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Editorial juny 2020.

P
er culpa d'aquesta pandèmia, la revista Cocentaina. El Comtat ha estat dos mesos publicada de manera on-line, 

és a dir, en la web de ràdio Cocentaina podem descarregar-nos l’edició d’abril i de maig de 2020. No la vam poder 

publicar en paper a causa del confinament, no es podia repartir, els comerços i establiments estaven tancats… amb 

tot, aquesta casa tenia clar que no anava a tancar les portes i gràcies a la deferència de Gráficas Agulló, vam poder editar 

la revista en la nostra web perquè, de manera digital, les nostres pàgines arreplegaren aquesta actualitat que de sobte, va 

tombar tots els plans que teníem.

Aquesta editorial pretén ser un últim agraïment cap a tots aquells que han lluitat i fet front a aquest virus amb corona i 

número 19. Per descomptat als sanitaris, guerrers en primera línia de batalla, als transportistes i establiments d’alimentació 

que s’han exposat també per a que el menjar no ens falte, a les caixeres i caixers de supermercats, als que netegen per 

tindre cura de la nostra higiene de carrer, a totes aquelles empreses de primera necessitat que han fet front a aquesta 

pandèmia, als sacerdots que han permés que no decaiga la fe en aquestos durs moments, als polítics contestans i de manera 

especial a la seua alcaldessa Mireia Estepa que no ha abaixat la guàrdia; a les forces de seguretat Policia Local, Guàrdia 

Civil, Bombers que han estat vetlant per la nostra seguretat i fins i tot animant-nos amb les seues sirenes…hi ha tant per 

agrair!!! I també a la gent que ha fet cas, que ha sigut responsable. Aquesta responsabilitat ha permés que tinguem tan sols 

20 contagis al nostre poble i que hajam de lamentar la mort de 4 persones a qui tenim present també en aquestes línies.

El confinament ens ha permés descobrir eixa vessant humana, cívica que tots tenim però que de vegades sembla 

amagada pel tràfec del dia a dia. Durant aquestos dies hem redescobert als nostres veïns i veïnes, ens hem trobat amb la 

nostra llar, hem trobat a faltar alguna cosa tan senzilla com una abraçada o una besada, sabem de la importància de la 

família, els amics i ens adonem que som persones que necessitem viure en comunitat, que necessitem la societat. Durant 

aquest confinament, la solidaritat també ha estat present, demostrat que els humans no som màquines sense sentiments.

Ara estem ja en fase 2, a poc a poc recuperarem eixa nova normalitat que ens farà anar en mascaretes, tindre una higiene 

especial de mans i guardar distàncies. No estem acostumats sobretot a guardar distàncies, però hem de ser sensats, tindre 

trellat i fer cas de les recomanacions per tal de poder conviure amb aquest virus que sembla vol quedar-se entre nosaltres 

durant molt de temps.

És cert que en aquest 2020 no hem tingut Nanos, ni 13 ni 24 hores esportives, tampoc hem celebrat al carrer la festa 

Patronal de la Mare de Déu, tampoc tindrem festes de Moros i Cristians i la Fira…vore’m (a dia de tancament de la revista 

no hi havia cap comunicat). Trobarem a faltar els concerts de les nostres bandes i colla, què falta ens fa la seua música!!! 

No tindrem aplec de danses, ni finals de curs corals ni teatrals. Serà un any de trànsit, un any per parar i reflexionar, per 

estimat totes aquelles festes i tradicions que ens fan ser un poble diferent i ric.

La societat contestana necessita de nosaltres: els nostres comerços, els nostres bars…ells són el motor econòmic del 

poble i tal volta és moment, de passar les vacances a casa, de fer turisme per Cocentaina, pel ric patrimoni que tenim, pel 

gran terme que ens envolta amb el millor paratge natural de la Mariola.

Ràdio Cocentaina també ha estat al peu de canó. Hem hagut d’adaptar-nos a esta nova normalitat, però com a servici 

essencial hem complit amb la ferma missió d’informar i entretindre. La programació ha patit canvis perquè ací dalt no 

podem tindre gent per les mesures d’higiene i distàncies de seguretat, però també és cert, que les noves tecnologies han 

fet possible que poguérem oferir-los l’actualitat de Cocentaina i comarca en aquest estat d’alarma.

Ara encarem l’estiu i la nostra programació tornarà a partir alguns canvis, però el que és cert és que no baixarem la 

guàrdia i seguirem informant de tot el que passa al nostre poble i seguirem acompanyant-los les 24 hores del dia amb 

programes especial i el que faja falta per passar junts unes vacances diferents.

Encoratgem a les nostres entitats culturals perquè seguisquen treballant perquè tenim ganes d’asseure’ns i escoltar-los, 

veure’ls actuar; als nostres clubs perquè vindrà una nova temporada i tornarem a estar en l’èlit de l’esport; als festers i 

festeres perquè l’olor de pólvora tornarà....

Vull acabar aquest editorial agraint precisament la confiança de tots vostés, lectors de la revista Cocentaina. El Comtat i 

oients de ràdio Cocentaina perquè aquestos dies han servit per a fer veure la utilitat tan primordial que tenen els mitjans 

de comunicació local: a la revista quedarà constància escrita de tot el que ha esdevingut aquest confinament i la ràdio ha 

sigut l’instrument per no sentir-se soles i saber en tot moment el que passa al nostre poble. Les xarxes socials i la televisió 

ens han acostat l’actualitat provincial, nacional i internacional, però el dia a dia de Cocentaina i comarca ha estat poble 

gràcies als mitjans locals Ràdio Cocentaina i la revista Cocentaina. El Comtat. Estem contents de la tasca que hem fet, 

estem feliços del servei donat perquè així ens ho han fet arribar vostés.

Gràcies a eixes telefonades on hem xarrat i ens hem acompanyat, a les seues suggerències i fins i tot als seus esmorzars. 

Gràcies al departament de Serveis Socials; a la casa de la Joventut; a Isabel Sancho, ADL; a la psicòloga Mónica Cortés; la 

nutricionista Nieves Carricondo i Ferran Albors perquè no han deixat d’enviar-nos els seus escrits i a tots aquells col·laboradors 

tant de la ràdio com de casa que a poc a poc tornaran a omplir les nostres ones i les nostres pàgines.

Encetem la fase dos, avancem en la desescalada i esperem que hi haja coses que no canvien com eixa confiança i 

reconeixement mutu entre tots vostés i nosaltres. Gràcies!!!

Revista Cocentaina. el Comtat
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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: 699-83-38-61Entre tots fem el poble gran!

Restabliment de la tanca del camp de futbol municipal La Via Millora i pintura pistes municipals de tenis

Millora de l’asfalt dels carrers Literato Azorín i Pare Balaguer. 

(Obres romanent 2019)
Manteniment dels jardins del poble

Comencen els treballs de demolició i moviment de terres, per a la construcció de la zona verda del 

Barri De Sant Jaume Cocentaina !!!
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Nota des de Fesep

D
esde Sindicato de Empleados Públicos (FESEP) junto al 

Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB).

Los afiliados de  la Policía Local al FESEP agradecen 

a toda la Ciudadanía que ha respetado el  confinamiento 

durante todo este tiempo  correctamente, facilitando el 

trabajo policial.

Por todo ello queremos dar nuestro más sincero 

agradecimiento a todas las personas por su trabajo 

desinteresado en confeccionar de forma solidaria y generosa 

todas esas mascarillas cuando más falta hacía.

También agradecer a Psicólogos sin fronteras por coordinar 

los trabajos con la Universidad Miguel Hernández para la 

esterilización de las mascarillas que se han confeccionado.

Agradecer a la Empresa Espiral de Cocentaina por ofrecer 

sus servicios tan solidarios de desinfección  de todos los 

vehículos de emergencias de la Comarca,  aunque sabemos 

que en una primera instancia fuisteis rechazados por el 

Ayuntamiento porque no erais gratuitos, a Levantina Carpas 

y al restaurante del Centro Social Real Blanc, entre otros.

Felicitar a todos los trabajadores y trabajadoras del 

Ayuntamiento, porque gracias a ellos han seguido ofreciendo 

un correcto funcionamiento al Municipio, tarea muy 

importante en estos momentos aunque no se pueda apreciar 

desde fuera.

Por parte del Sindicato de Empleados Públicos informamos 

que éste se preocupa por la salud laboral de los trabajadores 

y trabajadoras, y ha solicitado en varias ocasiones una 

mejora de medidas de seguridad frente al COVID-19, 

haciendo caso omiso el consistorio a alguna de ellas.

También les pedimos que se de trámite desde el consistorio 

la realización de pruebas para la detección del COVID-19, 

éstas se han solicitado por escrito en varias ocasiones para 

controlar aquellos trabajadores que realizan las tareas 

esenciales y tienen contacto directo con la ciudadanía.

Esta Iniciativa se está realizando desde hace semanas 

en  muchísimos ayuntamientos de la Comarca, que se 

preocupan de sus trabajadores, de sus ciudadanos y de 

las familias. Sabemos que desde Alcaldía se ha pedido 

al Hospital de Alcoy la realización gratuita de las pruebas 

de diagnostico de la COVID-19, especialmente a la Policía 

Local y al equipo de Bienestar Social. Queremos recordarles 

que, si el Hospital no puede realizar las pruebas gratuitas 

existen otras empresas que por un precio relativamente 

asequible pueden realizar estas mismas pruebas, como se 

ha realizado en el Ayuntamiento de Ibi y en el Ayuntamiento 

de Muro de Alcoy.

Seguimos sin entender la inactividad y la pasividad de los 

concejales responsables de las áreas de personal y sanidad 

del Ayuntamiento de Cocentaina. Se vuelve a pedir por favor 

más iniciativa y no esperar directrices de otros órganos 

que no llegan a tiempo. No es momento para andar con 

contemplaciones y permitir que se demore en el tiempo 

para poder salir más fuerte y poder decir que todo irá bien.

Desde este sindicato se continua luchando por las 

medidas de seguridad y sanidad para todos los trabajadores 

y trabajadoras del Ayuntamiento de Cocentaina.

Delgats de la secció sindical FESEP
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EN RECORD DEL CAMARADA JULIO ANGUITA

In memoriam

C
OMPANYS, COMPANYES:

Ha mort Julio Anguita. Ha mort un referent sense 

parangó de l'esquerra espanyola, una persona coherent i 

integra, un mestre, un lluitador. Per a tots i totes nosaltres 

se n'ha anat un company, un camarada.

Julio Anguita fou coordinador general d'Esquerra Unida 

entre els anys 1989-2000, a més de secretari general 

del PCE. Bona part del poble espanyol li recorda encara 

perfectament en la seua primera etapa com a alcalde de 

Còrdova i diputat al Parlament andalús, i uns anys després 

amb la seua rotunda claredat des de l'escó o la tribuna del 

Congrés dels Diputats.

Com a fundador que va ser d'ESQUERRA UNIDA, va 

actuar com un ferm defensor de la unitat de l'esquerra 

transformadora, sempre a partir d’acords programàtics per 

a millorar la vida de la classe treballadora. Amb aquesta 

mateixa força i autoritat va criticar la corrupció de les elits i 

totes aquelles actuacions polítiques, que com ja va avisar, 

van acabar buidant la democràcia i la sobirania al nostre 

país.

Va patir com a poques persones els atacs immisericordes 

del poder. La seua salut i el seu cor es van anar ressentint a 

poc a poc fins a convertir-se en l'única raó possible que el va 

poder apartar de la primera línia, però mai de la POLÍTICA, 

així en majúscules, tal com ell l'entenia.

Va tornar per un temps al seu treball de mestre, i va 

renunciar amb menyspreu a tots els privilegis possibles, 

quan ja se sentien els sorolls d'aquelles «portes giratòries» 

tan volgudes ahir i hui per molts d’aquells que el van criticar.

Julio va demostrar que es pot lluitar contra el poder i eixir 

èticament indemne. La seua coherència i la seua integritat 

conformen una trajectòria exemplar, la mateixa que des de 

fa temps comporta un capital polític incalculable, no sols en 

el dia de hui, sinó també per al futur. La seua clarividència a 

l'hora d'avançar-se als temps i la seua capacitat pedagògica 

s'anaven complint les seues anàlisis, tant en el Tractat de 

Maastricht, com en la irrupció del 15M.

El gran discurs antisistema que va donar al costat de José 

Saramago o el míting de la Festa del PCE en 1996 on ja 

assenyalava la ruptura del pacte constitucional per part de 

les elits, els quals continuaran sent analitzades com a part 

de la història del nostre país.

El 16 de maig de 2020 se’n va anar un gran de la política, 

un defensor de les classes humils i treballadores, i de la seua 

necessària unitat. Anguita va ser un home incorruptible que, 

en un sistema corrupte, va fer dels principis una de les armes 

més poderoses que va posar al servei de totes les persones.

CONTINUEM LLUITANT, COMPANY, CAMARADA JULIO.

Que la terra et siga lleu.

AGRUPACIÓ LOCAL D'ESQUERRA UNIDA DE COCENTAINA  



ACTUALITAT6 Revista El Comtat juny 2020

L’Ajuntament de Cocentaina aprova el pressupost del 2020 
prioritzant les ajudes d’atenció primària i d’autònoms i PYMES
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina va aprovar per unanimitat 

el dijous  7 de maig el pressupost del 2020 que 

ascendeix a 11.039.000 euros, centrats principalment 

en augmentar les ajudes d’atenció primària de tota la 

ciutadania i les d’autònoms i PYMES, principals afectats 

per la COVID-19. La regidora d’Hisenda, Mariona Carbonell, 

ha explicat que “durant l’elaboració dels pressupostos ens 

hem vist afectats per la pandèmia que estem patint a nivell 

mundial, i hem hagut d’adaptar-nos a la situació”.

En aquest sentit, i degut a l’actual situació, la partida 

d’ajudes socials s’ha vist incrementada, ascendint així a un 

total de 170.000 euros. Pel que fa a les ajudes d’autònoms 

i PYMES, també es veuen incrementades, i suposaran 

un total de 160.000 euros. Carbonell ha recalcat que en 

cas que feren falta més recursos econòmics, “aquestes 

partides es podran incrementar en futures modificacions 

pressupostàries”.

Perquè aquests augments pressupostaris hagen estat 

possibles, s’han hagut de reduir un 10% les inversions, 

quedant així en prop d’1 milió d’euros, que també ajudaran 

en aquest moments difícils a un altre sector com és el de la 

construcció i serveis, en aquest cas s’invertirà principalment 

en la finalització de les obres del Torrejó i el Refugi, en 

les obres dels vestuaris de la Piscina Municipal i diverses 

instal·lacions esportives, la millora d’accessibilitat al Barranc 

El Sort en el tram de Fraga, en l’asfaltat de camins, millorar 

l’enllumenat i xarxes i servei d’aigua,  la redacció del Projecte 

d’ampliació del cementeri, o eixes xicotetes obres que 

milloren dia a dia el nostre poble.

Cal destacar també que la càrrega fiscal dels contestans 

i contestanes no pujarà, i es mantindrà com la dels anys 

anteriors. A més, com ja es va anunciar, s’anul·la la taxa de 

taules i cadires del sector hostaler de la localitat. També es 

mantindran les subvencions a entitats culturals, esportives, 

socials i educatives, a més de les subvencions per a la 

rehabilitació de façanes i cobertes del casc històric.

Durant el primer ple telemàtic de l’Ajuntament de 

Cocentaina, Carbonell ha donat les gràcies a tots els grups 

polítics que conformen el Ple Municipal pel seu suport, 

un pressupost aprovat per unanimitat, i és el fruit de les 

diferents reunions que s’han realitzat i de la premissa que 

te aquest equip de Govern, la d’arribar sempre al màxim 

consens, una qüestió que en aquest moment tan complicat 

pel qual travessa tota la societat espanyola, és  necessita 

més que mai.
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Un pressupost d’emergència
Ray Montava, portaveu del Grup Popular de 

l’Ajuntament de Cocentaina

E
ns trobem front un pressupost que ha d’adequar-se 

a una realitat ben diferent de la que trobàvem fa 

escasses setmanes. El confinament ha suposat una 

minva d’ingressos per al teixit econòmic i per a famílies 

que depenen d’obrir els seus negocis i que ara no poden.

En este context la prioritat no és altra que ajudar-los. I per 

ajudar-los s'ha d'oxigenar el pressupost per tal de proveir 

fons suficients que ajuden a pal·liar les conseqüències 

econòmiques del confinament.

El Grup Popular de Cocentaina facilitarà totes les ajudes a 

autònoms, xicotet i mitjà comerç local, empreses i persones 

que les necessiten, i instarà el control necessari per a fer-

les racionals i justes. Per això, no sols establim una política 

proactiva per tal de fer-les possibles, sinó que també exigim 

major eficiència a l’hora de prestar serveis públics que ens 

moguen a alliberar la càrrega burocràtica a la que l’Ajuntament 

s’enfronta, agilitzant així la concessió d’eixes ajudes perquè 

seria inadmissible aprovar-les i no veure-les pagades a temps.

Externalitzar serveis com la recaptació de certs tributs 

locals resulta fonamental per tal d’alliberar recursos humans 

que han d’inspeccionar, aprovar i tramitar la concessió de les 

ajudes públiques. Igualment, no municipalitzar serveis com 

la recollida de Residus Sòlids Urbans resulta imprescindible 

per a poder fer front, amb garanties, a este augment de 

volum administratiu que suposarà la creació d’estes línies 

de crèdit. Externalitzar serveis no és fer política contra 

les persones quan es fa amb el focus posat a aconseguir 

alleugerar la burocràcia, facilitant així la gestió d’altres serveis 

que sí que han de ser assumits per l’entitat local. A estos 

efectes, la municipalització de la brossa o l’endeutament 

per qualsevol motiu que no siga d’imperiosa necessitat són 

errors que en circumstàncies sobrevingudes com aquesta, 

ens hagueren passat factura.

Reivindique, com ja vaig fer per escrit el passat 24 de 

Març, que el superàvit de Cocentaina s’ha de quedar en 

Cocentaina. El Govern Central ha de flexibilitzar la regla de 

gasto perquè Ajuntaments amb superàvit no estiguen limitats 

a gastar-lo segons les pautes de l’Administració Central, que 

acaba convertint-lo en un gasto per a fer jardins, parcs o 

inversions que sí, són útils però en este moment de dificultats 

no es trobem còmodes perdent la capacitat de decidir sobre 

els recursos, per destinar-los a gastos més importants com; 

seguretat ciutadana, neteja de residus, desinfecció, serveis 

socials o qualsevol altra actuació dirigida a assistir a la 

població més vulnerable.

Veig en bons ulls la supressió de la taxa que es cobra a 

l’hostaleria per traure les terrasses a la via pública durant 

tot 2020 i no sols en el període de confinament. Crec que 

la reacció del sector demostra que rebaixar impostos és la 

forma més immediata d’ajudar-los, perquè no requereix 

tanta tramitació sinó la mera voluntat política de canviar 

una ordenança fiscal.

El consens “per se” no és positiu, la discrepància i la 

pluralitat són valors inherents en democràcia, però aproximar 

postures en essència distintes però que poden allunyar 

propostes extremadament gravoses per als interessos dels 

contestans, sí és positiu. En el context actual, el Grup Popular 

ha de ser una ferramenta pragmàtica per a complir una funció 

d'indubtable interés social: que propostes temeràries queden 

lo més allunyades possibles de les decisions pressupostàries.
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Cocentaina suma un nou agent a la Policia Local
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
principi de setmana l’últim agent que quedava per 

incorporar-se al seu nou lloc de treball prenia possessió 

després de prometre el càrrec davant del cap de la 

policia local i l’alcaldessa.

La incorporació del policia local no es va poder produir 

abans, ja que estava prestant els seus serveis en altre 

municipi més menut on, per l’estat d’alarma i l’estricte 

confinament d’aquell moment, era molt necessari.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Hernández, 

manifestava la seua satisfacció per haver finalitzat el procés 

i comptar ja amb els 6 nous agents que van començar a 

opositar per a treballar en Cocentaina fa un any.

El Palau Comtal obri de nou les seues portes al públic

D
imecres 20 de maig, i després de dos mesos de 

servici interromput a causa del coronavirus, el Palau 

Comtal de Cocentaina va obrir de nou les seues portes 

al públic. A partir d’aquesta data, totes aquelles persones 

que vulguen visitar el Palau, una de les joies del gòtic i 

renaixement, podran fer-ho de dilluns a dissabte en horari 

de matí, de 10 a 13 hores.

En aquest sentit, per a l’obertura s’han previst una sèrie 

de canvis per tal d’adaptar-se a les circumstàncies actuals, 

com és cas del control de l’aforament, la disposició de gel 

hidroalcohòlic a l’entrada, la senyalització de l’itinerari de 

visita amb sentit únic per a evitar l’encreuament de les 

persones o la incorporació de codis QR que permetran la 

descàrrega dels distints fullets informatius als dispositius 

mòbils, en definitiva, mesures que permetran garantir una 

major seguretat i la salut dels visitants.

NP Ajuntament de Cocentaina

Per altra banda, a mesura que avance la desescalada es 

preveu ampliar la franja horària de visita. Pel que fa al Refugi 

Antiaeri es podrà obrir quan la situació siga de normalitat 

absoluta, ja que les condicions d’aforament i de ventilació 

són limitades. Per al regidor de Cultura, Ivan Jover: «per a 

nosaltres és molt important anar recuperant a poc a poc la 

normalitat amb l’obertura al públic del museu municipal del 

Palau Comtal, sens dubte, un dels edificis més importants i 

visitats al nostre municipi.»

Des de la pàgina del facebook turismo Cocentaina també 

es sumaven al dia internacional dels Museus (19 de maig) 

I ho celebraven a través de les xarxes. El lema proposat 

enguany és: “Museus per a la igualtat: diversitat i inclusió”. 

Des de l’oficina de turisme se’ns recorda que tenen a la una 

guia adaptada a per a persones amb discapacitat visual i 

també aquelles amb trastorns de l’espectre autista (#TEA) 

que podrem sol·licitar a la Tourist Info ubicada al Palau.
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L’Ajuntament de Cocentaina suspén les escoles d’estiu 
però obrirà la piscina municipal
NP Ajuntament de Cocentaina

L
amentem anunciar que aquest estiu la que seria l’edició 

número 20 de l’escola de permanència i les diferents 

modalitats esportives dins de les escoles esportives 

municipals d’estiu no es duran a terme.

A causa de la crisi derivada per la pandèmia de la 

COVID-19 es cancel·len aquests serveis i esperem que 

l’estiu de 2021 puguem tornar a omplir el poliesportiu i la 

piscina amb tota la seua vitalitat. Aquesta decisió és fruit de 

la responsabilitat per evitar contagis i per garantir que tota 

l’activitat que es presta en el poliesportiu municipal estiga 

controlada i siga segura per a totes les persones.

Per altra part, s’està treballant des de l’Ajuntament de 

Cocentaina i la regidoria d’Esports, per a poder iniciar la 

temporada de piscina en juliol. Sempre amb la intenció de 

tornar a la normalitat d’una forma progressiva i estructurada, 

complint amb totes les mesures necessàries per a adaptar 

la instal·lació a les noves normes de seguretat i higiene i 

poder garantir la protecció dels banyistes i del personal del 

poliesportiu.

Divendres 22 de maig l’alcaldessa de Cocentaina, el 

regidor d’Esports, el coordinador del poliesportiu i l’enginyer 

municipal es reunien en la piscina per avaluar les condicions 

en què es podrà prestar el bany aquest estiu, tenint en 

compte les restriccions horàries i d’aforament que caldrà 

aplicar.

El responsable, Octavio Cerdá, lamenta haver de prendre 

aquestes mesures «però hem de ser prudents i realistes i 

les escoles d’estiu no poden prestar-se en unes condicions 

mínimes que garantisquen una seguretat total. És una 

decisió difícil que hem estudiat molt, sospesant cada 

alternativa, i que finalment ens porta a ser responsables i a 

protegir, especialment, als més menuts del poble».

El cementeri municipal obri de nou les seues portes
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
poc a poc anem habituant-nos aquesta “nova 

normalitat” i a mesura que avancem en les fases 

de la desescalada, les restriccions van fent-se més 

menudes, sense oblidar les precaucions i les mesures de 

seguretat que tots i cadascú hem de prendre.

El dilluns 25 de maig s’obrien les portes del cementeri 

municipal per poder anar a fer la visita als nostres difunts. 

Amb tot, des del Consistori i des de la mateixa regidoria de 

Cementeri s’han establit una sèrie de normes i requisits:

-Horari de visites: L’horari de visites serà de 8.30h a 14.00h 

de dilluns a diumenge.

Durant la realització d’inhumacions o exhumacions 

el cementeri romandrà tancat. (Una hora abans d’un 

soterrament o d’una exhumació cal eixir de les instal·lacions. 

Una vegada finalitzat el servei es tornarà a obrir al públic).

-Aforament: 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).

- Accés: L'accés al cementeri tan sols es farà per la porta 

principal. Excepte persones amb discapacitat. (Si aquesta 

porta està tancada, és perquè s’ha superat l’aforament 

màxim o està realitzant-se un soterrament o exhumació. En 

tal cas, cal esperar o tornar en un altre moment). Serà d’ús 

obligatori la mascareta i els guants, així com la desinfecció 

de mans amb gel hidroalcohòlic abans d’accedir al recinte. 

En tot cas, hauran de respectar-se les mesures de seguretat 

i higiene relatives al manteniment d'una distància mínima 

de seguretat de dos metres.

- Lavabos: Els lavabos del cementeri romandran tancats i 

sols s’obriran sota demanda justificada. Aquestes mesures 

s’adopten per garantir la màxima higiene en l’ús d’aquests.

-Graneres, recollidors, pitxers i escales: Es retirà tota 

mena d’articles que puguen ser manipulats per diferents 

usuaris i siguen possibles transmissors del virus. En cas 

de necessitat, es demanaran al personal a càrrec del 

cementeri.
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Exempció de taxes per a les activitats  de Cocentaina

NP Ajuntament de Cocentaina

L’Ajuntament de Cocentaina prepara el programa “Cocentaina activa”

L
’Ajuntament de Cocentaina ha confirmat aquesta 

primera mesura, la qual està totalment definida i 

consensuada per tal d’eliminar taxes d’ocupació de 

via pública als establiments d’hostaleria i restauració durant 

tot  el que queda d’anualitat 2020.  En aquest sentit, es 

procedirà a la devolució de les taxes  a aquells  establiments 

que ja les hagin abonat.

D’altra banda, la corporació local està  treballant en la 

redacció del programa COCENTAINA ACTIVA amb l’objectiu 

de  reactivar el teixit econòmic local mitjançant varies línies. 

Aquestes s’estructuren en  distints tipus de mesures,  des 

de l’ exempció de taxes municipals, passant per ajudes 

econòmiques  fins a projectes d’obres i serveis per a 

empreses locals.

S’espera que  en breu estiga configurat el Programa 

COCENTAINA ACTIVA per tal de  fer front als efectes negatius 

que ha provocat la pandèmia del COVID 19.

L’Ajuntament de Cocentaina amplia les terrasses i el seu horari
NP Ajuntament de Cocentaina

R
eunides les responsables del govern socialista, Paqui 

Ruiz, Eugenia Miguel i Mireia Estepa, amb els tècnics, 

dimecres 6 de maig, es va decidir ampliar la superfície 

permesa als bars, cafeteries i pubs per instal·lar terrasses 

i allargar el seu horari per tancar més tard durant la Fase 

I. Aquesta nova etapa, que començarà possiblement l’11 

de maig, limita a un 50% les taules que poden posar els 

negocis d’hostaleria; no obstant això, des de l’equip de 

govern s’ha considerat que «s’ha de ser més sensible amb 

aquest sector i fer fàcil que es recuperen econòmicament 

per això hem estudiat cada cas particular i hem fet una 

proposta d’ampliació tan flexible com la que s’aplica quan 

són Festes en Cocentaina», explicava l’alcaldessa.

A més a més, el Passeig romandrà tancat a partir dels 

dissabtes a migdia per donar més espai als vianants i que 

els més menuts puguen jugar, mantenint totes les mesures, 

sense el perill dels vehicles. Pel que fa als bars i cafeteries 

que no poden créixer per tindre aparcament al costat, també 

se’ls deixarà un espai addicional de 4 places d’aparcament 

com a màxim.

Aquesta mesura es suma a l’eliminació per a tot 2020 

de la taxa de terrasses i tendals, estalvi que forma part 

de les mesures per a ajudar al comerç i l’hostaleria que ja 

anunciava el govern fa setmanes.

L’horari de les terrasses també experimentarà un increment 

en la Fase I, ja que es veurà ampliat fins l’1 de la matinada 

en el cas dels bars i cafeteries i fins les 2.30h en el cas dels 

pubs. L’Ajuntament de Cocentaina espera així, fer possible 

la convivència entre el descans ciutadà i els negocis que 

estan patint una complicada situació econòmica.

L’equip de govern ha posat en valor «l’esforç, inversions i 

adaptabilitat que estan demostrant el comerç i l’hostaleria 

en aquesta pandèmia mundial,  ara més que mai necessiten 

del suport de tot el poble».
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L’Ajuntament segueix amb el programa EMCORP
Regidoria d’Ocupació

L
'Ajuntament de Cocentaina ha participat en una nova 

edició del programa d'ocupació EMCORP, en haver 

rebut una subvenció de 16.126,95€ euros per a la 

contractació d'un peó de jardineria, que des del mes 

d'octubre fins a maig ha realitzat labors de manteniment 

i condicionament de zones enjardinades en el municipi, 

formant part de la brigada de parcs i jardins.

Aquesta contractació es va realitzar a través del programa 

d'ocupació EMCORP, destinat persones desocupades 

d'almenys 30 anys d'edat contractades per corporacions 

locals de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2019.

Pla Hope ofereix una plataforma en línia de recursos 
públics per al teixit empresarial
Regidoria d’Ocupació

L
a Generalitat ha posat en marxa Pla Hope, una 

plataforma en línia que pretén acostar a les persones i 

empreses totes les ajudes i incentius públics que poden 

contribuir a la seua recuperació després de l'impacte de la 

crisi provocada per la COVID-19

Per a fer-ho possible, HOPE quedarà indexada en totes les 

pàgines web de la Generalitat, amb la garantia que qualsevol 

nova ajuda que es convoque apareixerà en la plataforma en 

un màxim de 24 hores. 

La clau és la facilitat en l'accés a la informació i la 

transparència, ja que fins ara els usuaris han de ser experts 

en finançament o sector públic per a poder entendre les 

ajudes i HOPE simplifica el llenguatge, obri nous canals 

d'anàlisis i ofereix una resposta en segons.

La iniciativa Hope es posa en marxa oferint 40 tipus de 

recursos i una dotació de més de 100 milions d'euros en 

ajudes i subvencions i prop de 200 milions d'euros en línies 

de finançament disponibles per a pimes i autònoms. El 

portal s'anirà complementat amb la incorporació de noves 

funcionalitats i recursos per a fer front a la recuperació 

econòmica de la Comunitat Valenciana.

La informació es divideix en tres grans blocs: àmbit sanitari 

(investigació, recursos per a innovar), persones i ocupació 

(particularment ERTEs, ajudes a autònoms), i empreses 

i emprenedors (subvencions i altres incentius perquè 

l'economia es recupere amb major rapidesa).

Funciona com un cercador intel·ligent, és a dir, a més de 

que els usuaris puguen fer les seues pròpies cerques, el 

sistema permet que els mateixos puguen autoavaluar-se. 

D'aquesta manera, un usuari accedeix a una de les ajudes 

oferides i, responent a unes preguntes automatitzades, 

obté una resposta afirmativa o negativa d'acord amb el seu 

perfil. Si és positiva, el sistema li convida a sol·licitar l'ajuda 

connectant amb el gestor, si és negativa HOPE li recomanarà 

altres ajudes a les quals tal vegada sí que puga accedir en 

funció de les dades del perfil.

A més permet, d'acord amb les característiques del perfil 

de cada usuari, enviar avisos sobre qualsevol nou recurs 

que, una vegada publicat, coincidisca amb els criteris de 

cerca de l'usuari o usuària. Info: http://planhope.gva.es
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Avancen les obres del Torrejó
NP Ajuntament de Cocentaina

C
om tots saben, el 24 d’abril és va reprendre l’obra 

de recuperació i posada en valor del Torrejó o Torre 

Nova del Castell amb el transport amb helicòpter de 

la pedra i tot el material necessari per a la intervenció. En la 

primera setmana ha estat col·locada la bastida d’obra, que 

és perfectament identificable des del poble I que servirà per 

a reforçar els murs I anar donant-li altura a l’hora de fer la 

reconstrucció volumètrica. Durant els últims mesos l’obra 

ha estat interrompuda degut a una modificació de projecte, 

després de començar en una primera fase d'intervenció 

arqueològica i atenent a criteris tècnics es va valorar que per 

a una major comprensió final per part dels visitants d’aquest 

Bé d’Interés Cultural era necessària aquesta modificació. 

Esperem que tot vaja bé i puguem disfrutar de la recuperació 

d’aquesta torre que ve a ser un valor afegit al voltant del 

nostre edifici i símbol més característic que ens representa 

que és el castell.

El projecte té previst la instal·lació de dos plafons o panells 

informatius, un a la zona d’accés al Castell on s’informarà 

del recorregut, la distància i dificultat i, per altra banda, altre 

panell a la mateixa zona on se situa el torrejó on hi haurà 

una introducció històrica a l’edifici i on s’explicarà com s’ha 

desenvolupat el projecte de recuperació.

Des del punt de vista històric, es tracta d’una torre circular 

construïda entre finals del segle XV i primera meitat del s. XVI 

per a defendre l’accés sud-est del castell. Una època prou 

compulsa amb la Guerra de les Germanies, enfrontament 

nobiliaris i atacs berberiscos a la costa que obliguen a 

la construcció d’aquestes torres al Regne de València a 

Alacant, Benidorm, Guardamar dels Segura o Castalla

La seua singularitat és que és una torre circular de dues 

Foto: Paco Sempere

altures adaptada a les armes de foc amb troneres apropiades 

per a l’encanonament. Precisament se li dona també aquesta 

forma circular i s’eviten perfils rectes perquè en cas de 

rebre l’impacte foc d’artilleria, tinguera menys desperfectes 

i rebotaren els projectils. Un exemple d’arma de foc del 

moment és la sarbatana, prototip de canó portàtil el qual 

tenim una reproducció a tamany real al castell.

Cocentaina continua millorant l’accessibilitat del casc antic
Redacció

L
’Ajuntament de Cocentaina ha finalitzat les obres 

de la fase 1 de l’adequació i eliminació de barreres 

arquitectòniques del nucli antic i que han afectat la 

Placeta del Carme així com als carrers l’Àngel i Travadell. I 

ho han fet en els terminis previstos. A hores d'ara estan a 

mitjan obres que comprenen la segona fase que afecta als 

carrers Sant Hipòlit, Pere Cetina i Mare de Déu del Miracle. 

S’espera que a mitjan juny aquestes estiguen finalitzades. La 

regidora d’Obres i Serveis, Mariona Carbonell, assenyala que 

“són actuacions que van a càrrec de la Diputació d’Alacant 

i es centren entre altres, en la supressió de les voreres 

elevades per a millorar la mobilitat.”.
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Cocentaina neta depén de tots i totes

D
es de la Regidoria de Neteja Viària i Residus Urbans, 

els informem que l’ecoparc de Cocentaina està en 

funcionament des de fa setmanes en el seu horari 

habitual, servei que és d'ÚS EXCLUSIU per al veïnat del 

municipi. Així doncs, el servei de recollida d'estris a domicili, 

més coneguts com «trastos», és totalment gratuït, i es realitza 

dimecres i dissabte amb cita prèvia al telèfon 965335204. 

Un servei que recull mobles, electrodomèstics o altres 

deixalles grans a la porta de ta casa.

Recordem que qualsevol conducta inadequada està 

contemplada en l'Ordenança Municipal de Convivència 

Ciutadana, en la qual s'especifica que, en cas de no 

depositar els residus en els contenidors adequats o deixar-

los en el sòl, la sanció pot ser de fins a 750€ i, en el cas de 

depositar estris, mobles o enderrocs, la multa podria arribar 

als 1500€. Aquests comportaments incívics van en detriment 

del servei de neteja i recollida, ja que el personal que ha de 

realitzar-lo ha de deixar de banda les tasques de neteja del 

poble per encarregar-se d’aquesta recollida incontrolada.

La regidoria també vol recordar que l’horari actual per 

a tirar la brossa orgànica als contenidors és a partir de les 

20h i que quan es deixa abans l’únic que s’aconseguix és 

fer que les persones que viuen prop dels contenidors hagen 

de suportar l’olor de la brossa d’altres.

Recordem que les zones de Santa Bàrbara i Sant Cristòfol 

NP Ajuntament de Cocentaina

disposen de papereres i contenidors per no embrutar 

la nostra natura i el medi on viuen molts animalets, i es 

facilitarà que altres persones gaudisquen d’ells en unes 

bones condicions.

Tanmateix, s’agraix la col·laboració de la ciutadania que 

quan observa aquest tipus de comportaments irrespectuosos 

i il·legals avisen a l’Ajuntament i a la Policia Local. També 

s’agraix que quan troben alguna incidència en la prestació 

del servei es dirigisquen a la regidora de l’àrea, Paqui Ruiz, 

per transmetre-li el problema a resoldre, perquè mantindre 

Cocentaina neta és cosa de tots i totes.
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Col·lectiu-Compromís proposa un Estiu Cultural de 
qualitat per a l’oci del poble de Cocentaina

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha proposat que es 

porte a terme un Estiu Cultural en Cocentaina. Amb les 

indicacions que estan donant les autoritats sanitàries 

sobre limitació d’aforaments, des de la coalició contestana 

es proposa que l’Ajuntament presente una programació 

cultural variada i de qualitat a nivell de teatre, espectacle 

d’humor i cinema per a aquest estiu.

Paula Figuerola, regidora del Col·lectiu 03820-Compromís, 

explica que “davant la situació que estem vivint, durant 

aquest estiu hem de poder gaudir d’una bona programació 

cultural. La cultura és una necessitat de les persones. Ens 

enriqueix com a societat. També és necessari donar suport 

al món de la cultura que s’ha vist greument afectat arran 

d’aquesta pandèmia. L’Ajuntament de Cocentaina els ha 

de donar suport.”

“Cocentaina mereix tindre per aquest estiu una programació 

NP Col·lectiu-Compromís

cultural variada i de qualitat. A nivell de teatre, espectacles 

d’humor i cinema. És el moment perquè des de l’Ajuntament 

s’oferte una programació cultural que contemple espectacles 

atractius”, ha afegit Paula Figuerola.

Cocentaina continua amb l’elaboració de mascaretes 
gratuïtes per a veïns i comerç
Redacció

L
’Ajuntament de Cocentaina ha dut a terme el repartiment 

de màscaretes perquè la ciutadania les puga emprar a 

l’hora de sortir al carrer i com a mesura de prevenció 

del contagi del Coronavirus (mascaretes que són d’ús 

obligat`roi en espai úblics tancats i en llocs oberts on no es 

puga mantenir la distància de seguretat).

En un primer moment es van repartir més de 4.500 

màscares, una per domicili. Són mascaretes que el teixit amb 

què han estat confeccionades, permet la seva reutilització 

«estan compostes de teixit homologat per AITEX que és pot 

rentar perfectament per després poder ser reutilitzades. 

Aquesta mesura es complementava amb el repartiment que 

ja es va fer en el seu moment als comerciants, treballadors 

del transport públic o personal de serveis municipals.

Les esmentades mascaretes han estat confeccionades per 

diverses dones contestanes i a més, han estat esterilitzades 

pels laboratoris de la Universitat d’Alacant. I açò va ser sols 

el primer pas, ja que des d’eixe primer moment no s’ha parat 

en l’elaboració de les mateixes i no han deixat de fer-se’n 

més, de fet cal dir que en concret aquestes dies s’han repartit 

més d’elles en pacs de 3 unitats als comerços per a que ells 

les pugen repartir entre els seus clients. Si bé aquestes ja 

estan pràcticament repartides, encara es disposen de més 

quantitat per a tornar a sortir al comerç de proximitat per 

a que es continue en aquesta tasca. Aquestes mascaretes 

porten inclosa la instrucció per a que la gent les puga utilitzar 

i es simplement bullir-les per a desinfectar-les. La regidora 

Paqui Ruiz es mostra contenta per aquesta deferència 

rebuda i dona les gràcies a tota la gent que ha estat i està 

implicada en aquesta tasca. 

També la UPV ha entregat a l’Ajuntament pantalles 

protectores per al comerç i hostaleria i sector serveis. Va 

ser la pròpia Universitat qui es va posar en contacte amb 

l’ajuntament per a fer aquesta donació d’unes pantalles que 

s’han fabricat allí mateix, aquestes ja estan a Cocentaina i 

cal dir que ja estan entregant-se seguint el llistat d’empreses 

que disposa l’Ajuntament.

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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Mireia Estepa és nombrada membre de la comissió 
d’igualtat de la FEMP
NP Ajuntament de Cocentaina

D
illuns 11 de maig es constituïa la Comissió d’Igualtat 

de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 

(FEMP) i l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, 

entrava a formar part d’aquesta.

Aquesta àrea de la FEMP té com a objectiu principal 

promoure la gestió de polítiques municipals d’igualtat i 

incorporar la perspectiva de gènere a tots els àmbits de la 

vida local.

La Comissió d’Igualtat formada per representants 

polítiques escollides de tot el país s’encarrega d’impulsar 

accions que fomenten la igualtat entre homes i dones de 

forma transversal, de compartir experiències d’èxit i orientar 

i assessorar en matèria d’igualtat local. A més, porta a terme 

intercanvi de bones pràctiques entre els governs locals, 

nacionals i internacionals sobre la igualtat de gènere.

La constitució haguera tingut lloc a la seu de la FEMP en 

Madrid el 18 de març però per motius sanitaris es va ajornar 

per a celebrar-se, finalment, per videoconferència.

Mireia Estepa explica que «és un privilegi formar part 

d’aquesta comissió i poder aportar l’experiència de les 

localitats del nostre entorn i, sobretot, aprendre per treballar 

més i amb més força per la igualtat real, total i definitiva 

entre les dones i els homes».
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Cocentaina torna a tindre el seu mercat dels dijous
Redacció

E
l tradicional mercat dels dijous de Cocentaina va obrir 

de nou les paraes el dijous 7 i ho va fer en una nova 

ubicació: en les pistes esportives del parc del barri de 

Sant Hipòlit, al carrer Almudaina.

En principi, el mercat dels dijous va comptar amb 26 

parades de productes de primera necessitat, de fruites i 

verdures, a l’espera de passar de fases i poder ampliar les 

parades dels mercolins a l’apartat de roba, sabates.... Amb 

aquesta nova ubicació es compleixen totes les mesures de 

seguretat, sanitat i aforament que demana la legislació en 

aquest procés de desescalada.

L’horari està limitat al fet que els venedors hauran de 

netejar de forma intensa abans i després els seus llocs de 

venda i els seus camions de trasllat del gènere.

El primer dijous d’aquest nou mercat, ràdio Cocentaina va 

estar en directe, confirmat la bona organització per controlar 

l’aforament i a més, amb totes les mesures d’higiene i 

seguretat establertes pel ministeri de Sanitat.
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Entrem en la fase 2 de la desescalada
Redacció

E
l Ministeri de Sanitat va confirmar que les tres províncies 

que conformen la Comunitat Valenciana -Alacant, 

Castelló i València- passarien a la Fase 2 del procés 

de desescalada el dilluns 1 de juny.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana 

Barceló, ho ha valorat com "una bona notícia", al mateix 

temps que ha volgut agrair als ciutadans i ciutadanes "la 

responsabilitat que han demostrat durant aquest temps per 

seguir les indicacions de les autoritats sanitàries".

En la mateixa línia, Barceló ha apuntat que "encara" queda 

"un llarg camí". "Alguns no podran arribar amb els altres. 

Però volem arribar tots". "Per això -ha conclòs- per favor, 

cuiden-se i siguen prudents."

Aquesta segona fase permetrà eliminar les franges horàries 

per a xiquets i esportistes; s'obrin cinemes i teatres amb 

un terç de l'aforament; es contempla l'ús a les platges i els 

trasllats i reunions poden arribar a 15 persones. Entre altres.

Tanmateix, es poden consultar les dades de contagis que 

ens ha deixat esta Covid-19. Les trobem en la pàgina web 

de Cocentaina. Des de l’inici de la pandèmia trobem 20 

persones positius pcr, 1 passats 14 dies i 4 víctimes mortals 

per aquest virus. (Consulta en: http://coronavirus.san.gva.

es/estadisticas)

I com no podia ser d’altra manera, Cocentaina es va sumar 

als 10 dies de dol oficial decretats pel Govern per les víctimes 

de la Covid-19. Fins a les 00.00 hores del 6 de juny. Durant 

aquest període, les banderes dels edificis públics onejaran 

a mitja asta.



ACTUALITAT18 Revista El Comtat juny 2020

La Covid-19 trastoca totes les celebracions de carrer
Redacció. Fots arxiu

H
em entrat en la fase 2, amb tot, el calendari de carrer 

s’ha paralitzat. Parlem de les celebracions cristianes. 

Les Primeres Comunions s’havien de celebrar al mes 

de maig però aquestes es celebraran al mes de juliol.

Tanmateix, ara en juny teníem diferents celebracions 

cristianes com ara la Festa de les Trinitàries; la Festa del 

Corpus Christi i la festa del Patronat Sagrat Cor de Jesús. La 

impossibilitat de fer aglomeracions al carrer, ens redirigeix a 

què aquestes celebracions es celebren al temple.

Així doncs, aquesta primera setmana de juny es celebrarà 

el tridu de la Santíssima Trinitat. A Cocentaina tenim l’ordre 

de les trinitàries, però el tridu no es celebrarà a la Capella 

de les trinitàries, sinó que es celebrarà a l’Església de Santa 

Maria (per l’aforament). Tanmateix, la segona setmana 

de juny, la festa del Corpus Christi es celebrarà també a 

l’Església de Santa Maria. No hi haurà processó pel carrer, 

però sí que es durà a terme el tridu i la celebració de la festa 

amb l’Eucaristia el diumenge 14.

La setmana següent, s’havia de celebrar també la festa 

del Cor de Jesús. La junta del Patronat, presidida per Jordi 

Boyero junt amb d. Eduardo Rengel, retor de la parròquia, va 

decidir també suspendre la setmana cultural prèvia a la festa 

del Cor de Jesús (parlem del concert del Cor i la Rondalla 

La Amistat, el cinefòrum, el teatre o la vesprada infantil). La 

junta ha decidit realitzar el tridu al Cor de Jesús i cada dia 

tindrà una intenció diferent: un dia per a la vessant esportiva 

del Patronat, l’altra per a la vessant cultural i finalment per a 

tots els socis i devots. (serà a partir de dimarts 16 de juny). 

Ja el divendres 19 de juny, es celebrarà l’Eucaristia del Cor 

de Jesús, tenint present al gran propulsor d’aquesta devoció, 

mossén Eugenio Raduan. Tampoc hi haurà processó ni 

homenatges.

I per últim, ens n’anem també a la pedania de l’Alcúdia. 

I és que la comissió encarregada de preparar les festes ha 

decidit també suspendre les festes que celebren en honor 

a Sant Pere i que s’havien de dur a terme el primer cap de 

setmana de juliol.

Ens resta conéixer quin serà el programa d’actes de la 

Festa de la Mare de Déu del Carme que es celebra el 16 de 

juliol. Tot apunta al fet que també es mantindran únicament 

les celebracions Eucarístiques (novena a la Verge) i no es 

farà la processó. Amb tot, tenim un mes al davant per veure 

com avançaran les coses.
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

La Santa Seu concedeix a Cocentaina allargar l’Any Sant

D
e tots és sabut que el 19 d’abril d’aquest 2020, 

Cocentaina va celebrar els 500 anys del prodigi de 

les llàgrimes. A causa d'aquesta pandèmia va ser una 

celebració personal, a casa, separats, però junts gràcies 

a la devoció i a la fe que Cocentaina professa a ta Imatge 

Sacrosanta. (En l’edició online de la revista de maig, els 

compartim moments d’aquest 19 d’abril de 2020).

Aquesta paralització va fer que des de la Pia Unió i amb 

d. Eduardo Rengel com a director espiritual de la mateixa, 

es demanarà prolongar l’Any Sant, ja que segons estava 

previst, en maig havia de concloure dit menester.

L’Any Sant duia un calendari ple de peregrinacions i actes 

al voltant de la Mareta i encara que moltes coses quedaran 

el camí, altres com les peregrinacions per aconseguir la 

indulgencia plenaria puga ser que es reprenguen a partir 

de juny, segons avancem en la desescalada i s’amplie 

l’aforament dels llocs de culte.

I és que, a final de maig, es rebia la grata notícia de què 

la Santa Seu permetia a Cocentaina poder seguir celebrant 

l’Any Sant fins a finals de 2020. Aquest és el document que 

ve de Roma:

Traducció del document

PENITENCIARÍA  APOSTÓLICA

Prot. N. 470/ 20/1

DECRETO

La Penitenciaría Apostólica, atendidas las peticiones 

presentadas el día 26 de mayo de 2020 por el sacerdote 

Reverendo Eduardo Rengel Albert, Párroco de la Parroquia 

bajo el título de la Asunción de Santa María de Cocentaina, 

juntamente con las Hermanas Clarisas del Monasterio de 

la Bienaventurada Virgen María del Milagro, dentro de 

los límites de la Archidiócesis de Valencia, por mandato 

del Sumo Pontífice, todos y cada uno de los beneficios 

espirituales ya debidamente concedidos el día 25 de Marzo 

de 2019, en virtud del Rescripto (Prot. N. 1236/18/ 1) y del 

Decreto (Prot. N. 1237/18/1), por medio de un Año Jubilar 

declarado en honor de la Bienaventurada Virgen María, a 

causa de la epidemia de la enfermedad “covid-19”, por 

las presentes los prorroga hasta el final del año 2020, de 

modo que el pueblo cristiano el día, en que se clausure 

solemnemente el Jubileo, esté en situación segura.

No obstando ninguna cosa en contra.

Dado en Roma, en el palacio de la Penitenciaría Apostólica, 

el día 27 de Mayo, en el año 2020 de la Encarnación del 

Señor

Mauro Card. Piacenza

Penitenciario Mayor

Cristobal Nykiel

Regente

Mentrestant, el monestir ha obert les seues portes, amb 

un aforament limitat i amb diferents mesures de seguretat 

com ara separació entre els bancs, hidrogel a l’entrada i 

les portes romanen obertes. La Mare de Déu ens espera a 

casa, des del seu Cambril segueix protegint el seu poble i 

els seus devots.

En aquest any hem tingut una celebració diferent, 

especial… La Mare de Déu va celebrar els 500 anys amb les 

seues fidels guardianes: les mongetes clarisses. El poble vam 

tindre l’oportunitat d’acompanyar-la en les diferents eixides 

i fins i tot, de manera extraordinària com si sospitarem el 

que anava a passar, vam poder besar el Quadre. Ara, la Pia 

Unió, presidida per Ana Masanet i José Luis Molina, estudia 

la possibilitat de celebrar la festa al carrer dl la Mareta al mes 

d’octubre, coincidint amb el que és la Setmana d’Exaltació 

del mig any de la Mare de Déu. Estarem a l’espera de 

poder confirmar tots aquestos actes. De momet, ja tenim 

l’oportunitat de fer-li la visita a la Patrona contestana que ja 

fa més de 500 anys, va plorar 27 llàgrimes de sang.
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Cocentaina suspén les Festes de Moros i Cristians
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’assemblea general de la Junta de Festes de 

Moros i Cristians suspén les festes de 2020 

amb el vistiplau de l’alcaldessa de Cocentaina i 

el regidor de Festes.

Divendres 22 de maig a les 20h es reunien 

telemàticament tots els i les caps de filà amb la 

junta de govern, el regidor de Festes i l’alcaldessa 

per prendre la decisió més dura per a la festa 

contestana en qüestió de dècades. L’assemblea 

va estar completament d’acord en que la incertesa 

de la prevalença del COVID-19 en la societat i les 

mesures de contingència la conduïen a prendre la 

decisió més responsable per a les seues filaes i el 

públic que convoquen les Festes de Cocentaina. No 

va haver discussió i per unanimitat es va votar la suspensió 

del certamen de 2020.

Dos setmanes abans d’aquesta important reunió, el 

President de la Junta, Francisco Masanet, demanava 

que cada filà votarà democràticament què volien fer amb 

els Moros i Cristians del present any i és aquesta decisió 

unànime la què es va traslladar divendres a la reunió de 

l’assemblea.

L’alcaldessa, Mireia Estepa, i el regidor de l’àrea, Octavio 

Cerdà, van explicar que si aquest estiu es pot celebrar algun 

acte per honrar a la Festa, es farà, «encara que siga sols un 

gest que ens recorde que el nostre poble està en Festes».

Francisco Masanet, que enfronta el seu primer any com a 

president de la Junta, comentava que «ha sigut una decisió 

molt meditada i trista però, sense dubte, el resultat demostra 

la unió dels festers contestans i la seua responsabilitat». Per 

la seua part, l’alcaldessa, Mireia Estepa, mostrava la seua 

tristesa davant la notícia i reconeixia que «les filaes han 

demostrat amb aquesta decisió unànime estar a l’altura 

de les circumstàncies amb una total maduresa de cara a 

la ciutadania. I encara que ara els festers i els contestans 

estiguem desanimats perquè el virus ha detingut les nostres 

Festes, no perdem l’estima ni la gana dels nostres Moros 

i Cristians perquè a la Festa contestana no l’apaga ni la 

COVID-19. Tornarem a omplir carrers i places i cantarem el 

nostre himne». Octavio Cerdà, regidor de Festes, animava 

als festers i, en especial, als qui anaven a ser els càrrecs 

2020 «a preparar amb força la tornada de Sant Hipòlit, els 

festers i la música a les nostres vides quan arranque la 

publicació de 2021».

420 anys després seguim lloant a Sant Hipòlit

T
ot i que les festes 2020 es prepararan amb més força 

i ganes per al 2021,la celebració del dia en què Sant 

Hipòlit fou elegit Patró de Cocentaina no va passar 

desapercebut i així doncs, la junta de Festes presidida 

per Juan Francisco Masanet, la vicepresidència religiosa 

amb Kike Pascual i l’assessor religiós d. Eduardo Rengel, 

van acordar, encara que fora de manera on-line, recordar 

aquesta data en la qual enguany es compleixen 420 anys.

420 d’empar al Patró i que el 7 de maig de 1600 va ser 

elegit i cridat pels contestans per a què els alliberarà d'una 

pandèmia que aleshores assotava la població. 420 anys 

després, la història es repeteix i de nou Sant Hipòlit, bandera 

en mà, ha enlairat el seu mant protector per a Cocentaina.

Des que va començar aquest malson, la campana de Sant 

Hipòlit, la Hipòlita que trobem a l’Església de Santa Maria, 

no ha deixat de clamar al cel, cada dia a les 12 del migdia. 

Tanmateix, tant a l’Església del Salvador com a Santa Maria, 

la relíquia de Sant Hipòlit presideix l’altar major.

Tornat al que van ser les celebracions religioses. El dia 7 de 

maig, a l’Església de Santa Maria es va oficiar la Santa Missa. 

L’altar de Santa Maria presentava a més, els dos banderins: 

el de la Junta de Festes i el de Sant Hipòlit. L’Eucaristia va 

ser seguida online i per TVA.

Redacció

Tanmateix a Ràdio Cocentaina, es va tindre un record 

molt especial cap a aquest 7 de maig i es va oferir un 

espai especial on a més, es va llegir el text que l’historiador 

contestà i membre de l’arxiu fester Pablo León, havia escrit 

per a l’ocasió. Aquest espai es va repetir minuts abans de 

la celebració Eucarística vespertina.

Ja el diumenge 10, dia en què Sant Hipòlit va ser 

proclamat de manera oficial Patró de la Vila Contestana, es 

va celebrar també a Santa Maria, a porta tancada i seguida 

pel canal youtube, la Missa mensual del Patró, en aquest 

cas a intenció dels difunts de les filaes Maseros i Llana.
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Podem suspendre els sentiments?

E
stem vivint moments molts difícils per culpa d’aquesta 

pandèmia que ens ha tocat passar. Són situacions 

desconegudes, inesperades, que ni la persona més 

pessimista podria arribar a pronosticar que passarien.  Però 

dia a dia i molt a poc a poc, el nostre està costant-nos, 

anem assimilant que res serà  igual i ens adonem que el 

que abans era una cosa habitual, senzilla i normal, ara ja 

no ho és. Abraçar-se, besar-se, donar-se la mà, parlar amb 

algú, passejar, dinar amb la família, anar a la filà, sopar amb 

els amics, fer la compra setmanal i un llarg etcètera, ara 

hauran d’esperar i no sabem quan podrem fer-les de nou.

D’una manera directa, tot açò està afectant el dia a dia 

de la nostra vida, els nostres costums, les nostres tradicions 

i, com no, les nostres festes, i en particular, les que en el 

mes d’agost dediquem al nostre Patró Sant Hipòlit, que tan 

arrelades tenim.

La Festa s’ha apagat de colp, com la flama d’un ciri en 

un pastís d’aniversari. Hem d’assimilar que l’any 2020 ha 

passat o passarà a ser uns dels anys més tristos de la història 

de les nostres Festes, del nostre poble i del nostre món.

Però l’únic que sé cert és que aquesta situació tan greu no 

podrà amb els nostres sentiments, uns sentiments que mai 

seran suspesos, ni ajornats, perquè són forts i poderosos 

i perquè, estic segur, el proper dissabte 8 d’agost, a les 7 

del matí, el suau so de la trompeta que trenca el murmuri 

de la gent a la plaça de la Vila per anunciar que la Festa, 

de nou, torna a nàixer, ressonarà en el nostre interior, així 

com les primeres notes d’eixe pasdoble dianer que envairà 

amb força el nostre cor que tindrem obert al sentiment.

Recordarem,pas a pas, el ritual de posar-nos el trage de 

fester per a encaminar-nos cap a la Plaça de la Vila, a trenc 

d'alba, sentint la brisa fresca d’un matí agostenc.

I la vida, sense aturar-se, seguirà el seu camí, els quatre 

càrrecs i les seues filaes, i tots els festers farem volar, una 

vegada més, la nostra imaginació. Serà el moment de 

tancar els ulls i recrear tot allò que ara encara és un somni, 

però que en breu es farà realitat, perquè la festa, sense 

cap dubte, tornarà i el soroll eixordador dels arcabussos, 

anunciaran l’arribada del nostre Patró a l'església i 

recordaran les passades gestes i al conqueridor.

Per tot això mai es podran suspendre eixos sentiments 

tan forts que tenim i seran els que guardaran la festa en el 

nostre interior, i allí esperarà que torne a esclatar amb tota 

la seua força, per recórrer, un altra vegada, tots els nostres 

carrers i places, acompanyats per la música festera que serà 

l’encarregada d’anunciar als quatre vents i que s’escolte 

des del Montcabrer a l’Aitana que la FESTA contestana ha 

tornat a nàixer.

 

PS: He votat suspendre les festes per l’imperatiu sanitari 

de la Covid-19.

Hipòlit Borràs Martínez

No hem pogut celebrar els actes col·laterals de la 

proclamació de Sant Hipòlit com són la presentació dels 

recents nascuts, la imposició de les insígnies als nous caps 

de filà, la imposició de medalles als majorals i majorales, 

ni tampoc la xarrada al voltant de Sant Hipòlit. Amb tot, 

la Junta de Festes, junt amb d. Eduardo Rengel, estan 

treballant per venerar al Patró els dies de Festes amb la 

novena i fins i tot, la xarrada de Sant Hipòlit. En pròximes 

edicions de la revista, els ampliarem els actes preparats 

per al que seran les atípiques festes de 2020, unes festes 

que no eixiran al carrer, però que tindran sempre present 

al seu Patró, Sant Hipòlit Màrtir.
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Regidoria de Medi Ambient
Isabel Sancho ADL/MEDI AMBIENT

NIUS ORONETES

Les oronetes són ocells insectívors que consumeixen grans 

quantitats de mosques i mosquits, formigues voladores, 

vespes i xinxes.  Una sola oroneta és capaç de menjar 850 

mosques o mosquits al dia, la qual cosa suposa un control 

natural dels insectes.

El seu període de cria es desenvolupa entre març i agost, 

depén de la climatologia i són ocells  fidels al lloc de cria i 

a la parella. Tarden uns deu dies a construir el niu, format 

per una copa oberta completament en la zona superior, de 

boles de fang i sempre sota una coberta, que són reparats 

i reutilitzats durant diversos anys i la seua vida mitjana és 

d'uns 15 anys.

Si ens dediquem a destruir els seus nius, a més del risc 

de multes, ens trobarem que en la primavera i estiu una 

major quantitat de mosquits en el nostre entorn, que des 

del punt de vista de la comoditat i sobretot des del punt 

de vista sanitari, presenta molts més riscos i incomoditats.

A l'hora de reparar, pintar o realitzar qualsevol acció en 

les parets en les quals es troben aquests nius, recorden 

que el millor que pots fer és conservar-los, pel seu bé i pel 

de les oronetes.

Els nius d'oroneta, avions comuns i falciots estan protegits 

tant quan estan habitats, com quan estan buits. El nivell 

de protecció es garanteix tant per la legislació europea, 

concretament  la Directiva Europea d'Ocells (Directiva 

2009/147/CE del Parlament Europeu) i per la legislació 

nacional pel Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de 

Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies 

Amenaçades (Reial decret 139/2011, de 4 de febrer) i per 

la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural 

i de la Biodiversitat, en la qual es protegeixen les cries, 

els ous i mitjançant la qual es prohibeix expressament “la 

destrucció o deterioració dels seus nius”, de manera que 

les multes poden variar de 5.001 a 200.000 €.

SUBVENCIONS PLA FOMENT ÚS DE 
LA BICICLETA I PATINETS ELÈCTRICS

La mobilitat serà essencial en l'escenari postpandemia, 

des de la Conselleria de Mobilitat s'ha posat en marxa el Pla 

de Foment de l'Ús de la bicicleta, que busca com a objectiu 

fomentar mitjans de transport individuals i sostenibles, 

facilitar el compliment del distanciament social, garantir les 

demandes de mobilitat en un sistema inclusiu que no deixe 

arrere a cap col·lectiu i que preserve la qualitat de l'aire de 

les nostres ciutats i que no s'abandone la lluita contra el 

canvi climàtic
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A partir del 15 de juny, ajudes directes per a adquirir 

bicicletes i patinets a fi de potenciar l'ús de vehicles 

individuals sostenibles i al seu torn, reanimar el consum i 

fomentar l'activitat del xicotet comerç.

En aquest sentit, les ajudes previstes són de fins a 250 

€ en el cas de bicicletes elèctriques (l'import de les quals 

no podrà sobrepassar els 1400 €), de 75 € per a les no 

electrificades (el preu màxim serà de 500 euros) i igualment 

75 € per a patinets elèctrics (el cost dels quals no podrà 

superar els 450 €). Les ajudes també es poden aplicar 

a la instal·lació de kits d'electrificació, amb un import de 

fins a 200 € (el preu màxim del kit està fixat en 600 €)  o 

a la compra de bicicletes amb elements de càrrega per al 

transport infantil i en aquest cas les ajudes seran de 150 € 

(en aquest cas el preu de la bicicleta familiar no podrà ser 

superior a 700 €).

Per a accedir a les ajudes s'ha de ser resident en la 

Comunitat. Es podrà consultar el llistat de comerços adherits 

a la campanya en una pàgina web habilitada per a tal fi 

per la Conselleria de Mobilitat. Una vegada seleccionat 

l'establiment, i seleccionat el vehicle de compra, la persona 

sol·licitant haurà d'emplenar en el local la documentació 

necessària.

Posteriorment, una vegada acreditada i aprovada aquesta 

sol·licitud, podrà beneficiar-se de l'ajuda en el moment de 

la compra, ja que l'import de la subvenció serà descomptat 

directament del preu de venda.

CONSUMEIX PRODUCTES DE 
TEMPORADA I DE PROXIMITAT

El virus ha canviat per complet la nostra vida i, amb 

això, la manera de consumir i entendre l'alimentació. Els 

supermercats, que ja tenien un gran poder en els mercats 

agroalimentaris, han assentat la seua hegemonia des que 

es va decretar l'estat d'alarma. Mentrestant, els xicotets 

comerços, els mercats de proximitat i llocs locals de fruita, 

hortalissa i carn, resisteixen l'envit de la pandèmia com 

bonament poden.

Les circumstàncies han fet que molts agricultors que 

treballen a base de venda de km 0 s´hagen  de reinventar. 

La prohibició de part dels mercats a l'aire lliure, el tancament 

dels menjadors escolars i de la restauració, entre altres, 

han fet que cada dia més agricultors opten per portar 

les comandes fins a la porta de casa o establir un lloc de 

recollida.

És el moment de tindre un agricultor a la nostra casa, 

conéixer l'origen dels aliments que comprem, com es 

cultiven, on es recullen i conéixer les diferents varietats que 

tenim de fruites i hortalisses en el nostre municipi i comarca. 

Entre tots hem de fer costat al xicotet comerç i comprar a la 

botiga més pròxima els productes de temporada.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Les danses contestanes en les fogueres d’Alacant
José Fausto Castillo Jover

F
a més de cinquanta anys un grup de joves socarrats 

i socarrades i uns quinze músics de la Unió Musical 

Contestana van anar tres dies a ballar les danses a les 

Fogueres d’Alacant per Sant Joan. Em contaven que avanç 

ja feia molts anys que anaven d’ací del poble a ballar. Jo 

vaig anar tres vegades.

A nosaltres tots aquells anys ens van donar un sou diari, 

menjar i dormir en una pensió i ens van deixar uns vestits 

de masers de seda als homes, ja que les dones anaven 

vestides de contestanes. També venia una dona major per 

posar les agulles als mantons de les xiques, a més de cuidar 

d’elles perquè si no era així, algunes mares no les deixaven 

eixir de casa.

En la fotografia estàvem tots dalt de la carrossa que 

portava el nom “Cocentaina” . Va ser abans d’eixir a ballar 

en la cercavila de la Província. Estem de baix cap amunt i 

d’esquerre a dreta: Tere Sempere, el músic Mario Navarro, 

que tocava el trombó, Paco Insa, Mª Consuelo Ferràndiz, 

jo José F. Castillo, Mila Reig, Rafael Cantó (el Bessó), Paco 

Llorens (el perruquer), Mª Dolores Carbonell “la Salvio”, 

Enriqueta Moltó, Mª Carmen Pérez, Pepita Moltó (la Flores), 

(aquestes dues xiques i el xiquet, no recorde qui eren), 

José Insa, Jaime Pérez, Santi Marset, Càndido Cuesta, i van 

vindre sols eixe dia per pujar dalt la carrossa Tere Insa, i les 

germanes Nines i Marga Martinez.

Anàvem llogats per la Foguera  Calderón de la Barca que 

estava prop  de la plaça de Bous i ballàvem en les cercaviles,  

en l’ofrena de flors, davant la nostra Foguera i pels carrers 

fins dins d’algunes botigues, però l’acte principal era la 

cercavila de la Província on hi  havia també representació 

de molts pobles alacantins.

Per a nosaltres que alguns no havíem eixit de casa, 

passar tres dies a Alacant en amics i sempre de festa, era 

com un somni. Sols ballàvem “les danses de Cocentaina”,  

“l’Alcoianita” i  en algun acte “les folies”. Quan no ballàvem, 

anàvem desfilant davant els músics que anaven també 

vestits de llauradors i tocaven quasi sempre Paquito el 

Xocolatero. Jo diria que allí tots els anys tocant-lo, el van 

donar a conèixer  a tot el públic.

Eixe any ens van gravar ballant per al Noticiari NODO. 

Era com un informatiu de l’Estat que feien en blanc i negre 

avanç de les pel·lícules en tots els cines d’Espanya. Es 

tractava de reportatges on eixia el General Franco i els seus 

ministres inaugurant pantans, carreteres, actes militars, 

esdeveniments  d’alguna festa popular, etc. Vam eixir tot el 

grup, però la parella que més van traure eren Jaime Pérez 

i Tere Sempere perquè  feien de “cap de dansa”. Després 

quan casualment ho vam veure ací en el cine de Cocentaina 

ens vam quedar bocabadats.

Allí a Alacant l’any passat  havia anat jo també a ballar 

i recorde que van vindre Pascualo i (El Ti Clavilla), dues 

persones majors, ells eren molt feliços, portaven una garrafa 

de café i a vegades anaven fent-se colpets.

També anys enrere em contaven que anava entre els 

balladors, un home major socarrat, molt simpàtic que li 

deien Enrique “la sega”, aquest home tenia amistat en el 

Governador d’Alacant  que en aquells temps era qui més 

manava en la província. Tots els anys quan ballaven davant 

d’ell en l’esplanada, deixava de ballar i anava a saludar-lo, 

la qual cosa tots aplaudien.

Anem a parlar ara de les danses ací a Cocentaina. Dels 

majors que ballaven  per aquells anys recorde a Vicent 

“Coscolla”, “El Sandunguero,” Paco Marset, Juan Soler, 

Fernando Berenguer, J. Antonio Pascual “L’Agrero”, Juan 

Pascual, i els meus amics Angel Colomina, Vicent Borrell, 

Vicente Tomàs, José Cantò (l’altre bessó), i alguns que no 

recorde, a més a més els que ja he anomenat avanç. De 

les balladores eren tantes que si dic noms, de segur tindré 

queixes si en deixe algunes en el tinter.

L’any que més balladors i balladores vam eixir, va ser un 

any per la Mare de Déu en el Pla, on vam ser vint parelles. 

Encara tocaven els músics, i anys després van donar pas   

a la dolçaina i tabal. Allò estava abarrotat de gent i feia 

goig. Sempre després de ballar entràvem a fer la visita a la 

Nostra Patrona la Mare de Déu del Miracle. Vam ballar: “La 

dansà de Cocentaina”, “L’Alcoianita” i “Les folies”, ja que 



CULTURA 25Revista El Comtat juny 2020

no sabíem res més.

Les balladores vestien el vestit de contestana, però algun 

any canviaven al mocador “de Manila” que tenia flors 

bordades de colors i feia molt més bonic. Els balladors 

anàvem en pantaló negre, xaleco, faixa roja, mocador al 

coll, camisa blanca i espardenyes. També ballàvem tots els 

anys en la festivitat de Sant Antoni al Convent dels frares i 

en el Cor de Jesús al Patronat.

Alguna persona major li va posar lletra a un tros de les 

danses de Cocentaina que deia així: A Alacant me’n tinc 

que anar, a veure les cosidores, que cusen sense didal i 

tallen sense tisores. Abans hi havia aficció a posar lletra a 

la música.

Les persones que ens ensenyaven a ballar eren Milagrito 

“de la botiga La Campana” i Encarna mestra del col·legi 

Sant Joan Bosco, casada en el Noi, i eren de la  Secció 

Femenina de la Falange. Elles es sentien molt satisfetes per 

la llavor que estaven fent al règim del Generalíssim Franco. 

Més tard va ser Emilieta “la de Morant” qui va vindre al 

grup a ensenyar-nos. Com ballàvem tant poquets balls 

vam preguntar a les persones més velles del poble i ens 

van ensenyar a ballar El Fandango que avanç es ballava en 

Cocentaina i també el “Córrega el conill”. Aleshores vam 

incorporar aquests dos balls.

Després hem vist que pocs homes han ballat les danses 

a Cocentaina, un poble que tenia molta tradició. Això si, els 

pocs que ho feien  ballaven molt millor que nosaltres. Quan 

a les dones sempre hi havia massa, ja que ballaven quasi 

totes, però no volien eixir dues dones fent parella.

Casualitats de la vida, la meua filla va començar a ballar 

les danses quan tenia sis anys junt en un grup de companys 

en el col·legi El Convent. Quan es van fer majors van formar 

el Grup danses El Convent. Estava compost per huit parelles 

de balladors, que no tots eren de Cocentaina però si les 

balladores,  i tenien cantors i rondalla. La mestra era Araceli, 

gran llavor la seua, ja que fa almenys uns quaranta anys 

que ha estat ensenyant en el mateix col·legi i encara està 

ací. Ballaven balls de tot el País Valencià i van fer moltes 

actuacions.. Al cap d’uns anys els van cridar als estudis 

de Televisió Valenciana Canal 9 per fer una gravació i va 

ser un èxit. A més a més van traure el ball “La danseta del 

Convent”. Va ser Roberto Faus que cantava i tocava en el 

grup, qui va compassar la lletra i la música, i Araceli qui els 

va ensenyar el ball.

A Cocentaina també hi havia altres grups de danses 

importants en els col·legis Reial Blanc i El Bosco. Tots tenien 

molta categoria i ho feien molt bé. Ja ningú es conformava 

ballant sols els balls del poble, ells també  ho feien de tot el 

País Valencià. El fet de voler superar-se tots amb balls difícils 

i complicats, sempre és motiu de satisfacció.

És hora  d’acabar, pense que ho he fet massa llarg, però 

no he volgut acurtar-ho.

Les coses que els he contat són esdeveniments de  fa 

molts anys i és normal que molts ens hagen deixat, però 

desgraciadament hi ha alguns molt  joves, quina llàstima. 

A tots, el meu reconeixement, i estima. DESITGE QUE PER 

SEMPRE, DESCANSEN EN PAU.

Oberta l’exposició “Artistes de l’Exili i la Lluita” de Luís 
Ardevínez
Redacció

C
om han llegit en pàgines anterior, de nou les portes del 

Palau Comtal estan obertes per a visitar el monument 

i les exposicions, en horari de matí de 10 a 13 hores i 

amb less normes de seguretat per garantir la salut.

A la sala d'Armes "antiga Biblioteca", continua oberta i 

visitable l'exposició “Artistes de l'Exili i la Lluita.” Col·lecció 

de Gravats particular de Luís Ardevínez que junt amb el 

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràcia a Cocentaina 

i la col·laboració de l'Ajuntament, van inaugurar al mes de 

febrer.

L’exposició es pot visitar de manera  individual o en grups 

reduïts. Si volen informació dels artistes i les obres , es poden 

posar en contacte amb Luis o el Fòrum. Fins a final de juny 

es podrà visitar. 
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D
el 17 al 25 de juny estarà obert el termini de sol·licituds d’admissió a Formació Professional (Bàsica, Grau Mitjà 

i Superior) per al pròxim curs. Enguany tot el tràmit es realitzarà per internet accedint a http://telematricula.es. A 

continuació teniu tota l’oferta de Formació Professional que podeu trobar als centres de Cocentaina, Muro i Alcoi 

(poden haver canvis amb l’oferta final). Recordeu que podeu consultar-nos tots els dubtes que tingueu, i l’oferta d’FP 

d’altres localitats, al telèfon 965592795, per Whatsapp al 699833855 o al correu cocentainajove@cocentaina.org

IES Pare Arques Cocentaina
 Formació Professional Bàsica:
- FABRICACIÓ I MUNTATGE
Cicles Formatius Grau Mitjà:
- MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC
Cicles Formatius Grau Superior:
- MECATRÒNICA INDUSTRIAL

IES Serra Mariola Muro
Formació Professional Bàsica:
- INFORMÀTICA D'OFICINA
Cicles Formatius Grau Mitjà:
- CONFECCIÓ I MODA
Cicles Formatius Grau Superior:
- GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

CIP FP Batoi Alcoi
Formació Professional Bàsica:
- PERRUQUERIA I ESTÈTICA
Cicles Formatius Grau Mitjà:
- GESTIÓ ADMINISTRATIVA
- CUINA I GASTRONOMIA
- SERVICIS EN RESTAURACIÓ
- ESTÈTICA I BELLESA
- PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·lAR
- SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
- CURES AUXILIARS D'INFERMERIA
- FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA
- ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
Cicles Formatius Grau Superior:
- ADMINISTRACIÓ I FINANCES
- DIRECCIÓ DE CUINA
- ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR
- ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA
- D E S E N V O L U P A M E N T  D ' A P L I C A C I O N S 
MULTIPLATAFORMA
- DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB
- IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR
- LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC
- ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA
- EDUCACIÓ INFANTIL
- INTEGRACIÓ SOCIAL
- QUÍMICA I SALUT AMBIENTAL

San Vicente Paúl Alcoi
Cicles Formatius Grau Mitjà:
- CURES AUXILIARS D’INFERMERIA
- FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

IES Cotes Baixes Alcoi
Formació Professional Bàsica:
- MANTENIMENT DE VEHICLES
Cicles Formatius Grau Mitjà:
- ACTIVITATS COMERCIALS
- INSTAL·lACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
- MECANITZAT
- PRODUCCIÓ I ENNOBLIMENT DE PRODUCTES TÈXTILS
- FUSTERIA I MOBLE
- ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS
-CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER 
CARRETERA
 Cicles Formatius Grau Superior:
- COMERÇ INTERNACIONAL
- MÀRQUETING I PUBLICITAT
- AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL
- ENERGIES RENOVABLES
-PROGRAMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ 
MECÀNICA
- DISSENY I MOBLAMENT
- AUTOMOCIÓ

IES Pare Vitoria Alcoi
Cicles Formatius Grau Mitjà:
- OPERACIONS DE LABORATORI
 Cicles Formatius Grau Superior:
- LABORATORI D'ANÀLISI  I CONTROL DE QUALITAT
- EDUCACIÓ I CONTROL AMBIENTAL

Sant Roc Alcoi
Cicles Formatius Grau Mitjà:
- GESTIÓ ADMINISTRATIVA
- SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES
 Cicles Formatius Grau Superior:
- ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Salesians Joan XXIII Alcoi
Formació Professional Bàsica:
- MANTENIMENT DE VEHICLES
- INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
- SERVICIS COMERCIALS
Cicles Formatius Grau Mitjà:
- GESTIÓ ADMINISTRATIVA
- ACTIVITATS COMERCIALS
- INSTAL·lACIONS DE TELECOMUNICACIONS
- ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

IES Andreu Sempere Alcoi
Formació Professional Bàsica:
- ARTS GRÀFIQUES
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Il·lusiona´t, per al suport de persones amb diversitat 
funcional

C
om afecta el Coronavirus a les persones amb 

discapacitat? Tindre discapacitat suposa un major risc 

enfront del coronavirus , són persones especialment 

vulnerables, podria afectar la seua capacitat per a combatre 

una infecció del virus.

Les persones majors i persones amb patologies són les 

que corren més risc. Tindre una discapacitat, no significa 

immediatament que s'està en major risc que altres persones, 

però la naturalesa de la discapacitat , podria afectar la seua 

capacitat per a combatre una infecció de coronavirus, 

especialment si la seua condició limita la seua funció 

respiratòria.

Covid-19 o com es diu comunament el coronavirus, 

està dominant les notícies; les implicacions són de gran 

abast, des de l'econòmic, el polític i el personal i està 

deixant a molts amb el dubte de quin és la millor manera 

de protegir-se a si mateixos i als altres d'una malaltia que 

sembla impossible d'evitar. Es propaga entre les persones 

i és altament contagiós, es creu que es propaga a partir 

de xicotetes gotes respiratòries, que poden ser expulsades 

en tossir o esternudar o poden viure en superfícies de 

propagació, encara que la principal forma de transmissió, 

sembla provindre del contacte entre persones. Els símptomes 

inclouen una malaltia respiratòria de lleu a greu amb febre, 

tos i dificultat per a respirar .

En una població determinada a l'ésser una malaltia 

transmissible, hi ha molt de risc de contraure-la, propagant-

se a través dels ciutadans, per a la immunitat del grup, es 

necessita una vacuna que faja front a aquest virus.

Continuem actuant amb les mesures preventives que ens 

determinen per a protegir-se i evitar el contagi.- llavar-se les 

mans, col·locar-se màscara i guants i mantindre la distància 

de seguretat. Amb aquests actes solidaris, a més de protegir-

nos , estem ajudant als altres perquè no es contagien i 

previndre la propagació.

Des del Departamanet de Serveis Socials i des del propi 

Ajuntament ens animem a fer una crida contra la violència 

de gènere. Siguem valents i valentes i no tinguem por de 

denunciar perquè malauradament, aquest confinament ha 

servit per a què més dones és senquen maltractades. El 

virus el pararem junts, però la violència de gènere també.

A partir del DIMECRES 3 de juny  l’atenció URGENT i 

INDIESPENSABLE serà presencial al SIC. 

Recorda demanar CITA PRÈVIA per telèfon 96 559 00 51 

o a l’e-mail citapreviasic@cocentaina.org

Mascareta i molta prudència sempre damunt!!

Avisos
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Compartint experiència social–COVID19

M
oltes són les professions, 

of ic is o t rebal ls  que 

en aquest  temps de 

confinament per l'estat d'Alarma, 

decretat a mitjan març de 2020, 

han continuat en actiu, per ser 

considerats serveis essencials. La 

sanitat, la seguretat, l’agricultura 

i tot el primer sector relacionat 

amb l'alimentació, el transport, 

la higiene, etc., estan relacionats 

amb les necessitats bàsiques i 

primàries de la població.

Els serveis socials som una 

d'aquestes àrees, en la qual amb 

vocació, orgull i professionalitat 

estem en primera línia de batalla, rebent les demandes de les 

persones i famílies que han acudit o que han sigut derivades 

per altres agents socials: el centre de salut, la policia local, 

la guàrdia civil, Càritas, veïnat, etc.

El contacte directe amb les persones i les visites al domicili 

són els senyals d'identitat dels serveis socials d'Atenció 

Primària. La funció principal que tenen és rebre, escoltar, 

atendre i conéixer la situació de les persones i el seu entorn. 

Amb aquesta metodologia es pot elaborar, objectivament i 

de manera empàtica, la intervenció social dirigida a fer que 

siguen elles mateixes subjectes de la resolució de la pròpia 

situació. 

Això s'ha vist alterat per complet, ja que el Centre Social va 

tancar les portes, com tots els edificis públics, per seguretat 

sanitària. Únicament han pogut accedir a les instal·lacions 

les persones professionals de serveis socials, mantenint-se 

entrevistes telefòniques i presencials en el vestíbul, amb 

mampara i altres mesures de seguretat. 

Tampoc no es preveuen les visites al domicili, excepte 

en aquells casos d'urgència que així ho han requerit. En 

general, el funcionament dels nostres serveis s'ha vist alterat 

per complet i ens hem hagut d'adaptar a la nova situació de 

manera ràpida, versàtil i imaginativa. El treball, en el nostre 

cas no ha disminuït, sinó al contrari, ha augmentat i s'ha 

concentrat en un perfil de població vulnerable i amb unes 

demandes que ja pensàvem superades. 

Tot l'equip del Departament de Benestar Social, auxiliars 

administratives, ordenances, treballadores socials, 

educadores, psicòlogues, auxiliars de clínica, animadora 

sociocultural, assessor jurídic, hem desenvolupat el nostre 

treball com un equip cohesionat entorn de la nostra acabada 

de nomenar coordinadora per a la situació extraordinària, 

que es desviu per organitzar el treball, però deixant espai 

perquè cadascuna de nosaltres puguem exercir-lo amb 

el nostre propi criteri professional. El resultat està sent 

bo, encara que esgotador. Cada dia tenim reunió de 

treballadores socials a l'inici del matí, en el qual compartim 

la normativa que es va aprovant i els recursos, com també 

els nous casos que han entrat i les particularitats de les 

famílies ateses, buscant completar la informació i els criteris 

per al diagnòstic i la proposta de recurs.

Departament de Benestar Social. Ajuntament de Cocentaina

Les professionals que atenien programes de centre de 

dia per a majors amb Alzheimer (RESPIR) o per a treballar 

la Inserció Social (TAPIS), en estar les persones confinades 

als seus domicilis, han fet un treball de suport telefònic 

i domiciliari en les situacions més greus, per absència o 

dificultats familiars. Però, a més d'això, han estat recolzant 

en tasques essencials per a donar resposta a les necessitats 

de la població vulnerable més afectada. Un exemple clar 

ha sigut el repartiment dels lots de menjar preparat per a 

persones o unitats de convivència, com també la derivació 

a les borses de treballs agrícoles.

Cal destacar el volum de caos nous, de famílies i de 

persones que no havien acudit mai a aquest servei:

estrangeres, sense permís de residència ni de treball, sense 

cap mena de recurs ni ingrés econòmic i amb problemes 

habitacionals afegits. Amb el perfil d'home d'entre 19 i 45 

anys, molts d'ells sense un arrelament clar al municipi, 

compartint un pis o una casa amb un nombre de persones 

superior a les dimensions d'aquesta. A més han vist afectada 

la seua activitat laboral, a causa de la crisi sanitària i social 

que ha paralitzat l'activitat econòmica, cos que ha provocat 

que es queden sense ingressos econòmics i sense haver 

generat el dret a percebre prestacions del Servei Públic 

d'Ocupació. A més l'estat d'Alarma i confinament ha impedit 

la mobilitat per a buscar altres fonts d'ingressos o suport de 

familiars i amics. 

en desocupació, amb uns ingressos insuficients (subsidi 

de desocupació -430€/mes-; Pensions No Contributives 

-365€/mes- PEIS ajudes econòmiques –400€/mes;) 

per a fer front a la despesa d'alimentació, habitatge, 

higiene, subministraments energètics. Aquesta situació 

de confinament els està impedint l'obtenció de recursos 

econòmics extres per a complementar l’economia familiar.

qüestions relacionades amb les Beques del Menjador, 

material escolar, tauletes i targetes de dades per a fer les 

tasques escolars en línia.

addiccions, amb ordres judicials, que normalment es mouen 
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d'un lloc a un altre per pròpia voluntat i van sobrevivint. Ara, 

amb el confinament requereixen d'un recurs habitacional, 

i es plantegen històries de vida conflictives a les quals 

s'ha pogut donar una resposta puntual i temporal amb la 

implementació d'aAlbergs per a persones sense llar, per part 

de la Conselleria d'Inclusió, mentre dure l'Estat d'Alarma.

ocupant habitatges de manera irregular les quals no 

compten amb aigua potable ni llum elèctrica. Ens trobem en 

aquest sentit, amb una manca quant a ofertes de lloguers 

d'habitatges digna en condicions d'habitabilitat.

Els RECURSOS amb els quals comptem per a donar 

resposta a aquestes necessitats han sigut:

1.Ajudes econòmiques per a cobrir les necessitats 

bàsiques, durant el període de COVID. Aquestes ajudes 

s'atorguen a persones o famílies de manera immediata en 

forma de val per a compra d'aliments i productes d'higiene, 

en un supermercat local o a través de l'ingrés corresponent 

de l'ajuda aprovada, que posteriorment seran justificades. 

Les quanties varien segons el nombre de membres i de la 

seua situació.

2.Repartiment de menús preparats a les famílies. Aquest 

servei s'ha pogut prestar gràcies a l'oferiment altruista que 

dos restaurants de la zona, «Castell de Barxell» d'Alcoi i «Bar 

Centre Social» de Cocentaina, van oferir la donació d'un plat 

preparat per persona, per a la població més necessitada. La 

solidaritat s'ha posat de manifest i s’han sumat a aquesta 

iniciativa diversos comerços de la localitat, com ara els forns 

de pa «Paula» i «M. Ángel Sansalvador», com també les 

verduleries «Fruites i verdures Mari Carmen» i «Fresc i bo», 

que estan aportant diversos aliments, com ara iogurts, pa, 

fruites, sucs, magdalenes, llet, bolquers, etc., per a incloure 

en el lot diari d'alimentació, i donacions particulars de veïns. 

Així mateix, s'han entregat, prèvia petició puntual, mantes, 

parament de cuina, roba i estris de nadons, etc., per part 

de les tècniques del departament.

3.Suport en la derivació per a la cerca d'ocupació agrícola 

. A les persones interessades se'ls enviava un enllaç per a 

la inscripció en les borses de treball agrícola d'ASAJA i de 

la COAG.

4.Atenció telefònica psicològica i social, derivació a altres 

recursos i seguiment, a sol·licitud de les persones que 

necessiten el servei en els casos que es requereix atenció 

presencial.

5.Intervenció psicològica d'assessorament i/o teràpia 

segons es valora la necessitat, així com intervenció 

psicosocial al domicili o al Centre Social si es considera 

absolutament necessària.

6.Participació en programes de Ràdio Cocentaina i revista 

El Comtat per part de les psicòlogues del Departament per 

a oferir pautes per a millorar la salut mental i afavorir el 

benestar personal i familiar durant el confinament.

7.Seguiment d'algunes famílies que han rebut el missatge 

de text en el mòbil des d'Educació per a poder activar el 

bo de la beca del menjador. Suport i acompanyament en 

el desplaçament al supermercat establit per la Conselleria 

d'Educació a Alcoi, destinat a les famílies que tenien 

aprovada la Beca de Menjador al 100%.

8.Tramitació de l'ajuda d'Alimentació Infantil d'aquelles 

famílies que no tenien la beca del menjador al 100%, a 

càrrec de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

9.Lliurament de material escolar a alguns alumnes que els 

centres educatius han valorat convenientment.

10.Lliurament d'algunes targetes telefòniques perquè la 

comunicació entre la família i el centre escolar, o el malalt i 

el centre de salut fora possible dins d'aquest estat d'alarma. 

Aquestes targetes han sigut facilitades per l'empresa 

NETLLAR. 

11.Recollir la demanda de pares que volen matricular els 

seus fills el curs que ve.

12.Des de l'Assessoria Jurídica de serveis socials durant 

la pandèmia, estem exercint tasques de teletreball, que 

engloben atenció telefònica a usuaris amb dubtes sobre 

assumptes quotidians relacionats amb la mobilitat, custòdia 

de menors, herències, etc., i també la supervisió de la 

normativa que afecta els usuaris en temes tan importants 

com les ajudes al lloguer de l'habitatge, els préstecs als 

quals tenen accés les persones afectades per aquesta crisi 

econòmica a causa del Covid-19, concessió del val beca 

menjador per als xiquets i les xiquetes beneficiàries, etc. i 

en general, totes aquelles actuacions que puguen ajudar a 

resoldre els dubtes sobre la situació que ens ocupa. 

Crida l'atenció que ara, amb aquest estat d'emergència 

sanitària, també emergisquen i isquen a la llum situacions 

familiars de gravetat socioeconòmica i social que en l'estat de 

«normalitat» estaven invisibilitzades. Per sort, la sensibilitat 

social, política i professional s'està arrelant en la nostra 

societat, posant llum, oïdes, mans i recursos per a escoltar 

i traure a flotació tot aquest llast en la recerca de solucions.

D'altra banda, no volem acabar sense recordar que a 

qui més afecta i pot afectar tota aquesta situació és a les 

persones i famílies en una situació socioeconòmica més 

vulnerable, als més pobres i als països més pobres de 

Llatinoamèrica, Àfrica, Àsia. Aprofitem per a enllaçar aquesta 

realitat amb les declaracions que va fer JOSÉ ESQUINAS, 

en una entrevista realitzada en la Cadena Ser el 25 d'abril, 

no per la novetat, sinó per l'evidència i la simplicitat de la 

seua exposició. Feia referència a la nostra economia i a la 

nostra manera de consumir i que ara, amb el confinament, 

s'han fet més evidents, amb la frase següent: «L'economia 

mundial està en crisi perquè només consumim el que 

necessitem». Aquest és el gran problema. El Sr. Esquinas, 

enginyer agrònom i doctor en Genètica es pregunta: «Què 

està passant?, què estem fent malament?» Ell ha treballat 

durant dècades des de la FAO per a combatre la fam i 

la malnutrició en el món, que segons ell ÉS LA MAJOR 

PANDÈMIA que existeix. Contínua donant dades, com ara 

que produïm un 70% més dels aliments necessaris per a la 

humanitat, però cada dia moren 40.000 persones de fam. 

Per a escoltar l'entrevista completa, es pot buscar en l’enllaç 

següent: https://cadenaser.com/programa/2020/04/25/a_

vivir_que_son_dos_dias

Tant de bo que la humanitat redefinisca el rumb cap a la 

CASA, LA VIDA, LA NATURALESA.

El nostre lema d'agraïment: GRÀCIES A LA GENT QUE 

ESTÀ EN EL PROBLEMA BUSCANT LA SOLUCIÓ.
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En AFAMA seguim treballant per afrontar les problemàtiques 
d’aquesta pandèmia

E
l passat 29 d’abril va tindre lloc l’auditoria del nostre 

Sistema de Gestió de Qualitat basat en la norma ISO 

9001:2015 amb resultat òptim i favorable. Un sistema 

que es va iniciar al març de 2012 amb el seu disseny i 

implantació, per a després d’un any, obtenir el certificat del 

sistema per l’entitat acreditada SGS. La seua implantació 

ofereix als nostres usuaris i a altres parts interessades 

les màximes garanties de qualitat i satisfacció, així com 

evidència el nostre compromís en l'atenció a les persones 

amb la malaltia d'Alzheimer. 

Des d’AFAMA volem recordar-vos que seguim treballant 

per seguir oferint tota la nostra ajuda, tant amb el nostre 

suport a totes les famílies que ho necessiten, com la gestió 

dels tràmits i recursos necessaris per poder rependre la 

nostra activitat quan ens ho permeta la Conselleria d’Igualtat 

i Polítiques Inclusives.

Com be sabeu, el material sanitari actualment es troba 

molt sol·licitat i estem trobant-se amb alguns obstacles per 

poder abastir-nos d’equips de protecció individuals de cara 

a oferir els nostres serveis amb màxima seguretat. En aquest 

sentit, volem mostrar el nostre agraïment per la donació de 

pantalles facials de protecció per part del col·lectiu "Estamos 

Con Vosotros", un grup de voluntaris d'Ibi, Banyeres i Alcoi, 

que s'han unit per a produir material de protecció per al 

personal sanitari, cossos de seguretat i tots els sectors de 

població amb alt risc de contagi. 

Tanmateix, en AFAMA donem molta importància a la 

formació, i més encara quan es tracta de temes de salut. 

Per això, volem que tots els nostres professionals tinguen 

una formació adequada sobre COVID-19, amb l’objectiu 

d’adquirir uns coneixements més amplis sobre aquesta 

pandèmia i poder garantir totes les mesures de seguretat 

quan tornem a oferir els nostres serveis. 

Per altra banda, AFAMA Cocentaina està participant 

activament amb altres AFAs en reunions telemàtiques. 

Algunes d’elles convocades per CEAFA (Confederación 

Española de Asociaciones de Familiares de personas con 

Alzheimer y otras demencias) i altres per FEVAFA (Federació 

Valenciana d’Associacions de Familiars de persones amb 

Alzheimer). Aquestes reunions, entre altres moltes coses, 

ens permeten estar actualitzats dels canvis i novetats que 

puguen haver-hi en la situació actual. A més a més, entre 

totes les AFAs aportem moltes idees, propostes i estratègies 

d’actuació futures que siguen beneficioses per a les 

persones usuàries i per als seus familiars.

Per la seua part, FEVAFA s’ha reunit amb els organismes 

competents per traslladar-los les nostres preocupacions 

i demanar-los que ens faciliten a les AFAs els protocols i 

requisits de reobertura, i se'ns proveïsca d’EPIs per tal de 

protegir al màxim la salut de les persones usuàries i dels 

professionals. 

Per últim, volem agrair tant a CEAFA com a FEVAFA el gran 

treball que estan fent per tractar de recuperar l’activitat en 

les Associacions de Familiars  i Amics de Malalts d’Alzheimer 

amb totes les garanties de seguretat.
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Solidariat en temps de Covid-19

S
ens dubte, si alguna cosa hem “aprés” d’aquesta 

pandèmia, és que podem traure la millor part de l’ésser 

humà. Durant aquests confinament hem vist mostres 

de solidaritat i Cocentaina ha tornat a estar ahí.

Les mascaretes han sigut una tasca que molts anònims 

han fet. També grans empreses com Gráficas Agulló, 

Comeran, Scorzzo i fins i tot la Universitat Politècnica d’Alcoi, 

han dedicat la seua maquinària a la confecció de pantalles 

protectores o descartes per fer-les arribar a aquells que han 

estat en primera línia. Entitats com el Contestano també 

va posar el seu granet de sorra per fer arribar el material 

necessari a centres de salut i hospitals.

Tanmateix, des de la Cafeteria del Centre Social Real 

Blanc durant aquest temps han pogut ajudar col·laborant 

amb el seu saber fer, cuinant durant aquest confinament. 

La seua gerent, Caludia Duarte ens deia que “ha sigut molt 

gratificant!, sí, esgotador, però en la Cafeteria Centre Social 

ens sentim d'allò més orgullosos! Hem preparat més de 

1.500 menús SOLIDARIS des de principis d'abril fins ara, i la 

satisfacció de poder ajudar és enorme! Gràcies a tots els que 

han fet possible açò: proveïdors, xicotets comerços, Càritas 

Interparroquial de Cocentaina i a l’Ajuntament de Cocentaina”.

Redacció

A banda de les mascaretes i aquestes iniciatives de menús 

solidaris, Cocentaina és un exemple a l’hora de donar sang.

L’última donació va ser l’11 de maig i va acudir, 35 donants, 

dels quals, 29 van poder donar sang. La pròxima donació 

serà dissabte 13 de juny pel matí al Teular de 9’30h a 13’30h.

De la solidaritat a l’adaptació de la nova normalitat i és que 

els establiments s’han hagut de reinventar i alguns d’ells han 

hagut de redirigir la seua tasca. És el cas de Saúl Santonja 

Atelier i “De caps a peus”, entre altres.

“De cap a peus” des de l’inici d’aquesta pandèmia ha estat 

col·laborant amb l’Ajuntament en l’elaboració de mascaretes 

solidàries que s’han fet servir als veïns, comerç i també 

a diferents centres sanitaris i ara com ara, continuen en 

aquesta tasca solidària, però a més a més, i una vegada que 

han tornat a l’activitat comercial, també s’han reinventat i 

davant la demanda de la gent també han posat a la venda les 

mascaretes pròpies que estan elaborant amb diferents models 

i estil, recordar que són mascaretes reutilitzables amb filtre.

Pel que fa a Saúl Santonja Atelier qui també ha estat 

col·laborant de valent durant tot el confinament en 

l’elaboració de mascaretes solidàries, ara, també vol portar 

els seus dissenys a les mascaretes a les quals la societat 

ha d’acostumanr-se a poc a poc. I és que l'obligació no està 

renyida amb la moda i elegància. Les mascaretes estan 

dissenyades per a persones adultes, confeccionades a mà 

en el taller de Cocentaina. Forrades amb doble capa de cotó 

amb forro interior en teixit TNT (teixit no teixit convencional) 

de 50-60 g/m² o Grossària: 0,3-0,5 mm. Tecnologia de 

fabricació Spunlace, amb butxaca interior per canviar el 

filtre. Aquestes mascaretes són reutilitzables i llavables, sent 

el mètode de neteja molt senzill, introduint-la a la llavadora 

amb un programa de menys de 30 minuts i a temperatura 

mínima de 60 graus.

I per últim, i sense deixar les mascaretes, assenyalar 

que la cooperativa valenciana Consum ha incorporat des 

del passat 9 de maig un nou producte a la venda, les 

mascaretes reutilitzables de tela. I per a proveir-se ha 

buscat un fabricant de casa, la firma Comersan ubicada 

a Cocentaina. Des de Consum expliquen que són una 

cooperativa que busca proveïdors, en la mesura dels 

possibles, de procedència local. I per aquest acord han fet 

una aposta pel teixit econòmic comarcal, "amb una empresa 

de reconegut prestigi, que compta amb el premi Príncep 

Felip a l'Excel·lència Empresarial del 2006". Les mascaretes 

que es venen en els més de 450 supermercats Consum, 

són de tela reutilitzable i llavables.

IQuè la vessant solidària que ens ha aflorat a tots no 

decaiga en l’oblit. Junts podem!!
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El Ye Faky es proclama campió de la Tercera Divisió

E
l Ye Faky s’ha proclamat campió del Grup XV de la 

Tercera Divisió del Futbol Sala Espanyol després 

que la Federació Espanyola de Futbol haja donat per 

conclosa la lliga regular quan restaven 9 jornades per a la 

seua finalització a causa de l’actual crisi sanitària ocasionada 

per la pandèmia de la Covid-19.

Els contestans s’alcen amb el títol amb la condició 

d’invictes després de disputar 21 trobades de lliga i 

aconseguir 19 victòries, 2 empats i zero derrotes. Fins a 

l’aturada de la competició, els de Cocentaina avantatjaven 

amb 5 punts al segon classificat, el Dinamita Albatera, i amb 

11 al tercer, el CFS Horadada.

A més, els de Diego Arques passen per ser l’equip menys 

golejat de la categoria amb tan sols 40 gols en contra, 25 

menys que l’equip que li precedeix.  Quant a l’apartat 

golejador, es trobaven en el tercer escaló per darrere 

d’Albatera i Horadada amb 112 punts a favor. Pablo Pérez 

és el seu màxim artiller amb 24 dianes.

La Tercera Divisió, igual que la resta de categories 

federades i no professionals, ha donat per conclosa sense 

descensos però amb ascensos. Així doncs, el Ye Faky 

jugarà, si les condicions sanitàries ho permeten, el play off 

d’ascens a Segona Divisió B. Ho farà en el seu pavelló de 

Cocentaina, sense públic i davant el segon classificat del 

seu mateix grup, el Dinamita Albatera.

El dimecres 20 de març, es feia públic la possible data del 

partit a través d’un comunicat de la Federació Espanyola.

Del 18 al 26 de juliol. Aquesta és la data que la Federació 

Espanyola té pensada per que es dispute el play off d’ascens 

del Ye Faky a Segon Divisió B davant l’Albatera.

Amb la intenció de disputar uns play offs segurs, la 

Federació té intenció de realitzar test serològics a jugadors, 

cos tècnic i arbitres per detectar possibles afectats per la 

Covid abans del primer entrenament en grup i un dia abans 

de la disputa del play off.

L’Iris Contestà acomiada a un dels grans del club

L
’esport contestà es troba immers i preparant el que serà 

la temporada vinent, tindrem altes però també tenim 

baixes i una d’elles ens ve des del club de bàsquet 

Iris Contestà. José Català deixa el club després d’anys de 

dedicació. El seu vincle amb L’Iris ha estat molt gran i amb 

paraules de tristor deixava una etapa que per a ell ha estat 

molt important. Assenyalava José a les xarxes socials “és un 

dia trist però cal continuar cap avant, perquè aquest esport 

el BÀSQUET l'estime des que tenia 6-7anys. S'acaba una 

etapa de set temporades en el C.B.Iris Contestà, club al qual 

vull i voldré per tot el que m'ha aportat, gràcies a diverses 

generacions de jugadors/as, als seus presidents Javier i 

l'actual Josep, les seues juntes directives, pel vostre suport, 

pares, mares i jugadors/as, us trobaré a faltar.A Cocentaina 

per acollir-me i fer-me un més de vosaltres, treballadors del 

poli, al regidor sortint Saúl, a Iván el coordinador actual, 

gràcies. Moltes gràcies al Junior que sou molt grans com 

a jugadors però més com a persones, Noe, Martin, Roger, 

Darío, Aarón, Teo, Josep, Diego, Sergi i Gorka. Gracies 

Renato”. Paraules d’agraïment, però plenes també de 

enyorança per tot aquest temps dedicat al club.

Sens dubte José Ha deixat una gran empremta en l’Iris 

Contestà i estem segurs que no serà un adéu, sinó un “fins 

sempre”.
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El Contestano tanca la temporada 2019-2020

N
o ha pogut ser. El CD Contestano jugarà un any més 

en primera regional i és que amb les noves normatives 

per als equips d’aquesta categoria, els rogets es 

queden fora de disputar un play off d’ascens.

Si bé és cert que els de Javi Montava no van tindre una 

primera volta espectacular, tot apuntava que en aquesta 

segona volta les possibilitats de l’ascens estaven més que 

conquerides i així ho demostren les dates: des del 19 de 

gener havien sumat en totes les jornades i es trobaven en 

quarta posició amb 44 punts. L’últim partit jugat va ser 

front el Villena, a la Via i amb victòria a domicili. A priori, els 

partits més complicats ja s’havien disputat i sols restava una 

recta final ascendent que va fer somiar a l’afició rogeta i als 

mateixos jugadors en eixe ascens que el Contestano, equip 

centenari es mereix. Amb tot, la Covid-19 ha posat en jaque 

l’esport a nivell nacional i ha afectat de manera negativa al 

Contestano que es veu obligat a jugar una temporada més 

en primera regional.

Des de la direcció tècnica de l'equip i des de la directiva del 

club, mostren el total suport a l’equip i ja està treballant-se pel 

que serà la temporada vinent, esperant això sí, les directrius 

marcades des de Sanitat i des de la mateixa Federació que 

farà que vejam el futbol d’una manera totalment diferent. 

Tot i que no hi ha res escrit, l’àrea responsable de l'apartat 

esportiu del primer equip ja està treballant en la confecció 

del planter on s’espera la continuïtat de tot el cos tècnic, amb 

Javi Montava al capdavant i la permanència de pràcticament 

tots els jugadors que han cregut i creuen en aquest projecte 

esportiu que presideix Laura Blanes.

Pel que respecta a l’escola Rafael Blanes, el Siso, el club 

ha posat especial incapeu en què els xiquets i xiquetes 

no deixen d’estimar i practicar l’esport i de fet, durant 

pràcticament to el confinament, el club ha fet entraments 

online mantenint així activa la base. Tanmateix, des de la 

coordinació de l’escola ja s’està treballant en el que serà la 

temporada 202-2021, a espera de les directrius a seguir i 

s’estan confeccionant els equips amb els seus entrenadors 

per tal de continuar amb aquest projecte de l’escola de 

valors i esports que du el nom d’un dels entranyables de la 

història del Contestano. El 27 de maig, el club emetia un 

comunicat als pares i mares de la base anunciant aquest 

final atípic de temporada i comunicar que tampoc hi haurà 

campus de futbol d’estiu. Ara resta treballar per confeccionar 

la nova temporada i poder adaptar-se, en la mesura del 

possible, a la nova normalitat que esperem que ens duga 

de nou, a gaudir del futbol. Des de l’escola Rafael Blanes, 

el Siso tanmateix agraeixen als col·laboradors que han fet 

possible que la base rogeta comence el nou projecte de 

l’escola de futbol: Plasticos Maya, www.textilhogar.com, 

@firexstands, Love Kids, Ass de Feriants, Easy Solutions, 

@grupoespiral_limpiezas, @natxosellesrest, @textisol_sl i 

Ajuntament de Cocentaina.

El Cocentaina CF es proclama campió de lliga

E
l Cocentaina CF s’ha proclamat de manera 

automàtica campió de la lliga sènior d’Alcoi. 

Així va ser després de fers-e pública la 

decisió de la Federació que ha tirat ma del 

reglament , decidint a més posant el punt i final 

a aquestes lligues locals i meteors. Per establir 

títols de lliga, el comitè ha tret els coeficients 

dels resultats dels partits jugats entre els tres 

primers i el Cocentaina CF, te el millor coeficient, 

fet que li serveix per proclamar-se campió de la 

temporada 2019-2020.
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L’HC Cocentaina calfa motors per a la temporada vinent

A
questa temporada que ha acabat de manera 

precipitada ha servit també per a que els clubs 

comencen a preparar la següent temporada, tal volta, 

un poc abans del previst. Així doncs, el HC Cocentaina 

està confeccionant el planter de jugadors per a la pròxima 

temporada i ja van fent-se visibles alguns dels noms que 

renoven i segueixen apostant pel club contestà. Hoquei de 

qualitat que seguirà una temporada més comptant amb 

Julio Gadea, Carlos Moltó i Dani Carreño entre altres.

Però l’Hoquei club de Cocentaina, ha tancat la temporada 

amb dos reconeixements que poden de manifest el bon 

treball que està fent-se des de la pedrera. En l’edició online 

del mes de maig, en aquesta revista ens féiem ressò de la 

notícia del fitxatge de la contestana Laura Cantó pel Club 

Patín Vila-sana, un dels millors equips femenins d'hoquei 

i que te seu a Catalunya. Però també, la Generalitat 

Valenciana va reconéixer com a jugadors d'elit a Laura 

Cantó i Xavi Prats, jugadors del HC Cocentaina, formant així 

part del llistat d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana 

2020, publicat per la Conselleria d'Esport el 3 d'Abril.

Els seus resultats esportius en 2019 els han portat a 

entrar en aquest llistat, en la categoria d'Èlit Promoció. 

D'aquesta forma es posa el punt d’honor a un any 

espectacular per l’HC Cocentaina.

El club ciclista contestà es 
veu obligat a suspendre els 
dos trofeus locals

S
ens dubte aquest 2020 quedarà imprès en la memòria 

de tots com l’any en què hem hagut de parar i 

suspendre tot allò que amb tanta cura i estima teníem 

programat. Així doncs, el club ciclista contestà presidit per 

Vicent Belda ja es va veure obligat a suspendre el XLVIII 

trofeu de ciclisme Virgen del Milagro i ara també, es veu 

en l’obligació de suspendre la 49 edició del Trofeu de Sant 

Hipòlit en categoria cadet i júnior a disputar el 26 de juliol.

Una llàstima perquè aquestos dos trofeus tenen un gran 

nivell i prestigi dintre del ciclisme valencià.

Rubén Mengual reprèn les 
competicions hípiques

E
l jove contestà Rubén Megual Reig  professional en la 

hípica de doma clàssica ha reprès  les competicions 

després del temps de Corona. Ho ha fet participant en 

amb Download GT (Desperados x Wesley) en l'Inter A amb 

un 65,22% en la Wartenberg-Cup 2020.

Assenyala Ruben que es troba “molt feliç amb ell, 

va ser una classe dura amb un top riders, sens dubte 

una súper experiència. Moltes gràcies a tots en Gestüt 

Tannenhof i al meu entrenador Anja Plönzke”. Amb 

aquestes bones sensacions, Rubén espera poder seguir 

els seus entrenaments i les seus preparacions per a futures 

competicions.
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Regidoria d’esports. Horaris poliesportiu
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Referent a l’històric partit de futbol dels gords i els prims

E
n la revista El Comtat de març (núm. 393), vaig contar 

algunes coses que jo recordava quan era menut 

d’aquell esdeveniment dels anys cinquanta. Algunes 

persones m’han donat molta informació que jo desconeixia. 

Entre altres vull agrair a la família de Pepito “del Brasil” que 

m’ha deixat el llibre que el Centre d’Estudis Contestans va 

publicar en 2017 de Luis Riera Esteve “Cocentaina Imatges 

de l’Antigor IV”. Hi ha moltes fotografies i també informació 

del partit.

D’aquest llibre he vist que si durant el partit havia algunes 

ferides o marejos de poca importància, eren solucionats amb 

un colpet de café que mesuraven el (El Ti Clavilla) i Pepe 

Sancho, o un massatge de Paco Maquinaria.

Els porters van ser per part dels gords El Varao i dels 

prims Antonio Sempere, “l’Empresari” que en aquest partit 

va acabar en una cama trencada. A vegades en moments 

inesperats passen coses que ningú voldria però així la vida.

Van eixir els jugadors dels dos equips al camp, porta’n 

una bandera, i la dama d’honor de l’encontre va ser, per 

descomptat, la carnissera Milagro Ferrer “La Galla”, aquesta 

dona estava prou grossa i era molt popular en el poble. Va ser 

acompanyada pels representants dels equips Rafael España, 

”Espanyca” dels prims i Paco “Maquinaria” dels gords.

Bé, els he contat una mica com avanç tractaven de passar 

el temps en el poble fen espectacles graciosos amb bromes 

i el més important, amb gent de diferents ideologies, però 

sobretot intenta’n passar-ho el millor que podien. Pense que 

ara és altre món, vivim en preses i no tenim ni la tranquil·litat 

ni les ganes de riure que tenien les persones en aquells 

temps. Devíem ensenyar-nos d’ells.

He volgut posar aquestes quatre fotografies del mateix 

partit que m’ha enviat Rafa Grau. A ell li les va passar Hipòlit 

Borràs (fill de Borràs el de la cooperativa), el seu pare a 

més a més va ser jugador del partit. Aquestes no estan en 

el llibre que també va editar el Centre d’Estudis Contestans 

en 2019 “Cocentaina Imatges de l’Antigor VI”, de Rafeloide, 

però m’han dit que són d’ell. Aquestes fotografies per ser 

desconegudes he volgut que vostés les vegen. Moltes gràcies 

Rafa i Hipòlit per la vostra col·laboració.

Els sis llibres editats pel Centre d’Estudis Contestans 

“Cocentaina Imatges de l’Antigor” del núm. I al VI d’autors 

professionals i aficionats, ja són patrimoni socarrat. Gran 

treball per part d’aquesta entitat encapçalada per Pere 

Ferrer, en la recuperació de la història i les fotografies dels 

moments més importants viscuts a Cocentaina, ja que així 

queda per sempre imprés en llibres. Ells van començar en 

açò de les fotografies en 1971.

Ja que he parlat de Pere Ferrer, recorde que quan érem 

jovens abans d’anar al servici militar, farà més de cinquanta 

anys, jo era amic d’ell i juntament amb Salvador Faus, 

Benito i altres que no recorde, ens reuníem dins del pati del 

Palau davant de la porta on va plorar la Mare de Déu que hi 

havia una palmera menuda. Allí tractarem d’organitzar-se 

com a grup aficionat a l’arqueologia i com activitat anàvem 

els diumenges al matí a “La Serrella”, darrere del Castell, 

perquè ens van dir que allí trobaríem antigues puntes de 

fletxa de pedra. Jo vaig anar dos diumenges sols, perquè 

no m’agradava mol, però eixos dies vam tindre sort i en 

trobarem unes quantes.

José Fausto Castillo Jover

Així que l’actual president del C.E.C. ha estat quasi tota 

la vida buscant l’origen dels nostres avantpassats, gran 

treball el seu.

Enhorabona a ell i a tot el Centre d’Estudis Contestans.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

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

TIMO REIAL (Dictamnus hispanicus)
(Alfábega de pastor, Gitam)

Aquesta planta tan espectacular floreix des de 
finals del mes de maig fins a mitjans del mes de juliol, 
segons l'altitud i la climatologia. Es recol·lecta durant 
el mes de juny quan es troba en plena floració.

El timó reial és una herba que no podem fer estralls 
amb ella, perquè queden pocs racons on es cria, i 
açò implica que està en perill d'extinció. Cal cuidar-
la molt i molt bé. A mi sempre m'han ensenyat a 
arreplegar-ne la justa i necessària per a usar-la, 
que és exclusiu en l'elaboració del famós herberet. 
Tinguem en compte que amb una branca de timó 
reial podem fabricar uns cinc litres d'herbero.

Molta gent diu que no li posa timó reial a l'herbero 
perquè és verí, aquesta història cal bandejar-la, ja 
que el timó reial és una mica tòxic, per açò a la 
barreja d'herbes cal posar-li també un tros d'arrel 
de panical, perquè li absorbisca la possible toxicitat 
que puga tenir.

Quan s'estiga recol·lectant aquesta planta, cal tenir 
molta cura i molta precaució pel seu gran contingut 
d'acrimònia quan està tendra, perquè al contacte 
amb la suor produeix una urticària o coentor en 
la pell que tarda molt a guarir-se, per tant, hem 
d'extremar la protecció quan l'arrepleguem i usar 
guants de lona i mànigues llargues ben cordades, 
com també dipositar-la en bosses de roba forta 
perquè no traspasse i no ens puga produir aquesta 
reacció.

REMEI CASOLÀ:

La principal virtut és l'estomacal i carminativa 
sense passar-se'n en les infusions de dues o tres 
fulletes en companyia de timó i rabet de gat ver, 
encara que la seua principal aplicació és la utilització 
en l'elaboració del licor d'herbes.
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El síndrome de la cabaña

E
n estos días hemos oído hablar mucho del llamado 
“síndrome de la cabaña”, el cual, describe un 
estado emocional completamente normal ante un 

largo período de confinamiento, por lo que realmente 
no se puede considerar un verdadero trastorno 
psicológico.

Muchos profesionales lo  consideran un simple 
trastorno de ansiedad acompañado de agorafobia 
(miedo desproporcionado a espacios abiertos).  Pero, 
la evidencia nos dice que son cientos las personas que 
sienten este temor a cruzar el umbral de su casa y de 
hecho, la Universidad de Pekín ha desarrollado una 
escala o test para evaluar la incidencia de este factor 
entre la población.

El síndrome de la cabaña o “cabin fever”  se empieza 
a describir en 1900 y debe su nombre a la época de 
los colonos americanos, los cuales solían pasar mucho 
tiempo, durante los inviernos, dentro de sus cabañas; 
experimentando después síntomas depresivos, 
ansiosos y sobretodo, sensación de enjaulamiento. 
El aislamiento les provocaba desconfianza ante el 
contacto con otras personas, aumento del estrés y de 
la ansiedad…Este tipo de sintomatología también era 
bastante común entre el personal que solía hacerse 
cargo de los faros antes de que se automatizaran. 

Actualmente, este síndrome describe esa sensación 
que experimentan algunas personas tras pasar un 
confinamiento forzoso, provocando una sensación de 
miedo intenso ante la idea de volver a salir a la calle y 
recuperar la vida que tenían antes.

Los síntomas más representativos suelen ser 
cansancio, entumecimiento de piernas y brazos, 
dificultad para levantarse por las mañanas, problemas 
de memoria, falta de motivación, tristeza, ansiedad y 
ante todo, temor y angustia ante el hecho de retomar 
el contacto social y tener que salir al exterior.

Durante mucho tiempo, el hogar se ha convertido 
en un refugio seguro ante el virus, nuestro cerebro se 
había acostumbrado a esa seguridad y volver a la calle 
es perder parte de esa supuesta protección. 

Este tipo de reacciones o respuestas dependen 
mucho de la personalidad previa de la persona, del 
tiempo que ha durado la situación excepcional  y, 
también, de la forma como se lleve a cabo la vuelta a 
la normalidad.

Las mejores recomendaciones psicológicas ante 
este problema es ir retomando paulatinamente las 
actividades de la vida cotidiana, ir exponiéndose poco 
a poco a aquellas situaciones que nos generen menos 
ansiedad y gradualmente ir aumentando las salidas. 

A nivel emocional, es importante poder compartir 
nuestros sentimientos y nuestros temores. En caso de 
no poder superarlo, se hace necesario buscar apoyo 
profesional para que los síntomas no nos incapaciten 
y alteren nuestra vida diaria. Como siempre, una 
intervención temprana favorecerá un mejor pronóstico 
y una recuperación más rápida. Ante todo, no 
alimentes más miedos y angustias imaginando que 
estás perdiendo el control de la situación. Lo que estás 
experimentando es comprensible dada la situación por 
la que hemos tenido que pasar.

El cerebro necesita rutinas para gestionar el 
tiempo, para sentirse seguro y evitar dar espacio al 
pensamiento excesivo. En este caso, y para reducir el 
efecto del síndrome de la cabaña, debemos reducir el 
tiempo de descanso, evitando ante todo pasar mucho 
tiempo en la cama o tumbados en el sofá. Distribuye 
las obligaciones diarias, el cuidado del hogar, el tiempo 
para hacer ejercicio y también el tiempo de ocio y de 
contacto social. 

Nos hemos tenido que enfrentar a una situación 
nueva para todos y han surgiendo múltiples desafíos 
psicológicos, pero también hemos aprendido a ser más 
sensibles entre nosotros, más humanos y cercanos con los 
demás. Ahora toca volver a salir y retomar las relaciones 
sociales y familiares que el virus nos obligó a aparcar.

Ante cualquier duda psicológica o preocupación 
que quieras hacerme llegar, puedes dirigirla al correo 
psicologiamonicacortes@gmail.com e intentaré 
resolverla para ti. 
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Diplomada en Nutrición y Dietética. Coach Nutricional y Personal
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Pon grasas saludables en tu vida, 
tu organismo lo agradecerá

L
as grasas son el componente nutricional que 

principalmente aportan energía a nuestro organismo, 

aunque también intervienen en otros procesos 

fisiológicos, por este motivo también se las considera 

esenciales para un correcto funcionamiento. Sin embargo, 

según la cantidad y el tipo de grasa que consumamos puede 

ser nuestro aliado o uno de los principales enemigos para 

la salud.

Las grasas son indispensables ya que forman parte de 

la estructura de las membranas celulares, transportan las 

vitaminas A, D, E, y K hasta nuestras células y, almacenan 

una gran cantidad de energía (las grasas nos aportan 9kcal 

por gramo de grasa en diferencia de 4kcal por gramo que 

nos aportan los hidratos de carbono y las proteínas).

Las grasas están formadas por triglicéridos que, a su vez, 

tienen estructuras más sencillas llamadas ácidos grasos. 

Según el tipo de ácido graso de cada triglicérido, habrá 

distintos tipos de grasa con efectos distintos en el organismo.

Los ácidos grasos se clasifican en función de la presencia 

de dobles enlaces en su molécula, dando lugar a distintos 

tipos de grasas. Por un lado tenemos las grasas saturadas, 

las encontramos normalmente en alimentos de origen animal 

como carnes, pescado, leche y derivados, pero también, en 

productos vegetales como el aceite de coco y palma. Por otro 

lado, encontramos las grasas insaturadas, se encuentran en 

alimentos de origen vegetal como aceites (oliva, girasol...), 

también en frutos secos y semillas (girasol, sésamo...). Una 

forma sencilla de reconocerlas, es su estado a temperatura 

ambiente, las de presencia sólidas suelen ser saturadas y 

las insaturadas en estado líquido, ejemplo, la mantequilla 

y el aceite de oliva.

Dentro de las grasas insaturadas encontramos, las 

monoinsalutadas, como el ácido oleico, presente en el aceite 

de oliva y, las poliinsaturadas, grasas esenciales para nuestro 

organismo porque no las podemos sintetizar y debemos 

suministrarlas a través de la alimentación. Son los llamados 

omega 3 y omega 6.

Las grasas son un nutriente imprescindible para la salud 

ya que ejercen una cantidad importante de funciones en 

nuestro organismo:

_ Hacen que las células tengan una membrana flexible,

_ Actúan como materia prima para la formación de 

hormonas tan importantes como el cortisol, hormonas 

sexuales y la vitamina D,

_ La grasa regula la saciedad. Nos ayudará en el proceso 

de adelgazamiento por su función de generarnos la 

sensación de saciedad real en el hipotálamo.

En nuestra mente circula el gran mito de que si las 

grasas tienen más calorías, nos engordan, y son malas. No 

podemos quedarnos con esta creencia tan obsoleta ya que 

nuestro organismo simplemente para crear una nueva célula 

requiere de la presencia de grasa. Piensa que la grasa, el 

organismo sabe como sintetizarla, ahora, los productos 

artificiales que le ponemos a nuestro organismo, ¿sabe como 

sintetizarlos y absorberlos sin perjuicio?.

Es de sentido común, una grasa tiene más calorías por 

lo que no debo consumir en exceso, pero, tanto es malo 

el exceso como la carencia, actuemos en congruencia y 

seamos ecológicos en su uso. Ese sentido común también 

debemos trasladarlo a la procedencia de esa grasa. Si como 

aguacate, frutos secos, semillas oleaginosas, aceite de oliva 

virgen extra... debo analizar el alimento en su conjunto. Este 

tipo de alimentos nos aportan grasas esenciales, de calidad 

y va a beneficiarme más que perjudicarme. Así que, si estas 

cuidando de tu salud, consume grasas de calidad y equilibra 

la cantidad, ni por exceso ni por carencia. Además estas 

grasas van a favorecer la síntesis y eliminación de la grasa 

de nuestro organismo en un proceso de adelgazamiento. 

Estoy segura que en esto momentos te estás preguntando, 

las grasas, ¿Nos ayudan a adelgazar?

Sí,  porque nos ofrecen, una mejora en nuestro 

metabolismo, una regulación en el hambre-saciedad y una 

acción antiinflamatoria vital para perder peso. También 

son un excelente alimento para evitar picar entre horas 

ya que el incremento de grasa, pero de las buenas, será 

imprescindible para poder regular el apetito, liberarte de la 

ansiedad y, poco a poco, poder guardar sin picar entre las 

comidas principales con suficiente energía, sin esa obsesión 

por comer a todas horas. En los tentempiés es aconsejado 

tomar un yogur entero, un puñadito de frutos secos o pipas 

de calabaza o girasol... de esta manera estarás más saciado 

con pocas calorías.

Así que incrementa el consumo responsable de grasa, 

pero, grasa de calidad. Incluye en tu vida omega 3, 

consumiendo pescado azul, ternera criada en pastos,... 

omega 6, consumiendo sésamo, nueces, carne y huevos 

ecológicos,... y omega 9,  consumiendo aceite de oliva, 

aguacate, frutos secos (almendras, nueces, avellanas, piñón 

y nueces de macadamia).

En tu alimentación lo más importante es utilizar el sentido 

común para valorar si un alimento es saludable o por lo 

contrario, perjudicial para 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

Dies: 1- 3- 5- 11- 17- 20- 21- 23- 29 

Dies:  4- 10- 13- 14- 16- 22- 26 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JUNY

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 2- 8- 12- 18- 25- 27- 28- 30

Dies: 6- 7- 9- 15- 19- 24

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51. Cita prèvia

-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.

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            
DILLUNS --------------- de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIMECRES ------------ de 10:00 a 13:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT

DIVENDRES ---------- de 10:00 a 13:00 hores

DISSABTE ------------ de 10:00 a 13:00 hores

DIUMENGE ----------- de 10:00 a 13:00 hores

g

      

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
-Fins a nou avís, els autobusos interurbans 
tindran nous horaris: Alcoi-Cocentaina- Muro, 
eixides des d’Alcoi a les 6 del matí, 1 del 
migdia i 3 de la vesprada. Muro-Cocentaina- 
Alcoi: 6:30 del matí; 2 del migdia i 8 de 
la vesprada
Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

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).






