebradors, els serveis informatius d’aquesta casa 

que els mantindran informats sempre de l’última hora de 

Cocentaina i les nostres comarques pròximes.

Pel que fa als caps de setmana els dissabtes a les 12h 

estrenem de la mà de la nostra companya Geles Ferràndiz 

el programa "La vida en una cançó", un temps d’efemèrides 

i música que ja porta uns mesos preparant, i recuperarem 

altres programes com "La Dècada d'Or" amb Mari Nieves 

Pascual, sense oblidar l'informatiu cap de setmana que 

seguirà resumint el més destacat de la setmana. Recordar 

també que les cançons dedicades descansen els diumenges 

durant tot l’estiu, ja que eixa jornada els oferirem una 

programació especial amb molta música per a acompanyar-

los durant el dia que completa la setmana.

Redacció

I entremig de tota aquesta programació, tenim un possible 

canvi d’ubicació de la ràdio. La nostra situació actual no 

presenta accessibilitat i l’edifici ha mostrat el pas de temps 

clavillant-se moltes de les nostres parets. Els experts diuen 

que no cau, però ens n’hem d’anar d’ací. No els podem 

avançar quina serà eixa ubicació momentània, sí que tenim 

les nostres preferències i on ens haguera agradat anar 

perquè és un edifici municipal, cèntric i que reuneix totes 

les condicions òptimes i tècniques, però eixes decisions 

no ens correspon prendre-les als treballadors d’aquesta 

casa. Altres tècnics i treblladors sí que poden opinar de la 

nostra ubicació, però sembla que les nostres peticions no 

son estimades. Per tant, els informarem en breu d’aquest 

canvi de lloc. 

Amb tot, el 107.9 FM no canviarà i seguirem estant al seu 

costat passe el que passe. Els desitgem un bon estiu...amb 

Ràdio Cocentaina.

Passa l’estiu amb nosaltres!!!
Estem amb tu
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Relleu de càrrecs a la Junta de Festes de Cocentaina
Redacció. Fotos: Silvia Botella

T
ot i que de manera oficial, JuanFrancisco Masanet era 

ja el president de la Junta de Festes, el diumenge 28 

de juny, es presentava la junta en societat. L’Església 

de Santa Maria va albergar el traspàs de càrrecs de manera 

simbòlica, ja que la nova junta du funcionat i gestionant des 

que va concloure període d’al·legacions.

Amb tot, l’Església de Santa Maria va acollir una Eucaristia 

en acció de gràcies per la junta que acabava i demanat 

per la nova junta perquè Sant Hipòlit els guie a bon terme 

i puguen treballar pel bé de la devoció al Patró, de la festa 

contestana i per tots els festers i festeres. Pòlit Borrás li 

va posar la insígnia al nou president, i ja JuanFrancisco 

Masanet va anar presentant-nos a tota la seua junta que 

l’acompanyarà en aquest camí de tres anys. Una junta que 

començava enfrontant-se a una situació complicada: la 

suspensió de les festes de moros i cristians de 2020. JuanFrancisco Masanet estarà acompanyat per: Fo Javier 

Sanz Martinez com a vicepresident d’organització; Luis 

Pascual Mur en la vicepresidència religiosa i Santiago Prats 

Castelló, en la vicepresidència musical. Com a secretari 

trobem a David Terol Ferrer i Elizabet Agulló García serà 

la vicesecretària. Sandra Oltra Molla és la tresorera i com 

a vocals completen la junta Marcos Monar Miralles, Juan 

Luis Mahiquez Zaragoza, Mateo Molto Tortajada, Milagro 

Reig Monter, Lidia Ribelles Damià, Rafael Gandia Serna i 

Graciela Llorens Monllor.

Com saben, la Junta de Festes va haver de prendre una 

decisió molt difícil, consensuada per les filaes i la regidoria 

de festes, amb tot, no es va voler oblidar que el dissabte 

27 de juny, haguérem celebrat la Publicació de les festes 

2020. Va ser una jornada atípica: les filaes tenien permís per 

obrir la seua seu i enjuntar-se per celebrar aquesta estranya 

Publicació. Però la Junta va voler tindre present als més 

menuts i és per això que va estar a la Casa del Fester rebent 

als publicadors infantils i els va fer entrega d’un detall, un 

símbol perquè no obliden aquest any i animant-los a les 

festes de 2021 on, si tot, va bé, eixiran per publicar la festa 

amb les seues filaes.
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La Comissió d’Arxiu Fester, en col·laboració amb 
la Federació-Junta de Festes de Moros i Cristians de 
Cocentaina, presentem el projecte #NOSTÀLGIAFESTERA

P
er combatre la gana que a tots ens agafarà i amb 

l’objectiu de fer-vos un poc més presents les nostres 

Festes de Moros i Cristians, la Comissió d’Arxiu 

Fester, en col·laboració amb la Federació-Junta de Festes 

de Moros i Cristians de Cocentaina, presentaren el projecte 

#NOSTÀLGIAFESTERA.

Abans de la data de cada acte fester, a les xarxes social 

es publicarà una fotografia acompanyada d’un xicotet text 

explicatiu sobre el mateix. Enguany no celebrarem Festes, 

però les recordarem i agafarem forces per al 2021!

També fan una crida a tota la societat contestana i per 

tal de demanar-vos que si a casa teniu material fotogràfic 

i audiovisual sobre les Festes de Moros i Cristians, el 

fagen arribar per anar ampliant l’Arxiu Fester, bé cedint-

nos l’original o bé fent una còpia. Les nostres aportacions 

engrandeixen la nostra història.

Però com que no tots estan a les xarxes socials, Ràdio 

Cocentaina va posar veu a aquesta #NOSTÀLGIAFESTERA 

i així doncs, va oferir dos micros espais al magazín matinal i 

vespertí va fer un programa especial el dissabte 28 a les 12 del 

migdia. “La veu de la Festa” no es fa, ja que no hi ha notícies 

festeres, però tindrem aquest espai de Nostalgia Festera, 

quan hi hagen actes. Serà dissabte a les 12 del migdia.

De l’acte de la Publicació tenim notícies des del 4 de juliol 

de 1765, també tenim referències des de 1878, 1899 i 1902, 

entre altres que es celebrava el dijous dia de l’Ascenció i de 

vesprada, es celebrava la coneguda processó dels Santets, 

en la qual cada filà treia un sant

Desfilada del bàndol moro en la Publicació als anys 60

Filà Bequeteros en la processó dels santets acompanyant a Santa 

Rita. Apareixen José Borrás Insa i Enrique Pérez Esteve. Anys 50
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-En 1959 es canvia l’hora d’inici a causa de les pluges i 

passa a celebrar-se a les 12.00 h. i no a les 7 del matí com 

era habitual

-Des de 1975 es celebra la Publicació Infantil.

-L’any 1978 la Publicació es passa al diumenge més 

pròxim a la festivitat de l’Ascensió perquè ja no era festiu. 

En 1986 es trasllada a dissabte i des de 1992 es fa l’últim 

dissabte del mes de juny

-Aquest acte és el nostre particular anunci de la Festa 

en què les filaes assumeixen el compromís de participar 

en les pròximes festes, alhora que l’Ajuntament delega 

l’organització de les festes en la Federació Junta de Festes 

que accepta en nom de totes les festeres i festers de 

Cocentaina. De nit es celebren les primers voltetes

-A continuació transcrivim l’acta municipal del 4 de 

juliol de 1765 on és la primera vegada que es parla de la 

Publicació

“Libro de Acuerdos y deliberaciones capitulares de 

esta vil·la de Cosentayna del año 1765, en l’arxiu Històric 

Municipal de Cocentaina (AHMC),-R.30-.

“Ayuntamiento. En la Villa de Cocentaina a los cuatro dias 

del mes de Julio de mil setecientos sesenta y cinco años, 

los señores D. Luis Antonio, Sr. Miguel de la Riba abogado 

de los Reales Consejos, alcalde mayor de ella y su condado, 

Vicente Juan Rey,(.....), .Antonio Falco y Joaquin Trenzano 

,regidores de la misma, juntos en la Sala de las Casas 

Capitulares de esta nuestra Villacomo lo era.de costumbre 

para tratar y.conseguir, las.cosas para el bien comun, y 

buena administración de Justicia Acordaron lo siguiente:

En atención a estar próxima la fiesta de Nuestro Inclito 

Patrón el Sr. San Hipòlito Martir. Acordaron que para 

el Domingo inmediato, con la solemnidad y Seremonia 

acostumbrados, se publique su fiesta y para la funcion que 

se intenta aser nombraron por Capitán al Dr .D. Joseph 

Reyg, abogado de los Reales Consejos, para Alferez, al Sr. 

Joaquin Trenzano, Regidor, y para Sargento a Francisco 

Candela de Roque“

Hui vull publicar....

I 
acomiadarem aquest apartat de festes de la revista 

Cocentaina el Comtat, amb les paraules del percussionista, 

compositor i director Francisco Valor Llorens. Fester i 

músic va publicar al facebook unes paraules que reflectien 

a la perfecció el sentir dels festers i festeres de Cocentaina 

eixe dissabte 27 de juny de 2020. 

En aquest mes de juliol, la nostra portada haguera sigut 

la foto dels publicadors infantils davant de Sant Hipòlit i 

aquestes mateixes pàgines, hagueren arreplegat les imatges 

del que haguera sigut la Publicació de 2020, per això volem 

compartir amb vostès aquestes paraules de Francisco Valor:

Hui vull publicar que sense les festes i tradicions del meu 

poble no soc res, que sense la nostra música i sense la nostra 

festa, els carrers es queden tristos i òrfens.

Vull publicar el meu suport a la Federació Junta de Festes 

i la Corporació municipal, que no ho està tenint fàcil en l'inici 

de la seva legislatura.

Vull publicar que compartisc i comprenc el sentiment trist 

dels festers que no podran fer aquest any realitat el somni 

de representar el seu filà en l'acte de la publicació.

Vull publicar que em senc trist per la situació, però 

m'aferre a l'esperança de poder celebrar el 2021 tots els 

actes festers que la covid-19 s'ha emportat per davant en 

aquest fatídic 2020.

Vull publicar que tornarem a omplir els carrers de música, 

tradició, color, alegria i màgia.

Hui volem publicar però no podem...

Força Cocentaina...

Francisco Valor Llorens
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PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

Les Festes de la Mare de Déu del Miracle del 2020 queden 
anul·lades definitivament

L
a Pia Unió de la Mare de Déu del Miracle emetia un 

comunicat on assenyalava la decisió suspendre les 

Festes Patronals del 2020, i no se celebraran, com 

s’havien plantejat inicialment, en el mes d’octubre, ja que 

la crisi sanitària segueix mantenint-nos en una situació 

d’incertesa. Per tant, durant el mes d’octubre del 2020 

se celebrarà com cada any la Setmana d’Exaltació amb 

motiu del Mig Any de les festes, respectant les mesures de 

prevenció decretades per les autoritats sanitàries.

En aquest sentit, es mantenen els càrrecs d’aquest any 

per al 2021, i tant els majorals i majorales com els comtes 

i mossén, Celia Boyero Cerdà, Pablo Jordà Torró i Joan 

Ferri Cortell, com la Súplica Celia Torregrosa Picón, els 

homenatjats Víctor Puerto Palacios, Pura Uris Vicent i el 

Padre Pascual Montaner Gregori seran els protagonistes de 

les pròximes festes.

Per altra banda, la Pia Unió presidida per Ana Masanet i 

José Luis Molina, presentava el cartell i la revista de les festes 

de la Mare de Déu 2020 i és que quan es va decretar l’estat 

d’alarma a tot el país, la revista ja estava impresa. L’acte es 

va realitzar a l’Església de Santa Maria (lloc inusual per a 

aquest acte, però al temps, és el temple parroquial més gran 

i que alberga més aforament) i va servir també, per presentar 

el cartell que havia d’anunciar les festes patronals de 2020, 

les festes del V Centenari.

Però abans i en presència tan sols dels guanyadors i 

els seus familiars, la Pia Unió va procedir a l’entrega de 

premis del concurs escolar de poesia i dibuix. Els comtes, 

mossén i suplicanta foren els encarregats de fer el lliurament 

dels guardons: una motxilla on veiem a Pòlit i Iris (els dos 

personatges principals de la trilogia de la guàrdia blava 

creada per JuanFran Ferrándiz i Inma Ribelles) plena de 

material escolar. Un a un, van passar per recollir el guardó. 

Aquest senzill acte va servir també per a fer entrega dels 

premis als guanyadors del concurs radiofònic que es va fer 

el 19 d’abril, concurs que es va realitzar a aquesta casa, 

Ràdio Cocentaina sota la coordinació de la Pia Unió.

Després de desallotjar el temple parroquial per procedir 

a la seua neteja i desinfecció, les portes de Santa Maria 

tornaven a obrir-se per a acollir la presentació de la revista 

i cartell de les festes 2020.

En primer lloc es va descobrir el cartell de la Mare de 

Déu, obra de l’artista contestana MªLuz Morant i on es veu 

reflectida la seua especialitat com a ceramista. Un cartell 

net, senzill però ple de sentiment i on s’ha volgut tindre 

present als portadors de la Mare de Déu: als que la duen 

cada 19 d’abril, als que la van dur en les diferents eixides 

per Cocentaina i pedanies i a tots els qui la porten al seu cor. 

El cartell, realitzat amb la tècnica de la ceràmica valenciana 

del segle XVIII ja penja de la façana del monestir de la Mare 

de Déu per recordar-nos, com diu la mateixa MªLuz, que 

“tots portem a la nostra Mareta”.
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Seguidament va tindre lloc la presentació de la revista-

programa de festes. Coordinada per Joanjo Llorens, la 

revista de 2020 és una edició molt especial, ja que conté 

una gran quantitat de fotografies de tots els actes que hem 

pogut celebrar aquest any del V Centenari del Miracle de les 

Llàgrimes. És la publicació més grossa i amb més contingut 

en tota la història de la revista i encara que conté el programa 

d’actes que no es va poder fer, és un vertader testimoni escrit 

del que ha sigut aquest any del centenari. Recordem que 

la podem trobar a les llibreries habituals.

I un últim apunt. El 4 de juliol es va sortejar el número 

de la loteria nacional corresponent a l’11 d’abril. En l'àmbit 

nacional, tots els dècims de “loteries y apuestas del estado” 

van tindre a la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina.



24 Mare de Déu del MiracleRevista El Comtat juliol 2020

PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

L’IVCR+I restaura ‘Santa Clara i l’expulsió dels sarraïns’ 
del pintor Paolo de Matteis
La tela es trasllada del monestir de la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina 
a la seu de l’IVCR+I
NP Àrea de Premsa del Portal de la Generalitat de la Comunitat Valenciana

L
'Institut Valencià de Conservació, Restauració i 

Investigació restaurarà la tela 'Santa Clara i l'expulsió 

dels sarraïns' del pintor Paolo de Matteis (Piano del 

Cilento, 1662 - Nàpols, 1728) que es troba al monestir de 

la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina.

Aquesta obra forma part d'una sèrie de deu teles del 

pintor napolità que encara es conserva en el lloc originari 

per al qual va ser pintat, de manera que es converteix en 

una de les escasses mostres de pintura decorativa barroca 

italiana de finals del segle XVII del nostre territori, i fins i tot 

de la resta del país, que es conserva en el seu lloc d'origen.

El quadre, les dimensions del qual són 350 x 350 

centímetres, serà traslladat a la seu de l'IVCR+I. L'alcaldessa 

de Cocentaina, Mireia Estepa, ha lliurat l'obra a la 

subdirectora de l'IVCR+I, Gemma Contreras.

La tela de 'Santa Clara i l'expulsió dels sarraïns' representa 

el passatge biogràfic de la santa esdevingut en 1241, quan 

els sarraïns arribats de Nocera van voler saquejar el convent 

en el qual es trobava.

La santa va anar a l'encontre amb el Santíssim Sagrament 

en una custòdia seguida per la resta de les monges del 

convent i miraculosament els van fer fugir. Aquest passatge 

de la vida de santa Clara va servir per a definir la iconografia 

de la santa, que habitualment és representada amb una 

custòdia a la mà.

L'estat general de conservació que presenta l'obra és d'un 

nivell degradatiu important. El suport presenta multitud 

d'encongiments i deformacions en el pla i en l'estrat pictòric 
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s'evidencien pèrdues xicotetes que afecten, en alguns casos, 

la pel·lícula pictòrica, i en uns altres, l'estrat de preparació i la 

pel·lícula pictòrica, de manera que deixen a la vista el suport 

tèxtil. A més, hi ha un vernís dens que està emmascarant 

el cromatisme original de l'obra.

La restauració que es realitzarà en l'obra quedarà marcada 

per diferents processos d'intervenció. Prèviament a aquesta 

restauració es duran a terme una sèrie d'estudis científics 

que serviran com a suport per a una restauració correcta.

En primer lloc, es corregiran les deformacions i 

encongiments del suport, i s'avaluarà si és necessària una 

consolidació, generalitzada o puntual, de l'estrat pictòric. 

S'intervindrà el suport, amb empelts, sutures, etc., i 

qualsevol altra qüestió que es valore necessària, després 

dels primers tractaments que s'hagen efectuat al suport.

A continuació, es retirarà la protecció de l'estrat pictòric 

per a procedir amb els assajos de solubilitat de pigments i 

aglutinants, per a, d'aquesta manera, valorar els paràmetres 

de dissolvents que cal utilitzar en l'eliminació de depòsits de 

brutícia, repintades i vernissos en la pel·lícula pictòrica. Una 

vegada determinats aquests paràmetres es durà a terme el 

procés de neteja.

Conclosa la neteja, es procedirà amb el tibament de 

l'obra en un nou bastidor de característiques similars als 

bastidors que es van utilitzar en les altres obres del conjunt ja 

restaurades. L'última fase és la de l'estucament de llacunes 

i reintegració cromàtica.

Aquestes intervencions han estat possible gràcies a la 

implicació de l’Ajuntament de Cocentaina, així com la 

complicitat i bon fer de l’IVCR+i, i la Comissió del V Centenari.

Bar Raspa

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

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

Avenida
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

Banc de Terres Agrícoles

El Banc de Terres de Cocentaina és una iniciativa 

Municipal, amb la que s'intenta pal·liar l'abandó de les 

parcel·les rústiques i al mateix temps intentar donar solució a 

la creixent problemàtica agroambiental derivada de l'abandó 

dels camps, com ara la proliferació de plagues, rosegadors, 

erosió del sòl, degradació paisatgística, així com el no 

menys important risc d'incendi, contribuint d'esta manera 

al manteniment del paisatge agrari del terme municipal.

La creació d'este Banc de Terres pretén incentivar als 

propietaris de parcel·les abandonades a la seua posada en 

cultiu a través de terceres persones, la qual cosa, a mig i a 

llarg termini, redundaria en una disminució dels problemes 

agroambientals anteriorment descrits .

Per a més informació, sol·licitud d'impresos d'alta en 

el banc de terra o sol·licitud de consulta de titulars de les 

parcel·les incloses en el banc de terres, pot dirigir-se al SIC- 

l'Ajuntament o bé cridant al telèfon 965590051

A Juliol

Consells per a l'estiu:

L'aigua un recurs fonamental per a la vida tal com la 

coneixem: dues terceres parts de la Terra són aigua, i el 70 

% dels nostres cossos és aigua. No obstant això, és el recurs 

més amenaçat en el món. Et presentem uns consells per a 

estalviar aigua en activitats diàries. Recorda que un xicotet 

canvi per a tu suposa un gran benefici per al planeta.

Pots començar ara mateix. No importa si ho fas a casa, 

en el treball o durant les vacances. Com?

1. No utilitzes llavadores ni rentavaixelles a mitja càrrega. Si 

estàs pensant a comprar algun d'aquests electrodomèstics, 

assegura't que tinguen l'etiqueta d'eficiència A, que és la 

que garanteix un 50 % de l'estalvi d'aigua i electricitat.

2. Usa aixetes monocomandament. El degoteig de les 

aixetes és un dels enemics més habituals de l'estalvi d'aigua. 

Controla-ho amb aixetes monocomandament o amb aquells 

dissenyats especialment per a tal fi. Un problema de les 

aixetes monocomandament és que si s'obrin a la meitat, 

entre la calenta i la freda, gasten aigua calenta, encara que 

no arribe a eixir calenta.

3. La dutxa abans que el bany. Si segueixes aquesta 

recomanació, al final de l'any pots estalviar fins a 30.000 

litres d'aigua. A més, en dutxar-te pots usar capçals de baix 

consum; altres persones són partidàries de posar un llibrell 

per a recollir l'aigua mentre aquesta es calfa.

4. Si tens plantes, procura que siguen autòctones. Les 

plantes que ja estan habituades al mitjà no necessiten ser 

regades amb assiduïtat. A més, rega-les a primera hora del 

matí o a última de la vesprada.

5. No llaves el cotxe a casa; porta-ho a un rentador de 

cotxes. Aquests llocs estan condicionats per a l'estalvi de 

l'aigua. En cas que no pugues, adapta les teues mànegues 

perquè dosen la quantitat d'aigua.

6. Instal·la cisternes amb doble descàrrega. Es calcula 

que es poden estalviar almenys 6 litres d'aigua en cada 

descàrrega. Si no pots instal·lar-ho, introdueix una botella 

de plàstic en la cisterna; el volum que ocupa la botella serà 

la quantitat d'aigua que estalvies en cada descàrrega.

7. Compra només productes indispensables. Tingues en 

compte que en comprar més articles estàs impulsant la 

fabricació de nous, alguna cosa que per a les empreses 

suposa, entre altres coses, consum d'aigua i energia. En 

canvi, si optes per un consum responsable, contribuiràs a 

frenar la superproducció.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”



Ens pots trobar en:

27Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut

Revista El Comtat juliol 2020

ESTIU JOVE 2020
CURS ANGLÉS PREPARACIÓ B1

Del 6 al 17 de juliol (de dilluns a divendres) de 16 a 20 h

Curs online i gratuït (col·labora Diputació d'Alacant). Places limitades 

amb inscripció prèvia a la Casa de la Joventut

CINEMA ESTIU AL PALAU

Dimecres 15 juliol a les 22 h: "Como entrenar a tu dragón 3"

Aforament limitat. Cal arreplegar abans entrada gratuïta a la Casa de 

la Joventut

EUGENI ALEMANY AMB "EN PERSONA GUANYE"

Dissabte 18 de juliol a les 22 h al Palau Comtal

Aforament limitat. Venda d'entrades a la Casa de la Joventut: 5 €

CINEMA ESTIU AL 

PALAU

Dimecres 22 juliol 

a les 22 h: "Men in 

Black International"

Aforament limitat. 

C a l  a r r e p l e g a r 

a b a n s  e n t r a d a 

gratuïta a la Casa 

de la Joventut

ESCAPE ROOM

Divendres 24 de juliol des de les 18 h (diferents sessions).

Inscripció prèvia gratuïta a la Casa de la Joventut. Places limitades.

CURS EDUCADOR/A MENJADOR ESCOLAR

Del 27 al 31 de juliol (de dilluns a divendres de 10 a 13 h).

Curs presencial amb places limitades. Inscripció prèvia a la Casa de la 

Joventut: 30 €

CINEMA ESTIU AL PALAU

Dimecres 29 juliol a les 22 h: "Pokemon: Detective Pikachu"

Aforament limitat. Cal arreplegar abans entrada gratuïta a la Casa de la 

Joventut

CURS MONITOR/A TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL

Titulació expedida per la Generalitat Valenciana. Aquest curs capacita per a treballar amb joves i xiquets en activitats d'oci 

educatiu. La fase teòrica (150 h) es realitzarà presencialment a la Casa de la Joventut del 31 d'agost al 5 de setembre 

(dilluns a dissabte) en horari de matí i vesprada. Posteriorment es realitzaran classes tres caps de setmana de setembre 

(dissabte matí i vesprada i diumenge matí) i una part online de 30 h. Finalitzada la fase teòrica cal realitzar unes pràctiques 

(160 h). Preu del curs: 195 €. Places limitades.

BEQUES 2020

Com altres anys al mes de setembre et facilitarem la tramitació de la teua beca per a estudis postobligatoris (universitat, 

fp, batxillerat…). Demana'ns cita al mes de setembre a la web www.cocentaina.es o al 965592795.
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Departament jurídic de Serveis Socials
Rafael Escrivá Victorio

Assessor jurídic, Servieis Socials

En aquesta ocasió, els oferim la informació relativa a la 

Renda Mínima o Ingrés Mínim Vital (IMV) que es recull 

en el Reial Decret Llei 20/2020, de 29 de maig, dictat pel 

Govern d'Espanya: 

La Renda Mínima o IMV és una prestació econòmica 

mensual no contributiva de la SEGURETAT SOCIAL, que 

garanteix un nivell mínim de renda a persones que viuen 

soles o estan integrades en una unitat de convivència i 

manquen de recursos econòmics per a cobrir les seues 

necessitats bàsiques i té per objectiu la inclusió social i 

laboral de les persones beneficiàries.

Són REQUISITS bàsics per a la concessió, llevat d’algunes 

excepcions, els següents:

-Tenir residència legal, continuada i ininterrompuda a 

Espanya, durant, almenys l’any anterior a presentar la 

sol·licitud.

-Tenir més de 23 anys (llevat que tinga algun menor al 

seu càrrec) i menys de 65 anys.

-Complir les condicions de vulnerabilitat econòmica que 

estableixen els requisits relatius a la renda i patrimoni.

-Per a les persones que visquen soles, s’exigeix haver 

viscut de forma independent durant almenys els tres anys 

previs a la sol·licitud i un any d’independència econòmica.

-Haver sol·licitat pensions i prestacions a les quals puga 

tenir dret (excepte salaris socials, rendes mínimes d’inserció 

i ajudes anàlogues d’assistència social concedides per les 

comunitats autònomes).

-Estar inscrits o inscrites com a demandants de treball 

(persones majors d’edat o menors emancipats, si no estan 

treballant).

La QUANTIA MENSUAL DE LA RENDA MÍNIMA O IMV serà la 

diferència entre la renda garantida que corresponga en cada 

cas (establida prenent com a referència la quantia anual  

de les Pensions No Contributives i diferent en  funció del 

nombre de persones i menors que conviuen) i el conjunt de 

rendes i ingressos de la unitat de convivència. 

La prestació podrà variar entre els 462 euros i els 1.015 

euros al mes.

DURACIÓ. El dret  a la prestació es mantindrà mentrestant 

subsistisquen els motius que van donar lloc a  la concessió 

i es complisquen els requisits i les obligacions previstes en 

la llei.

El TERMINI PER A SOL·lICITAR   la Renda Mínima o IMV 

es va iniciar el passat 15 de juny de 2020 (les sol·licituds 

presentades entre el 15 de juny i el 15 de setembre tindran 

efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020, si són 

aprovades i sempre que els requisits es complisquen en 

aquesta data).

La Renda Mínima o IMV se sol·licita de manera telemàtica 

en la Seu electrònica de l'Institut Nacional de la Seguretat 

Social (INSS). Si no té certificat electrònic o contrasenya 

cl@ve per a identificar-se pot usar el Servei Ingrés Mínim 

Vital sense certificat.

Es pot obtenir més informació de la manera següent:

TELÈFON GRATUÏT D'INFORMACIÓ RENDA MÍNIMA O IMV de 

9.00 a 14.30 H: 900 20 22 22        

INFORMACIÓ GENERAL IMV O RENDA MÍNIMA:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/

trabajadores/prestacionespensionestrabajadores/6585

0d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

PREGUNTES FREQÜENTS:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/

faq/48581/42b9f3e8-8eea-4106-864e-2b5bdad27269

SIMULADOR RENDA MÍNIMA O IMV:

https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/

simulador
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Afama en la fase III de desescalada

A
FAMA Cocentaina en aquesta fase segueix oferint 

suport de forma telefònica a les famílies i està treballant 

de manera activa per donar resposta a les seues 

necessitats.

Tanmateix, ens complau comunicar-vos que d’acord amb 

la resolució de 29 de maig de 2020 de la Vicepresidència 

i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, s’estableix el 

pla de transició a la nova normalitat en el context de crisi 

sanitària ocasionada per la Covid-19, el que comporta 

l’autorització d’obertura dels centres. Per tal de poder 

reprendre les activitats d’AFAMA amb garanties de seguretat 

per a usuaris/es, familiars i professionals, estem elaborant 

amb coordinació amb el Centre Respir Municipal la 

documentació requerida per la Conselleria.

Per altra banda, ens agradaria informar-vos que AFAMA 

va ser seleccionada aquest any com a col·laboradora en 

les enquestes del Institut Nacional d’Estadística. Davant 

l’estat d’alarma per emergència sanitaria, ens han demanat 

informació estadística que els permeta quantificar la 

situación expecional d’Espanya i que puguen pendre les 

decisions adequades en aquests moments tan complicats. 

En definitiva, aquesta nova etapa no resultarà fàcil, 

però estem segurs que amb el suport i col·laboració de 

l’Administració, CEAFA, FEVAFA, el Centre Respir Municipal, 

l’Ajuntament de Cocentaina i la Comunitat Religiosa de les 

Germanes Trinitaries eixirem endavant. 

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

D
esprés del confinament i la desescalada, tornar a la 

nova normalitat.

No hi ha dubte que el COVID - 19 ,suposarà un 

abans i un després. Però en els ancians, en persones 

amb patologies, en Residències geriàtriques i Centres 

de discapacitats, cal tindre una atenció especial, pel 

susceptibles que són i podrien tornar a contraure la infecció.

Tots en general , hem de continuar mantenint les normes 

generals per a evitar els contagis ( protecció de màscara, 

neteja de mans, distància social i aforament ) en totes les 

relacions socials que tinguem.

El Coronavirus canviarà radicalment aspectes en les 

nostres vides. Un retorn a la normalitat com era la vida a 

principis de 2020 aquesta molt lluny.

Serem dependents de la tecnologia per llarg temps, hi 

haurà un gran canvi cultural per a treballar amb eines i útils 

des de casa. Hauran més classes virtuals per a l'educació a 

distància. Variacions en el transport públic, menor trànsit aeri 

amb menys vols. Ja s'ha vist que per a aconseguir un planeta 

més net i més natural, hem d'aconseguir energia verda, ja 

s'han vist els beneficis de l'epidèmia en el medi ambient, 

a causa de la disminució de nivells de diòxid carboni en 

el confinament. A l'espera que els grans països donen el 

seu consentiment. El futur de l'esport es veu molt diferent, 

els esportistes rebran corts salarials i veurem com acaben 

els esdeveniments esportius. L'art haurà de reinventar-se, 

limitant els equips tècnics, els interpretes i els aforaments. 

Canviaran els nostres vincles socials, les dificultats 

econòmiques posaran pressió a les nostres relacions. 

Necessitarà reforços el sector d'assistència, és moment de 

valorar el sector de cures després de tot l'esdevingut. En 

el comerç es deixarà de comprar com fins ara, a causa de 

la precarietat econòmica. I a nivell internacional els països 

s'esforçaran encara més per a atraure a clients estrangers 

intensificant la competència.

En general la pandèmia no va eliminar les tensions 

globals del nostre planeta.
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La solidaritat dels amics d’ UnRetoParaUnaCausa2 i el 
col·legi Santa Ana posa el punt de partida de la tornada 
a la nova normalitat del Projecte SOMRIURES

U
nes setmanes abans de decretar-se l’estat d’alarma 

vam estar al "1r SPRINT TRAIL SOLIDARI+ECO 

MARXA" organitzat pel col·legi Santa Ana d'Alcoi i SR 

Sport & Training, en favor del PROJECTE. 

NP Somriures

Va ser una genial iniciativa que va combinar moltes 

vessants: escola, famílies, esport, medi ambient, diversitat 

funcional, solidaritat, integració, etc. Aquesta és una d’eixes 

activitats que et deixen un bon sabor de boca, per la gran 

qualitat humana de les persones que la van fer possible, per 

l’excel·lent organització, que va estar a càrrec de la comunitat 

educativa i dels nostres amics d’UnRetoParaUnaCausa2 i 

perquè és dels projectes que ens fan adonar-nos-en quan 

important és l’actitud i les ganes de les persones quan es vol 

aconseguir alguna cosa. I és que no és la primera vegada que 

Saúl Ramírez, José Rico, Rubén Colomina, Zeus López, Julio 

Abad i Jaume Belda corren i organitzen curses solidàries 

en favor nostre, i compte... perquè anuncien que no serà 

l’última! A tots ells, a les persones que es van inscriure 

a la cursa i a les empreses col·laboradores sols podem 

donar-los les gràcies per tot el que fan, de forma altruista i 

desinteressada, per les nostres famílies. 

Una vegada conclosa esta etapa tan dura de confinament, 

com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19, 

dijous passat ens trobarem al pati del col·legi Santa Ana 

d’Alcoi, per fer-nos l’entrega simbòlica de la recaptació 

d’eixe dia, una representació de la Junta de pares i mares 

de l’associació, del professorat del centre i els amics del 

Repte.  Per precaució, a l’acte no van poder assistir, com 

sol ser habitual, els nostres fills i les nostres filles. 

En aquests moments, l’associació estem tornant a 

reprendre els assumptes que vam haver d’ajornar a meitat 

del mes de març. I és que nosaltres som part d’eixos 

col·lectius de la població més vulnerables, ja ho érem abans 

del virus, s’ha demostrat en temps de confinament i també 

ho som ara. I, malgrat que la vida post Covid comença a 

obrir-se camí entre la nova normalitat, nosaltres seguim 

amb cautela però amb ganes d’aconseguir tot allò que vam 

haver de deixar de banda, per cuidar-nos i cuidar dels qui 

més ens necessitaven en eixos moments. 

En este sentit, el dimarts, 30 de juny van tindre una 

reunió telemàtica amb el Director General d’Infraestructures, 

Enric Juan Alcocer, de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 

Inclusives de la GV, per parlar sobre el futur de la casa de 

Benimarfull que l’ajuntament ja ens va mostrar la intenció 

de cedir-la per ubicar un possible centre per als joves de 

la comarca amb diversitat funcional. En esta reunió, també 

estaven Carlos Montava, alcalde de Benimarfull i Arnaldo 

Dueñas, gerent de la Mancomunitat de L’Alcoià-El Comtat, 

qui ens està ajudant per fer realitat aquest projecte.
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El Ye Faky torna als entrenaments per preparar el partit 
d’ascens

C
om hem avançat als mitjans de comunicació local, 

el Ye Faky es va proclamar campió del Grup XV de 

la Tercera Divisió de futbet sala espanyol i aleshores, 

segons va decidir la Federació de futbol, es jugarà un únic 

partit per tal de pujar de categoria.

La gesta del ye Faky és històrica a Cocentaina. Han dut 

una temporada exemplar, sent l’únic equip invicte d’àmbit 

nacional.

Doncs bé, serà el 18 de juliol i a porta tancada, quan 

el Ye Faky jugue eixe play off d’ascens. Resulta curiós 

que siga un únic encontre, ja que si el pergueren, seria el 

primer i únic partit que el Ye Faky hauria perdut en tota la 

temporada, esperem que no i que en la revista d’agost, la 

portada esportiva ens parle de què tenim un equip de futbet 

sala en la segona divisió B nacional.

Però anem per parts. Al ser categories superiors, tots els 

jugadors del Ye Faky així com el cos tècnic van haver de fer-

se les proves de la Covid, amb la bona nova de què tots els 

jugadors i integrants del cos tècnic del primer equip donaren 

negatiu en Covid19 en el test realitzat en les instal·lacions 

de la Federació de Futbol d’Alacant. Amb tot, dies abans del 

partit, s’hauran de tornar a desplaçar a Alacant per repetir 

el test (igualment ho faran els integrants de l’Albatera, equip 

rival en el duel d’ascens).

Amb forces i ganes van començar el dilluns 22 els 

entrenaments, al pavelló, a porta tancada i seguint sempre 

les recomanacions de la Federació, uns entrenaments que 

l’equip contestà agafa amb ganes i il·lusió preparant eixe 

encontre on tot es decidirà a un partit que es jugarà a casa 

nostra.

Tot i que el partit serà a porta tancada, des de la regidoria 

d’esports s’han posat en marxa diferents iniciatives per 

tal que l’encontre puga ser seguit almenys, a les xarxes 

socials. Recordem que el Ye Faky és un equip jove, humil 

i que compta amb un gran nombre de seguidors. Ràdio 

Cocentaina també estarà ahí, perquè creiem en ells i perquè 

guanyen o perguen, el Ye Faky és un campió que ha signat 

en or en la pàgina esportiva de Cocentaina. Enhorabona 

equip i a per totes!!!!
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El CD Contestano perfila la temporada 2020-2021

L
’engranatge roget no ha deixat de funcionar i a hores 

d’ara, l’equip directiu, ja està treballant en la temporada 

vinent, centrant-se en el primer equip. Així doncs, la 

directiva ha tornat a confiar en el mateix cos tècnic de la 

temporada passada: Javi Montava (entrenador), Mikel Moltó 

(preparador físic), Montse Pérez (fisioterapeuta), Juan 

Casanova (delegat de camp) i José Vilaplana (encarregat 

de material). 

Tanmateix, gran part del planter seguirà en aquest projecte 

que els permeta l’ascens de categoria, els capitans rogets 

i noms com Pablo Cremades, Quico Mengual, Adri Lucas, 

Jimmy Serrano, Mauro Alcaide, Sergio i Isra Calafat seguiran 

vestint de roget, mentre que Ivan Valles i Diego Vicedo 

tornaran aquesta temporada a militar en el primer equip 

del Contestano.

A causa de les normes d’aquesta pandèmia, la directiva 

del club presidida per Laura Blanes, no han pogut fer una 

reunió presencial dels socis per informar-los de l’estat 

econòmic del club, amb tot, sí que s’ha enviat un informe 

als socis per tal que estiguen assabentats, a l’espera del 

mes de setembre, per poder realitzar l’assemblea de manera 

presencial (segons com estiga l’actualitat de la Covid).

La bona gestió ha fet que el club vaja recuperant-se 

econòmicament, fent possible que arranquen amb al voltant 

de 6.000 o 7.000 € positius. Assenyala la part econòmica del 

club que “vam tindre un pressupost molt elevat la passada 

campanya, i enguany per la situacio econòmica provocada 

per la covid s’ha reduït al voltant d'un 30%. L’escola segueix 

sent independent amb pressupostos distints.”

Un altre dels objectius que la nova directiva es va marcar 

per a aquesta temporada va ser la presència del club en 

la societat contestana “pensem que hem tingut una bona 

presència en l’àmbit de la localitat: hem tingut un stand a 

la Fira, vam llegir i fer el manifest del 9 d’octubre i no ens 

volem oblidar de la campanya de solidaritat (mascaretes 

covid) amb la recaptació de la qual arranquem el projecte 

#sentimentroget: educació amb l’escola, obra social”, deia 

Laura Blanes, presidenta del club. 

Per altra banda, el Contestano ha signat un conveni 

de col·laboració amb el Ye Faky. El passat 10 de juny, 

ambdues escoles es fusionaven en un mateix projecte “es 

tracta d’unir forces en el foment de l’esport, i del baló a 

Cocentaina. Enguany treballaran les dues escoles de la mà, 

amb coordinació d’horaris, activitats comuns, funcionament 

i metodologies de treball similars. En aquest cas, l’escola de 

futbol sala contestà, durà el nom de Juanvi Jordá Sanchis. 

També es vol fomentar els valors més importants dels 

menuts en les dues escoles, la de futbol (que recordem du 

el nom de Rafael Blanes, el Siso) i futbet sala i relacionar-les 

amb activitats per fomentar la igualtat (amb discapacitats), 

participació en la cultura local, i apertura de la imatge 

del club, no sols per a temes esportius. Aquest projecte 

s’engloba sota el nom de #sentimentroget”, afegia Gustavo 

Baena, director general del club.
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El CPA Cocentaina reprén els seus entrenaments presencials

D
esprés d´onze setmanes de paralització, el dimarts 9 de 

juny els patinadors i patinadores del CPA Cocentaina 

han représ les sessions presencials els quals havien 

sigut aturats a causa de la pandèmia Covid-19.

Les sessions s'han représ en sessions d´un màxim de 

10 patinadors i respectant totes les normes d´higiene i 

distanciament pròpies de la Fase 2.

Tant les entrenadores com els patinadors, han de fer ús 

de les mascaretes i calçat adequat per accedir a l´interior de 

les instal·lacions i també han d´utilitzar material desinfectant 

com gels, tovalles i botelles d´aigua personal.

Per altra banda, el CPA ens informa que ja estan obertes 

les inscripcions per l’escola de patinatge artístic del CPA 

COCENTAINA curs 2020/21en les modalitats d'iniciació, 

nivells, territorials i show.

Les places són limitades i es respectarà l’ordre de 

sol·licitud. Més informació en els següents enllaços: 

cpacocentaina@gmail.com

Whatsapp: 651738193.

Rafa Valls, tot a punt per a començar a rodar

E
n aquestes pàgines de la revista Cocentaina. El Comtat, 

volem compartir les paraules del ciclista professional 

Rafa Valls. Es tracta d’una entrevista realitzada a la 

revista virtual Biciciclismo.

El contestà del Bahrain McLaren, Rafa Valls, als seus 33 

anys, s'enfronta a una temporada molt important, la primera 

amb el seu nou equip, després del seu pas de dos anys pel 

Movistar Team. Es troba bé després del llarg confinament: 

“Ara bé, entrenant i posant-me a punt per a l'1 d'agost, que 

ja queda menys”,

“En principi faré Occitània (FRA/2.1 de l'1 al 4 d'agost) 

i Dauphiné (FRA/2.UWT del 12 a 16 d'agost) i després 

estic en la preselecció del Tour de França i si fora així o 

no canviaria el calendari de després”, explica el ciclista de 

Cocentaina. “M'agradaria començar bé a Occitània i després 

Dauphiné és una carrera que m'agrada i crec que l'equip 

decidirà una mica l'equip del Tour, així que m'agradaria 

començar bé”.

“Farem una concentració del 8 al 25 de juliol a Andorra i 

supose que conforme vaja anant aniran prenent decisions”, 

continua Valls.

No està gens fàcil anar al Tour per a lluitar per guanyar-

ho amb Mikel Landa en un equip en el qual hi ha quatre 

espanyols (Valls, Landa, Pello Bilbao, García Cortina), tots 

amb possibilitats d'estar, i en el qual, per exemple, es pot 

quedar fora el mateix Mark Cavendish. “Tinc esperances 

d'estar. Si estic en la preselecció puc anar i m'agradaria 

anar. És un Tour dur que crec que se li pot donar bé a Mikel 

i m'agradaria ser allí per a ajudar-ho”, comenta l'alacantí que 

creu que li puc aportar a l'alabés: “Confiança. Espere estar 

en un bon nivell a la muntanya per a poder ajudar-ho ací”.

Rafa Valls està en la seua 12a temporada professional i 

és un home d'experiència després del seu pas per Burgos, 

Footon-Servetto i Geox, Vacansoleil, Lampre-Merida, Lotto 

Soudal i Movistar i se suposa que Bahrain McLaren li ha 

fitxat per a estar al costat del líder a la muntanya: “Exacte. 

Tinc l'experiència. Encara que no haja pogut córrer moltes 

grans voltes, sí que he corregut unes quantes i una mica 

d'experiència sí que tinc”.

Encara es continuen plantejant alguns dubtes en diferents 

països sobre la volta a les carreres. A Itàlia no acaben de 

posar-se d'acord les autoritats esportives, les sanitàries i el 

Govern; la Volta a Portugal ha sigut ajornada després d'un 

rebrot important en la zona de Lisboa i la negativa d'algunes 

ciutats al fet que la carrera passe pels seus carrers… però 

Rafa és positiu en aqueix tema: “Jo crec que sí que es 

correrà. A l'agost es començarà la temporada ciclista. Una 

altra cosa és que hi haguera un brot o algun positiu dins de 

l'escamot que no sé com s'actuaria, o que en determinats 

països la situació empitjore i no sabem com s'actuarà, però 

a l'agost, segur que comencem”.

Esperem i encreuem els dits perquè Rafa Valls puga estar 

al cent per cent, demostrant la seua valua sobre dues rodes 

i amb l’esperança que la covid-19 no trunque més carreres.
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Reserva d’instal·lacions municipals al poliesportiu de 
Cocentaina

L
a situació excepcional que estem vivint amb motiu 

de la pandèmia provocada pel COVID-19, fa que 

hàgem d'anar adaptant-nos contínuament a les noves 

circumstàncies i a les característiques de cada moment.

En aquesta "Nova Normalitat" seguim complint amb les 

normes de funcionament que minimitzen el risc de contagi 

per als usuaris i treballadors, seguint sempre les instruccions 

de les autoritats sanitàries.

L'accés i ús del Poliesportiu queda de la següent manera 

a partir del dia 22 de juny de 2020:

RESERVA D’INSTAL·lACIONS

El Poliesportiu Municipal romandrà tancat a l’accés lliure.

Les instal·lacions que es poden utilitzar, sempre amb CITA 

PRÈVIA, són:

oPista

oSala d'Escacs

oGimnàs

oSala de Taekwondo

Per a reservar amb CITA PRÈVIA:

de 10.00h a 13.00h i de 17:00h a 20:00h.

esportives), sense contacte físic. Consultar taula 

d'instal·lacions.

requerisquen la presència d'un acompanyant.

disponibles sota reserva prèvia per a entitats esportives. 

WC’s oberts.

la seua pròpia botella d'aigua.

instal·lacions.

amb els altres usuaris i amb els operaris del Poliesportiu.
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Funcionament i taxes piscina 2020

D
egut a la crisi derivada per la pandèmia del COVID-19 

s’està treballant des de l’ajuntament de Cocentaina i la 

regidoria d’esports, per a poder iniciar la temporada de 

piscina 2020 el més prompte possible, complint amb totes 

les mesures necessàries per adaptar la instal·lació i poder 

garantir la seguretat dels usuaris i els treballadors. 

Podrem gaudir de la piscina municipal els mesos de juliol, 

i agost, fins el 6 de setembre. L'horari d’ús de la piscina 

tindrà 4 franges horàries (4 torns), tenint 30’ la piscina buida 

de gent entre una franja i l’altra per a realitzar protocol de 

neteja i desinfecció. Sempre la reserva del torn de bany es 

realitzarà Online amb la corresponent CITA PRÈVIA: 10:00 

a 12:00 (Franja horària sols per a jubilats), 12:30 a 14:30, 

15:00 a 17:00, 17:30 a 20:00. 

L’aforament serà de 117 usuaris per torn, tindrem al dia 

un màxim de 468 usuaris. Hi hauran 9 zones d’espai comú 

dins del recinte de la piscina, i les diferents 9 zones tindran 

un aforament específic, sempre complint les mesures de 

distanciament social (mín.2 metres). S’afavorirà la rotació 

en quant a l’ús de la piscina per part dels usuaris per a que 

tots tinguen les mateixes possibilitats de banyar-se. Tots 

els usuaris d’aquesta temporada 2020 tindran carnet. Sols 

realitzaran la reserva Online els que tinguen carnet, i en el 

moment d’accedir a la piscina passaran la targeta (carnet) pel 

lector per a tindre monitorat en tot moment el control d’accés. 

No tindrem entrades d’un dia. No tindrem abonaments 

de 5 entrades. 

Per a tramitar els carnets, els atendrem en l’oficina del 

pavelló del poliesportiu municipal. El funcionament respecte 

als torns d’accés i de bany, i l’aforament del recinte i els 

diferents espais, podran variar en funció de l’evolució de 

les restriccions i de la demanda i l’evolució de l’accés per 

part dels usuaris.

 L’ordenança reguladora de la taxa pel servei de piscina 

sofreix una modificació en quant a les limitacions que 

experimenta el servei prestat, pel que s’interpreta una 

modificació d’aquesta ordenança limitant també així la taxa 

i quedant aquest de la següent manera:
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L’Esport escolar a Cocentaina
José Fausto Castillo Jover

D
esprés de posar en marxa el futbol sala de majors a 

Cocentaina, no vam tardar molts anys a organitzar 

l’esport als col·legis, ja que veiem que els xiquets sols 

tenien educació física i feia falta esports.

Van ser els mestres Fernando Díaz del Bosco, Manolo 

Aura del Real Blanc i José Luís Pascual del Convent, qui 

van començar primer formant equips als seus col·legis, 

ensenyant els xiquets, fent d’entrenadors i després de màxims 

responsables. Jo com tenia els fills al Convent vaig ajudar al 

mestre fen d’entrenador, àrbitre i ensenyant als xiquets en 

el que podia i sabia. Primer a José Luís Pascual  i després 

quan el va rellevar Àlvaro Pérez. Els entrenaments els feiem 

en els col·legis i aprofitàvem els dissabtes al matí que estava 

buit el Poliesportiu, per jugar partits entre tots els col·legis.

Seguidament vam fer una lliga local, agrupa’n els xiquets. 

Cada dos cursos, una categoria. Després vam organitzar 

les primeres XIII Hores Esportives Escolars,  on també  van 

participar altres esports com bàsquet, tenis, i algun partit de 

futbol de xiquets majors. Nosaltres els del futbol sala vam 

convidar a col·legis d’Alcoi, Muro i algun poble del voltant, ja 

que era la festa esportiva dels xiquets i volíem que jugaren 

contra altres equips perquè en la lliga local sempre jugaven 

contra aquests mateixos, així s’ensenyarien més. Les XIII 

Hores eren per als mestres i ajudants un dia molt intens, 

ja que des del matí fins a la nit estàvem totalment ocupats. 

Setmanes abans ho preparàvem tot perquè no faltara res.

Eixe dia moltes mares de xiquets dels tres col·legis al matí 

anaven  a la carnisseria de Marita a preparar entrepans 

per a donar dinar a tots els xiquets que participaven. Allí 

amb bon ambient ho passaven molt bé. Tenien una taula 

gran, on unes dones partien els entrepans, altres posaven 

el companatge, altres l’oli, i finalment els empaquetaven. 

L’últim any que va anar la meua dona en van fer més de 

nou-cents, però anys després, sé que van ser més de 

mil dos-cents. Pels mestres, organitzadors, entrenadors i 

àrbitres, Rafael Ronda ens feia una paella gran i després una 

poma. Totes les despeses anaven a càrrec de l’Ajuntament.

Érem com una família. Jo arbitrava i feia d’entrenador 

i algun any a més a més em vaig encarregar de tota 

l’organització dels partits del futbol sala. Vaig fer molta 

amistat en tots els mestres i entrenadors dels equips que 

venien de fora a jugar. En els anys que han passat encara en 

molts d’ells guarde bon record i quan ens veiem recordem 

aquells temps, i és que ensenyant els xiquets, és divertíem.

En la fotografia era l’equip “Aguila Dorada” del Convent. 

Estem d’esquerra a dreta i de baix cap dalt: José Castillo 

(el meu fill), Manolo Blasco, Pablo Soler, Gabri Llorens, Javi 

Company, jo l’entrenador José Fausto Castillo, Vicente Ferri, 

Hipólito Pascual, Juanjo Sainz, i Francisco Javier Cantó. 

Falten Quico Sancho que jugava de porter, i Fernando 

Santamaria que no van vindre eixe dia. Els xiquets tenien al 

voltant de vuit anys i eren tots del mateix curs. Crec que va 

ser el primer any que jugaven i com anècdota, en un partit 

que vam perdre per díhuit a zero, jo els vaig manar que 

anaren a donar la mà als contraris igual que ho vaig fer jo. No 

importava el resultat, sols es tractava de començar a jugar i 

divertir-se, però díhuit gols són un resultat escandalós i anar 

a donar la mà als contraris, costava una mica, però ho van fer.

Van passar uns anys, i en les XIII Hores Esportives donàvem 

trofeus als campions de cada categoria. Com tots volien 

guanyar i rebre la copa, hi havia molt interés, exigència, i 

competitivitat. El regidor Fernando Díaz i els mestres van 

decidir eliminar les copes i donar una medalla cada xiquet i 

un record commemoratiu igual a cada col·legi. Crec que va 

ser una decisió encertada. El temps ens ha donat la raó. Any 

rere any, vam incorporar esports com cros, escacs, i algun 

que no recorde, a més a més en una ocasió salt de longitud. 

També un any vam penjar en el Poliesportiu la Bandera 

Olímpica, que ens va deixar el Club Contestà de Tir a l’Arc, 

i feia molt bonic. Ja es poden imaginar la il·lusió que teníem.

Anys després en tots els pobles es feien les XIII Hores 

Esportives, per la qual cosa també ens convidaven a 

nosaltres. Ens tocava agafar el cotxe  carregat de xiquets i 

anar al poble que fóra, sempre amb moltes ganes de què 

s’ho passaren bé.

També van fer un trofeu provincial, on anaven eliminant-se 

per zones i l’equip contestà del Real Blanc va arribar a la 

final, que es va jugar a Alacant. No recorde si van arribar a 

guanyar. Per cert, jugava José Luís Moltó de porter.

En una final de XIII Hores, jugaven un equip contestà 

contra un d’Alcoi i jo d’àrbitre. Al descans estaven empatats 

i van vindre als vestidors pares socarrats perquè volien que 

els ajudara a guanyar. Com és normal, vaig dir que d’això, 

res, que si volien que arbitraren ells. Va vindre el regidor i va 

posar pau i em va demanar que acabara el partit. Van perdre 

els socarrats per molts gols d’avantatge, perquè la veritat és 

que eren millors els alcoians. Un pare va estar uns mesos 

sense parlar-me, però ell mateix, va vindre a disculpar-se, 

i va tornar la nostra amistat. Hem de tindre en compte que 

als xiquets els arbitràvem desinteressadament.

He volgut que vostés coneguen una mica la història dels 

principis de l’esport als col·legis contestans. Durant tots els 

anys que jo vaig estar, vam conéixer a xiquets que després 

han sigut populars en l’esport com José Luís Moltó, i de 

futbolistes com Eduardo Pérez, Natxo Insa, de segona divisió, 

els alcoians Jorge Molina que ara està en primera divisió i Juli 

que ho ha fet en segona. També molts xiquets que després 

van ser jugadors de totes les categories del C.D. Contestano.

Gràcies xicons perquè van ser uns anys molt bonics i 

gratificants per a tots els que gaudíem  amb vosaltres. Primer 

que res intentàvem fer-vos persones educades, i després 

ensenyar-vos tot el que sabíem. Almenys jo guarde molt bon 

record d’aquells anys.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

POLIOL (Satureja alpina)
(Poleo, Té de sierra nevada)

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.

Floració a mitjan mes de juny pel dia de Sant 
Joan, època en què es recol·lecta, encara 
que depén de les pluges de la primavera i la 
temperatura del mes de maig. 

Es cria a bastant altitud, quasi per sobre dels 
1.000 metres, a les serres de Mariola, Aitana 
i Benicadell.

Fa molts anys, en temps dels pastors, quan 
portaven el bestiar a pasturar a aquestes 
altes muntanyes, no deixaven de nomenar i 
lloar aquesta planta de gran valor contra les 
indisposicions del ventre i per a afavorir la 
digestió.

El meu amic Andrés, pastor de Confrides, en 
un matí que vam pujar a la serra d'Aitana, 
quan estàvem descansant a la font de Forata, 
em deia: "Fernando, quan pujava el ganao 
a esta part de la serra, i passàvem alguna 
nit allà a la cova que tenim darrere, l'últim 
que menjaven abans de descansar era una 
miqueta de poliol per a afavorir la digestió del 
menjar que havien fet durant tot el dia. L'únic 
que no es menjaven era el que n'hi havia dins 
dels espinals, perquè es punxaven el morro".

REMEI CASOLÀ:

"Sense poliol no hi ha herbero", aquesta frase 
tan popular me la va dir Paco Campaneta 
esmorzant a la font del Carrascalet, allà pels 
anys 80, i seguidament em diu: "Entra ací, 
davant de l'altra part del barranc, i trobaràs 
unes quantes rametes d'esta planta digestiva, 
i almenys tindrem herbero per a enguany". 
Amb aquestes paraules pròpies del saber 
popular queda clar que el Poliol és una planta 
que ha de figurar com a titular en l'elaboració 
de l'herberet, que durant molts anys han 
realitzat els nostres avantpassats.
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TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD 
EVASIVA

T
omar decisiones es algo normal en el proceso de la vida, 
incluso no tomarlas y esperar que las cosas cambien 
también, expresarnos o callarnos, acción o evitación 

son diferentes opciones que determinan las decisiones que 
tomamos.

Todos somos diferentes y ante el mismo acontecimiento 
respondemos de diferente manera, pero podemos decir 
que hay dos grandes categorías en la forma de manejar las 
dificultades: mediante la acción o mediante la evitación.

Algunas investigaciones destacan que, en las personas 
que usan como estrategia de afrontamiento la huida o la 
evitación, se observa una menor inteligencia emocional, y un 
inadecuado manejo de los problemas. Los datos apuntan a 
que estas personas tienen un mayor pronóstico de estrés y 
depresión a largo plazo.

Seguramente a casi todos nos gustaría hacer frente a los 
conflictos expresando lo que sentimos, con serenidad y 
firmeza, ser asertivos y hablar de lo que nos molesta con los 
demás, pero muchas veces el temor, la duda, la incomodidad 
que nos crea la situación hace que la evitemos y esperemos 
que cambie sola.

No somos conscientes de hasta qué punto, la evitación, es 
una respuesta que nos acompaña con frecuencia, ejemplos 
de ello es cuando estamos tristes y no queremos que nos vean 
o si sentimos que nuestro cuerpo no nos gusta y disminuimos 
nuestra vida social, si nos produce angustia relacionarnos 
con los demás, nos aislamos…y así multitud de situaciones 
más. Por tanto, forma parte de nuestro repertorio conductual.

Se suele hablar de tres tipos de evitación:
1-La evitación conductual: o respuesta de no acción. Es la 

más fácil de identificar porque ante un problema decidimos 
no hacer nada, no afrontarlo y esperar que se resuelva solo.

2-La evitación cognitiva: hace referencia al pensamiento. 
Evitamos reflexionar sobre el asunto que nos preocupa y para 
ello, buscamos vías de escape como ver la televisión, navegar 
por internet, cargarnos de trabajo, etc.

3-La evitación emocional: esta es la menos reconocible 
puesto que intentamos evitar las emociones negativas o 
desagradables que nos provoca el problema y buscamos 
sustitutos para sentirnos mejor o animarnos. Ejemplos de 
ello es recurrir a la comida, al juego, o a cualquier actividad 
que bloquee esas emociones. 

Cuando esta forma de actuar se convierte en costumbre 
y afecta a la vida de la persona, estamos ante un trastorno 
psicológico denominado “Trastorno de la personalidad 
evasiva” o “Trastorno evitativo”. 

El trastorno de personalidad evasiva (según el manual 
que utilizamos los psicólogos, DSM V) suele empezar en 

las primeras etapas de la edad adulta y se diagnostica si la 
persona cumple cuatro o más de las siguientes premisas:

1.Evita las actividades laborales que implican un contacto 
interpersonal significativo por miedo a las críticas, la 
desaprobación o el rechazo.

2.Se muestra poco dispuesta a establecer relación con los 
demás a no ser que esté segura de ser apreciada.

3.Se muestra retraída en las relaciones estrechas porque 
teme que la avergüencen o ridiculicen.

4.Le preocupa ser criticada o rechazada en situaciones 
sociales.

5.Se muestra inhibida en nuevas situaciones interpersonales 
debido al sentimiento de falta de adaptación.

6.Se ve a sí misma como socialmente inepta, con poco 
atractivo personal o inferior a los demás.

7.Se muestra extremadamente reacia a asumir riesgos 
personales o a implicarse en nuevas actividades porque le 
pueden resultar embarazosas.

Como formas de reaccionar ante situaciones estresantes, 
además de la evitación, también está la agresión, la 
irritabilidad, el mal humor, la negación, etc. En todas 
estas formas tan desadaptadas, se pone de manifiesto la 
autodestrucción, la culpa, el miedo y la resignación. Pero, 
evidentemente, también hay otras formas mucho más 
útiles para hacer frente a los problemas como expresar las 
emociones y preocupaciones, relativizar el problema y buscar 
su lado positivo, confiar en la propia capacidad de reacción 
y en caso de no encontrar una salida satisfactoria buscar 
ayuda externa.

Reconocer nuestra forma de actuar ante los problemas nos 
permite poder cambiar lo que no nos sirve por otras formas 
más adecuadas de conducta y, por tanto, mejorar y sentir 
que podemos controlar las situaciones. En cambio, si no lo 
corregimos, cada vez se hace más grande el problema y más 
pequeña la confianza y autoestima. Mantener una actitud 
evitativa en el tiempo puede desembocar en problemas de 
fobia social, aislamiento y soledad.

No afrontar no significa que vaya a desaparecer. El 
problema que no quieres enfrentar, seguirá estando ahí y se 
manifestará de diferentes formas hasta que no tengas más 
remedio que prestarle la atención que requiere. 

Cuanto más rehuimos los problemas, más ocasiones nos da 
la vida para entrenar la habilidad que pensamos no poseer, 
en cambio, si perdemos el miedo a los problemas y pasamos 
a considerarlos como oportunidades, la vida será una gran 
oportunidad. 

“Si huimos del miedo no podemos habituarnos a él, ni 
podemos darle la oportunidad de que se extinga
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COACHING, BIENESTAR A TRAVÉS DE LA 
ALIMENTACIÓN

E
n ese momento en que tu cuerpo te demuestra que 

necesita una mejora de tus hábitos para sentirte mejor, 

ya ha aparecido una necesidad de cambio. En muchas 

ocasiones nos enfrentamos a nuestras propias resistencias 

y límites que al sacar nuestra valentía se desploman en un 

sólo pensamiento.

Es este el momento en el que necesitamos para mejorar 

nuestra salud generar un cambio en nuestras vidas. Cambio 

en toda su dimensión, cambio de rutinas diarias, de 

hábitos de vida, de hábitos alimentarios, de pensamientos 

reactivos,... en global, de acciones, comportamientos y 

pensamientos.

Si nosotros deseamos disfrutar de bienestar pero no 

le ponemos acción, se convierte en una fantasía, por lo 

contrario, cuando nosotros lo deseamos y le añadimos acción 

se convierte en una realidad.

Para crear tu realidad uno de los mejores aliados es el 

coaching, y si quieres mejorar en salud, el coaching en salud 

o coaching nutricional.

El coaching es el método en el que una persona acompaña 

a otra en un proceso de cambio. Este acompañamiento 

va dirigido hacia un objetivo, el que nosotros queremos 

conseguir en cuestión.

Durante el proceso se evaluará cada parte que necesitamos 

implementar y conocer para conseguir el objetivo. 

Necesitamos ser conocedores de dónde partimos, de los 

recursos que necesitamos, de los obstáculos que nos 

podemos encontrar, para cuándo lo queremos conseguir 

y ante todo, necesitamos conocernos a nosotros mismos, 

de forma interna, ser conocedores de nuestros valores, 

fortalezas, habilidades, debilidades... y, de forma externa, 

cuál es nuestra actitud, cómo nos enfrontamos ante los 

problemas, cuál es nuestro grado de compromiso...

Con la ayuda del coaching y la alimentación podemos 

extraer muchísimos conceptos de nosotros mismos que 

no somos conocedores. Detrás de un comportamiento 

específico ante la comida, como por ejemplo, no poder 

dejar nada en el plato, existe una razón por la cual lo 

hacemos, será una creencia limitante, un comportamiento 

iniciado por un mensaje que nos revelaron en la infancia... 

a saber. Muchos son los mensajes que guardamos en una 

caja como si de un baúl de los recuerdos se tratara en 

nuestro subconsciente. Con las herramientas del coaching 

intentamos sacar a flote todos esos recursos que tenemos 

autónomos para sacar todo lo que se esconde en ese baúl.

No es algo misterioso, al contrario, es una disciplina que 

empieza simplemente con una pregunta, ¿para qué quieres 

mejorar en tu vida?.

Con el para qué extraemos lo que queremos disfrutar en 

el futuro y enterramos lo que en el pasado o en el mismo 

presente nos molesta o incomoda.

Cuando lo unimos ese objetivo a mejorar nuestra 

alimentación implica modificar acciones, hábitos, 

comportamientos... una serie de acciones que realizamos de 

manera automática que no somos conscientes en muchas 

ocasiones ni que las realizamos. 

Con ayuda del coaching empezaremos por descubrir cuál 

es el objetivo real, lo puliremos para que sea un objetivo lo 

suficientemente fuerte para generar un compromiso elevado. 

Una vez detallado el objetivo necesitamos ponerle acción 

para que se convierta en algo tangible y no quede en una 

simple ilusión, utilizando la responsabilidad de la mano con 

la constancia y la acción. 

La acciones se detallaran a corto y largo plazo siendo 

revisables cada tres meses. En este punto, debes de ser 

coherente con tu disponibilidad y el cuidado de todos los 

roles de tu vida que necesitan de tu presencia. Recuerda,  

un pequeño paso nos lleva a grandes objetivos. En ocasiones 

he visto decaer grandes objetivos de salud por la sombra 

de la rapidez y la autoexigencia, todo lleva su trabajo y 

para conseguir lo que te propongas te tienes que armar de 

proactividad y paciencia.

Para potenciar la motivación, puedes ayudarte de dos 

puntos, en primer lugar de lo que hemos hablado, tener el 

objetivo bien definido y accionarlo ya que de esta manera 

experimentarás los resultados y encenderás el motor de la 

motivación. En segundo lugar, te ayudará a potenciar los 

resultados el autoconocimento personal, conocer tus valores, 

fortalezas, habilidades, analizar tus comportamientos... es 

el redescubrirte para coger fuerzas y avanzar.

Cada proceso de coaching es diferente y único. Lo que 

sí que te puedo asegurar es la potencia que le puede dar 

a un objetivo cuando en él se aplica la metodología del 

coaching, no se convierte en un proceso, sino en una 

mentoría personalizada en el que le da brillo a todo objetivo. 

Pon fuerza, brillo y acción a cualquier objetivo que mejore 

tu salud.
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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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JULIOL

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 6:17; 14:39

Dissabte i diumenge: 8:55; 14:39

VALÈNCIA-COCENTAINA
Laborables: 11:50; 17:07

Dissabte i diumenge: 11:50; 17:07

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 1- 3- 7- 9- 11- 12- 13- 15- 17- 

21- 23- 25- 26- 27- 29- 31

Dies: 2- 4- 5- 6- 8- 10- 14- 16- 18- 19- 

20- 22- 24- 28- 30

Servei d’Informació a la Ciutadania

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

DURANT ELS MESOS DE JUNY, JULIOL, AGOST I SETEMBRE

 LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS 

DE LES 20:00 H DE LA VESPRADA FINS LES 00:00 H DE LA NIT

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:45; 9:45; 

11:15; 13:15; 16:15; 17:15; 19:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

13:15.

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 8:15; 10:15; 

11:45; 14:15; 16:45; 19:45; 20:15.

Dissabtes i diumenges: 8:45; 14:15

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. Tot 

això es realitza amb l’únic objectiu de no retardar 

el servei establit.

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

Limitat a 30 persones i amb un temps màxim d’una hora en cas d’acumulació de visitants. (Els visitants 

en tot moment atendran les instruccions donades pel personal a càrrec del cementeri i podrà modificar 

l’aforament màxim o la durada de la visita per motius justificats).

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT






