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Editorial maig 2020

U
n altre mes hem d’editar aquesta revista de manera digital i volem agrair i molt, la deferència que gràficas Agulló té 

a l’hora de preparar-nos dit format.

La veritat és que ens falta tindre la revista a les mans, perquè ens agrada fullejar-la, tocar-la i fins i tot col·leccionar-

la...però ens hem de conformar en tindre-la via online.

La revista es reparteix als comerços i establiments contestans i la gent l’arreplega en els seus punts habituals, però de 

moment, encara està tot tancat i la gent te l’horari limitat per eixir al carrer. Demanem disculpes als lectors seguidors de 

la revista Cocentaina. El Comtat i desitgem de tot cor, en juny, poder-la publicar en paper.

La covid 19 ens ha canviat per complet. Fins a dia de tancament, aquesta pandèmia mundial s’ha cobrat la vida de 

25.264 persones a Espanya, hi ha més de 200.000 casos confirmats i 119.000 malalts que han superat el corona. Tot 

apunta que a partir d’ara, l’oratge serà punt fonamental en el mapa de les transmissions, debilitant el virus. Amb tot, els 

experts apunten a un nou rebrot en la tardor, encara que esperen no siga tan agressiu com els darrers mesos i amb la 

certesa que els hospitals estaran ja previnguts i amb tot el material que necessiten (epis).

La covid ha produït també una hecatombe econòmica. A banda dels Erte’s registrats, hi ha molts comerços i establiments 

que no podran tornar a la normalitat fins a l’any 2021.

El 4 de maig, ha començat la primera fase de la "desescalada". Els comerços comencen a obrir les seues portes amb cita prèvia 

i els establiments poden dur menjar a domicili. Amb tot, s’han de prendre moltes mesures de seguretat: distàncies, higiene...

res serà com abans, o almenys com ho hem conegut. Es preveu que a finals de juny, tot el país torne a la “nova normalitat”.

Tanmateix, s’han establit franges horàries per a poder eixir al carrer: esportistes, xiquets i majors han tornat a donar-lo 

l’alegria al carrer, tot i que la xarraeta de les 20h als portals i balcons segueix sent la cita quasi obligada.

Ens toca ara tindre seny, si volem que les fases establides pel govern en aquest estat d’alarma en el que encara ens 

trobem, avancen fins eixa “nova normalitat” hem de ser conscient i fer cas de les mesures i horaris que s’han establit. Al 

poble, hi ha hagut moltes multes per saltar-se el confinament, quan el 2 de maig ens va deixar a eixir a fer esport i pujar a 

la serra, allò es va convertit en un niu de gent, no es mantenen les distàncies de seguretat....tinguem coneixement perquè 

aquest virus l’hem de superar entre tots!!!

Mentrestant, l’Ajuntament ha començat a repartir mascaretes per a les llars contestanes i es segueix amb la neteja i 

desinfecció dels carrers on hi ha comerços. A poc a poc, tot tornarà però com deia Sabina, “ens han robat el mes d’abril” 

i si ens confiem, ens robaran també maig!!!!

Durant aquests mesos de confinament (març i abril), les xarxes socials s’han convertit en una eina fonamental per tal 

de no perdre el contacte i mantindre’s connectat amb el món: zoom, skype, jitsi...aplicacions per fer reunions casolanes, 

però la ràdio ha estat al peu del canó, sent a més, la via més fiable enfront dels bulos i mentides que de vegades omplin 

les xarxes socials. Ràdio Cocentaina ha estat al costat de tots vostés. Durant abril, també hem adaptat la programació a 

les circumstàncies i tots els dilluns, via telefònica, hem tingut a l’alcaldessa, Mireia Estepa, per aclarir els dubtes sorgits al 

voltant de les restriccions i noves normatives. El nostre magazín matinal ha acompanyat i informat en tot moment, complint 

la missió de servici de la ràdio municipal i fins i tot hem estat claus per a celebrar la festa de la Mare de Déu del Miracle. 

Des de casa, als balcons i amb la ràdio posada.

Ara ens endinsem en maig, amb el dubte de la famosa “desescalada i les seues fases i amb el ferm desig d’arribar a juny 

i poder compartir amb vostés la revista al carrer, perquè això significarà que entrarem a eixa “nova normalitat”.

A dia d’avui (4 de maig) en què estem escrivint aquesta editorial, no podem dir-los com se’ns presenta l’estiu: no sabem 

si hi haurà festes de moros i cristians (poblacions com Muro, Ontinyent o Ibi, ja que les han suspeses per a l’any 2021. 

Tampoc hi haurà San Fermins ni Misteri d’Elx). Fagen el que fagen, aquesta casa els aproparà a les seues cases les festes 

locals i seguirem estant al peu del canó. Gràcies per la confiança dipositada en nosaltres. Tot anirà bé.
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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: 699-83-38-61
Entre tots fem el poble gran!

Millora i asfalt camí Secans

Millora del cablejat del polígon de la Llaona

Col·locació de badens a l‘Avinguda Real Blanc i 

a l’Avinguda Benilloba

Millora del cableMillora del cable
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El campo no para /Covid 19

E
n estos momentos con una crisis sanitaria brutal y 

nunca vista, el campo no para nunca, siempre ha 

garantizado el abastecimiento de alimentos naturales 

a toda la población, al mismo tiempo que se enfrenta a 

circunstancias que le acosan sin precedentes, tanto a 

nivel interno como externo.-La Federació de Cooperatives 

Agroalimentaries C.V. trasmitió  a todos los niveles de la 

sociedad que los productores y las cooperativas de este 

país continúan trabajando con normalidad  y produciendo 

como siempre alimentos sanos y seguros para la población, 

sin aparcar sus reivindicaciones en el mercado interno y 

enfrentándose también a problemas externos como las 

subvenciones a la PAC y también  a otros  problemas 

añadidos como la falta de personal para la recolección de 

sus cosechas.

Los agricultores y ganaderos trabajan en el campo todos 

los días laborables y además los festivos, incluso confinados 

cuando es necesario, porque las cosechas no pueden 

esperar, son personas amantes de su trabajo, son los que 

están ahí como tantos otros apoyando y tratando de que con 

su trabajo su producción este a disposición de las personas, 

si bien no en primera línea si en la retaguardia también 

necesaria, para que esta situación sea más llevadera para 

todos, con una labor callada y con la plena satisfacción de 

un trabajo bien hecho.   

Por ello cada vez más ahora y después, deberemos mirar 

al campo y sus productos ecológicos por la sostenibilidad, a 

los productos k/cero por su cercanía y apoyo a la economía 

local, apoyemos en definitiva lo nuestro, aprovechemos 

esta sensibilidad despertada para llenar nuestra cesta de 

la compra ahora y en el futuro.

Tenemos una agricultura en el arco mediterráneo cuna de 

la dieta mediterránea con productos apreciados en todo el 

mundo, entre ellos nuestro producto estrella local el aceite 

de oliva virgen en sus diversas variedades, blanqueta, 

manzanilla, alfafarenca, tanto en versión normal como 

agroecológica, premiados en diferentes certámenes a los 

que son presentados, producidos en la almazara de la 

Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina.

De esto seguro que saldremos más fuertes.

Rafael Montava Molina 
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L’Ajuntament de Cocentaina fa una donació de material 
a l’hospital comarcal Verge dels Lliris
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’1 d’abril l’ajuntament de Cocentaina portava a l’hospital 

Verge dels Lliris d’Alcoi una donació de material per a 

la protecció d’aquelles persones que estan en primera 

línia de contacte amb el COVID-19: guants, ulleres, màscares 

d’alt filtratge, pantalles de plàstic, etc. Aquest material 

totalment homologat va ser adquirit en una tenda de la 

localitat abans que s’esgotaren les existències i es va oferir 

a la direcció de l’hospital que aten les nostres comarques.

L’alcaldessa, Mireia Estepa, es posava en contacte amb 

el gerent de l’hospital i amb el seu director econòmic per 

coordinar la donació de material del consistori. La policia 

local de Cocentaina va ser qui va recollir el material i 

l’encarregada de pujar-lo a l’hospital, a més, també van 

pujar una donació que un negoci instal·lat al municipi va 

oferir perquè s’enviara on fóra més necessari.

Mireia Estepa manifestava en l’escrit que adjuntava a la 

donació, l’agraïment i l’admiració del poble de Cocentaina 

a cadascuna de les professionals que treballen amb les 

persones que pitjor ho passen amb el contagi, pels seus 

sacrificis i per la gran vocació demostrada en els moments 

més durs.

Màscares solidàries per als comerços
NP Ajuntament de Cocentaina

F
a unes setmanes un grup de persones voluntàries es van 

oferir per cosir mascaretes de tela i poder facilitar-les a 

persones o negocis que no tenen accés a les màscares 

homologades pel desabastiment del producte.

Des de l'Ajuntament de Cocentaina es va buscar un 

teixit més segur que el cotó que, finalment, va ser donat 

solidàriament per una empresa del poble que treballa 

amb altre teixits homologats i que compta amb una àmplia 

experiència en aquest sector.

Amb la tela donada, la goma comprada per l’ajuntament i 

els temps i el fil de les voluntàries i voluntaris es va procedir 

a crear un grup de WhatsApp per organitzar la confecció 

de màscares. Les treballadores del centre El Respir de 

Cocentaina es van encarregar de preparar tot el material 

necessari perquè a els/as voluntaris/as pogueren fer la tasca 

de cosit i preparació per al seu posterior trasllat al centre 

d'esterilització en l'Institut de Neurociències de la UMH 

coordinat per Psicòlegs/as Sense Fronteres d'Alacant.

Amb la col·laboració de Protecció Civil, es van recollir les 

més de 640 màscares esterilitzades que a partir de dijous 

es repartiran als comerços de comestibles no envasats de 

la població.

Cal fer especial aclarir que aquestes màscares no estan 

homologades; no obstant això, suposen una ajuda en 

aquests moments de d’escassedat, ja que almenys servixen 

perquè les xicotetes partícules de saliva que poden expel·lir-

se en parlar es queden en el teixit esterilitzat.

Des de l’Ajuntament de Cocentaina s’agraïx la col·laboració 

de la Policia Local, Protecció Civil, el personal de l'Institut 

de Neurociències de la UA, Teresa Marín, les auxiliars del 

centre Respir municipal, l’empresa contestana que ha donat 

el teixit i, per descomptat, al grup de persones que des de 

les seues cases han posat de forma desinteressada el seu 

temps, els seus recursos i tota la seua estima en la confecció 

de les mascaretes.
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L’Alcaldessa de Cocentaina es reunix amb la Consellera 
Gabriela Bravo per parlar de les accions contra el COVID-19
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Consellera de Justícia, Gabriela Bravo, el Secretari 

autonòmic d’Emergències, José Mª Ángel Batalla, i 

l’alcaldessa contestana, Mireia Estepa van mantindre 

dilluns 6 d’abril una reunió per videoconferència en la qual 

també van participar edils d’altres municipis per parlar sobre 

el Pla de Recolzament i Coordinació Municipal de lluita 

contra l’expansió del coronavirus.

A la reunió es van exposar els dubtes i preocupacions 

de cadascun dels municipis participants i Mireia Estepa 

va traslladar l’interés per conéixer les dades concretes 

sobre persones contagiades i persones amb alta mèdica de 

Cocentaina «per poder prestar-los tot el suport que mereixen 

en aquesta situació tan dura: assistència psicològica, servei 

de compra i medicaments a domicili i tot allò que en el seu 

total aïllament puguen necessitar». Altra idea que traslladava 

l’alcaldessa contestana és la dificultat per a molts ciutadans 

de fer els tràmits telemàticament, ara que l’atenció presencial 

està tancada. Estepa ha coincidit amb alguns alcaldes en 

la preocupació pels comentaris actuals sobre l’ús massiu 

de mascaretes i ha proposat que «des d’Emergències se’ns 

faça arribar un protocol per al repartiment de les màscares 

a domicili sense posar en risc al repartidor ni al veïnat de 

Cocentaina, això en el cas que hi haja material per abastir a 

tota la població i garantir que les persones més exposades, 

com comerços o personal municipal, tinguen els Equips de 

Protecció Individual (EPI’s) que necessiten».

Des de l’Ajuntament de Cocentaina es van activar ben 

prompte diferents serveis per proveir de recursos a les 

persones més vulnerables i el treball dels serveis essencials 

està sent fonamental per garantir un confinament en 

condicions, explica l’alcaldessa de Cocentaina.

La primera edil contestana va agrair a la videoconferència 

l’interés dels representants de Generalitat en estar en 

contacte per saber què necessita la Vila Comtal. Mireia 

Estepa ens conta que des que es va declarar l’estat d’alarma 

li han preguntat pel municipi el Conseller d’Hisenda, 

Vicent Soler, el Director General d’Administració Local, 

Antoni Such, i ara, per videoconferència, la Consellera i el 

Secretari Autonòmic. «Gestos que ens fan saber que tenim 

a Generalitat prop i que les persones que la governen també 

es preocupen pels pobles i fan un gran esforç perquè els 

informem sobre l’estat dels veïns i veïnes.»

L’Ajuntament de Cocentaina posarà en marxa ajudes per 
a autònoms  i PYMES
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina des de la regidoria d’Hisenda 

s’està treballant en un paquet de mesures econòmiques 

dirigides a autònoms i xicotetes empreses.

Unes mesures que seran complementàries a les que el 

govern d’Espanya i la Generalitat han llançat als col·lectius 

més afectats. En aquest  àmbit es vol actuar, per una banda, 

amb mesures consistents en bonificacions fiscals, sempre 

que estiguen dins del marc de la legislació econòmica; i 

per altra, amb ajudes valorades en més de 160.000€ dintre 

del programa C’Crea, una línia de subvencions destinades 

als negocis que va posar en marxa l’Ajuntament contestà 

en 2013 i que seguix en l’actualitat. En aquesta situació es 

modificarien les línies 2 i 3 de les bases d’aquest programa 

per tal d’afegir ajudes als autònoms i PYMES que hagen 

tingut els seus establiments o activitats tancades durant els 

dies que l’Estat d’Alarma ha estat vigent. «Totes les mesures 

que es realitzaran estan en estudi, ja que malauradament 

aquesta situació provocada pel COVID-19 no ha finalitzat, 

i és al final d’aquesta situació quan s’hauran d’avaluar 

aquestes mesures  junt amb els col·lectius més afectats i 

amb el suport de la resta de grups polítics de l’oposició», 

apunta la regidora de l’àrea, Mariona Carbonell.

Una de les mesures que s’està realitzat actualment és 

l’agilització administrativa del pagament a proveïdors per part 

de l’entitat local per tal de pagar al més prompte possible.

També  des de la Regidoria de Benestar Social s’estan 

adoptant mesures per a totes aquelles persones vulnerables 

que estan patint, especialment, amb aquesta pandèmia 

mundial. El govern socialista demanarà a la resta de partits 

el suport per a augmentar la partida pressupostària d’ajudes 

d’emergència, que actualment està valorada en 120.000€ i 

que necessitarà més crèdit en un futur per a seguir ajudant 

a les famílies en risc.

L’equip de govern es mostra cautelós a l’hora d’anunciar 

les mesures, ja que «algunes són incompatibles amb 

les autonòmiques i estatals i no volem anunciar ajudes 

que, finalment, no es puguen combinar». El departament 

d’Intervenció ja es troba dissenyant les propostes atenent a 

les indicacions de la regidora i a les propostes que han fet 

arribar els partits de l’oposició perquè «han de ser ajudes 

destinades a la recuperació econòmica dels més afectats 

per aquesta crisi sanitària,

i els nostres veïns no esperen una lluita de colors polítics, 

esperen que estiguem a l’altura i ens posem d’acord», 

assegura Mariona Carbonell.
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Mireia Estepa trasllada les necessitats industrials 
valencianes al President de la Generalitat  Valenciana
NP Ajuntament de Cocentaina

D
issabte 25 d’abril alguns membres de l’executiva de 

la Federació Valenciana de Municipis i Províncies 

(FVMP), entre ells l’alcaldessa contestana, Mireia 

Estepa, es reunien amb el President de Generalitat per 

traslladar-li les necessitats dels pobles valencians i oferir 

els recursos locals per fer front a les conseqüències del 

coronavirus.

A la cita es van reunir alcaldes i alcaldesses de tots els 

signes polítics i els presidents de les diputacions provincials, 

així com el secretari autonòmic de Cohesió Territorial i el 

director general d’Administració Local.

Mireia Estepa, va ser l’encarregada de parlar sobre el 

sector industrial valencià, per a la qual cosa es va posar 

en contacte amb diferents associacions empresarials de 

la Comunitat Valenciana «per poder tindre una visió més 

autonòmica d’allò que necessiten del govern». Entre algunes 

de les peticions que va traslladar l’alcaldessa contestana es 

trobaven:

de comerç o de l’IVACE de 2019.

seus empleats.

2020 sinó també 2021 per facilitar la recuperació econòmica 

dels mercats.

treballar i no poden deixar als seus fills amb els iaios, 

amb la proposta de que tornen a l’escola a fer activitats 

lúdiques amb un reforç d’infraestructures i personal que 

els ajuntaments podrien oferir per reduir l’aforament dels 

centres educatius oberts sols a menors que no tingueren 

possibilitat de ser cuidats per un adult.

ajuntaments ajudar econòmicament als negocis sense haver 

d’assumir un informe de legalitat en contra.

Estepa també va voler fer una petició personal «el 

reconeixement a totes les empreses valencianes que han 

sabut reconvertir el seu objecte de treball per a produir 

material sanitari: teixits homologats per a mascaretes de 

la zona del Comtat i la Vall d’Albaida; empreses de plàstic 

d’Ibi, sector sabater i moltes més arreu del territori valencià.»

La reunió finalitzava dos hores després del seu inici 

amb les paraules de Ximo Puig que agraïa l’esforç dels 

ajuntaments, administració més propera al ciutadà, i de tot 

el poble valencià pel seu esperit fort, valent i madur.
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Finalitzada la demolició de 3 vivendes al carrer Sant Josep
NP Regidoria d’Urbanisme. Ajuntament de Cocentaina

D
es del passat mes de febrer s’han estan duent a terme 

les tasques de demolició de tres habitatges al carrer 

Sant Josep. Com ja es preveia el treball d’enderroc 

ha estat complicat per la perillositat de la situació en què 

s’encontraven els edificis, ja que la demolició s’ha realitzat 

des de la part davantera cap a la part darrera de les vivendes, 

on es va produir el col·lapse de les mateixes a causa de les 

fortes pluges que vam patir al mes de gener, situació a la qual 

es va afegir la dificultat que comportava l’acopi d’enderrocs 

i el seu posterior transport, a causa de la difícil accessibilitat 

que hi ha al nucli històric de la població.

El passat divendres 27 de març va finalitzar l’enderrocament, 

de forma que s’ha evitat qualsevol risc de caiguda 

d’enderrocs, tant per a la via pública com per als habitatges 

confrontats, que van estar desallotjats per tal de preservar 

la integritat física dels veïns que podien veure's afectats.

A la major brevetat possible s’iniciarà la següent fase de 

treball que consistirà en l’adequació del solar i la protecció 

de les parets mitgeres de les vivendes veïnes, a les que 

se’ls donarà un acabat de façana amb doble barandat de 

forma que les condicions de salubritat siguen les adequades 

per als veïns i que les dites vivendes confrontades queden 

protegides evitant qualsevol deteriorament que puga ser 

causat per les inclemències de l’oratge en un futur.

Cocentaina inverteix més de 40.000€ en millora de 
diverses actuacions
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina ha finalitzat part de les 

actuacions finançades amb el romanent de 2019  amb 

una quantia total de 45.210€

Les actuacions que s’han desenvolupat són la implantació 

de guals d’aglomerat asfàltic a les zones de l’avinguda Real 

Blanc i Benilloba. En el primer cas perquè els guals existents 

estaven molt deteriorats i, en el cas de l’avinguda Benilloba, 

atenent la petició dels veïnat de la zona per la queixa de les 

molèsties de soroll que causaven. A la zona de Ronda Sur 

han sigut de nova implantació per controlar els excessos de 

velocitat, amb un pressupost de 15.310€.

Altra de les actuacions que ja han finalitzat és la del camí 

de Secans-Trilles amb un pressupost de 29.900€, millorant 

l’asfalt.

A hores d’ara sols falta la realització de la millora en 

l’asfalt dels carrers Pare Balaguer i Literato Azorín, que en 

els pròxims dies s’iniciaran les obres. Des de la Regidoria 

d’Obres i Serveis es mostren satisfets per les actuacions 

dutes a terme, ja que gran part han sigut a petició dels 

veïns. Mariona Carbonell Regidora d’Obres comenta “ la 

prioritat d’aquest ajuntament ha sigut sempre escoltar als 

veïns/es per tal de millorar entre tots el nostre municipi”. 

També recorda que s’està finalitzant el primer tram de les 

obres d’eliminació de barreres arquitectòniques del nucli 

antic, obra finançada per la Diputació d’Alacant.
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L’ IVCR+i restaura part dels llibres de Corts de Justícia 
del segle XIII de l’arxiu municipal de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

D
es del Departament de Conservació i Restauració 

d’Obra Gràfica i Document d’Arxiu de l’ Institut 

Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 

(IVCR+i) s’ha iniciat aquesta setmana la restauració de 

tres llibres de Corts de Justícia pertanyents a l’arxiu històric 

municipal de Cocentaina.

Aquesta restauració forma part del conveni acordat el 

2017, entre l’Ajuntament de Cocentaina i l’IVCR+i, per a 

continuar amb la restauració d’aquestos volums manuscrits, 

dels quals Cocentaina disposa d’una de les sèries més 

completes arreu del territori valencià, des de l’any 1269 

fins al  1295. El cost total d’aquesta fase de la restauració 

ascendix a 10.800 €, dels quals un 50% se’n fa càrrec 

l’ IVACR+i i l’altre 50% l’ajuntament, així com assumeix 

l’assegurança i el transport dels tres llibres.

La restauració dels exemplars és fruit d’un compromís 

que van adquirir en 2016 l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa, i la subdirectora de Conservació, Restauració i 

Investigació, Gemma Contreras i que va començar a donar 

fruits amb la restauració de tres exemplars en 2017.

El regidor de l’àrea, Iván Jover, explica que aquestos 

documents es rebel·len importantíssims des del punt de 

vista històric al tractar-se de la primera documentació que 

ens parla al voltant dels primers pobladors cristians i de la 

població musulmana de la moreria i les petites alqueries, 

existents a la Cocentaina de l’últim terç del segle XIII. La 

Cort de Justícia va ser una institució creada per Jaume I on 

els oficials triats pels veïns de la vila feien les funcions de 

jutges ordinaris civils i portaven un registre.

La setmana passada Gemma Contreras mostrava a través 

de Facebook com s’anava a procedir en la restauració d’uns 

dels volums de Cocentaina.

Els propietaris de terrenys forestals són clau en la 
prevenció d’incendis forestals
NP Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat. Ajuntament de Cocentaina

E
l terreny forestal que es barreja amb vivendes 

és conegut com a Interfaç Urbana-Forestal. Els 

disseminats de vivendes, les urbanitzacions i els 

bordes de la població són exemples d’interfaç que deuen 

contemplar la seua protecció i prevenció davant el risc 

d’incendis forestals, ja que són zones que suposen un perill 

potencial i on cal extremar les precaucions per tal de protegir 

les vides humanes, les propietats i el medi natural.

La preocupació per aquest fenomen ha portat, al Consistori 

Contestà, a redactar el Pla d’Actuació Municipal davant el 

risc d’Incendis Forestals així com a la revisió del Pla de 

Prevenció d’incendis Forestals, que ja va ser aprovat l'any 

2014, però que calia revisar-lo i adequar-lo a la normativa 

vigent.

Amb el treball realitzat ambdós plans s’han identificat les 

zones d’interfaç urbana-forestal i s’ha catalogat les diferents 

parcel·les del terme municipal per tal de notificar als 

propietaris de les mateixes la seua obligació de mantindre-

les netes i en bon estat, així com realitzar les actuacions 

necessàries per a mantindre els terrenys i la seua massa 

vegetal en condicions adequades per evitar riscos d’erosió, 

incendis, així com danys i perjudicis a tercers o a l’interés 

general, segons està establit en l’article 16 del Reial Decret 

7/2015, sobre els deures dels propietaris de solars o 

sols rurals. A més aquesta obligació es deu fer seguint la 

normativa de protecció que estableix la legislació, donat que 

més de la mitat del terme municipal de Cocentaina és sòl 

forestal sotmés a alguna figura de protecció.

Per tal de complir aquesta obligació, els propietaris de 

terrenys forestals poden seguir les directrius que marca 

l’article 33 del PATFOR (Pla de Prevenció d’Incendis 

Forestals de la Comunitat Valenciana), les quals van 

encaminades tant a la prevenció dels incendis forestals 

com a facilitar els treballs de protecció i extinció en cas de 

produir-se’n un.

Algunes d’aquestes directrius són:

voltant de les vivendes.

màxim de tres metres.

separant les rames de qualsevol tipus de construcció, auxiliar 

o principal, una distància mínima de tres metres.

restes de jardineria, i altres.) o situar-los en zones protegides 

d'un eventual incendi.

de parcel·les.
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Mireia Estepa es reuneix amb representants del PSPV-
PSOE per parlar d’ajudes a autònoms
NP PSPV-PSOE Cocentaina

L
a Secretaria Autonòmica de Comunicació, Blanca 

Marín, qui ocupa el càrrec al PSPV-PSOE de Secretària 

de Creixement i Ocupació, convocava amb José Muñoz, 

Secretari d’Organització dels socialistes valencians, a una 

reunió a alguns representants del partit, entre els quals es 

trobava Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina.

L’objecte d’aquest encontre per videoconferència era fer 

un repàs per les ajudes per a autònoms que ha posat en 

marxa la Generalitat Valenciana, així com donar informació 

sobre els ERTE i resoldre els dubtes dels polítics locals.

A la reunió també va intervindre Rocío Briones, actual 

Directora General d’Ocupació del govern valencià, qui va 

avançar algunes mesures que es faran públiques aviat i 

que ajudaran a fer que els ajuntaments puguen sumar-se 

al suport econòmic que ja està oferint l’estat i la Comunitat 

Valenciana a les persones que ara no poden treballar als 

seus negocis per l’estat d’alarma.

Pel que fa al govern socialista contestà, ja s’ha previst 

un augment de la partida pressupostària per a donar més 

ajudes a autònoms i PYMES i, s’estudia fer una ampliació 

més ambiciosa en un futur per reflotar l’economia local.

Les regidores i els regidors del govern socialista de 
Cocentaina hem donat vora 3000€ per a la lluita contra 
el COVID-19
NP PSPV-PSOE Cocentaina

T
otes i tots aquells que hem volgut hem donat una 

part del nostre salari i ho hem destinat a comprar una 

desena de moderns termòmetres que funcionen amb 

rajos infrarojos, evitant el contacte de l’aparell amb la pell 

del pacient i facilitant que es prenga la temperatura com 

a mesura de prevenció en l’accés i atenció mèdica. Estos 

termòmetres es van portar ahir dilluns a l’hospital comarcal 

Verge del Lliris, a qui ens vam oferir per si necessitaven de 

la nostra ajuda; el mateix oferiment se li va fer, també, al 

Centre de Salut de Cocentaina amb l’objectiu d’ajudar als 

contestans i les contestanes a tindre el millor tractament 

sanitari possible en esta circumstància tan complicada.

L’altra part del fons recaptat, 2000€, s’ha ingressat a 

l’Institut de Salut Carlos III, entitat espanyola de referència 

internacional en matèria de salut pública i investigació 

biomèdica, ara centrat en els projectes d’investigació sobre 

el SAR-COV-2 i el COVID-19.

Durant aquest mes i mig de confinament no hem parat 

de treballar per organitzar tot un sistema que garantira 

que a Cocentaina no es deixava a cap persona de costat: 

ampliació de les ajudes i noves mesures en matèria de 

serveis socials i educació; estudi de les ajudes econòmiques 

per a autònoms i PYMES que iniciarem en acabar l’estat 

d’alarma; planificació de l’elaboració i distribució de les 

mascaretes als comerços i a la ciutadania, etc.

Des de l’equip de govern socialista considerem que 

l’esforç col·lectiu i directe per a millorar la situació és urgent 

i necessari i hem volgut col·laborar econòmicament perquè 

el compromís amb les persones és la nostra marca de govern 

i d’identitat.
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El PP de Cocentaina proposa ampliar les terrasses 
de l’hostaleria, per tal de compensar les mesures de 
distanciament
Els populars argumenten que esta mesura ajudarà als hostalers a adaptar-
se millor a la nova situació ajudant-los a tornar com més prompte millor 
a la normalitat

E
l PP de Cocentaina proposa una ampliació temporal 

de l’extensió de les terrasses dels negocis hostalers 

que ocupen via pública. Es tracta de flexibilitzar una 

restricció que, en cap cas, suposa un augment d’aforo degut 

a les mesures de distanciament social.

“La reobertura de bars i restaurants ha d’anar acompanyada 

d’una política flexible que els permeta recuperar la seua 

activitat normal o compensar (en mesura del possible) 

NP Partit Popular Cocentaina

les pèrdues que han acumulat al llarg d’aquest període. 

Nosaltres estem totalment predisposats a recolzar 

tantes mesures com ajuden a l'economia local ja siguen 

d’incorporació immediata per tractar-se d’una competència 

del consistori o mediata a mode de reivindicació cap a altres 

administracions." Assegura el portaveu Ray Montava.
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Col·lectiu-Compromís proposa 13 mesures per a famílies 
i pimes de Cocentaina
NP Col·lectiu-Compromís 03820

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha proposat una 

sèrie de mesures per a pal·liar els efectes negatius 

del COVID-19 sobre persones, famílies, autònoms i 

xicotetes i mitjanes empreses. Segons el portaveu de la 

formació a l’Ajuntament, Jordi Pla “l’objectiu més immediat 

és tranquil·litzar la situació de les nostres empreses i 

autònoms, pal·liar els danys que la situació haja pogut tindre 

i que tindrà sobre la ciutadania i, sobretot, que ningú es 

quede enrere en aquest moment de dificultat”.

Pla afirma que són mesures “realistes, ambicioses, dins de les 

competències municipals per a millorar la vida de les persones”.

MESURA 1. Suspendre el calendari de pagaments previst 

d’aquests mesos. Ajornar el cobrament de rebuts domiciliats 

de famílies, autònoms i empreses sense costos financers. 

Encara que, aquest precepte és ja universal a l’haver-se 

suspés els terminis administratius per Real Decreto.

MESURA 2. Suspendre temporalment les quotes dels serveis 

municipals no prestats mentre s’allargue l’estat d’alarma.

MESURA 3. Deixar sense efecte el cobrament de la taxa 

per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, 

cadires i toldos per a l’exercici 2020.

MESURA 4. Bonificacions del 100% de taxes municipals 

a les xicotetes i mitjanes empreses afectades pel tancament 

mentre dure l’estat d’alarma. S’establirà una proporcionalitat 

i es bonificarà una vegada la situació es normalitze. Les taxes 

afectades són: taxa venda no sedentària, residus, aigua i 

concessions administratives de locals municipals.

MESURA 5. Prorrogar sense cost les llicències d’obra de 

les quals s’hagen vist afectades per l’estat d’alarma.

MESURA 6. Obrir una línia d’ajudes al lloguer per a 

persones i famílies que acrediten la reducció d’ingressos 

fruit d’una modificació de la seua relació laboral. Aplicable 

a lloguers entre particulars.

MESURA 7. Prioritzar i agilitzar al màxim el pagament a 

proveïdors. Evitar que es trenque la cadena de pagaments.

MESURA 8. Obrir una línia d’ajudes destinades a cobrir 

la quota de l’IBI per al xicotet comerç i sector serveis que 

ha estat tancat mentre dure l’estat d’alarma.

MESURA 9. Creació d’un equip tècnic municipal 

multidisciplinar que centralitze totes les ajudes econòmiques 

de la Comissió Europea, el Gobierno de España, la Generalitat 

Valenciana, la Diputació Provincial d’Alacant destinades a 

famílies i empreses en el marc del COVID-19.

MESURA 10. Destinar el superàvit municipal a polítiques 

socials i a l’atenció de les famílies. Màxima protecció de les 

persones més vulnerables i les persones majors que viuen soles.

MESURA 11. Campanyes de foment del consum local, 

difusió del sector i noves polítiques de venda per fomentar 

el consum en el comerç local i en el sector gastronòmic 

contestà una vegada acabe l’estat d’alarma.

MESURA 12. Reforçar aquelles partides econòmiques 

concretes per dur a terme mesures extraordinàries que 

reactiven l’economia local i que fomenten l’ocupació estable en 

el nostre poble. Ajudes destinades a generar ocupació estable 

a través del programa C’CREA de l’Ajuntament de Cocentaina.

MESURA 13. Elaboració i aprovació d’una Estratègia de 

Reactivació Econòmica Local atenent al teixit industrial, 

comercial i socioeconòmic de Cocentaina. Des de les tendes, 

mercat del dijous, indústries i xicotetes i mitjanes empreses. 

En aquest sentit, també és essencial dotar a l’AGENDA 21 

d’una veritable taula socioeconòmica de Cocentaina amb 

la participació de l’empresariat i els sindicats.

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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Col·lectiu-Compromís aposta per reforçar la indústria 
per eixir junts del COVID-19
NP Col·lectiu-Compromís 03820

E
l Col·lectiu 03820-Compromís continua propostant 

mesures per a superar la crisi del COVID-19 en 

l’aspecte social i econòmic. “L’equip de govern ha de 

tenir valentia i portar accions que rescaten persones”, ha 

remarcat Jordi Pla, portaveu de la coalició a l’Ajuntament 

de Cocentaina.

En aquest aspecte, des del Col·lectiu 03820-Compromís  

han proposat que es cedisquen els solars d’ús industrial 

de propietat de l’Ajuntament, vista la mancança de sòl per 

a implantar activitats. Pla  explica que “s’ha de potenciar 

al 200% la indústria en el nostre poble. Durant aquestes 

setmanes hem vist la capacitat que té aquest sector per 

adaptar-se fent mascaretes i altres productes tan necessaris 

en aquests temps. Segons les dades oficials, la indústria 

genera llocs de treball de major qualitat que altres sectors. 

Cocentaina, sent un poble històricament industrial, 

l’Ajuntament ha de prendre decisions per a potenciar el 

sector industrial en Cocentaina i la comarca.”

“Tenim parcel·les d’ús industrial en el polígon de la Llaona 

i en els Algars totalment abandonats. Cal cedir el seu ús per 

a potenciar la indústria i la creació de faena en Cocentaina”, 

ha afegit Pla.

Col·lectiu-Compromís proposa mesures temporals per 
incrementar l’espai per al vianant i la bicicleta
NP Col·lectiu-Compromís 03820

E
l Col·lectiu 03820-Compromís continua amb la seua 

política col·laborativa de proposar mesures a l’equip 

de govern de l’Ajuntament de Cocentaina. En aquest 

cas, la coalició contestana ha proposat portar endavant 

mesures temporals per facilitar que es puguen mantenir 

les recomanacions de distanciament social mentre la gent 

passege o faça exercici a partir del dia 2 de maig.

El portaveu del Col·lectiu 03820-Compromís, Jordi Pla, 

explica que aquestes setmanes que ha estat la ciutadania 

en casa ha d’haver servit per veure el model de mobilitat 

del poble i replantejar la relació amb l’espai públic. Per 

això, Pla raona que des de la seua formació han “demanat 

establir una sèrie d’actuacions temporals per incrementar 

l’espai públic per a la gent i que garantisca el distanciament 

social. Així com actuacions que milloren l’accessibilitat i l’ús 

de la bicicleta per anar al treball i als polígons industrials.”

Pla afirma que “s’ha de fer una distribució de l’espai 

públic tenint valentia per ampliar voreres i fent cómoda la via 

pública per a la ciutadania”.  A més a més, remarca que ara 

no cal fer-ho mitjançant obres, sinó simplement senyalitzant 

amb pintura o macetes les noves àrees per als vianants. 

“També cal donar majors facilitats per a l’ús de la bicicleta 

i el patinet com a mitjà de transport”, afirma el portaveu del 

Col·lectiu 03820-Compromís.
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Una Església a casa
Redacció

E
nguany, amb la Covid-19, està sent tot diferent. Hi ha 

actes que s’han postposat, altres s’han suspès...però 

la Setmana Santa s’ha celebrat igual, si bé és cert que 

d’una manera diferent, però celebrat.

L’esforç dels retors locals (d. Eduardo Rengel i d. Javier 

Sanchiz), han fet possible que les celebracions religioses 

arribaren a cada casa per mig de les noves tecnologies. 

Així doncs, ja Diumenge de Rams, les Esglésies locals van 

celebrar l’Eucaristia sent seguides des de casa pel canal 

youtube de cada parròquia. Tanmateix, es va celebrar el 

tridu del Natzaré al Monestir de la Mare de Déu i ja els dies 

centrals de la Passió, Mort i Resurrecció, van ser seguits, 

per molts cristians, gràcies també a TVA i al canal youtube.

En aquesos dies, les noves tecnologies i les campanes han 

sigut essencials per dur a casa una Església domèstica, on 

cada cristià ha pogut celebrar els dies del tridu Pasqual, la 

celebració més important de l’Església catòlica.

Cal, com no, agrair la tasca tan gran que han fet els retors 

contestans, tant d. Eduaro Rengel de la parròquia de Santa 

Maria com de d. Javier Sanchiz de la parròquia de El Salvador 

per apropar l’Església a cada feligres, utilitzant les xarxes 

socials, fent que en cada casa hi haguera una Església.

Tanmateix hem arribat a maig i també els actes religiosos 

del Patró es viuran a través de les noves tecnologies.

El 7 de maig farà 420 anys que Cocentaina implora i venera 

a Sant Hipòlit, en un sorteig el Sant va voler ser el guardià 

d’aquesta Vila i ja el 10 de maig va ser proclamat com a tal.

En un any “normal”, el 7 de maig s’hagueren posat 

les medalles als majorals i majorales i també s’hagueren 

presentat els nounats, tenint a més, la xarrada al voltant del 

Patró i la imposició d’insígnies als nous caps de filà, però 

en aquesta situació, els actes proposats per la Junta de 

Festes i el mateix retor d. Eduardo Rengel, són els següents: 

a les 7 de la vesprada del 7 de maig s’oficiarà la Missa en 

honor a Sant Hipòlit, Missa retransmesa també per TVA i el 

diumenge 10 de maig, dia en què va ser proclamat com a 

Patró, també la Missa de les 11 s’oficiarà a intenció de Sant 

Hipòlit i dels festers difunts. Els actes que envolten aquesta 

festa de l’elecció i proclamació de Sant Hipòlit, de moment, 

queden ajornats per al mes d’agost.
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Torna a Cocentaina la túnica restaurada de Jesús Natzarè 
del segle XIX

D
esprés de mesos de treball de l'equip de la restauradora 

Pilar Vallalta, i els tècnics del Museu d'Art Sacre 

d'Orihuela (tallers on s'han fet els treballs), dimecres 

29 d’abril de vesprada va ser entregada a les Germanes 

Clarisses de Cocentaina.

Redacció

En l'acte de lliurament estaven presents el Director Tècnic 

del Museu d'Orihuela i professor d'Història de l'Art en la 

Universitat de Múrcia el Dr. Marià Cecilia, la restauradora 

que ha dirigit el projecte Pilar Vallalta, les restauradores 

del museu d'Art Sacre d'Orihuela Mary Arenas i Isabel 

Romero, la Mare Abadessa de la Comunitat de Clarisses, i 

els presidents de la Confraria del “Nazareno” Lourdes Nadal 

i Pedro Belda.

Un vehicle de la Policia Nacional ha custodiat l'obra des de 

la seua eixida a Orihuela fins a la seua arribada al Monestir.

Per a efectuar el trasllat va resultar necessària l'obtenció 

favorable dels permisos pertinents de la Conselleria de 

Cultura de la Generalitat Valenciana, i de la Brigada de 

Patrimoni Històric de la Policia Nacional.

Cocentaina podrà tornar a admirar la magnífica obra del 

segle XIX en el Monestir de la Mare de Déu del Miracle, 

lloc on es venera la imatge de Jesús Natzarè. Igualment, 

es té prevista la realització d'unes xarrades per a explicar el 

laboriós procés de restauració, coincidint amb el V Centenari 

del Miracle de la Mare de Déu.
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PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

La Pia Unió Verge del Miracle posposa els actes del 19 d’abril

A 
causa de les indicacions sanitàries i a la pandèmia 

mundial en la qual ens trobem, la Pia Unió Verge del 

Miracle va decidir posposar els actes previstos per a 

les festes Patronals de 2020.

El 19 d'abril d'enguany, va fer 500 anys que es va produir 

que Miracle que va canviar el sentir i la devoció de tot un 

poble. Per aquest motiu, Cocentaina es troba immersa l’Any 

Sant, acollint multitud de pelegrins i realitzant diversos actes 

al voltant de tan gran efemèride.

Però la Verge ha volgut que aquest 19 d'abril ens porte 

a la senzillesa d'aquest 1520: en una xicoteta capella del 

Palau Comtal, amb la presència del sacerdot, un xiquet que 

feia d'escolà i els comtes, en aquesta presència del Senyor 

en l'Eucaristia i en aquesta íntima Comunió, la Verge va 

plorar: 27 llàgrimes de sang van coronar el seu rostre, la 

Immaculada Verge va tenyir el seu bell rostre de compassió, 

de pena, de tristesa i sobretot, d'amor feia els seus fills: és 

el camí que ens porta a Jesús.

Així doncs, s'està estudiant la possibilitat de realitzar 

els actes centrals de la festa el mes d'octubre, coincidint 

amb el mig any de la festivitat. Encara està per confirmar. 

Igualment, totes les peregrinacions queden suspeses i els 

actes d'entitats locals que quedaven per realitzar.

Així i tot, el 19 d'abril, el Monestir de la Verge del Miracle 

va acollir l'Eucaristia Major. Com aquest 19 d'abril de 1520, 

acompanyada a la seua casa de les seues fidels guardianes, 

les clarisses, es va oficiar la Missa a les 11:30h i va ser 

seguida a través del canal YouTube (https://www.youtube.

com/watch?v=edqjvaeh1p8), a través de TVA i a través de 

Ràdio Cocentaina (107.9FM).

Igualment, des del 13 d'abril fins al 18, a les 12:30 h es 

va resar l'exercici de la novena i el dissabte a les 20:15h 

es van celebrar les Primeres vespres Solemnes. Tot a porta 

tancada i a través del canal de YouTube.

Però la Pia Unió, presidida en aquest any del Centenari per 

José Luis Molina i Ana Masanet va voler anar més enllà i fer 

que Cocentaina se submergira en la festa de la seua Patrona.

Amb la col·laboració d’aquesta casa, Ràdio Cocentaina, 

dissabte a les 9 de la nit va sonar a través de les ones, el text 

que l’escriptor contestà JuanFran Ferrándiz va escriure per 

acompanyar les fogueres i se’ns va convidar a tots a eixir als 

balcons amb un ciri en la mà, fent present així eixe moment 

de la cremà de les 27 fogueres. Hi van haver moltes fogueres 

espotànies, 27 llàgrimes que van caure dins de cada casa.
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

Diumenge 19 d’abril, el dia vaes va despertat plujós, amb 

tot no va impedir que Cocentaina celebrara els 500 anys del 

Miracle. A les 10 del matí, ràdio Cocentaina posava l’himne 

de la Mare de déu, al mateix temps que des deles cases es 

soltaven globus que arribaren al cel i ataviats de maseros 

i contestanes, cada balcó entonà l’himne de la Mare de 

Déu, recordant així el moment tan emotiu de veure eixir a 

la Mareta del monestir.

Després, ràdio Cocentaina va oferir una programació 

especial, fent un recorregut per la trilogia mariana al compàs 

de la música que hi ha composta per a la Mare de Déu i 

ja a les 11:30h, aquesta casa va retransmetre la Missa en 

directe que es va oficiar al monestir, amb la presència de d. 

Eduardo Regnel i d. Javier Sanchiz (director i vicedirector 

espiritual de la Pia Unió) i la sempre presència amagada de 

les monges clarisses. Ningú més. L’Eucaristia va ser oferida 

també pel canal YouTube superant els 280 espectadors i 

per TVA.

 A les 13 hores, també aquesta casa va fer sonar la 

marxa Comtal,  cercavila dolçainera de José Rafael Pascual 

Vilpalana, era la senyal per poder començar la mascletada de 

globus  (els globus els va facilitar la Pia Unió als comerços 

oberts per a què la gent poguera arreplegar-los i unflar-los 

per a simular aquesta mascletada). A la vesprada, Ràdio 

Cocentaina va estar present també a les llars contestanes 

amb un concurs de la Mareta dirigit a tots els públics. Igual 

que “Música i festa”, però amb la temàtica mariana, la Pia 

Unió ens va facilitar preguntes i regals per als concursants, 

passant així un 19 d’abril prop de la Mare de Déu, des de 

casa, sense eixir, però tenint-la més present que mai. Ja 

després, se n’haguérem anat a la processó i la Pia Unió 

va oferir una xicoteta oració per commemorar aquest dia 

tan especial a Cocentaina però que s’ha viscut de manera 

totalment diferent, oració que també Ràdio Cocentaina va 

poder apropar a través de les ones.

Des d’aquestes pàgines, agrair a la Pia Unió la confiança 

dipositada en aquesta casa a l’hora de portar endavant totes 

aquestes activitats per a Cocentaina i poder tot un poble 

junt, retre homenatge a la Patrona en aquest 500 aniversari.
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Regidoria de Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

En poder fes turisme de proximitat 
i coneix el teu entorn

Aquesta crisi sanitària ens ha deixat desprevinguts, però 

eixirem d'ella i quan ho fem, hem de fer-ho reforçats, sabent 

que la nostra major responsabilitat serà aprendre i passar 

a l'acció. I en aquest aprenentatge ha d'entrar l'anàlisi de 

l'impacte del nostre comportament en el medi natural, en el 

canvi climàtic, en les espècies que ens envolten i els seus 

hàbitats, que són el nostre major valor. És prioritari traure 

conclusions per a promoure una mobilitat i una presència 

de l'ésser humà en el territori d'una manera coherent amb 

el que ens sustenta i ens alimenta, la biodiversitat.

L'impacte del COVID-19 en la indústria del turisme és 

indubtable: el virus ha paralitzat el món, els aires estan sense 

avions i les destinacions, deserts. I fins que es trobe una 

vacuna, la gent es veurà obligada a canviar els seus hàbits 

turístics. Perquè una cosa sembla clara: No renunciarem a 

viatjar, és alguna cosa que forma part ja del nostre dia a dia 

i de les nostres necessitats bàsiques en el món occidental.

El que passarà ara, és una volta al turisme domèstic, de 

proximitat, en el qual es done valor al propi. Serà un moment 

perfecte per a redescobrir les meravelles de la nostra 

comarca, de Cocentaina, una volta al subtil. Augmentaran 

els viatges curts, l'anada i tornada en un dia, amb més 

turisme interior que de platja. Es potenciarà el turisme rural 

i s'evitaran les multituds. I això de la segona residència serà 

com tornar a la casa del poble. Viatges pròxims, la majoria en 

el mateix cotxe, per a evitar aglomeracions i tindre assegurat 

el retorn en cas de recaiguda del virus. Espais oberts i 

solitaris, de naturalesa, de muntanya seran els preferits.

Ara el primordial és el treball en la salut, però no hem 

d'oblidar la necessitat de continuar treballant en uns  ODS 

que seran claus per a la sostenibilitat del món a llarg termini.

En definitiva, hem de continuar treballant units, tant per a 

fer front a la pandèmia de la COVID-19 com la consecució 

dels ODS. No podem deixar ara d'avançar cap a l'assoliment 

de l'Agenda 2030, ja que, com exclama el seu lema, “no 

podem deixar a ningú arrere”.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Mesures de la regidoria de Benestar Social per a les 
persones més vulnerables

D
es de l ’ in ic i  de la 

pandèmia pel COVID-19 

e l  depar tament  de 

Benestar Social ha posat en 

marxa diferents mesures per 

ajudar a les persones més 

vulnerables.

En març es va obrir el telèfon 

965593080 d’assistència 

ps i co l òg i ca  de  d i l l uns 

a divendres de 9h a 13h 

dirigida als veïns i les veïnes 

de Cocentaina que necessiten 

suport per gestionar millor 

l ’es t rés i  e ls  b loquejos 

emocionals que pot produir 

aquesta situació. Al mateix 

telèfon també es gestiona la 

compra i els medicaments 

farmacèutics a aquelles persones que no poden ixir de casa.

Des de l’inici de l’estat d’alarma s’ha produït un augment 

de les ajudes d’emergència destinades a les famílies en 

risc d’exclusió, per tal de pal·liar la pèrdua econòmica que 

mantenia l’economia familiar i que en aquests moments 

resulta complicada. A més, han aparegut nous casos i altres 

que han necessitat de reforç. Per tant, la seua regidora, 

Mireia Estepa, considera que en un futur molt proper 

serà necessari augmentar aquesta partida pressupostària, 

valorada actualment en 120.000€.

Des de fa més de tres setmanes es servixen racions de 

menjar preparat que dóna gratuïtament Castell de Barxell 

a aquest departament i que es combina amb el menjar que 

també es prepara solidàriament des del bar-cafeteria del 

centre social Real Blanc regentat per Claudia Duarte, per 

garantir una correcta alimentació a les persones que pitjor 

estan passant-ho.

Tanmateix, s’està supervisant que els menors amb beca 

menjador escolar estan fent ús del xec enviat per Conselleria 

per garantir el dinar dels més menuts. Fet que, de vegades, 

es completa amb un increment de l’ajuda econòmica per 

emergència de Serveis Socials.

Pel que fa als usuaris dels programes municipals del TAPIS 

i Respir, les professionals porten a terme un seguiment 

continuat i estan en contacte telefònic amb aquestes 

persones i les seues famílies. I, en el cas del TAPIS, es 

seguix fent acompanyament presencial per garantir que la 

NP Ajuntament de Cocentaina

salut física i psicològica és l’adequada.

La regidora de l’àrea, Mireia Estepa, reconeix el gran 

esforç i vocació de totes les treballadores i treballadors del 

departament que «estan al peu del canó oferint el màxim 

com a professionals i com a persones, perquè tenim molt 

clar que en esta regidoria ens devem a les persones, 

especialment, a les que més ens necessiten».

Altrament, el departament treballa per garantir que tot 

l’alumnat de l’educació obligatòria puga tindre accés a 

internet i a l’equipament per a treballar els continguts que 

els fan arribar des de les escoles i l’institut. Un total de 5 

xiquets tindran accés a internet gratuïtament amb una de les 

tauletes electròniques que els ha proporcionat Conselleria 

d’Educació als centres educatius i amb  les targetes de 

dades per a internet que ha facilitat solidàriament l’empresa 

contestana, Netllar, i que podran fer servir mentre dure la 

suspensió de classes. Aquesta tasca s’ha fet en col·laboració 

amb l’empresa i els centres educatius, a qui també se’ls 

reforça, imprimint el material que alguns menors necessiten 

per a seguir les classes en línia.

Estepa, regidora també d’Educació, agraix a Netllar «el 

seu oferiment sense esperar res a canvi, que es suma al 

que molts altres negocis del poble estan fent, demostrant 

que inclús en els seus pitjors moments són capaços d’ajudar 

per què altres persones porten millor aquest confinament 

sanitari».
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Com ens sentim i què podem fer sobre aquest tema?
Ana Giner Ferrándiz – Psicòloga EEIIA

Sonsoles Muñoz Monllor – Psicòloga ESB

A 
mesura que van avançant les setmanes de confinament 

estem percebent com a quasi tots ens envolta (encara 

que a vegades això es limite a certs moments) la 

sensació d'ofec, el desassossec, la impotència, la frustració, 

la tensió, el rancor, la incomprensió, la decepció, la tristesa 

i la por.

Aquestes emocions negatives tenen una funció 

adaptativa, ja que ens donen informació sobre les nostres 

circumstàncies o sobre com estem vivint o interpretant 

aquestes circumstàncies. El problema ve quan no sabem 

manejar-les i acaben per dominar el nostre dia a dia.

Comencem pel desassossec. Quin és el nostre objectiu? 

Conéixer i comprendre millor aquesta emoció; per a 

conéixer-nos i comprendre'ns millor i dotar-nos de la 

capacitat d'actuar des de la reflexió. D'aquesta manera 

podrem recuperar l'equilibri emocional per a aconseguir 

prendre decisions apropiades i aprofitar al màxim les 

oportunitats que sorgeixen davant de nosaltres cada dia.

Què significa desassossec? Significa falta d'assossec, 

de calma; inquietud, intranquil·litat, sotsobre. Tots 

experimentem desassossec quan alguna cosa no ocorre 

com esperàvem, quan ens sentim amenaçats, quan cal fer 

front a una situació difícil… Fins i tot hi ha persones que 

senten el desassossec sense ser conscients de la causa 

que el desencadena.

A vegades les causes es poden descobrir, però altres 

vegades se'ns escapen. El desassossec ens pot arribar per 

dues vies: unes vegades naix a vegades del nostre interior 

(conflictes interns, ambivalències, falta de maduresa, 

complexos, traumes, avorriment, falta de sentit...) i unes 

altres de l'exterior (com a reacció associada a algun factor 

extern: circumstàncies adverses, inconvenients, dificultats, 

relacions que ens lesionen, la forma de vida que portem, 

etc). La situació que vivim en l'actualitat pot considerar-

se, sens dubte, un d'aquests factors externs capaços de 

desencadenar-lo.

A vegades el desassossec és tan gran que ens impedeix 

concentrar-nos en res. I la sensació d'inquietud que ens 

provoca, ens dificulta pensar amb la claredat suficient per 

a afrontar-ho. En aquests casos pot ser-nos útil dissenyar 

un Pla per a resoldre la situació:

1. Anota què és el que et desassossega

2. Decideix quan t'enfrontaràs a la causa i anota-ho en 

l’agenda. Ha de ser un moment en què tingues tranquil·litat 

i temps suficient.

3. Quan el desassossec torne, consulta quan el tractaràs. 

Repeteix-te a tu mateix que fins a aquest moment no et 

preocuparàs més.

Si en algun moment ens sentim incapaços de manejar les 

emocions que ens estan pertorbant podem fer el següent 

per a assossegar-nos: compta el nombre de vegades que es 

repeteix cada tipus de figura (triangles, quadrats, cercles…). 

No t'ajudes de cap objecte per a comptar i no anotes el 

resultat en cap lloc.

COM PODEN SENTIR-SE ELS NOSTRES XIQUETS I QUÈ PODEM 

FER PER A AJUDAR-LOS?

Després de l'exposició a un esdeveniment crític els xiquets 

poden manifestar nombrosos estats emocionals: tristesa, 

culpa, ràbia, por, confusió i ansietat. Això es pot deure a la 

prolongació de les condicions d'aïllament i l'alteració dels 

ritmes ordinaris.

Poden desenvolupar també reaccions somàtiques, com 

ara trastorns físics (mal de cap, mal de panxa...). El procés 

d'elaboració és subjectiu: és possible que en alguns xiquets 

aparega només una d'aquestes reaccions, mentre que en 

uns altres n’apareguen diverses, tal vegada al mateix temps, 

en el rang d'un dia o un espai temporal més llarg.

Les reaccions més comunes seran les següents:

-Manifestació de l'estrés en forma de ràbia i irritabilitat, que 

pot ser dirigida a les persones més pròximes. És necessari 

tindre present que la ràbia és un sentiment sa i es pot 

expressar de manera acceptable.

-Dificultat per a mantindre els ritmes, diferents, que 

comporta el fet de realitzar les activitats escolars a distància. 

És necessari tindre present que l'alteració de l'entorn pot 

generar confusió i dificultat per a seguir les indicacions.

-El dolor s'expressa a través del comportament: segons 

l'edat és possible que els xiquets no expressen verbalment 
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les preocupacions. Poden tornar-se irritables, tindre 

problemes de concentració, jugar excessivament amb 

videojocs, escenificar moments de l'esdeveniment al qual 

van assistir, dibuixar imatges que assenyalen els temes que 

han escoltat sobre el contagi. Podrien manifestar noves pors 

o comportaments típics de fases precedents del creixement: 

tornar a fer coses que pertanyien a altres fases anteriors del 

creixement o tornar a proposar jocs de quan eren més xicotets.

-Dificultats per a dormir i/o dificultats en l'alimentació: 

dificultat per a quedar-se adormits, despertar-se durant la 

nit, malsons nocturns o dormir massa hores.

-Falta d'energia: cansament, dificultat en les interaccions 

socials i tendència a aïllar-se.

-Major necessitat d'atenció per part dels pares o les figures 

de referència: als xiquets els pot costar molt separar-se de 

les figures de referència, perquè temen que puga passar 

una cosa dolenta.

Com podem ajudar-los?

-No actuar com si res estiguera ocorrent. Dir la veritat 

atenint-se als fets. Els xiquets són observadors atents 

i es preocuparen més si perceben incongruències. No 

subestimar ni fer conjectures sobre el que va passar i sobre el 

que podria haver passat. No parlar molt de sobre la dimensió 

o la magnitud de l'accident.

-Usar paraules simples i adequades a l'edat; no 

sobreexposar-los a detalls traumàtics. Deixar molt d’espai 

a les preguntes.

-Mostrar als xiquets que ara es troben segurs i que també 

els altres adults importants en les seues vides ho estan.

-Recordar que existeixen persones de confiança 

que s'estan ocupant de resoldre les conseqüències de 

l'esdeveniment i que estan treballant per a procurar que això 

passe al més prompte possible («Has vist quants metges 

estan intervenint? Són persones molt bones que saben 

ajudar als grans i als xiquets que passen necessitat»).

-Demostrar una actitud de disponibilitat, proximitat física 

i tractar de parlar amb veu tranquil·litzant.

-Explicar-los als xiquets que sentir-se consternats, tindre por 

o estar preocupats és normal. Explicar que tots els sentiments 

estan bé (normalització i validació de les reaccions).

-Deixar-los parlar sobre els seus propis sentiments, 

tranquil·litzar-los dient que encara que tot sembla lleig, junts 

les coses es poden afrontar.

-Ajudar els xiquets i xiquetes a posar nom i identificar el 

que senten els alleuja i tranquil·litza («veig que estàs...: trist, 

enfadat, nerviós...; sents ràbia…?»), expressar amb paraules 

els sentiments i els possibles motius, pot ajudar-los a adquirir 

més control i aprendre a regular-se.

-Si el xiquet manifesta sentiments de culpa, és important 

tranquil·litzar-lo dient-li que ell és completament alié a les 

causes d'aquests esdeveniments («no és culpa teua si...»)

-No negar els sentiments. Cal explicar-los que és normal, 

que també els adults tenim reaccions emocionals després 

d'un esdeveniment tan inesperat i que totes les reaccions 

són normals i manejables. El malestar ve quan contenim 

les emocions i no ens deixem expressar-les de manera 

adequada. D'aquesta manera els xiquets tindran un model 

de referència, aprendran que poden confiar en vosaltres i 

que poden comunicar els seus estats emocionals.

-El retorn a la rutina és important perquè dona seguretat. 

Millor no fer massa regals o activitats extra, tornar als 

costums és el més natural i sa que es pot fer. Fins que això 

no ocórrega és necessari tranquil·litzar i mantindre en la 

mesura del possible la rutina familiar.

-És molt important no deixar els xiquets sols davant de 

la televisió o la ràdio. Les persones exposades tenen una 

necessitat natural de donar un significat als fets i per això 

passen molt temps buscant notícies en la televisió, en la 

ràdio o en Internet. No cal negar la possibilitat de veure les 

notícies, podem triar un moment durant el dia o 10 minuts 

per a mirar-les junts (cal seleccionar primer les notícies). 

Hauríem d'estar a prop i explicar exactament el que estan 

escoltant i les imatges que estan veient. Concentrar l'atenció 

en els detalls més tranquil·litzadors (per exemple, els metges 

que estan ajudant) i donar de seguida tot el temps necessari 

perquè el xiquet/xiqueta puga fer preguntes.

El Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de 

Cocentaina posa a la disposició de tota la població un servei 

d'atenció psicològica, en horari de 10 a 13 hores, a través 

dels telèfons: 965593080/965590000 i 629709054.
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Afama Cocentaina en temps del covid-19

T
al i com  anuncia la Resolució de la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública i amb coordinació 

amb el Centre Respir, els Tallers d' Afama Cocentaina 

romanen tancats des del dia 16 de març fins que l’obertura 

dels mateixos es pugen dur a terme de forma segura, amb 

l’objectiu de protegir al màxim la salut dels/les usuaris/es i 

dels treballadors davant la infecció per COVID-19. 

D’acord amb el protocol d’inspecció elaborat per la 

Direcció General d’Investigació i Alta Inspecció Sanitaria, el 

31 de març la Conselleria de Sanitat va procedir a realitzar 

una inspecció a AFAMA Cocentaina per a assabentar-se 

que estava tot en ordre. 

El 3 d’abril el Grup Espiral va realitzar una desinfecció a les 

dependències de l'edifici de les Germanes Trinitàries. Volem 

mostrar el nostre agraïment davant la seua desinteressada 

col·laboració, la qual resulta fonamental per fer front a 

aquest virus.

Davant aquesta situació excepcional i complicada, AFAMA 

Cocentaina continua treballant per tal d’ajudar a tots aquells 

familiars d’usuaris dels tallers, oferint un servei telefònic 

d’atenció psicològica individualitzada, així com també un 

servei d’assessorament individualitzat per a que puguen 

realitzar activitats d’estimulació cognitiva amb els seus 

familiars a casa. Per fer ús d’aquests serveis cal telefonar 

de dilluns a divendres al 608917707 de 9.00 a 14.00 

hores i de 16.00 a 19.00 hores. Tanmateix, si necessiteu 

assessorament per part de la treballadora social cal telefonar 

al 966500966  de 9.00 a 14.00 hores.

Les persones amb Alzheimer i altres demències es 

veuen especialment afectades per aquesta situació, que 

a més de ser més vulnerables al virus per la seua edat 

avançada en molts casos, el confinament provoca un canvi 

en les seues rutines quotidianes, les quals els confereixen 

una estructura, una orientació i un sentit al seu dia a dia. 

Aquestes els ajuden a compensar algunes de les alteracions 

cognitives i conductuals que acompanyen l'evolució de la 

malaltia, com la desorientació, la pèrdua d'iniciativa, l'apatia, 

l'agitació, etc. Per això, és recomanable crear noves rutines, 

ateses les limitacions i restriccions que hem de complir. Un 

cert manteniment d'horaris proveirà a la persona malalta 

d'un marc de referència estructurat i positiu, i per als/les 

cuidadors/es, d'una guia per a reduir el risc de veure's 

desbordats.

“CORONAVIRUS” és una paraula plena de carga 

pejorativa, però que al mateix temps des de cadascuna de 

les seues lletres que la componen podem extraure frases 

positives per tal d’animar als familiars/cuidadors dels nostres 

usuaris/es.

C uidar-se a un mateix tant física com emocionalment.

O rientar els pensaments d’una forma objectiva i positiva.

R esistència psicològica y emocional.  

O btindre reptes diaris ha de comportar una gran 

satisfacció. 

N ecessitar dedicar temps per a un/a mateix/a.

A plicar estratègies i habilitats d’afrontament.

V alentia per a superar certes dificultats diàries.

I nteligencia emocional, saber identificar les pròpies 

emocions i canalitzar-les de la millor forma possible. 

R esiliència, capacitat per a afrontar moments difícils de 

manera flexible i eficaç.

U tilitzar el sentit de l’humor per reduir l’angosta, així com 

dotar-se d’una major dosis de paciència i empatia, per tal 

d’aconseguir transmetre calma i seguretat.

S uperació personal, enorgullir-se del que estàs fent i del 

valor que reuneixes per a cobrir les necessitats del malalt/a.

És essencial que vos cuideu per seguir cuidant. Som 

conscients que són moments complicats, però no esteu 

sols. Recordeu: junts ho aconseguirem!
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Il·lusiona´t, per al suport de persones amb diversitat 
funcional

A
ra amb el confinament que estem mantenint a les 

nostres cases per a evitar el contagi del Coronavirus ( 

Covid-19), hi ha algunes persones amb TEA ( Trastorn 

de l'Espectre Autista ), que necessiten eixir a passejar per 

a regular-se i evitar crisi. És una necessitat no un capritx.

Les persones amb Tea - tenen una discapacitat del 

desenvolupament, que pot provocar problemes socials 

comunicacionals i conductuals significatius. Tenen moltes 

rutines els costa adaptar-se molt als canvis, hi ha alguns que 

els agrada molt estar a casa, es senten més protegits , han 

de fer activitats dins de casa, practicant habilitats socials 

que ja tenen adquirides, amb eines i estratègies, perquè 

noles vagen perdent i no tinguen una reculada. Però uns 

altres els genera estrés estar contínuament a casa, amb 

crisis conductuals amb les seues rutines.

Per a poder ajudar en les crisis que puguen tindre les 

persones amb TEA, eixiran al carrera fer una passejada amb 

un familiar, portant un braçalet, samarreta o algun distintiu 

de color blau els dos. Perquè la gent no els assenyale, els 

cride o els insulte per veure'ls al carrer, sense ser a les 

seues cases confinats com els altres. Perquè respecten a 

les persones amb altres capacitats i necessitats diferents als 

altres. Per a mantindre l'autoregulació i que les persones 

sàpien que ells ho necessiten. Com a tots els fa por el contagi 

del Coronavirus, però han d'eixir al carrer per necessitat, es 

veuen obligats per les circumstàncies tan difícils que tenen.

Per tant volem visibilitzar aquesta necessitat que tenenalgunes 

persones en temps de confinament, perquè se'ls respecten.
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Es suspenen la XL edició de les 13 hores esportives i la 
XLII edició de les 24 hores esportives 2020

E
l 22 d’abril, la regidoria d’esports ens compartia la trista, 

però esperada i sensata notícia de la suspensió de dos 

events esportius que marquen el final de la temporada: 

Es suspenen la XL edició de les 13 hores esportives i la XLII 

edició de les 24 hores esportives 2020.

El departament d’Esports lamenta anunciar que les 13h 

i les 24h esportives municipals no tindran lloc aquest any.

Com ve sent tradició al llarg dels últims 40 i 42 anys, s’han 

celebrat les 13 i 24 hores esportives com a cloenda i festa 

esportiva local i comarcal als mesos de maig i juny.

Degut a la crisi derivada per la pandèmia del COVID-19 

es cancel·len aquests dos esdeveniments i esperem que en 

maig i juny de 2021 tornar amb més energia si cap.

Tanmateix volem felicitar a Curro García Colomina, perquè 

el seu dibuix va estar guanyador del concurs del cartell 

anunciador. També donar gràcies als col·legis i a les xiquetes 

i xiquets que van participar.

Laura Cantó, nou fitxatge del club patí Vila-Sana

E
l Club Patí Vila-sana , un dels millors equips femenins 

d'Espanya , amb seu a Catalunya, ha fitxat la jugadora 

contestana del HC Cocentaina  Laura Cantó Mullor.

Aquest equip es troba en plena planificació per a la 

pròxima temporada i ja ha tancat els primers fitxatges. Laura 

Cantó , s'incorporarà al filial, que juga en Nacional Catalana.

Laura s'allotjarà en la Masia del club, que permet a 

les xiques allotjar-se en pisos i cases, perquè puguen 

compaginar esport i estudis. Des de l’Hoquei Club 

Cocentaina, donar-li l'enhorabona ,i desitjar-li tota la sort, 

en aquesta nova etapa, com a jugadora d'un dels millors 

equips femenins d'Espanya, felicitació a la que ens sumem 

també des d’aquestes pàgines de la revista Cocentaina. El 

Comtat .Enhorabona Laura!!!!!!
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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.

RABET DE GAT VER (Sideritis hirsuta)
(Sideritis, Té de la Mariola)

Floració a la primavera. La recol·lecció 
es fa a finals del mes de maig i a primers 
de juny.

Les propietats d'aquesta planta són les 
mateixes que les del rabet de gat, però 
és més suau i dolça i, per tant, té millor 
sabor.

Aquesta herba s'utilitza principalment 
com a digestiva i antiinflamatòria. 

El meu company de viatge Tomaset 
Blanquer, una vegada que estava damunt 
de la Penya del Cofre o Sofre, abans 
d'arribar a la font de l'Hedra, em deia: 
"Nando, este rabet de gat cal posar-lo en 
la barreja per a fer l'herberet, perquè li 
dóna eixe sabor que el millora de manera 
espectacular".

Aquesta planta també és meravellosa 
per a combatre la inflamació dels intestins 
i els conductes urinaris, i si li afiges timó o 
santònica, és com oli en un cresol.

REMEI CASOLÀ:

Després dels menjars, barrejat amb 
una mica de timó és molt bo per a fer 
una bona digestió i desinfectar l'aparell 
digestiu i urinari.
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COMO LLEVAR MEJOR EL CONFINAMIENTO

D
espués de estas semanas de confinamiento 
obligatorio, no son pocas las personas 
que  empiezan a ver mermada su salud 

psicológica y su estado de ánimo. Síntomas como 
ansiedad, nerviosismo, sensación de peligro o de 
pánico, preocupaciones por la salud, dificultad 
para concentrarse, palpitaciones, insomnio…
reflejan el momento que estamos viviendo. Es 
imposible hablar de otro tema y es imposible 
pensar en otra cosa. 

La huella del coronavirus afectará a muchos 
niveles como es el social, político, económico 
y sanitario, pero a nivel personal nos afectará 
según como gestionemos la situación y en función 
de la red de apoyos con que contemos. La 
sociedad, en general, vamos a necesitar un poco 
más de autocuidado para poder estabilizarnos 
psicológicamente.

Después de tanto tiempo sin salir de casa o con 
miedo a un posible contagio, volver a retomar 
la vida social y laboral nos va a costar. Lo que 
empezó con incertidumbre, aburrimiento, enfado, 
estrés, soledad y frustración puede pasar por una 
segunda fase de miedo, desesperanza, ansiedad  
y finalmente bloqueo emocional. Para evitar 
este ciclo, lo mejor es mantener nuestra mente 
ocupada en aquellas cosas que nos relajan, 
conectar con los seres queridos, aprovechar para 
poner orden en el hogar, ver series o películas que 
antes no podíamos ver por falta de tiempo, leer, 
hacer ejercicio físico en casa y sobretodo confiar 
en nuestros recursos y capacidades. Somos más 
fuertes de lo que creemos y en situaciones como 
esta es cuando nos asombramos de nuestra 
capacidad de reacción. Piensa en todo lo que has 
sido capaz de superar, en todo lo vivido y en todo lo 
que podrás hacer cuando pase el confinamiento. 

A Buda se le atribuye la frase “Todo llega, todo 
pasa y todo cambia” y si algo es cierto, es que 
todo esto pasará, aunque tal vez ya no seremos 
los mismos que cuando empezó esta crisis. Esta 
experiencia tiene que servir para provocar un 

cambio de conciencia que nos haga mejores, 
más solidarios, más críticos y evidentemente, 
más fuertes. 

Una de las mejores medidas para combatir 
estas reacciones es intentar no estar repitiendo 
de forma constante que estamos ante un 
problema serio, que esto no va a tener solución… 
porque somos nosotros mismos los que con 
nuestros pensamientos acabamos produciendo 
y alimentando la ansiedad y las reacciones 
emocionales incontrolables.

 Siempre podemos sacar cosas positivas de los 
problemas y ese es el verdadero aprendizaje. Esta 
inimaginable situación nos une más a nuestros 
hijos, amigos en la distancia y hasta a los vecinos 
que ni sabíamos que estaban ahí. Aplaudimos a 
los que nos cuidan y aprendemos a decir “gracias” 
de corazón, recordamos que la solidaridad era 
una faceta más que teníamos guardada para 
momentos como este. Compartimos momentos de 
ocio, recuperamos juegos olvidados y el arte de 
conversar solo por conversar, nos interesamos por 
los que están lejos y llamamos solo “para saber si 
sigues bien”. Sin más. Recuperamos el placer por 
la cocina, por las labores, por la lectura, por todas 
aquellas cosas que habíamos aparcado por estar 
imbuidos en la vorágine de las prisas del día a día. 
El planeta se recupera y la naturaleza despierta 
de nuevo. La elección es nuestra, ver lo positivo 
o amargarnos con lo negativo. Tú eliges. 

Mantener una actitud optimista y objetiva nos 
ayudará a conectar con nuestra fortaleza, aumentar 
nuestras defensas y mantener la calma. Evitemos 
conductas de rechazo y de estigmatización o 
discriminación por miedo, compartamos el dolor 
de los que han perdido algún ser querido y 
repitamos aquello de “esto pasará”. 

Me sumo a tantas iniciativas solidarias de estos 
días y pongo a vuestra disposición el correo 
electrónico psicologiamonicacortes@gmail.com  
para cualquier consulta, duda…que queráis 
hacerme.
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Mª NIEVES CARRICONDO ALCARAZ Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111
Diplomada en Nutrición y Dietética. Coach Nutricional y Personal
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La oportunidad de cuidar nuestro sistema 
inmunológico

E
stamos viviendo una situación ajena a lo que habíamos 

pensado experimentar en el 2020. Nunca estuvo en 

nuestros deseos de inicio de año experimentar unas 

circunstancia como la actual.

¿Aprenderemos de estas circunstancias? o ¿estamos 

actuando como el homo sapiens con menos sentido común 

de nuestra era?

En tres meses, ¿nos acordaremos de lo que estamos 

viviendo?

Analizando en modo aprendizaje, esta circunstancia 

debe enseñarnos a saber que todos somos iguales, no 

existen los estatus sociales ante una enfermedad, para ser 

felices, no hacen falta tantos recursos, para cubrir nuestras 

necesidades básicas basta con lo que tenemos. Empecemos 

a valorar lo que realmente es importante en nuestras vidas, 

para volver al equilibrio necesitamos utilizar el civismo, para 

sentirnos queridos no hacen faltan tantos halagos y eventos, 

simplemente un saber que están a tu alrededor los que les 

importas, que cada cambio lleva un renacer, un redescubrir 

y un reinventarse. Ante este abismo de aprendizajes, el 

que deseo con todas mis fuerzas es, que se haya puesto 

en valor, la importancia de mantener nuestra salud. Que 

hayamos valorado que nuestra alimentación y nuestro 

comportamiento de vida son pilares fundamentales para 

acercarnos al bienestar. Es entristecedor esperar una crisis 

o un desequilibrio social para volver a nuestros inicios en 

nuestra alimentación. Necesitamos rescatar los hábitos de 

una dieta mediterránea auténtica, la que llevaban a cabo 

hace tres generaciones para saber sobrevivir en la actual 

crisis, que muchas personas tienen una necesidad de saber 

gestionar económicamente lo que entra en sus hogares y 

sobretodo, cuidar de su sistema inmunológico. No se puede 

asegurar, pero esta pandemia a venido para convivir por un 

periodo de tiempo entre nosotros. 

Está en nuestras manos apostar por tener un sistema 

inmunológico fuerte y para ello necesitamos empezar por 

actuar en nuestra alimentación ya que el bienestar del 

sistema inmunológico empieza por mantener un intestino 

sano.

El 80% del sistema inmunológico reside en el intestino. 

Todo lo que ingerimos y todo lo que nuestro intestino absorbe 

va a repercutir en favor o contra del sistema inmunológico. Si 

no le damos una alimentación de calidad, se verá afectado 

y provocaremos estresar al sistema inmunológico con una 

debilidad del mismo.

Necesitamos cuidar nuestra microbiota intestinal ya 

que las bacterias beneficiosas de nuestro intestino son 

las encargadas de mantener el intestino en perfectas 

condiciones.

Existen alimentos que van a nutrir a la microbiota intestinal 

autóctona como las fibras que podemos encontrar en todos 

los vegetales, frutas, legumbres, cereales, tubérculos, 

frutos secos y semillas oleaginosas. Estos alimentos están 

presentes en la dieta mediterránea, haz mayor consumo de 

ellos. En global todos los vegetales de temporada van a ser 

muy beneficiosos, pero en especial, para reforzar el sistema 

inmunológico consume zanahorias y manzanas cocidas o 

asadas, patata asada con piel, cebolla, brócoli, remolacha, 

col lombarda, alcachofa, espárragos, calabaza, copos de 

avena, semillas oleaginosas...

Por su poder antioxidante y antiinflamatorio consume 

vegetales y frutas de mucho color, aceite de oliva virgen 

extra (macerar una ramita de romero fresca dentro de la 

aceitera va a aumentar su poder antioxidante), aguacate, 

jengibre (en guisos o infusiones), cúrcuma (como colorante 

en guisos, en fresco en infusiones), frutos rojos (mejor si 

son ecológicos),...

Para aumentar el efecto y restablecer nuestra microbiota 

intestinal podemos consumir alimentos fermentados como 

encurtidos caseros de vegetales, lácteos fermentados 

mejor si son elaborados con leche de cabra u oveja, kéfir, 

te kombucha...

En global, unos hábitos alimentarios desde la práctica 

mediterránea va a fomentar una optima calidad en nuestra 

microbiota intestinal y por consiguiente en nuestro sistema 

inmunológico. Debemos cuidar al máximo nuestro intestino 

y por ello tenemos que tener en cuenta los factores que 

también lo debilitan como el estrés, el consumo excesivo 

de medicamentos, el consumir alimentos procesados muy 

azucarados, comer rápido...

Necesitamos centrar nuestra atención ahora en nuestra 

salud ya que una amenaza externa está perturbando nuestra 

tranquilidad. Hagamos lo que esté en nuestro alcance para 

apostar por nuestra salud. No continuemos viviendo esta 

situación como unas vacaciones inesperadas sino hagamos 

un esfuerzo a favor de nuestra salud.

Un gran abrazo, energía y cariño en especial a las familias 

que han o están viviendo esta situación en primer plano.



28 Revista El Comtat maig 2020 Informació d’interés

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- 8- 14- 20- 23- 24- 26 

Dies:  4- 7- 13- 16- 17- 19- 25- 29 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MAIG

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: 5- 9- 10- 11- 15- 21- 27- 30-31

Dies: 2- 3- 6- 12- 18- 22- 28

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 553 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 --------------- 

DIMARTS -------------- 

DIMECRES ------------ 

DIJOUS ------------------- 

DIVENDRES ---------- 

DISSABTE ------------ 

DIUMENGE -----------  

g

     

fins a

AVISOS CORONAVIRUS
-Des de l’àrea de salut informen: durant aquest 
període, el Centre de Salut de Cocentaina 
suspèn les cites programades, la cita prèvia 
amb atenció presencial deixa de funcionar. 
Per a qualsevol consulta telefonar al 96-652-
83-50 o 96-652-83-52. L’horari d’atenció 
és de 8 del mati fins a 9 de la nit. 
-Per prevenció davant el coronavirus, la Casa 

de la Joventut estarà tancada al públic fins nou 

avís. Mentrestant, podem realitzar consultes per 

mail: cocentainajove@cocentaina.org; whatssap: 

699833855 i per les xarxes socials cocentainajove

-La Conselleria d’economia sostenible ha habilitat 

el telèfon 900-35-31-35 per assistir a les empreses, 

autònoms i comerços per fer front als dubtes 

empresarials i laborals sortits arran d’aquesta 

situació. El telèfon està 24 hores operatiu.

-Si una persona identifica símptomes lleus com a 

febre, mal de gola i tos, la primera indicació del 

Ministeri de Sanitat és cridar al número de telèfon 

que ha habilitat cada Comunitat Autònoma per a 

l’atenció mèdica específica del coronavirus i fer-ho 

abans d’acudir a un centre sanitari. El telèfon és 

el 900-300-555

-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: TANCAT

VESPRADES: TANCAT






