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Editorial. Fira de Tots Sants 2020

A
típica, diferent, híbrida, innovadora, virtual, anòmala....són paraules que llegirem i escoltarem molt durant novembre, 

són les paraules que descriuen el que és la 674 edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.

Estem davant un panorama que per a la gran majoria de la gent, ens és totalment desconegut (dic la gran majoria 

perquè en la revista d’aquest mes trobarem dues dones centenàries que han viscut ja una pandèmia similar a aquesta). 

2020 quedarà imprés als nostres cors per molts motius: el famós “resistiré” del Dúo dinàmico que cada dia des de 

març sonava a les 20 h en tota Espanya, el confinament, la pèrdua d’éssers volguts per culpa de la Covid-19, el nombre 

d’infectats, l’ús obligatori de la mascareta, les promeses per eixir d’esta amb més força i ser millors (promeses que en estiu 

van desvanèixer), la distància social, la suspensió de les festes i tradicions contestanes, inclosos els Nanos, el V Centenari 

del Miracle de la Mare de Déu, la Setmana Santa, les festes dels barris i pedanies i fins i tot els Moros i Cristians. L'única 

tradició contestana que no s’ha suspés és la Fira de Tots Sants.

674 anys despés, la Fira desafia la Covid-19 per demostrar que la tradició i les arrels d’un poble són difícils d’esborrar, 

ni una pandèmia pot amb ella i sens dubte és gràcies al sentir dels contestans i contestanes que han fet de la Fira, una 

senya d’identitat. En aquest mes, la revista Cocentaina. El Comtat, dedica mitja part al que és la Fira de 2020, com s’ha 

reinventat i quines coses sí que es podran dur a terme: la Fira cultural i comercial. L'apartat cultural és una part fonamental 

de la Fira, per això les exposicions podran ser visitades durant tot el mes de novembre. Tanmateix, el centre de Cultura El 

Teular albergarà diferents actuacions teatrals i musicals, per poder accedir a elles cal traure’s l’entrada via on-line. La cultura 

pot ser segura i amb els aforaments, pot estar controlada la distància de seguretat, a banda de dur la mascareta i el gel 

hidroalcohòlic que estarà present en totes les mostres i sales. Per altra banda, la Fira és un motor econòmic indubtable per 

al nostre poble, enguany no tindrà el volum que la caracteritza, però amb tot, des de la regidoria de Fira i el departament, 

s’ha aconseguit que els expositors estiguen present de forma on-line, és a dir, cada expositor, a les seues instal·lacions, 

tindrà les ofertes que haguera dut al carrer, a la nostra Fira, però les tindrà als seus establiments, donant l’oportunitat a 

la gent a què contacte en ells per fer tractes. Si parlem de tractes, ens ve al cap, la fira animal, aquella que ens identifica 

i que representa el nostre logotip, aquesta Fira enguany no estarà present, tampoc les atraccions infantils. Si bé és cert 

que ens falta l’oloreta a Fira, els colors de la Fira, l'espai de sentiments que cada edició comporta, enguany ens hem de 

conformar en celebrar la Fira a casa. Com el 19 d’abril, 500 anys del Miracle i cada contestà va festejar a la Patrona casa 

seua. La Fira ens permet eixir al carrer (encara no estem confinats i dic encara perquè cada vegada som més inconscients), 

podem ajuntar-nos als establiments...però amb un màxim de 6 persones per taula, un aforament limitat també en cada 

comerç i guardant sempre eixa distància de seguretat que ens ha fet ser més gelats i enyorar l’abraçada o l’estreta de mans. 

Aquesta Fira ens permetrà als contestans i contestanes gaudir del nostre comerç i dels nostres establiments, aprofite-m’ho 

perquè la Fira de 2020,serà per a nosaltres!! En aquest sentit, destacar el concurs “Fira i comerç” que durant els dijous de 

novembre estrenarem a Ràdio Cocentaina, un nou espai amb preguntes, premis i bones estones, que ve a ser el “música 

i festa” de l’estiu, però ambientat en Fira i que serà possible gràcies al comerç i hostaleria locals.

A banda de tot açò, també a les nostres pàgines, hem tingut present eixe apartat del turisme, la Fira del turisme, amb 

dos articles que ens mostren que si tanquen la Comunitat, no patirem perquè tenim llocs encantadors per a visitar.

Un gran especial de Fira, coordinat amb el departament de Fira i que donarà pas a la part de l’actualitat política, cultural, 

de benestar social i esportiva de Cocentaina, fent sempre un repàs a què ha ocorregut el mes anterior.

Ja en la part final de la revista, trobaran un acomiadament, Nieves Carricondo, després de 100 articles, ens deixa. Una 

vertadera llàstima no comptar amb més articles de nutrició, la seua aportació sens dubte, ha sigut molt valuosa i des d’ací, 

li donem les gràcies per haver confiat en la nostra revista per a parlar-nos de la importància de saber alimentar-se, tant de 

bo ens tornem a trobar!!!

I per tancar aquesta editorial, vull llançar-los un missatge: estem en estat d’alarma nacional fins al 9 de maig, tenim 

toc de queda i noves restriccions a la Comunitat Valenciana fins al 9 de desembre i amb tot...segueixen augmentant els 

casos!!! Si portem la mascareta, si guardem les distàncies de seguretat i tenim cura de les nostres mans, què és el que 

falla?? Tal volta no estem fent-ho tan bé com que se’ns demana. Els hospitals ja estan quasi al cent per cent i si no ens 

toca de prop, sembla que no fem cas...senyors i senyores, espavilem!!! Açò no és un capritx del destí, és una lliçó de la 

vida que pel que veiem, no acabem d’aprendre. Els xiquets i les xiquetes són els que més trellat tenen i més obeeixen, que 

ens passa als joves i als majors?? No sabem comportar-se i acabarem pagant-ho i molt!! Hi ha comerços que no ha pogut 

superar aquesta primera onada, gent i empreses que s’han quedat sense treball perquè no hi ha cap mena de festa, gent 

que està passant-ho mal perquè els comptes no ixen...tinguem empatia i solidaritat i tinguem presents a aquesta gent, 

de la nostra actitud depén tot: de poder passar un bon Nadal, de poder anar a la filà, d’eixir a sopar o fer-se una copa, 

celebrar esdeveniments esportius a porta oberta, de gaudir dels Nanos, de la Corriola, de les festes patronals....i fins i tot 

de la Fira!!! Si els col·legis i centres educatius i de formació estan funcionant amb molta cura i aïllament en cas de contagi, 

perquè nosaltres no ho podem fer???

A dia de tancament de la revista, els casos segueixen en augment. Hem de viure no amb por, sinó amb respecte i en 

coneixement i seny, podem realitzar les coses del dia a dia i també, disfrutar d’aquesta Fira que esperem que siga la 

primera i l'última en aquest format.

Passen una bona, atípica, diferent, híbrida, innovadora, virtual i anòmala Fira de Tots Sants!!
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Saluda alcaldesa. Mireia Estepa

Obrim la porta a un nou mes de novembre, 
una data especial i molt sentida per 
al nostre poble que durant uns dies 

i al llarg de 674 edicions ha mostrat amb 
orgull i esforç la capacitat de Cocentaina 
per a convertir-se en focus internacional 
d’atracció comercial, gastronòmica, cultural 
i d’oci.
Enguany la pandèmia mundial que estem 

vivint ens obliga a dissenyar una Fira de 
Tots Sants excepcional, un esdeveniment, el 
secret del qual, ha estat sempre i ara més 
que mai, en la seua capacitat per a adaptar-
se i reinventar-se. El treball i el compromís 
de l’equip de Fira ha aconseguit presentar un 
format que permet la celebració d’aquesta 
674 edició complint amb totes les mesures 
de seguretat, higiene i prevenció marcades 
per les autoritats sanitàries. Enguany no 
viurem la Fira al carrer, ja que el format comercial serà online o als 
comerços habituals i el vessant cultural de la Fira es podrà gaudir als 
llocs d’exposició amb l’aforament limitat. El nostre poble no acollirà mig 
milió de visitants en 2020, però continuarà mostrant la seua tradició a 
través de les noves tecnologies. Malgrat les circumstàncies, els convide a 
continuar fent les compres tradicionals de Fira a les tendes de costum o via 
internet i a seguir consumint cultura segura, la seua fidelitat és el motor 
per a moltes famílies.
Com no podia ser d’una altra manera, la lectura del Privilegi Reial també 

serà molt especial, ja que tindrem dos pregoners: el programa municipal de 
Benestar Social TAPIS i el centre ocupacional Gormaget. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament de Cocentaina premia la capacitat de superació d’aquestes 
persones i llança un missatge de visibilització i de normalització on diem 
ben clar que totes les persones, independentment de les nostres capacitats 
i habilitats, aportem a la societat i fem poble.
Aquest 2020 històric serà l’any de retre homenatge a totes les persones 

i entitats que donen vida a la Fira de Cocentaina: comerç, expositors, 
artesans, artistes, firers, visitants i, per descomptat, el poble sencer de 
Cocentaina.
Contestans i contestanes, mostrem un any més que amb prudència i cura 

de la seguretat i salut, som capaços de fer la millor Fira del món.
Bona Fira de Tots Sants 2020.
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Cartell 2020

E
l cartell anunciador de la Fira de Cocentaina 2020 ha 

sigut desenvolupat per l'empresa Visual Crea Studio, 

encarregada a més de la realització del disseny gràfic 

i audiovisual de la Fira.

Segons expliquen els seus responsables, “veiem el 

cavall sobre l'any 2020, representant l'apoderament d'una 

celebració tan única com és la Fira que no s'aombra per 

un any complicat per a tots i totes. Hem volgut que quede 

reflectit que sí que hi ha Fira en 2020, que sí que hi ha un 

suport decidit a expositors i comerç local, així com suporte a 

la cultura, als artistes i al públic en general que podrà tindre 

activitats i productes al seu abast”.  

Els creadors del cartell han manifestat el seu desig de 

transmetre positivisme malgrat els temps difícils. Per això 

el cartell es presenta sense color i objectes, “perquè és una 

Fira marcada per la situació i en la qual s'ha fet un enorme 

esforç per a no perdre aquesta edició. Ha sabut adaptar-se 

a les circumstàncies al llarg dels anys i fer-se cada vegada 

més fort”. 

Privilegi especial per a un any especial

L
es entitats socials El Tapis i Gormaget seran les 

encarregades de llegir enguany el Privilegi de Fira. És la 

manera amb la qual l'Ajuntament ha volgut agrair “a totes 

aquestes persones com han portat el confinament i la seua 

grandíssima capacitat d'adaptació a unes circumstàncies tan 

extraordinàries com aquestes”, ha assenyalat l'alcaldessa 

Mireia Estepa. “Que aquestes dues entitats porten la veu 

del Privilegi, atorgat per Pere el Cerimoniós en 1.346, 

significa també visibilització social i per tant normalització. 

Ells aporten tant a la societat com qualsevol altra persona. 

Volem aprofitar l'altaveu internacional que és la Fira per a 

dir que totes les persones que integrem aquesta societat 

tenim alguna cosa a aportar, independent de les habilitats 

que cadascú tinga, de les nostres capacitats, tots fem poble”. 

El Privilegi és un document que cada any llig des del 

Palau Comtal una persona destacada en algun àrea de 

coneixement o professional. Aquest any especial, el poble 

de Cocentaina ha volgut reconéixer l'excel·lent capacitat 

d'adaptació tant dels integrants del Tapis com de Gormaget 

en aquestes circumstàncies i que han donat a tots i totes 

una lliçó de responsabilitat.

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa ha assenyalat 

l'obstinació de tot un equip, de tot un poble per no cancel·lar 

un esdeveniment que a més de tradició i sentiment 

d'orgull suposa un al·licient econòmic sense precedents 

per al consum local, comarcal i fins i tot autonòmic, “La 

Fira és un dinamitzador econòmic excepcional no sols 

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

expositors, per als qui aquest esdeveniment suposa una font 

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

seguit, dient, “hem intentat oferir una Fira el més completa 

possible per a comerç, cultura i oci, amb les limitacions i 

circumstàncies que tenim, però amb la clara intenció de 

preservar el dinamisme de la riquesa del nostre poble”.
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La Fira de Cocentaina suma més de seixanta expositors de 
tota la Comunitat Valenciana en aquesta edició especial
El certamen acull de manera pionera “AOVE FÒRUM”, un concurs 
internacional que busca posar en valor l’oli d’oliva com a producte clau 
de la Dieta Mediterrània

L
a 674 edició de la Fira de Cocentaina comptarà 

amb un total de seixanta-quatre expositors de tota la 

Comunitat Valenciana. Els establiments, que acolliran el 

certamen en les seues pròpies instal·lacions oferiran durant 

un mes destacades promocions i ofertes amb l'objectiu 

que els clients puguen trobar l'oportunitat d'adquirir els 

seus productes. Dins del llistat de sectors, destaquen la 

maquinària agrícola, automoció, llar, tèxtil, tecnologia i medi 

ambient, salut i bellesa, esport i alimentació. Una xicoteta 

mostra dels diferents espais que conté el format de Fira 

habitual amb l'objectiu que aquesta edició especial oferisca 

una reduïda mostra de la gran oferta a la qual el públic està 

acostumat. 

A més dels comerços de les comarques veïnes al Comtat, 

l´Alcoià, la Vall d´Albaida i la Foia de Castalla també 

participaran establiments de Castelló i València com a 

l´Alqueria, Gandia, Alberic; així com d'Alacant, Elx o Sant 

Vicent del Raspeig entre altres. 

La regidora de Fira, Eugenia Miguel ha destacat “la gran 

resposta que el nucli comercial de les comarques veïnes ha 

tingut, encara que aquesta oferta s'ha vist reduïda respecte 

al número habitual amb el qual ha comptat la Fira respecte a 

anteriors edicions, l'important és comptar amb establiments 

de tota la Comunitat Valenciana i sobretot que hi haja 

representació de tots els sectors, estem molt contents que 

els comerciants hagen obert les porta al certamen perquè 

puga ser una realitat”. 

Cal destacar que totes les ofertes que els expositors 

oferisquen durant el període de la Fira podran consultar-se 

a més de via web, a través de les xarxes socials perquè en 

tot moment el públic conega de primera mà què ofereixen 

els expositors participants i puguen desplaçar-se a les seues 

instal·lacions segons els seus propis interessos. 

Un concurs per a conèixer l'essència del millor oli d'oliva 

En el marc de la Fira de Cocentaina i dins de les novetats 

que s'han inclòs en aquesta edició especial destaca “AOVE 

FÒRUM”, un concurs que té com a objectiu triar el millor 

oli d'oliva a nivell internacional. 

En aquest concurs podrà participar qualsevol persona 

física o jurídica autoritzada per a la fabricació, envasament 

o distribució d'oli d'oliva verge. Per a això hauran d'enviar 

abans del 10 de novembre quatre mostres d'oli d'oliva 

verge extra de 500 ml a Cooperatives Agroalimentàries 

CV - Sectorial Oli situada en C/Caballeres, 26 - 3er, 46001 

(València). Aquestes mostres se sotmetran a una valoració 

per part d'un jurat expert en la matèria que realitzarà un 

tast dels productes sense límit de temps per a valorar 

degudament cadascun d'ells. 

A més, hauran d'emplenar un formulari via online (https://

bit.ly/3m5aezd) i satisfer el pagament de 100 euros per 

cada referència presentada. Cal assenyalar que una de les 

mostres es lacrarà i totes es conservaran a temperatura de 

18° fins al moment de la fallada del concurs. 

Els premis s'anunciaran la setmana del 21 de novembre. 

En l'àmbit d'aquest producte, cal destacar que a la Comunitat 

Valenciana un 3.7% de la seua superfície es dedica al cultiu 

de l'olivar. Quant a l'oli d'oliva, aquesta Comunitat produeix 

un 2% del total nacional, situant-se en cinqué lloc, així i tot, 

se situa entre les comunitats autònomes que compten amb 

més de cent almàsseres per a la producció d'oli, representant 

un 8.1% del total d'almàsseres a Espanya. Xifres que posen 

al territori autonòmic en el focus d'importància d'aquest 

idíl·lic ingredient gastronòmic.

NP Departament de Fira

La missió del concurs passa per donar projecció nacional 

i internacional als participants recolzant-se en un certamen 

classificat d’interès turístic internacional, en el qual el 

comerç, l’agricultura i la gastronomia tenen un paper 

determinant la Fira de Tots Sants de Cocentaina.
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Per tal de potenciar la visibilitat dels productors d’Alacant, 

es desenvoluparà un pla de mitjans específics per al 

concurs més de contactar amb importadors internacionals 

de mercats centre europeus Alemanya, Bèlgica i Holanda, 

donant a conèixer el concurs i els resultats.

El jurat estarà format per 5 tastadors de perfil internacional, 

qui s’encarregaran de classificar i premiar els olis presentats 

a concurs amb la finalitat que els agraciats aconsegueixin 

reconeixement i competitivitat gràcies a l’harmonia de les 

seves aromes.

Per al concurs s’ha desenvolupat una fitxa de tast 

específica en funció de la zona geogràfica de la qual prové 

dels olis, atenent les varietats autòctones predominants. 

Es valoraran sensacions olfactives, sensacions gustatives 

i l’aspecte visual del producte, a més de les sensacions 

d’equilibri. Per a l’avaluació dels olis s’emprarà material 

oficial de COI: estufa digital per a tasts i copes de tast.

Les jornades del tast es realitzaran abans de la fira. Els 

premis es decidiran amb: 5 ors, 5 plates, 5 bronzes i 10 

mencions especials. Els guanyadors rebran un diploma per 

categoria: or, plata i bronze. El lliurament dels mateixos es 

realitzarà mitjançant un acte on-line semipresencial, que es 

Showcooking amb els olis guanyadors

A
mb motiu del Concurs Internacional d'AOVE, Jose 

Montejano, Kiko Moya i Natxo Sellés faran un showcooking 

a les seues intal·lacions amb els olis guanyadors.

 

Jose Montejano

Entre el classicisme més ortodox i l'avantguarda més 

radical, passant per dues maneres diferents de dur a terme 

el relleu generacional, així és Jose Montejano, sempre posant 

en valor la part més dolça de  la gastronomia.  Actualment 

el seu treball el desenvolupa en el seu taller de postres, 

OBRADOR DESUCRE.

 Kiko Moya

Cuina sincera, bella, rica… Aromes que ho inunden tot. 

Herbes recentment tallades, arrossos que et conviden a 

tancar els ulls i gaudir. La tradició i la modernitat sense 

estridències. Les creacions de Kiko Moya (2 estreles 

Michelin, 3 Sols Repsol) són com la seua personalitat: 

serenes i equilibrades; res sobra i gens mancada.

Natxo Sellés

La base de la cuina de Natxo Sellés és la unió equilibrada 

entre la cuina de sempre, la millor matèria primera dels nostres 

mercats i un toc d'autor. “Jo pense que en un plat l'important 

és el sabor del producte principal, el punt de cocció, la 

tècnica… I si vols després afegir-li un colp d'efecte, un truc 

de màgia, que això siga la xicoteta guarnició, però sempre 

respectant el producte estrela del plat, sense emmascarar-lo”.

retransmetrà per streaming. En aquest acte estaran presents, 

amb les degudes cauteles obligades per les autoritats 

sanitàries, representants de diferents entitats relacionades 

amb la Fira i amb el concurs d’oli:

Autoritats de l’Ajuntament de Cocentaina

Cooperativa de Cocentaina

Representants de la Fira de Tots Sants

Tastadors (jurat)

Federació Cooperatives Agro-alimentàries de la CV

El jurat estará format per 5 especialistes nacionals i 

internacionals:

Keiko (Japó). Experta en tast

Susan Hoover (EEUU). Experta en tast. Concursant de 

Master Cheff

Eduardo Ballesteros. Expert en tast

Marieles Artega (Veneçuela). Experta en cacao. Periodista 

Gastronòmica

Joan Clement (València). Cheff del Troç al Plat. Col·laborador 

de ràdio Cadena Ser.

El concurs es publicitarà per diferentes mitjans, sobretot 

en format on line i es dirigirà als principals productors de la 

Comunitat Valenciana i d’altres comunitats.
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La Fira de Cocentaina crea una xarxa comercial en la 
Comunitat Valenciana i trasllada la tradicional exposició 
de productes al carrer als propis establiments
-La pandèmia obliga a eliminar la venda presencial en el municipi per a evitar 
aglomeracions, però allargarà el certamen i les seues promocions durant tot el 
mes de novembre en els comerços
-La web tindrà disponible un directori d’expositors amb totes les dades de 
contacte, ubicació i ofertes dels participants que permetrà dissenyar un itinerari 
de visites per tota la Comunitat Valenciana
Departament de Fira

L
a Fira de Cocentaina aconsegueix mantindre l'activitat 

comercial traslladant la tradicional exposició de 

productes al carrer fins als propis establiments 

participants, per a evitar així l'arribada massiva de visitants 

i evitar aglomeracions en el municipi. La mesura pretén 

prioritzar la seguretat i la salut de la població en general i, 

alhora, ha aconseguit evitar la suspensió de la Fira. Per part 

seua, la programació d'activitats d'oci i culturals, com les 

exposicions, mantindran el mateix format tradicional però 

enguany adaptades a les mesures de prevenció, higiene i 

aforament que requereixen les circumstàncies sanitàries.

Per a poder facilitar les visites als diferents comerços 

expositors, la web de la Fira www.firadecocentaina.

org disposarà d'un directori amb tots els establiments 

participants en aquesta edició 2020 que inclourà les dades 

de contacte, ubicació i promocions del certamen per a poder 

dissenyar l'itinerari de visites que desitge cada consumidor 

en funció dels seus interessos. Per a això, s'ha adaptat el 

disseny de la plataforma digital tractant de facilitar al màxim 

aquesta connexió virtual entre comerciants i consumidors.

Cal recordar, que aquest nou format ha delimitat la 

participació d'expositors als negocis locals i els situats en la 

Comunitat Valenciana. Per a incentivar les vendes i les visites 

evitant aglomeracions en els comerços, les promocions de 

Fira es mantindran al llarg de tot el mes de novembre.

Segons explica la regidora de Fira, Eugenia Miguel, 

“durant tot el mes es convidarà als visitants que acudeixen 

tradicionalment a Cocentaina a que acudisquen als diferents 

establiments participants per a realitzar les seues compres, 

creant així una xarxa comercial autonòmica d'establiments 

comercials i hostalers Fira de Tots Sants, la difusió dels 

quals, promoció i publicitat serà a càrrec de l'Ajuntament”.

Així mateix, recorda que “tots els negocis participants 

estan obligats a complir la normativa de seguretat i higiene, 

que inclou màscares, gel higienizant i neteja i desinfecció 

dels establiments”.

Les activitats d'oci i cultura mantindran el format tradicional

Respecte a les activitats d'oci i culturals, es desenvoluparan 

com s'ha fet fins ara, encara que amb una programació molt 

més restringida i respectant les limitacions d'aforament i les 

mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats 

sanitàries enfront de la Covid-19. En el cas de les exposicions 

es realitzaran en les mateixes localitzacions que s'estan fent 

habitualment i es programaran durant tot el mes de novembre. 

Al llarg dels pròxims dies s’acabarà de tancar tota la 

programació d'oci i cultura, des de la regidoria de Fïra ja han 

concretat que les activitats se celebraran en cap de setmana, 

al Palau i en el Teular, i que tindran limitació d'aforament, 

mitjançant reserva d'entrada prèvia.



LA FIRA DE TOTS SANTS 9Revista El Comtat novembre 2020

Els expositors oficials Fira de Cocentaina 2020 ja tenen el 
material promocional distintiu visible en els seus establiments
Els expositors habituals oferiran promocions especials de Fira des de les seues 
pròpies instal·lacions al llarg de la Comunitat Valenciana

Departament de Fira

E
ls més de 100 expositors oficials Fira de Cocentaina 

2020 ja han rebut el material promocional distintiu que 

estarà visible en els seus establiments. El repartiment 

l'ha realitzat el departament de Fira als 50 establiments 

locals, comerç i hostaleria de Cocentaina que participen en la 

Fira 2020, així com als 70 expositors oficials que oferiran les 

seues promocions especials de fira des dels seus respectius 

establiments repartits per tota la Comunitat Valenciana.

Recordar que la Fira de Tots Sants de Cocentaina per a 

poder garantir les mesures de salut, higiene i seguretat, 

ha dissenyat un nou format per a la celebració de 

l'esdeveniment. Per a aquesta 674 edició, les compres 

especials de Fira es podran realitzar al llarg del mes de 

novembre acudint als establiments participants. Enguany 

els expositors no seran als carrers de Cocentaina, sinó en 

les seues pròpies instal·lacions al llarg de tota la Comunitat 

Valenciana.

La Fira de Cocentaina aconsegueix així mantindre l'activitat 

comercial traslladant la tradicional exposició de productes al 

carrer fins als propis establiments participants, per a evitar 

així l'arribada massiva de visitants i les aglomeracions en el 

municipi. La mesura pretén prioritzar la seguretat i la salut 

de la població en general.

Per a poder facilitar les visites als diferents comerços 

expositors (locals i autonòmics), la web de la Fira www.

firadecocentaina.org ha habilitat un directori amb tots 

els establiments participants en aquesta edició 2020 que 

inclourà les dades de contacte, ubicació i promocions del 

certamen per a poder dissenyar l'itinerari de visites que 

desitge cada consumidor.

Segons explica la regidora de Fira, Eugenia Miguel, 

“durant tot el mes es convidarà als visitants que acudeixen 

tradicionalment a Cocentaina al fet que acudisquen als 

diferents establiments participants per a realitzar les seues 

compres, creant així una xarxa comercial autonòmica 

d'establiments comercials i hostalers oficials Fira de Tots 

Sants 2020, la difusió dels quals, promoció i publicitat és a 

càrrec de l'Ajuntament”.

Així mateix, recorda que “tots els negocis participants 

estan obligats a complir la normativa de seguretat i higiene, 

que inclou màscares, gel higienitzant i neteja i desinfecció 

dels establiments”.

Durant aquest cap de setmana, 31 d'octubre i 1 de 

novembre, que en circumstàncies normals s'haguera celebrat 

la Fira de Tots Sants, els establiments comercials i hostalers 

del municipi romandran oberts amb promocions especials 

de Fira que mantindran al llarg del mes de novembre.
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El Certamen Coral Fira de Tots Sants ajorna a l’any 2021 
la celebració del V Premi Firacor per la Covid-19, però 
manté la celebració de la seua 40 edició
Durant el mes de novembre de 2020 se celebrarà la 40 edició del Certamen Coral Fira 
de Tots Sants de Cocentaina, però sense la seua tradicional modalitat de concurs.

L
'organització del Certamen ha decidit ajornar per a 

l'any vinent el V PREMI FIRACOR atesa la situació 

sanitària. El V PREMI FIRACOR hauria comptat amb 

la participació dels cors guanyadors de les edicions de 

2017, 2018 i 2019, que hagueren concorregut per aquest 

prestigiós premi que està dotat amb 6000€.

Malgrat totes les dificultats, mesures higienicosanitàries i 

la urgència de temps, l'organització del Certamen Coral Fira 

de Tots Sants ha aconseguit plantejar una programació per 

a aquesta edició que, si bé no serà de competició, sí que 

es presenta com un tribut a la música coral i a la situació 

que viu el món coral en aquesta crisi.

No és la primera vegada que el Certamen se celebra 

fora de concurs. Aquest esdeveniment musical va tindre 

en alguns dels seus llargs anys d'existència un caràcter no 

competitiu. El que es pretén és no tallar el vincle que any 

rere any reuneix a Cocentaina els millors cors nacionals, però 

lògicament adaptat a les circumstàncies actuals. A més, el 

desenvolupament del Certamen també contribuirà al foment 

de l'activitat econòmica i cultural de Cocentaina i comarca, 

ja que amb ell es generen estímuls positius per als sectors 

turístic, comercial i hostaler, entre altres.

Els actes programats per a aquesta atípica edició del 

certamen són les següents:

Dia 13 de novembre a les 20 h. en el Centre Social Real 

Blanc: Taula Redona “Parlem de Cors 20.20” Que ha canviat 

la covid-19 en la Música Coral?

La taula redona es desenvoluparà amb una modalitat 

mixta entre els seus participants, de manera presencial i 

telemàtica. A causa de la reducció de l'aforament per les 

mesures higienicosanitàries, també serà retransmesa en 

directe perquè siga accessible per a tots els interessats des 

de qualsevol punt geogràfic.

En ella participaran el Director artístic i el coordinador 

del Certamen Coral, Josep Robert Sellés i Raúl Belda 

respectivament i personalitats del món coral que a 

continuació es relacionen:

-Enrique Azurza, Compositor i Director Societat Coral de 

Bilbao, President de la Confederació de Cors del País Basc 

i Director del Certamen Coral d'Ejea de Caballeros.

-Aurelio Martínez, President de la Comissió Tècnica del 

Certamen d'Havaneres i Polifonia de Torrevieja.

-Ramón Gil, President d’AEDCORO, Associació Espanyola 

de Directors de Cors.

-Albert Alcazaz, Compositor i director Alacantí de prestigi 

internacional.

Dia 14 de novembre a les 19:30h. en el Centre Cultural 

El Teular:

Concert de Cor de Cambra AdLibitum de Quart de Poblet.

Cor guanyador del IV Premi Firacor en la 36 edició del 

Certamen Coral Fira de Tots Sants de Cocentaina.

El concert també serà retransmés en directe per televisió 

i xarxes socials.

Els actes programats s’enmarcaran dintre de les activitats 

culturals programades per l’Ajuntament de Cocentaina per 

a la celebració de la 674 edició de la Fira de Tots Sants que 

se celebrarà durant tot el mes de novembre. 

Cal destacar que el mes de març passat, abans de la 

declaració de l'estat d'alarma, es va celebrar el XV Taller 

Coral del 40 CCFTS 2020, dins de les activitats col·laterals 

que organitza el Certamen Coral.
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Exposicions Oficials. Fira de Tots Sants 2020

-XXXIV EXPOSICIÓ DE BONSAI “FIRA DE TOTS SANTS” - Patronat “Cor de Jesús”

C/ Mossèn Raduan

Dies: 30 i 31 octubre

1 i 2 novembre

Horari: 11-13.30 i 17-21.00

-DIARI FOTOGRÀFIC D´UN ESTAT D´ALARMA - Sala d´Actes

-VII ESPAI DE SENTIMENTS-2020 Malgrat Sars-CoV-2- Sala d´armes

-Jeroni Jacint d’Espinosa -PERMANENT- Sala torre de les monges 

-VICENT DE PAUL AGULLÓ, AGULLÓ DE COCENTAINA -Permanent- Sala finestres

-MARE DE DÉU DEL MIRACLE-COCENTAINA 1920-2020 “CENT ANYS DE CORONACIÓ”- Capella Sant Antoni 

-MODERNISME &INVENCIÓ- Sala Torre

                                                                            -II FIRA ECLECTICA 

 30,31Octubre–1 Novembre 10:00-22:00

Dissabtes de Novembre i Desembre de 10:00-14:30

Literato Azorin, 3 baix

                          -XV RUTA D´ART LOCAL 2020 - ARTISTES I TALLERS 

Moisés Gil  Left-El Viver C/ Bisbe Mallol, 17 baix

Norma Prats i Luis Ardevinez   Estudi C/ Sants Metges, 12

Salva Faus  Mármoles Mariola C/ Major, 43

Pepa Reig  Boutique KIAN C/ Conde de Cocentaina, 12

Koke i Moises Gil    La Goma Gallery   Avda. País València, 4

Salome Faus C/ Sant Critòfol, 5 baix

Julio Reig  C/ Literat Azorin, 19

Horari:

30,31Octubre–1 Novembre 10:00-22:00

Dissabtes de Novembre i Desembre de  10:00-14:00

     -VII  EDICIÓ PINTANT LA FIRA Plaça Venerable Escuder. Mercat

L
es exposicions s’han convertit en un eix fonamental per a la nostra Fira, per oferir-li al visitant una alternativa a l’apartat 

d’oci i al temps, poder estendre la riquesa que tenim a Cocentaina. Amb aforament limitat i amb totes les mesures de 

seguretat exigides i establides, la Fira de 2020 ofereix un ampli ventall d’exposicions. Aquestes es podran visitar durant 

tot el mes de novembre. És una manera de donar alé als nostres artistes i mostrar públicament, el nostre ric i valuós art.

Les exposicions es van inaugurar el dia 30 de novembre i ens donen l’oportunitat de passejar-nos pel poble per gaudir 

de l’art local penjat als balcons, visitar el nostre imperial Palau Comtal on a banda de les mostres permanents, en trobarem 

de noves i interessants, fer una parada en la capella de Sant Antoni recordant la coronació de la Mare de Déu, acostar-nos 

per veure els bonsais o visitar els tallers dels autors contestans. Una ampla oferta que posa de manifest el valor de la 674 

edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.
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7ª Edició “Pintant la Fira”

P
er seté any consecutiu, els artistes de Cocentaina, 

junt amb alumnes dels col·legis Real Blanc, Sant 

Joan Bosco, Institut Pare Arques i l'Associació de 

Mestresses de Casa, pinten la Fira.

En aquesta edició participen: Sis artistes d'Alcoi, tres de 

Benilloba, un de Busot i una d'Alacant. Tornem a utilitzar 

els balcons del poble, per a exposar pintures amb la nostra 

visió de la Fira plasmada en teles. Aquest any tan especial, 

els treballs es podran veure en la plaça Venerable Escuder, 

més coneguda com a “plaça del Mercat”, on es podran 

observar amb una altra perspectiva i distància.

En relació a l'artístic, les tècniques utilitzades són: A l’oli, 

acrílics, estampació, collage i tècniques mixtes.

Enguany batrem dos rècords: El de duració, ja que els 

treballs estaran exposats durant els mesos de novembre i 

desembre.

I el segon serà el de nombre de pintors, amb més de 60 autors.

Agraïm a tots els participants la seua col·laboració, en 

especial a Migue i Jordi, professors de plàstica de l’Institut 

Pare Arques.

I també a la Regidoria de Fira per comptar amb els artistes 

del poble un any més

Bona Fira a tots i totes!

Associació Cultural ISA

Comissària: Norma Prats



LA FIRA DE TOTS SANTS14 Revista El Comtat novembre 2020

XV Ruta d’Art Local

D
es de l'any 2006 un grup d'artistes decidim obrir les 

portes dels nostres tallers en la Fira, amb això volem 

oferir xicotetes exposicions en els llocs on els artistes 

del nostre poble creen les seues obres. Són 15 anys mostrant 

l'art que fem a Cocentaina. En les 14 edicions anteriors 

han participat més de 40 artistes en disciplines artístiques 

com a Pintura, escultura, ceràmica, dibuix, gravat, joieria, 

fotografia, instal·lacions, vídeo, performance i poesia.

Enguany realitzem la 15 RUTA D'ART participant 19 

artistes en huit exposicions. Dins de la Ruta se celebra la 

2a Fira Eclèctica d’Art i Creativitats, amb Art Plàstic, Poesia, 

Performance i Música.

El nostre agraïment a la Regidoria de Fira pel suport i 

l'oportunitat que ens brinden any rere any.

Bona Fira a tots

Comissari: Luis Ardevínez

Participants XV Ruta d’Art Local

-Mòises Gil: Left – El Viver  C/Bisbe Mallol,  núm. 17 - baix

-Norma Prats i Luis Ardevínez: Estudi -  C/Sants Metges,  

núm. 12

-Salva Faus: Mármoles Mariola. C/Major 43

-Pepa Reig: Boutique KIAN. C/Conde de Cocentaina, 

- 2a Fira Eclèctica d’art i creativitats.  C/Convent 29

-Koke i Moìses Gil: La Goma Gallery.  Av/ País València, 4

-Salome Faus: C/Sant Cristofol núm.5 - baix

-Julio Reig: C/Literat Azorín, 19

E
n el seu quinzé any de marxa, la proposta d’Artistes 

Locals - Ruta d’Art a la Fira de Tots Sants s'ha 

consolidat com un referent que va prenent forma, 

pes i determinació, així com la solidesa d'un esdeveniment 

cultural que a tots ens congratula i del qual, espere, ens 

sentim orgullosos tots els socarrats i visitants.

Un any més, una sèrie d'artistes plàstics Locals posen 

el seu esforç creatiu a la disposició del públic en general, 

donant a conéixer les seues últimes investigacions i 

produccions que naixen en el mateix espai en el qual visita 

el treball exposat, aquest espai és un lloc íntim, on l'alquímia 

i la fusió de concepte i tècnica donen els resultats projectats, 

les obres d'art, es pot entendre com un santuari generador 

d'idees. Aquest és l'esperit amb el qual va nàixer la Ruta 

d’Art i amb el qual seguim, compartir aqueixes experiències 

més íntimes en l'espai vivencial de l'art en la seua essència.

L'experiència d'anys anteriors ens va fent més madurs i 

la repercussió que va tenint aquesta iniciativa és altament 

positiva, d'aquesta es van derivar, entre altres activitats, 

visites guiades de centres educatius de diferents nivells i 

edats, col·lectius, tant locals com de la comarca. Durant el 

període de duració de la 

Fira de Tots Sants ens visiten una quantitat ingent de 

persones, de diverses procedències i amb intencions 

variades. 

Prenem aquesta quinzena edició amb gran il·lusió i ànim, 

tant per part de la Corporació Municipal i la Comissió de 

Fira, com per part dels artistes que han vingut participant 

any rere any, adquirint un compromís de mútua i cordial 

col·laboració.

Cocentaina, i està malament que jo ho diga, és un poble 

generador d'artistes, si poguérem comptar amb tots els 

pintors, escultors, creadors plàstics, etc. que són nostres, 

ja treballen o no al nostre poble, la llista seria interminable, 

però tot es caminarà, temps al temps.

Artistes Locals, pretén oferir una alternativa cultural 

dins de les Arts Plàstiques, obrir els nostres estudis on 

es desenvolupa la nostra activitat creadora i es forgen les 

experiències, vivències, sentiments, il·lusions, etc. Mostrar, 

alhora, els treballs i investigacions que es duen a terme, 

on el cresol i el catalitzador de l'obra es desenvolupa en el 

context local, de mans d'artistes contestans, en el marc de 

la diversitat expositiva de la Fira de Tots Sants. 

Sense cap ànim de lucre, el nostre objectiu és oferir una 

ruta artística, no alternativa, sinó complementària a totes les 

propostes que en aquestes assenyalades dates s'exposen en 

la nostra localitat perquè fluïsca el diàleg entre espectador i 

obra d'art realitzada per un creador socarrat, ja siga aquest 

de fet o de dret.

Moisès Gil

Catedràtic d’Universitat. 

Facultat de Belles Arts de Sant Carles. U.P.V.

Coordinador Ruta d’Art

Un any de confinament, la ruta fa la quincena edició
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2a edició de la Fira Eclèctica d’art i creativitats

E
nguany se celebra la 2a edició de la Fira Eclèctica d'art 

i creativitats, un encontre que va començar l'any passat 

i que s'emmarca, al costat de la Ruta d'Art, dins de la 

Fira de Tots Sants. Claudia Pascual, artista multidisciplinària 

de Cocentaina, participa en la ruta des de la seua 8a edició 

en 2013, comissariant exposicions col·lectives d'artistes 

locals dins aquesta, i amb aquest projecte ens proposa 

un encontre on es puga accedir cada vegada més a una 

experiència creativa d'allò més completa i diversa possible, 

sense centrar-se en cap mena d'art.

Claudia es dedica a l'intel·ligència emocional creativa 

basada en la consciència corporal i l'expressió creativa, i la 

seua passió és incentivar que cada persona trobe el propi 

camí cap a l'expressió personal sense judici, per això una 

pregunta és fonamental: Què és art?

Art és cultura, és passió, és detall i observació, és 

quotidianitat i és bellesa, obscuritat, il·lusió i emocions. Són 

sentiments i perspectives, mons interiors, reals i imaginats, 

és expressió pura de les múltiples vivències.

La definició general ens diu que qualsevol activitat o 

producte realitzat amb una finalitat estètica i comunicativa 

<https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicación&gt;, mitjançant 

la qual s'expresen idees <https://es.wikipedia.org/wiki/Idea>, 

emocions i, en general, una visió del m <https://es.wikipedia.

org/wiki/Mundo>on, a través de diversos recursos, com els 

plàstics <https://es.wikipedia.org/wiki/Artes_plásticas&gt; 

lingüístics <https://es.wikipedia.org/wiki/Lingüística&gt; 

sonors <https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido>, corporals i 

mixtos, és considerada art.

L'art és la cultura latent i/o viscuda prenent expressió, és 

l'acció intencionada en la vida.

Reflexionar sobre aquesta pregunta mitjançant la mostra 

i unió de la major diversitat possible de l'art més proper és 

l'objectiu de l'exposició, mostrar la cultura que ens envolta 

i l'època en la qual ens menegem amb la societat.

En aquesta edició, podrem disfrutar d'una proposta que 

inclou poesia, performance, gravat, pintura, dibuix, il·lustració, 

artesania i música, des d'una perspectiva feminista.

En l'apartat de poesia podrem llegir a la mexicana Estefanía 

Berlanga (Monterrey, Mèxic), Martín del Rosario Arrabal 

(Guadalajara, Mèxic) i Claudia Pascual (Cocentaina).

Durant tota la Fira hi hauran videoprojeccions de 

performance art d' Alba González (Ciudad Rodrigo, 

Salamanca), Liliana Luis Sogues (València) i Claudia 

Pascual, així com una mostra d'improvisació en viu el 

diumenge de matí dels mateixos amb la companyia de Alba 

Ruipérez (Paterna) i Héctor Navarro (Alacant).

La mostra plàstica inclou a Lucía Ardevínez (Cocentaina), 

Fèlix Gilabert Chiquillo (Cocentaina), Dani Ferre (Cocentaina), 

Khamaos (Cocentaina), Sheila Cremades (Alcoi), Teresa 

Badal (Dénia), Inty (Murcia), Liliana Luis Sogues (València) 

i Valentina Maleza (Colòmbia).

Tot acompanyat per un mercat d'autores durant tota la Fira, 

i concerts durant el dia del dissabte on es podrà disfrutar de 

la música d'Oníria (Cocentaina), Paula Llopis (Cocentaina), 

ristina Salmerón (Ontinyent), Juan Albert (Monòvar), Mamá 

Lavanda (Lanzarote), Pájaro Arlot (Valencia),Cesardé 

(Ecuador), Talym Kolor x Ruinseñor x Norim (València), 

Kiamya (València), Oxy in sense i Oxymoron (València).

Claudia Pascual
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El reflex Artístic contextual

E
l compromís social de l'artista està 

contínuament present a través dels 

anys i sobretot, en la majoria de les 

representacions artístiques, tant de manera 

directa com de metàfora. Sempre es mira 

cap al quotidià amb el que això comporta de 

transformació de la societat i/o de l'individu, o 

almenys, aqueixa és la intenció.

En els contextos de l'esdevindre diari, són els 

artistes els fidels representants de la difusió en 

forma d'art dels fets, esdeveniments, crítiques, 

però, sobretot, de les vivències personals, 

de la gent més pròxima o de la humanitat 

en general. Existeixen diverses formes de 

representació social en l'art, en primer lloc: les 

obres fonamentades en la crítica social on, a 

través de l'obra d'art, representen accions que 

estan en total desacord amb el que s'estableix, 

l'ocorregut o el que esdevé en determinats 

cercles socials objecte d'aquestes crítiques, 

en segon lloc: la ridiculització dels actes, de personatges, 

etc. amb la finalitat d'incidir i fer reflexionar a l'espectador 

en aqueixos casos i coses que són de naturalesa trivial 

i/o ridícula, una tercera tipologia seria la de la mera 

representació, a manera de funció documentalista de 

l'art, que tractaria de parlar a través de l'obra de la realitat 

contextual, a manera de representació i posada en escena 

de la realitat, sense manipular-la, exposar-la enfront de 

l'espectador, perquè aquest participe en la configuració final 

de l'obra amb la seua aportació crítica i reflexiva.

Podríem establir tantes categories (tipologies de les 

propostes artístiques) com a artistes es comprometen amb la 

seua obra amb la realitat actual social del moment vivencial 

en el qual s'està imbricat, tant és així com són els diferents 

estils, posem exemples: l'art pop de l'Equip Crònica amb la 

seua mordaç i vetlada crítica al poder polític autoritari establit, 

Juan Genovés, amb les seues representacions crítiques a la 

transició, Picasso amb el Guernica fa una representació del 

bombardeig alemany en pro del franquisme, la destrucció, 

l'agonia, el dolor d'un poble.

L'art és l'espill de la societat, però es reflecteix de manera no 

sempre immediatament comprensible i, per això, requereix 

un treball emocional i certa capacitat d'interpretació, un 

treball emocional i certa capacitat d'interpretació de la 

mateixa per part de l'espectador.

L'art i l'artista ha de ser còmplice i col·laborar en moltes 

àrees del quefer humà, concretament comprometre's amb 

l'actualitat que estem patint a causa de la pandèmia per 

la Covid-19. El principal valor de les propostes artístiques, 

indistintament de la seua proposta estètica: és la seua 

capacitat d'humanitzar-nos, d'establir la solidaritat entre 

la humanitat en contra d'aquesta pandèmia. No obstant 

això, l'art no pot forçosament canviar la situació ni els 

comportaments enfront d'aquesta causa natural, però si 

conscienciar i fer de la societat millors persones i solidàries. 

L'empatia no es produeix amb tan sols mirar un quadre o una 

escultura: implica un treball, treball per al qual l'art entrega 

lúcids materials. No pot guanyar una elecció o enderrocar 

a un president; no pot detindre la crisi climàtica, curar un 

virus o ressuscitar als morts. Però sí que és un antídot en 

temps de caos, un full de ruta per a major claredat, una 

força de resistència i reparació, creant nous registres, 

nous llenguatges, i noves imatges amb les quals pensar. 

És una eina lenta, que no actua immediatament, sinó que 

requereix experimentació, anàlisi constant, desconstrucció 

d'estereotips i esquemes de pensament. “L'art té altres 

deures”, diu Lesya Khomenko, “no ha d'explicar, ser un 

anomenat a l'acció, convertir-se en una forma de periodisme 

alternatiu o diplomàcia cultural. Els nostres mètodes són 

poc populars i difícils, però per a desconstruir alguna cosa, 

l'art necessita espai”.

No és la primera vegada que els artistes han plasmat en 

les seues obres els efectes de les pandèmies que han afectat 

la humanitat al llarg de la història, de fet, gràcies a aquests 

artistes compromesos i afectats tant de manera directa com 

indirecta podem conéixer com es van viure aqueixes crisis 

gràcies als testimoniatges plàstics que ens van deixar els 

artistes en cada època, per exemple: ens trobem a Nicolás 

Poussin representa una de les ciutats afectades per la pesta 

negra en 1631. Després de la primera guerra mundial, 

Eduard Munch on el dolor és el referent de la seua producció 

pictòrica perquè la seua vida va estar marcada per la malaltia 

i la tragèdia, ell mateix va estar afectat de la grip espanyola, 

epidèmia mundial que va tindre lloc sobre 1918. Tiziano 

mateix, va morir a Venècia durant la pesta negra que va 

assolar la ciutat en 1576, Alexandre Jean–Baptiste Hesse, 

sobre 1832 va retre homenatge a Tiziano pintant un quadre 

de gran format on mostra l'impacte dramàtic de la Pesta 

negra en el nord d'Itàlia. El pintor napolità Doménico Gargiulo 

retratava en les seues obres a la gent de la seua ciutat i la 

manera de viure en el segle XVII, en una de les seues obres 

retrata l'impacte de l'epidèmia de la Pesta a Nàpols en 1656. 

Francisco de Goya, en 1797 va patir una malaltia que ho va 

deixar sord, aquest infructuós incident va canviar el seu estil 

i manera de pintar, tornant-se més fosca i crítica satiritzant 

els defectes de la societat, un dels quadres que il·lustra 

l'horror dels hospitals plens de malalts durant una pandèmia, 

el quadre es titula “El corral dels empestats”, ja en en segle 
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XX, l'artista creador del gènere Street Art, Keith 

Harring, va dedicar a reivindicar la situació de 

precarietat i allunyament social dels malalts de 

sida, pintant parets, semàfors, bústies, etc. 

amb els seus peculiars i identificatius éssers 

acompanyats de frases.

Les conseqüències de la pandèmia afloren 

en forma de crisi general i generalitzada per 

a tots els sectors de la població, en aquests 

moments és quan les experiències artístiques 

es tornen compromeses ja que els artistes no 

són aliens a aquestes condicions, si no més 

aviat són dels quals més pateixen aquestes 

repercussions. L'artista plàstic, des de la seua 

condició, ha d'actuar com un transmissor del 

coneixement, les vivències, la situació del ser 

contemporani i sobretot de la situació que ens 

afecta i concerneix a tota la societat front la 

crisi soci-polític- econòmica, i d'identitat que 

estem patint arran de la pandèmia provocada 

per la Covid-19. És necessari saber reaccionar, 

en els moments crítics i més difícils, és quan el creador 

s'ha dedicat a la investigació i a la creació pura i no a la 

producció massiva d'obra, a aguditzar l'enginy, passant 

de ser creador –productor a ser creador–investigador. En 

una entrevista realitzada a l'escriptor Alessandro Baricco 

creador de l'escola Holden de Torí diu: "la crisi és una ganga 

per a crear" "... cal aprofitar-la. No hem viscut temps tan 

complexos i difícils. cal traure-li partit." 

La present edició de “Espai de Sentiments” pretenem 

dedicar-la a les conseqüències de la pandèmia fruit del 

Sars–CoV-2, sense deixar de costat la trajectòria artística 

dels artistes, que sobre la base de la seua experiència i la 

seua visió interpretativa de la situació tan extraordinària 

que no hem viscut en la nostra vida, poder reflectir allò 

que ens ha deixat en el nostre interior, fonamentant els fets 

per mitjà de la representació artística en les seues diverses 

disciplines. És una oportunitat en pro de l'evolució artística 

el tirar mà de la interdisciplinaritat com a art i societat, art i 

biologia, art i malaltia, art i política, activisme, reivindicació, 

crítica, etc. però, sobretot, activisme, ja que l'art, en la seua 

essència, serveix i és necessari per a activar els ressorts 

necessaris en els éssers humans per a defensar i verificar, 

alhora d'enriquir el seu pensament, el seu coneixement, 

la seua capacitat de reflexió, tot això amb la finalitat del 

posicionament actiu enfront dels avatars de la destinació, 

bé siga comuna o individual o bé vinga d'una casta social 

o de la pròpia naturalesa.

No s'ha de cometre l'error de donar per descomptat l'art 

com a mitjà d'expressió, sinó que cal aprofitar els beneficis 

que aporta com a forma de democràcia aplicada, concreta 

i real: perquè, a través de l'art som lliures d'expressar-nos 

optant per qualsevol de les diferents modalitats possibles. 

L'art és més que un patrimoni cultural necessari en el 

context cultural i com a fedatari de la cultura i la societat 

de cada època històrica, serveix per a crear una memòria 

col·lectiva i perquè els errors i horrors del passat no es 

tornen a repetir.

En aquesta edició de “Espai de Sentiments 2020”, 

participen un nombrós elenc d'artistes contestans amb les 

seues aportacions creatives compromeses en la seua major 

part amb la pandèmia que estem patint, aquests artistes 

són: Francisco Prats, Julio Reig, Diego Moyua, Alfonso 

Ruiz, Koke. Jose Dt.. Brotons, Pepa Reig, Paco Albaladejo, 

María Belda, Moisès Gil, Ana Reig, Inma Ribelles, Joaquín 

Llorens i Rebeca Corec, cadascun amb les seues propostes 

i amb el seu compromís amb la societat, trauran a la llum 

les seues visions, interpretacions i experiències personals 

compromeses amb les diferents tècniques i disciplines i 

poètiques per a sensibilitzar-se i sensibilitzar l'actual estat 

de pandèmia i les seues conseqüències, compartir amb la 

societat aquestes experiències plàstiques, convertint-se en 

l'objectiu i la finalitat de conscienciament social i memòria, 

així com traure el millor de nosaltres, la solidaritat.

Moisès Gil - Comisari

Catedràtic d’Escultura. Facultat de Belles Arts de Sant Carles. 

Universitat Politècnica de València.
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99. Diari fotogràfic d’un estat d’alarma

A 
les 00:00 h del dissabte 14 de març de 2020 –

divendres nit per a mi– el Govern d’Espanya declara 

l’estat d’alarma en tot el país a causa de la pandèmia 

de la Covid-19 que des de feia unes setmanes estava 

contagiant a milers de persones. 

El confinament de cadascú a sa casa és obligatori i sols en 

situacions extraordinàries, com ara eixir a comprar productes 

de primera necessitat, es permet la lliure circulació. També, 

com és el meu cas, podran eixir els que tinguen gos 

(aquests es converteixen en «memes» en les xarxes socials 

immediatament). 

Les imatges que vorem en aquesta exposició responen a 

una premissa ben clara: la passió per la fotografia, i la utilitze 

per a desenvolupar un exercici desafiant particular: registrar 

una imatge cada dia, mentrestant dure aquesta situació, que 

mostre el quefer diari reclosos a casa (òbviament autoretrats 

i de la família i el gos en l’apartat «Confinament») o el que 

passa al carrer des de la finestra o aprofitant quan s’ix a 

comprar, o a treure el gos. La condició autoimposada és que 

cap imatge serà buscada, és a dir, l’impuls està determinat 

per les circumstàncies del moment, l’espontaneïtat, l’estat 

d’ànim (quasi res!), etc., marcarà l’escenari retratat. De fet, 

hi ha imatges que se n’ixen d’aquests criteris, però «l’instant» 

justifica la seua presència: ha imperat l’esperit fotogràfic 

pur de reportatge.

La selecció ha sigut complexa (un verdader mal de cap). 

He intentat dins del possible que l’ordre fora cronològic 

mantenint una harmonia visual amb temàtica estètica 

diversa (repetisc, un mal de cap!): hi ha tantes fotografies 

com dies d’estat d’alarma, és a dir, 99 (la fi va ser a les 

00:00 del diumenge 21 de juny, sant Lluís) més dues preses 

extra: l’alcaldessa de Cocentaina, invitada a participar en la 

número 100 i, a més, la 101, diguem-ne, el colofó, on la gent 

va posar davant la càmera per a plasmar simbòlicament la 

força, l’optimisme i el recolzament entre persones davant 

d’aquesta maleïda pandèmia, en una altra imatge, ara sí, 

definitiva.

 Al final són les que són i, com he dit abans, sols 

pretenia fer un exercici fotogràfic (que l’envergadura dels 

successos ha transformat en un projecte documental 

més, entre altres tants que podem veure per internet). 

Desitge, de cor, que disfruteu mirant-les (perquè 

disfrutar de qualsevol cosa en la vida és el més important 

;-) que desperte sentiments, somriures, tristor i, tal volta, 

indiferència, però, sobretot, que aporte un humil testimoni 

gràfic (gran virtut de la fotografia) del que va ocórrer en 

2020. Amb açò em conforme.
Marc Pascual Domínguez

Agrupació Fotogràfica Contestana
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Mare de Déu del Miracle - Cocentaina 1920-2020
Cent anys de Coronació

T
al vez con todo el bullicio de la celebración del V 

Centenario teníamos menos presente otra celebración 

prevista también dentro de los actos de celebración del 

quinto centenario:  la del I Centenario de la Coronación de 

nuestra patrona la Mare de Déu del Miracle.

Fue en los años ochenta del siglo XIX cuando las 

coronaciones, cuya celebración había auspiciado el papa 

Pío VII, empezaron a tomar auge teniendo su momento 

de esplendor  en las primeras décadas del siglo XX. 

Concretamente en la Comunidad Valenciana la primera de 

estas coronaciones fue la de Nuestra Señora de Vallivana 

(1910); nuestra patrona sería coronada en 1920 con motivo 

del IV Centenario del Prodigio de las Lágrimas, concretamente 

seria la quinta en toda la Comunidad Valenciana. Una 

mañana del 8 de agosto de 1920, en la iglesia de Santa 

María de nuestra villa, el capuchino Luis Amigo, obispo 

de Segorbe, procedía a la bendición de la corona que 

poco después se le impondría a la patrona contestana.

Corona 1920

La pandemia había impedido hasta la fecha esta 

celebración; gracias a esta exposición, enmarcada en los 

pocos actos de la Fira de Tots Sants del presente año, daremos 

a conocer la singular historia de una coronación que ha 

contado con tres coronas y dos actos propios de coronación.

Mediante una serie de paneles podremos mostrar cuales 

han sido las tres coronas que la Mare de Déu del Miracle 

ha tenido en estos cien años. La primera de 1920 que fue 

expoliada durante la Guerra Civil y las otras dos posteriores 

de 1945 y 1948, Quien fue el orfebre valenciano que las 

confeccionó (Orrico – Valencia ).

Joyas, alhajas y otros objetos de valor que los contestanos, 

a pesar de estar en plena posguerra, donaron para que 

su patrona tuviera de nuevo su corona, y que fue tal la 

magnificencia de los donantes que dio para dos: la que se 

usa en los actos propios de la festividad de abril y otra que se 

usa más de ordinario. Como fueron las dos coronaciones, que 

celebraciones se realizaron, que personajes intervinieron, 

que actos se programaron etc.

Además la exposición contara con nueve fotografías del 

archivo del Centre d´Estudis Contestans de la coronación 

de 1945 donde se muestra el ambiente festivo y de 

colaboración de todo el pueblo contestano que engalanó 

majestuosamente todas las calles de la villa para tal evento.

La exposición por lo tanto es un recorrido por estos 

primeros cien años de lo que el pueblo contestano siente 

por su patrona la Mare de Déu del Miracle cuya bendita 

imagen coronó en dos ocasiones.

Corona 1945
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Modernisme & Invenció
Fundación Mutua Levante i les Regidories de Cultura i Fira de l’Ajuntament de 
Cocentaina presenten l’exposició Modernisme & Invenció

E
l Modernisme, o Art Nouveau, es tracta d’una corrent 

artística que es va desenvolupar a Europa entre finals 

del segle XIX i primers del segle XX. Va ser una època 

on el gran augment tecnològic i industrial van portar de 

la mà la creació d’aquest moviment artístic inspirat en la 

naturalesa i les cultures llunyanes.  

D’aquesta forma el Modernisme va conviure en una època 

on la Revolució Industrial provocant l’aparició de nous 

invents i aparells. Aquest procés d’invenció va produir un 

canvi a la vida quotidiana de la gent i va iniciar una era de 

transformacions tecnològiques fins als nostres dies.

Així doncs, l’exposició inicia el recorregut amb l’Exposició 

Universal de Paris de l’any 1889 quan es va construir la 

Torre Eiffel, el monument més gran de l’època amb 300 

metres d’alçada. Amb aquesta construcció es va iniciar 

una època de descobriments com: la locomotora a vapor, 

el gramòfon, la màquina de cosir, el telèfon, la màquina 

d’escriure i l’electricitat. També es mostrarà un audiovisual 

d’alta qualitat de les primeres pel·lícules de l’època. 

Fundación Mutua Levante i les Regidories de Cultura i Fira 

de l’Ajuntament de Cocentaina presenten aquesta exposició 

on l’art i la tecnologia s’uneixen per a mostrar els invents 

que ens van canviar la forma de viure.  

XXXIV Exposició de Bonsai

L
’Associació Bonsai Cocentaina, a pesar de les especials 

circumstàncies que estem vivint en aquests temps, un 

any més estarem presents en la Fira de Tots Sants; són 

29 anys exposant de forma continuada, realitzant la XXXIV 

Exposició de bonsai.

L’exposició estarà oberta els dies 30 i 31 d’octubre, 1 i 2 de 

novembre; en horari d'11 a 13.30 hores i de 17 a 21 hores 

(adoptant les mesures que establisca la normativa vigent 

COVID-19). Estarà muntada a la planta Baixa del Patronat.

L’arbre del cartell és pi blanc (pinus halepensis); va ser 

exposat en The Trophy International Bonsai Show 2020, a 

Genk (Bèlgica).

Esperem la vostra visita i us desitgem bona Fira.
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Volveremos
Campus de Alcoy de la UPV

A
ño 2020, y no es una película de cine, es lo que 

estamos viviendo todos y cada uno de nosotros, y la 

propia Fira también, en nuestras carnes. 

Con el COVID-19, las nuevas medidas sanitarias de 

distanciamiento social, todas las nuevas instrucciones 

relativas a aglomeraciones, a actividades lúdicas, de ocio, 

culturales, etc. etc…. han hecho que ésta edición de la Fira 

se convierta en algo diferente y a su vez más impersonal 

que la tradicional congregación humana y de medios a los 

que estábamos acostumbrados en ediciones anteriores.

Pero pese a todo esto, cuando desde la Fira se pusieron 

en contacto con la Universidad para colaborar en ésta 

edición “on-line” de la Fira pensamos: No podemos faltar, 

allí ESTAREMOS. Con nuestras particularidades, una vez 

adaptadas a las características actuales de la presente 

edición, pero aquí estamos, dispuestos a colaborar, a 

ayudar y a aportar nuestro granito de arena en éste formato 

novedoso que nos presenta la actualidad.

Durante estas ediciones anteriores el Campus de Alcoy de 

la UPV, ha llevado a la Fira una exposición de sus mejores 

proyectos, entre otros, vehículos de competición de bajo 

consumo,  motocicletas de competición (éstos últimos 

años dobles, un modelo de combustión y otro eléctrico), 

exposiciones de mobiliario creada para la Feria de Diseño 

de Milano,  y en especial éstos últimos años hemos 

participado con un considerable peso con alumnos de 

diferentes titulaciones que forman parte de sendos grupos 

de Generación Espontánea relacionados con el ámbito de 

la Robótica y de la Realidad Aumentada (ganadores de 

diferentes torneos a nivel nacional durante éstos últimos 

años y que son un perfecto escaparate de nuestra querida 

Universidad allá donde nos representan).

Y lo más importante de todo, con las miras y la ilusión 

puestas en el día de mañana, el día después de todo esto 

y cuando las circunstancias nos lo permitan VOLVEREMOS 

a estar ahí con la Fira tal como todos la conocemos. Con 

nuestro stand haciendo las veces de embajadores de la 

zona tecnológica, con nuestros equipos de Generación 

Espontánea abanderando nuestras novedades y nuestra 

participación en proyectos de tecnología de todo tipo, con 

nuestra sinergia con las empresas colaboradoras en multitud 

de proyectos de colaboración, de Cátedras de Empresa o de 

Convenios de colaboración, pero estaremos aquí presentes 

de nuevo, tenedlo por seguro que igual que hoy lo estamos, 

en su momento VOLVEREMOS y estaremos encantados 

de hacerlo, difundiendo a todos aquellos que nos visitéis 

nuestros avances en Ciencia y en Tecnología y que cada 

vez y casi sin darnos cuenta, nos invaden en mayor medida 

nuestro día a día.
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Otoño en la Costa Blanca

E
l verano ya llegó a su fin, y ha llegado el momento de 

dar la bienvenida al otoño y  poner en marcha nuevos 

planes. ¿Te imaginas todo lo que puedes descubrir en 

la Costa Blanca?

CASTILLOS, GASTRONOMÍA Y ENOTURISMO

Esta época es sin duda ideal para realizar excursiones y 

rutas y conocer mejor nuestro patrimonio.  El interior también 

está colmado de historia: yacimientos arqueológicos, 

castillos, murallas, iglesias y monumentos conforman un 

rico legado reflejado a través de la Ruta de los Castillos. 

En cada uno de nuestros pueblos se puede saborear un 

plato, un producto concreto. No te puedes marchar sin 

degustar nuestra gastronomía y sin catar nuestros arroces de 

interior, con sabor a montaña y fragancias a madre tierra: en 

costra, al horno, con conejo y caracoles o amb fesols i naps, 

en la  L’Alcoià, El Comtat, o el interior de La Marina Alta; sin 

descuidar esos guisos entrañables de la abuela donde se 

combinan, en una perfecta reunión en olla o puchero, las 

legumbres, la carne, verduras y hortalizas. 

En el litoral alicantino, no hay que olvidarse de probar el 

arroz a banda o la exquisita gamba roja de Dénia, oro rojo del 

Mediterráneo. Un extraordinario langostino que te guiñará 

el ojo en Guardamar del Segura. Un caldero en la singular 

Isla de Tabarca o en los más tradicionales restaurantes de 

La Vila Joiosa, Alicante, Santa Pola o Torrevieja. 

Y si de gastronomía tradicional podemos presumir, no 

podemos tampoco dejar atrás la alta cocina, que se refleja 

en las 16 estrellas Michelín de 12 restaurantes, situados 

por toda la Costa Blanca. Un reflejo de nuestro amor por el 

producto fresco y de proximidad.

Otoño también es tiempo de vendimia, la mejor época 

para visitar los viñedos y sus bodegas y realizar catas y 

degustaciones de los Vinos Alicante D.O. que te propone 

la Ruta del Vino de Alicante. Nuestros vinos, cada vez más 

reconocidos y premiados, poco a poco se van incluyendo en 

las cartas de los más afamados restaurantes internacionales. 

La uva Monastrell en el tinto de Alicante; el Moscatel de la 

Marina Alta, fresco dulce e intenso; los vinos nobles y añejos 

como el Fondillón, joya indiscutible de nuestra historia, o 

los burbujeantes espumosos para refrescar y divertir las 

especiales veladas mediterráneas.

La marca Costa Blanca es símbolo de calidad de vida, 

productos con denominación de origen que ya son parte de 

su identidad. Ahí están los Vinos de Alicante, las Bebidas 

Espirituosas Tradicionales, la Uva Embolsada del Vinalopó, 

los Nísperos de Callosa d´en Sarrià, el Turrón de Jijona y 

Alicante, las Cerezas de la Montaña de Alicante y la Granada 

Mollar de Elche.

SENDEROS DE INTERIOR

Un buen plan ahora que el calor da una tregua es calzarte 

las zapatillas de montaña y redescubrir nuestros paisajes 

de interior. Las propuestas son interminables: senderismo, 

rutas en bicicleta, avistamiento de aves, vías verdes o visitar 

nuestros parques naturales son algunas de las experiencias 

que te están esperando. 

La provincia de Alicante es una de las más montañosas 

de España, cuna europea del senderismo, con cimas que 

superan los 1.500 metros, a poca distancia del mar. Resulta 

divertido aventurarse con la Gran Ruta del Interior (GR-330), 

una travesía lineal de 456,6 km en 20 etapas a través de las 

cuales podremos recorrer parajes de gran valor ecológico y 

paisajístico como el Parque Natural de El Montgó, El Parque 

Natural del Carrascal de la Font Roja, El Parc Natural de 

la Serra de Mariola, El Parque Natural El Hondo o Parque 

Natural las Lagunas de La Mata – Torrevieja.
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Recomendamos adentrarte por algunos de los recorridos 

más míticos de nuestro interior. Si aún no los conoces, 

tienes que apuntarlos en tu lista. Los senderos de PR de la 

Provincia de Alicante te llevarán a ascensiones a algunos 

de los picos más altos de la provincia como la  cumbre de 

Aitana (1.558m), descubrir una “Montaña Inteligente”, 

como el Puig Campana , a través de alguno de sus múltiples 

recorridos, atravesar El Forat de la Serra de Bérnia y 

disfrutar de unas espectaculares vistas a la bahía de Altea y 

Benidorm, o subir al Cabeçó d’Or para después visitar Busot 

y sus conocidas Cuevas de Canelobre. Podrás disfrutar de 

nuestros molinos y neveros en pleno Parque Natural de la 

Font Roja, ascender la cima del Montcabrer recorriendo la 

Serra de Mariola, o coronar la cima del Cid entre paisajes 

de castillos y viñedos.

Las Rutas Azules son una propuesta alternativa que te 

llevará a descubrir entornos de singular belleza en la que 

el agua es protagonista: ríos, nacimientos, manantiales, 

humedales y paisajes esculpidos por el agua, tales como 

cuevas, barrancos, simas o cascadas. Te llevarán a conocer 

la Ruta dels Molins y las primeras industrias papeleras que 

existieron en Banyeres de Mariola, la Rambla Salada de 

Albatera, la Font del Partegat o la Marjal de Pego-Oliva. 

Para los que se atreven con las emociones fuertes, en 

materia de turismo activo, la Costa Blanca ofrece todo su 

paisaje de mar y montaña al servicio de los deportes más 

emocionantes. Senderismo, escalada, barranquismo, vías 

ferratas, puenting, parapenting, paseos en globo, son solo 

algunas de las experiencias que te esperan. 

Y si de deporte se trata, el ciclismo es uno de nuestros 

productos más consolidados, da a conocer imponentes 

montañas, extensas playas y el buen estado de las 

carreteras. Te proponemos nuestras rutas “Cycling” por toda 

la Costa Blanca. Una gran variedad de recorridos divididos 

en tres grupos: ciclismo de carretera, de montaña y para 

todos los públicos

SENDEROS JUNTO AL MAR

Para empezar, disfruta del placer de un paseo por la 

playa sin prisas y de descubrir rutas junto al mar, como 

el paseo ecológico de Benissa, un sendero precioso de 

unos 4 kilómetros de recorrido que te permitirá pasear por 

acantilados, descubrir calitas llenas de encanto y conocer 

el entorno natural y marino de la zona. 

Otra ruta para sentir la brisa marina es la del Faro del Albir, 

un sendero asfaltado de unos 2,5 kilómetros que te premiará 

con unas vistas inolvidables del Mediterráneo. Ya en la cima, 

no puedes dejar de visitar el Centro de Interpretación y 

aprender más sobre la historia del faro y datos interesantes 

de la Sierra Helada.

Hablar de Xàbia es hablar de bellas panorámicas y es 

que tienen un montón de miradores regados por todo 

su litoral. Los Miradores de Xàbia es una ruta por 15 

escenarios espectaculares que te regalarán vistas aéreas 

impresionantes de la región norte de la Costa Blanca. Déjate 

cautivar y sumérgete en estos paisajes de ensueño.

Si eres amante de la aventura también tenemos rutas 

para ti, la de los acantilados, la de Testos y la de la Falla del 

Moraig en el Poble Nou de Benitatxell, itinerarios naturales 

para descubrir acantilados, desfiladeros, rocas cinceladas 

por el mar e increíbles paisajes conformados por pequeñas 

calitas y el azul de nuestra costa.

Contempla las vistas sobre la bahía de Moraira con una 

subida al Cap d’Or, una torre vigía del siglo XVI, y enamórate 

(aún más) de nuestro litoral. Desde el punto más alto podrás 

tener una preciosa panorámica al sur del Peñón de Ifach, 

Aitana y el Puig Campana y al norte del Cap de la Nao y -en 
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días claros- de las costas de Ibiza.

Como sabemos que te va gustando esto de sentir la brisa 

marina y pasear junto al Mediterráneo hay otra ruta que 

te queremos proponer: Les Rotes - Torre del Gerro - Cova 

Tallada, un agradable paseo junto al mar que bordea la costa 

rocosa de Dénia. Aquí debes subir a la torre y disfrutar de sus 

vistas para luego bajar por escalones de madera y caminitos 

sobre acantilados para llegar a uno de los escenarios 

marítimos más bonitos de la provincia, la Cova Tallada.

Más al sur, hay escenarios igual de espectaculares, como 

la Microrreserva de Aguamarina en Orihuela,  encantadores 

senderos que te pasearán por una de las zonas con mayor 

riqueza vegetal del litoral oriolano. Además de disfrutar del 

entorno, te adentrarás en un espacio con un elevado interés 

científico y educativo.

Si de algo puede alardear la Costa Blanca es de sus 

paseos marítimos, tranquilos, con ambiente, coloridos o 

llenos de encanto; tenemos para todos los gustos. Así, no 

puedes perderte, por ejemplo el de La Vila y sus casitas de 

colores, los de Calpe, Santa Pola, Dénia o Xàbia llenos de 

chiringuitos, el de Torrevieja, Benidorm o Guardamar, que 

invitan a un paseo tranquilo junto al mar, la senda de Pilar 

de la Horadada, la Explanada de Alicante o los largos y 

preciosos paseos de El Campello.

La Costa Blanca es sin duda un lugar perfecto para 

disfrutar de la observación de aves, los humedales y 

salinas, donde cohabitan flamencos, cigüeñuelas, patos, 

gaviotas y otra gran variedad de especies, se hermanan 

con los parques naturales, convirtiendo a la provincia en un 

entorno favorecido para habitar, gracias a un clima suave 

y una excelente red de servicios dispuesta para el éxito de 

las jornadas de campo.

 Y hablando de parques naturales, en la provincia tenemos 

algunos, muy cerquita del mar, que no puedes dejar de 

explorar y disfrutar. Sus rutas te llevarán a subir al Peñón 

de Ifach, con unas vistas impresionantes de la bahía, a 

atravesar las lagunas que forman parte de las Salinas 

de Santa Pola, una ciudad que ha sabido mantener una 

vocación marinera, a encontrarte con las Lagunas de La 

Mata y Torrevieja, oasis y espejo entre juncos y carrizos y 

a disfrutar del entorno marino de la Sierra Helada o de los 

espectaculares acantilados del Montgó.

COCENTAINA Y EL COMTAT

Un plan que no debe faltarte en tu agenda de escapadas 

de otoño es descubrir Cocentaina y su entorno. Visita este 

precioso pueblo y enamórate de su casco histórico medieval, 

recorre la red senderista en el Parque Natural de Serra 

Mariola, disfruta de su variada gastronomía local y conoce 

sus preciosos monumentos. En tu visita, no te olvides 

de pasear por otros pueblos de El Comtat y explorar, por 

ejemplo, la Cava Arquejada de Agres, la Vía Verde del río 

Serpis, el Pantano de Beniarrés o el Barranc de l’Encantà.
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Comunidad Valenciana: turismo cultural, natural y rural 
y activo y deportivo
Turisme Comunitat Valenciana

L
a Comunitat Valenciana dispone de una gran riqueza 

natural, cultural, gastronómica y deportiva y esto unido 

a un clima inmejorable, un estilo de vida propio, una 

gran cultura gastronómica y una fuerte apuesta por la 

sostenibilidad hacen que éste sea un lugar donde llegar, 

quedarse y volver.

Descubre la Comunitat Valenciana de un forma diferente, 

a través de vivencias únicas y momentos inolvidables.

Es posible recorrer de norte a sur la Comunitat Valenciana 

disfrutando de las más de 300 experiencias turísticas que 

empresas y otras entidades turísticas han desarrollado.

En esta amplia oferta de propuestas hay ofertas para todos 

los perfiles de turista.

Turismo Cultural

La Comunitat Valenciana posee un gran legado artístico y 

cultural como consecuencia de las distintas civilizaciones que 

ha albergado nuestra tierra y de los estilos arquitectónicos a 

lo largo de su historia. 

Conoce la historia de los Borgia en una cena a la luz de 

las velas, sumérgete en el pasado sedero de la ciudad de 

Valencia confeccionando tu propio pañuelo, disfruta del 

arte más contemporáneo en entornos singulares, adéntrate 

en la magia de los castillos, sigue los pasos del Grial hasta 

su llegada a la Catedral de Valencia o conviértete en 

paleontólogo y conoce a otros antiguos y enormes pobladores 

de la Comunitat en alguno de los yacimientos y museos de 

Camins de dinosaures. 

Y si lo que quieres es aprender español tengas la edad 

que tengas o hacerlo junto al resto de tu familia, también 

puedes encontrarlo. 

Turismo Natural y rural

La extensa e inigualable área natural de la Comunitat 

Valenciana, compuesta por numerosos Espacios Protegidos, 

hace de la montaña y el mar un destino ideal para disfrutar 

de una estancia de turismo rural.

Saborea la Comunitat Valenciana disfrutando de las 

experiencias turísticas de agroturismo, pasea en silencio 

por los más bellos parajes naturales para observar a algunas 

de las más de 300 especies de aves que puedes encontrar. 

Recrea tus sentidos realizando una cata en alguna de las 

bodegas que encontrarás en la Comunitat.

Turismo Activo y deportivo

La Comunitat Valenciana es el territorio ideal para disfrutar 

de actividades en el medio natural, donde la variedad del 

paisaje propicia sentirnos auténticos aventureros.

Sumérgete en las cálidas y transparentes aguas de su 

costa, recorre variados paisajes naturales subido a una 

bicicleta, realiza una de las muchas actividades náuticas que 

te proponemos y disfruta de la calma del mar bien o siente 

la adrenalina por tu cuerpo realizando alguna actividad de 

las de turismo activo que hemos preparado para ti.

Éstas son solo algunas de las experiencias que te 

esperan en la Comunitat Valenciana, pero aún hay más 

(www.experienciascv.com) te invitamos a que vengas y las 

conozcas todas.
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Visions dels expositors . Fira de Tots Sants de Cocentaina 2020
Comunicació Fira de Cocentaina

E
l departament de comunicació de la Fira, ha volgut 

presentar en aquesta revista Cocentaina. El comtat 

(revista oficial de la Fira 2020), la visió de la Fira 2020 

des dels ulls dels mateixos expositors, una Fira totalment 

atípica, híbrida, virtual…però al temps, una Fira innovadora 

que no ha volgut perdre la seua essència.

Víctor Manuel Moncho Llopis - Les Someres

En la ramaderia Les Someres portem prop de 30 anys 

participant en la Fira de Cocentaina, muntant la mostra de 

cavalls del Pla de la Font i organitzant les exhibicions de 

munta i doma. Vinc a aquesta fira des que tenia 14 anys, 

així que puc dir que som un dels expositors més veterans.

En les últimes tres dècades hem vist millorar molt la Fira 

respecte al nostre sector. Amb els anys, s'han anat esmenant 

deficiències i l'Ajuntament ha confiat en la nostra experiència 

per a introduir millores i atendre les nostres demandes. 

Només en exhibicions hem passat de tindre una mostra de 

munta i doma a celebrar-ne quatre i estant oberta a totes 

les empreses que hi vulguen participar.

La nostra participació en la Fira es basa sobretot en la 

il·lusió i les ganes de mostrar el nostre món als més joves. 

En el nostre cas la repercussió econòmica en els dies de fira 

no és significativa, però ens obre una finestra al món per a 

poder arribar a molta gent en l'àmbit nacional i internacional, 

una cosa que necessita el nostre sector, ja que és un ofici 

que es va perdent i que les noves generacions desconeixen.

El nou format de la Fira és complicat per a nosaltres, 

perquè, com comentava, el nostre fort és l'exhibició més que 

les vendes. És un dels seus majors atractius i la base dels 

orígens de la Fira. Som conscients que l'exposició presencial 

és impossible donada la situació, i no ens queda un altre 

remei que adaptar-nos. Però en el nostre cas serà complicat.

No obstant això, estarem oberts a tot el món que vulga 

visitar-nos amb la mateixa il·lusió que ho hem fet sempre en 

els dies de fira, perquè no volem que es perden les tradicions 

i menys aquest ofici que està en els orígens de la nostra Fira.

José Manuel López Pérez – Talleres Lose (Elx)

La nostra empresa porta prop de 30 anys assistint a la 

Fira i exposant la nostra maquinària agrícola al llarg del 

Passeig del Comtat.

En aquests 30 anys hem vist créixer la Fira i guanyar en 

prestigi i importància. S'ha anat professionalitzant i millorant 

molt en organització i això ho hem notat els expositors. Totes 

aquestes millores també han obligat a esforçar-se a les 

empreses expositores per a tractar d'oferir un servei al visitant 

d’acord amb el nivell del certamen. Any rere any, intentem 

innovar, millorar l'exposició, material de fira, atenció al públic...

La Fira per a nosaltres ha estat una finestra a nous 

mercats. Ens ha obert les portes a la comarca de l'Alcoià i 

el Comtat i a la zona d'Albaida. Pel que fa a les vendes, per 

a la nostra empresa també és interessant participar.

Valorem molt l'esforç de l'Ajuntament per a mantindre 

la Fira i facilitar el contacte amb les empreses expositores, 

encara que amb el nou format els resultats són molt incerts 

econòmicament i caldrà esperar. Estem en un moment molt 

incert i la realitat econòmica de les empreses és complicada.

La gent que ens visite trobarà alguna cosa molt semblant 

a quan estem en la Fira, ja que ho teníem tot preparat per 

anar aquest any, encara que en el fons sabíem que seria 

impossible que se celebrara. Però són les ganes de seguir 

endavant, no ens queda una altra. Així que estem oberts a 

tots els que ens visiten.
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Fabiola Sanahuja – Sanahuja Maquinària Agroalimentària

La nostra empresa porta prop de 30 anys assistint a la 

Fira de Tots Sants de Cocentaina, perquè per a nosaltres 

és una de les grans cites anuals, que ens ha permés crear 

una important cartera de clients. 

La Fira és un 10 en organització i mentre altres certàmens 

han anat a menys, la de Cocentaina l'hem vist créixer i 

millorar en tots els aspectes al llarg dels anys que anem 

participant.

Per a la nostra empresa és una cita imprescindible, ja 

que, a més, coincideix amb la campanya de l'oliva i són 

molts els interessats en la producció d'oli que s'acosten al 

nostre estand. Tant pel que fa a les vendes com d’obrir-nos 

a nous mercats i donar-nos a conèixer, és molt important 

per a nosaltres, donat l'abast que té aquest certamen, al 

qual acudeix gent de tot Espanya.

Ens sembla genial innovar per a evitar suspendre aquesta 

edició i tractar de no perdre la bona dinàmica de la Fira. 

Crec que el nou format és molt viable i fins i tot un punt de 

partida per a tenir en compte en futures edicions fins i tot 

encara que se celebre de forma presencial a Cocentaina. 

Les noves tecnologies estan ací i hem d'aprofitar tots els 

avantatges que ens brinden.

La gent que vinga a la nostra empresa trobarà el mateix 

que si vingueren al nostre estand de la Fira: promocions de 

campanya, presentació de maquinària de producció pròpia 

d'oli i vi i moltes altres novetats. Esperem que s'acosten els 

clients, encara que també sabem que l'ambient no propicia 

les visites presencials i no sabem demà el que passarà. 

Però estem convençuts que treballarem molt a través de les 

noves tecnologies, ja que amb tots aquests anys de Fira hem 

aconseguit que la gent ens conega, confien en nosaltres i en 

els nostres productes i estan oberts a posar-se en contacte 

encara que siga a distància.

Arminda Pérez – Automóviles Gomis 

El nostre concessionari està present en la Fira des de fa 

més de 20 anys com a expositor en la zona d'automoció 

del certamen. 20 anys que ens han permés ser testimoni 

de l'essència de la Fira i, òbviament, del seu progrés i 

transformació amb el pas dels anys. 

L'evolució en els últims anys ha sigut excepcional i molt 

positiva. És emocionant percebre l'enorme implicació de 

tot un municipi en la seua organització. A més a més, la 

gestió per part de les institucions i els organitzadors sempre 

ha sigut excel·lent. Com a empresa de la zona, no existeix 

Miguel Lurbe - Tèxtil running outdoor

La marca de roba tècnica esportiva Lurbel participa a 

través dels seus punts de venda oficials de la zona, des que 

es va prendre la iniciativa d'introduir el sector esportiu en la 

Fira de Tots Sants de Cocentaina, ja fa quatre anys.

L'evolució ha estat molt positiva, ja que des que 

l'Ajuntament de Cocentaina va prendre la iniciativa 

d'incorporar aquest espai dedicat a l'Esport, el nombre de 

participants augmenta edició rere edició.

Per a Lurbel i els seus punts de venda físics, el fet de 

participar en la Fira ens aporta visibilitat, ja que són molts 

major satisfacció que poder presumir de ser expositor d'un 

certamen que data del segle XIV. 

La Fira per al nostre concessionari és sinònim d'oportunitat 

única. Indubtablement, es tracta d'un excel·lent esdeveniment 

que ens permet presentar les novetats de les nostres 

marques Renault i Dacia. En els últims anys, la Fira de Tos 

Sants s'ha convertit en l'esdeveniment de més importància 

en el marc de la nostra estratègia comercial del territori de 

la comarca de l'Alcoià i el Comtat. 

Al meu entendre, els organitzadors han estat, un any més, 

a l'altura de les circumstàncies i han sabut donar-li un gir a la 

Fira. La seguretat sanitària és una qüestió prioritària i, encara 

que amb tristesa, com a expositor assumim que no era viable 

exposar en la present edició. Malgrat això, és moment de 

reinventar-se. Si no podem anar a la Fira, la Fira vindrà a 

nosaltres: és la meua manera d'entendre aquest nou format. 

Són moments complicats per a tothom i hem sentit molt 

de prop el suport del Departament de Fira i l’Ajuntament 

de Cocentaina. Des d'aquestes línies, volem mostrar-los el 

nostre màxim agraïment i felicitacions per la gestió de la Fira 

2020. Encara que es tracte d'un format inusual, estem molt 

il·lusionats amb aquesta edició. Dedicarem el 100% de la 

nostra il·lusió per a organitzar una campanya comercial de 

descomptes que estiga a l'altura de les expectatives dels 

nostres clients.

Ambientarem de manera especial la nostra exposició 

Renault i Dacia per a generar la sensació que comentàvem 

abans de «la Fira a casa». Al mes de novembre disposarem de 

descomptes extra i condicions especials de finançament per 

a la compra de vehicles nous, d’ocasió i de quilòmetre zero. 

No sols estem preparant promocions per a clients particulars, 

sinó també per als autònoms i empreses de la nostra zona. Pel 

que fa a novetats d'exposició, comptarem amb la innovadora  

gamma Renault Electric Mobility for you, conformada 

pels nous vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics.  
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els visitants que venen a gaudir de la Fira.

Juan Miguel Cantó – DIrector Comercial Replus

En Replus fa una dècada que ininterrompudament estem 

participant com a expositors en la Fira. Abans ho havíem fet 

de forma intermitent i des de 2010 no hem faltat a la cita.

La Fira ha anat evolucionant en qualitat, en organització 

i aquesta professionalització del certamen l'hem notat molt 

els expositors.

Per a la nostra empresa es tracta d'un esdeveniment molt 

Sens dubte, ens ofereix l'oportunitat de presentar les 

últimes novetats pel que fa a peces tècniques esportives i 

promocionar l'esdeveniment esportiu que organitza la marca, 

Lurbel Mountain Festival.

A més, el fet que la Fira es trobe tan a prop del Parc Natural 

de la Serra de Mariola, el converteix en el lloc perfecte per a 

realitzar activitats esportives com ara ciclisme, senderisme, 

trail running, etc., de manera que s'incentiva el Turisme 

d'Interior .

Valorem molt positivament la iniciativa per part de 

l'Ajuntament, ja que ens ofereix l'oportunitat, tant als 

comerços i artesans que hem participat en edicions anteriors 

com els que s'animen a participar en aquesta edició 

especial, d'exposar els nostres productes. A més, molts 

dels comerços i artesans necessitem aquesta espenta en 

la situació tan complicada i excepcional que estem vivint 

en tot el mon.

La marca Lurbel estarà representada a través de la seua 

Botiga Online Oficial peoplesapiens.es i a través del seu 

punt de venda físic Like Sport Outlet Store, on els usuaris 

es podran aprofitar de promocions específiques per a la Fira 

de Tots Sants de Cocentaina 2020.

important tots els anys pel que fa a beneficis. Calculem que 

el 25% de les vendes de l'any del nostre punt de venda 

a Cocentaina Oscilovén, és dels dies de Fira. A més de 

la cartera de clients, contactes i posicionament que ens 

dona al negoci. Si hem de recordar un any, seria 2018 per 

l'estand que vam muntar en col·laboració amb l'Ajuntament 

i Ascensors Domingo. Un estand de dues plantes, amb unes 

panoràmiques sobre la Fira estupendes. Buscàvem un punt 

estratègic per a la nostra exposició i ho vam aconseguir 

perquè va tindre un gran impacte sobre el públic que ens 

va visitar.

Ara estem en una edició incerta. Per a mantenir la Fira 

i no perdre l'any no hi havia altra alternativa. Així que era 

fer-ho o no fer-ho i ens sembla una bona decisió apostar 

per la Fira. És important tractar de mantenir la sensació 

de normalitat entre el comerç, tot i la situació complicada 

que vivim i respectant totes les normes per a garantir la 

seguretat dels visitants. No obstant això, caldrà esperar a 

veure l'afluència i els resultats en vendes, que ara per ara 

és impossible de saber.

El públic que ens visite tindrà els descomptes i promocions 

de la Fira. A més, com tots els anys presentarem un nou 

producte. Aquest any serà la nostra botiga online, www.

laventanaperfecta.es, a través de la qual, des de casa 
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Lorena Alonso Mullor– Azulena Piscines i Spas

Azulena Piscines participa en Fira de Tots Sants des de 

2005.

Des del principi ha estat una fira amb una organització 

exemplar, però cal destacar l’afany de l’organització d’anar a 

més any rere any. Es percep que hi ha molta gent implicada 

tot l’any perquè tot isca perfecte en tres dies.

Personalment és una satisfacció enorme que Azulena 

Piscines forme part de la Fira de Tots Sants tants anys.

Professionalment, l’oportunitat de presentar en un curt 

espai de temps amb molta il·lusió totes les novetats del sector 

de la piscina a tots els nostres clients i visitants.

Aquest any era d’esperar de l’organització de la Fira, un 

equip jove, motivat i amb ganes de treballar, que un cop més 

ens sorprengueren adaptant-se a la situació del moment.

Des d’Azulena estem reunint tots els nostres mitjans, 

perquè tots els que ens visiten se senten còmodes i intentar 

transmetre l’essència de la Fira de Tots Sants. Sabem com 

és d’important la Fira per als nostres visitants i ens consta 

que molts dels nostres clients fa mesos i fins i tot anys 

que esperen amb gran il·lusió la Fira per a adquirir la seua 

es podrà formalitzar qualsevol comanda. Es tracta d'una 

plataforma molt nova i única en el nostre sector, en què 

a més de veure les finestres, es podrà formalitzar tota la 

compra online. A més inclou material d'ajuda com un tutorial 

de com mesurar les finestres. És un projecte en el qual 

treballem des de 2018, amb el qual estem molt il·lusionats 

i que veurà la llum a la Fira.

piscina. És per això que estem treballant conjuntament 

amb totes les marques que comercialitzem per a poder 

oferir les millors promocions durant tot el mes de novembre 

2020 i poder premiar així la seua confiança en aquesta 

circumstància que ens ha tocat viure en aquest moment.

Agrairíem que us posàreu en contacte amb nosaltres 

en els nostres telèfons 965531853-607303994 o lorena@

azulena.com, batiste@azulena.com per a planificar la vostra 

visita i poder garantir de la vostra seguretat a les nostres 

instal·lacions.

“Fira i comerç”, nou concurs a Ràdio Cocentaina
Redacció

E
n aquesta Fira 2020, està demostrant-se el que 

Cocentaina estima la seua festa, perquè creu en ella i 

perquè és una gran senya d’identitat. Tot i no ser una 

Fira usual, tenim Fira i durant tot novembre, en parlarem 

d’ella, no sols per la visita a les exposicions, sinó pel comerç 

i l’hostaleria local. En un article posterior ja farem referència 

a ell, al comerç i l’hostaleria que s’han implicat de valent 

perquè el poble tinga oloreta a Fira, però també i coordinat 

amb el departament de Fira, s’ha llançat una iniciativa, que 

ens pot fer guanyar molts premis.

Parlem d’un nou concurs: “Fira i comerç”. Seguint la 

línia del concurs “Música i Festa” que tant d’èxit té a l’estiu 

socarrat, el comerç i l’hostaleria, junt amb la regidoria de 

Comerç i Fira, han proposat aquest concurs a la ràdio: 

tindrem moltes preguntes per posar a prova la nostra 

saviesa al voltant de la Fira i com a recompensa, són molts 

els comerços i hostaleria que donaran regals que després 

se sortejaran entre els participants. El concurs es celebrarà 

els 4 dijous del mes de novembre, a les 18 h de la vesprada 

i en aquesta casa Ràdio Cocentaina. La veu del Comtat.

La veritat és que ens abelleix poder col·laborar en la Fira 

d’aquesta manera, si bé és cert, durant els protagonistes del 

dia, als nostres serveis informatius i als magazins matinals 

i vespertins hem parlat de la Fira en tot moment i també 

vam oferir en directe l’acte inaugural de la 674 edició de 

la Fira, però contribuir al costat del comerç i hostaleria, en 

la difusió de la Fira a través d’un concurs com aquest ens 

apanya bona cosa, tot i la feina que comporta!!

Agraïm la confiança que el comerç i hostaleria local 

dipositen en aquesta casa, així com la seua valuosa aportació 

al concurs. El Departament de Fira té ja moltes preguntes...

sabràs contestar-les?? “Fira i comerç”, tots els dijous de 

novembre, a partir de les 18 h a Ràdio Cocentaina. La Veu 

del Comtat...perquè nosaltres fem Fira, perquè Cocentaina 

és la Fira.
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L’Efecte Covid en la indústria de les fires
La pandèmia marcarà un abans i un després en el món firal: res no tornarà a ser com 
abans; no obstant això, hem d’interpretar l’efecte de la forma més positiva possible 
i adaptar-nos a nous formats d’organització

L
a difícil conjuntura econòmica actual convida a la 

reflexió i a visibilitzar el paper de la indústria firal com 

a motor econòmic i d'ocupació. En aquest sentit, i 

segons dades de la UFI, en el món es celebren 32.000 fires 

anuals que atrauen 4,5 milions d'expositors i 303 milions 

de visitants, que conjuntament tenen una despesa de 116 

bilions d'euros i generen 3,2 milions d'ocupacions directes i 

indirectes. Parlem de fires comercials professionals, entre les 

quals AFE ha catalogat la Fira de Tots Sants de Cocentaina. 

D'aquesta forma, des de la UFI i l'Associació de Fires 

Espanyoles (AFE) recalquen que les «fires comercials són 

clau perquè els diferents sectors reprenguen les relacions 

professionals i generen confiança, perquè són el mitjà 

necessari per a agregar l'element humà, fonamental per a 

entaular nous contactes».

A més, influeixen en el desenvolupament d'altres 

indústries, del comerç i de la internacionalització i tenen 

un elevat impacte econòmic, que abans de la pandèmia 

es situava en «13.000 milions d'euros per al cas espanyol, 

amb una aportació al producte interior brut de 6.500 milions 

d'euros».

L'auditoria de les dades relatives a 2019 duta a terme 

per AFE (la Fira de Tots Sants va entrar a formar-ne part 

en octubre de 2019) entre els seus associats --referits a un 

total de 424 fires i congressos amb superfície expositiva--, 

constata el creixement de paràmetres estratègicament molt 

significatius.

Així, del nombre d'expositors totals, que es va elevar a 

49.819, la presència d'empreses d'altres països va créixer 

un 8,4 per cent respecte a 2018 i va representar un 24 per 

cent del total. En paral·lel, els visitants internacionals van 

augmentar un 29,2 per cent fins a situar-se en 675.000.

Una evolució fulgurant la que estava adquirint el sector 

firal, fins que en març d’aquest any 2020 es va detenir 

totalment; i nou mesos després continua sense mostrar 

signes de poder iniciar una activitat productiva, tan sols 

comptant amb xicotetes mostres adaptades amb solucions 

organitzatives d’emergència que no minimitzen ni de lluny 

el fort impacte que sofreix el sector.  

En maig de 2020 ja es comptava amb un protocol i un 

pla de contingència redactat per ICCA, UFI i Excellence 

In Convention Centre Management que preveia les línies 

estratègiques amb les quals poder adaptar la morfologia dels 

recintes i dels espais firals per a obtenir unes condicions de 

seguretat sanitàries fiables al 100% davant de la Covid-19. 

A pesar de tot aquest esforç, a hores d’ara es continua 

sense tindre mostres d’una activitat firal en funcionament  

adaptades a la nova normalitat, tan sols es tenen mostres 

de variants estructurals per a comptar edicions i minimitzar 

impactes econòmics negatius. 

En aquest sentit, i després de dur a terme un treball 

important per part del Departament de Fira i de la resta de 

departaments municipals implicats en la redacció de diferents 

alternatives adaptades a les línies estratègiques del protocol 

de la UFI, com també a la legislació nacional i autonòmica 

del moment, res no ha sigut possible davant de la delicada 

situació actual en què cal prioritzar la seguretat sanitària.

El resultat, un format híbrid amb diversos objectes 

d’actuació amb l’objectiu que d’alguna forma la Fira de Tots 

Sants estiga present durant tot aquest mes de novembre 

en tot el territori de la Comunitat Valenciana; que al llarg 

del temps no es veja interrompuda la celebració en la 674a 

edició, tal com va passar en  dues edicions, allà pels anys 

30; i que l’impacte econòmic de la «no celebració»  s’intente 

pal·liar davant d’aquells expositors fidels de gran format i 

amb el comerç i serveis de la localitat.

L’activitat cultural de la Fira ha sigut l’element i l’objecte 

d’actuació que ha disposat d’una facilitat de realització més 

gran, encara que amb resultats de visites segur que molt per 

davall del que és habitual... No obstant això, estarà present 

durant tot el mes de novembre, físicament, presencialment 

al Palau Comtal, com també amb activitats els caps de 

setmana davall la reserva gratuïta d’entrades per a complir 

amb el protocol de seguretat d’aforaments exigits per les 

normatives actuals. 

La xarxa comercial d’expositors oficials de la Comunitat 

Valenciana ha sigut una alternativa amb l’objectiu de poder 

seguir oferint l’activitat comercial d’aquells sectors més 

representatius en Fira. Amb la limitació de mobilitat al 

territori autonòmic, la resposta dels expositors de gran format 

ha estat molt positiva, fins al punt que n’han participat en 

la iniciativa al voltant d’un 70%.  L’objectiu d’aquest format 

es centra a oferir als consumidors habituals de Fira, que 

esperen la mostra comercial per a obtenir preus especials 

o productes nous, la possibilitat de poder visitar els nostres 

expositors als seus establiments. La resposta dels expositors 

i la implicació que han tingut ha sigut magnífica: des de 

Torrevella fins a la Pobla de Benifassà. No sabem quin 

serà el resultat, ja que es tracta de la primera iniciativa 

d’aquest tipus i, a més, amb la difícil situació social actual. 

Tanmateix, crec que ha sigut encertat premiar la fidelitat 

d’aquests expositors, molts dels quals tenen més de 50 

anys d’antiguitat.
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El comerç i serveis de Cocentaina es suma a la iniciativa 

d’intentar activar l’activitat econòmica al municipi durant el 

mes de novembre, al mateix temps  d’acollir la Fira de Tots 

Sants en els seus establiments. Al voltant de 50 establiments 

locals duran a terme actuacions comercials i de serveis, tals 

com ofertes, presentacions de nous productes, campanyes 

de fidelització, esmorzars, menús i tapes de Fira per part de 

l’hostaleria... Un esforç digne d’agrair, ja que el resultat és 

prou incert i diu molt de la implicació d’aquests establiments 

en l’àmbit econòmic local. 

2021

De vegades, en situacions com la que estem vivint amb la 

pandèmia de la Covid-19, toca buscar alguna part positiva, 

analitzar aspectes diferents que ens ajuden a millorar coses 

del futur. Aquesta és l’actitud que s’ha de prendre davant 

de la planificació de la Fira de Tots Sants a partir de l’any 

2021 si aquesta pandèmia ens deixa, o anualitats següents. 

Hi ha una sèrie d’objectes de treball en l’organització 

d’una fira comercial que amb les normatives reguladores 

de la «nova normalitat» s’han modificat considerablement, 

i que són motiu d’estudi per a adaptar les mostres de forma 

definitiva per al futur.

A conseqüència de tot açò, a partir d’ara es replantejaran, 

fins i tot en espais oberts com la nostra Fira aspectes com 

els següents:

-El control d’accessos amb aforaments limitats

-La disposició dels espais expositius amb distanciaments 

i noves superfícies comercials hàbils

-El flux de circulació de visitants

-L’accessibilitat oberta o sota reserva en diferents espais, 

amb la distinció entre espais comercials i espais d’oci

-Les mesures de prevenció sanitària per a visitants i expositors

En definitiva, tot un repte d’adaptació per a la indústria 

firal i, en concret, per a la nostra Fira de Tots Sants, que 

sempre ha sabut adaptar-se a les diverses situacions al llarg 

de la història.
Gustavo Baena

Departament de Fira

Analista de Markèting Firal AFE  

S
i bé és cert que el comerç i l’hostaleria local han apostat 

fort per cada edició de la Fira, en aquest 2020, sens 

dubte està superant-se. No ha sigut un any fàcil per als 

establiments locals: el confinament, tot tancat, no hem tingut 

festes, poc turisme...però amb tot, el comerç i l’hostaleria 

de Cocentaina ha sabut reinventar-se i tot i la duresa del 

moment, han sabut tirar endavant demostrant la importància 

que tenen per a l’economia i motor d’un poble.

Així doncs, en aquesta Fira híbrida i innovadora, 

l’associació de comerç i hostaleria ha volgut adaptar-se a la 

nova situació Covid i fer possible que el poble de Cocentaina 

tinga el cuquet de Fira. Durant tot el mes de novembre, són 

moltíssim els comerços i establiments que oferiran ofertes 

de Fira o menús de Fira, sí, sí...enguany la Fira la trobarem 

en cada comerç i establiment de Cocentaina. En les pàgines 

posteriors trobaran la relació dels llocs contestans que 

presenten ofertes de Fira.

Però no tot ha quedat en eixes ofertes o en traure el 

producte o en realitzar menús especials, sinó que el comerç 

i l’hostaleria ha anat més enllà i durant octubre ha estat 

realitzant sortejos especials a través de les xarxes socials 

i promocionat els seus productes i menús i ofertes, també 

a través de les xarxes. En aquest cas, sí que, des de ràdio 

Cocentaina, ens agradaria que pensaren també a publicitar-

se través de les nostres pàgines o la ràdio, ja que hi ha gent 

gran que no disposa de noves tecnologies, però per contra, 

tenen en la revista, una font d’informació.

I com no podia ser d’altra manera, el poble i gràcies al 

motor econòmic que ens dona el comerç de proximitat, 

ens demostra que estem en Fira i és pels aparadors que 

tot i no tindre una Fira a l’ús, han volgut engalanar els seus 

aparadors per rebre aquesta atípica Fira 2020. Ací teniu una 

xicoteta mostra del que durant novembre, podrem veure als 

establiments contestans. Enhorabona al comerç i l’hostaleria 

de Cocentaina i gràcies per mantindre viva la nostra Fira!! 

Ara ens toca a nosaltres, respondre i, amb trellat i seny, fer 

ús d’aquestes ofertes de Fira.

El comerç i l’hostaleria, en la Fira de 2020
Redacció



LA FIRA DE TOTS SANTS34 Revista El Comtat novembre 2020

Participants Oficials 
Xarxa d’establiments locals Fira Tots Sants 2020

E
l format adoptat en el 674 edició de la Fira de Tots Sants degut a la situació sanitària motivada pel Covid’19, fa que 

el comerç i l’ hostaleria de localitat fomenten l’activitat comercial i la restauració durant tot el mes de novembre amb 

activitats relacionades amb la Fira de Tots Sants. Aquestes iniciatives es contemplen durant tot el mes per tal d’evitar 

aglomeracions, i amb el compliment per part de tots els establiments participants de les mesures de seguretat sanitàries 

pertinents. Una iniciativa gràcies a la qual durant el mes de novembre la Fira de Tots Sants i el seu valor comercial a la 

comarca, estarà present en tots els establiments que a continuació s’esmenten:
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** A la iniciativa comercial, es sumen els següents serveis de Cocentaina amb diverses

activitats:

CENTRE DE DANSA MÓNICA TALENS / ESTUDI DE DANSA ALICIA MONTAVA / LUDOTECA MENUTS / MARTA LOPEZ – 

IOGA & MINDFULNESS / PALAGYM - CENTRE DE DANSA I ENTRENAMENT / PER TÚ –SERVEI A DOMICILI / SILVIA BOT



LA FIRA DE TOTS SANTS36 Revista El Comtat novembre 2020



LA FIRA DE TOTS SANTS 37Revista El Comtat novembre 2020



LA FIRA DE TOTS SANTS38 Revista El Comtat novembre 2020



LA FIRA DE TOTS SANTS 39Revista El Comtat novembre 2020



LA FIRA DE TOTS SANTS40 Revista El Comtat novembre 2020



LA FIRA DE TOTS SANTS 41Revista El Comtat novembre 2020



LA FIRA DE TOTS SANTS42 Revista El Comtat novembre 2020

Programació Oficial. Fira de Tots Sants 2020
S’oferirà un programa d’activitats durant el mes de novembre, adaptat a les 
mesures de prevenció i aforament. Les exposicions també mantindran la seua 
cita anual i estaran ubicades als llocs tradicionals com el Palau Comtal, el 
Patronat Cor de Jesús i als carrers de Cocentaina.

DIVENDRES 30 D’OCTUBRE. INAUGURACIÓ OFICIAL 

FIRA 2020

19:00 h. INAUGURACIÓ OFICIAL

Després de la recepció oficial de les autoritats assistents 

a l’Ajuntament de Cocentaina, es procedirà a inaugurar 

oficialment la 674 edició al Pati d’Armes el Palau Comtal, 

amb la lectura compartida del privilegi reial per part de les 

entitats socials “Tapis” i “Aspromin”  

Al mateix temps, s’inauguraran les exposicions oficials de 

la 674 edició de la Fira de Tots Sants. Enguany, amb una 

àmplia oferta cultural i una gran varietat de temàtiques i 

formats. Totes les mostres les podrem trobar al Palau Comtal 

i al Patronat Cor de Jesús a la Plaça de Mossén Eugenio 

Raduan:

“DIARI FOTOGRÀFIC D’UN ESTAT D’ALARMA” Sala d'Actes 

“JERONI JACINT D’ESPINOSA AL MUSEU DEL PALAU 

COMTAL" Sala de la Torre de les Monges del Palau Comtal.

“MODERNISME & INVENCIÓ” Torre Sud-Oest  

“VICENT DE PAUL AGULLÓ. AGULLÓ DE COCENTAINA” 

Sala de les Finestres 

“CENT ANYS DE CORONACIÓ” Capella de Sant Antoni.

“VII ESPAI DE SENTIMENTS-Malgrat Sars-CoV-2” Sala 

d’Armes del Palau Comtal.

“XV RUTA D’ART LOCAL 2020”

“VII EDICIÓ PINTANT LA FIRA” Plaça del Mercat

“XXXIV EXPOSICIÓ DE BONSAI” Patronat del Cor de Jesús

“II FIRA ECLÈCTICA” C/Literat Azorín, 3 (Baix)

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal (** Aforament Limitat)                

Hora: 19:00 hores

DISSABTE 31 D’OCTUBRE

CONCERT DE FIRA “COLLA DOLÇAINES I TABALS MAL PASSET”

La colla del Mal Passet ens oferirà un extraordinari concert 

de Fira. Un recorregut per la història de la nostra Fira

Ubicació: Centre Cultural El Teular (** Aforament Limitat)                

Hora: 19:00 hores

DIUMENGE 1 DE NOVEMBRE. “DIA DE TOTS SANTS”

“FLY, EL HOMBRE PÁJARO”

Espectacle infantil amb titelles gegants. Estrella descobrirà 

un món màgic on tot és possible. Un món màgic on els homes 

es converteixen en pardals, on les emocions sorgeixen en 

colors, música i alegria. El món de la imaginació. 

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal   (** Aforament Limitat)                             

Hora: 12:00 hores

DISSABTE 7 DE NOVEMBRE. 

“JOANOT”

"Joanot" és un monòleg teatral amb molt d’humor. Obrim 

una finestra per xafardejar en la nit més important de l’autor 

del Tirant lo Blanc.

Ubicació: Centre Cultural El Teular (** Aforament Limitat)                

Hora: 19:00 hores

DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE. 

“PARLEM DE CORS 20.20 Que ha canviat la covi-19 en la 

Música Coral?”

La taula redona es desenvoluparà amb una modalitat 

mixta entre els seus participants, de manera presencial i 

telemàtica. A causa de la reducció de l'aforament per les 

mesures higienicosanitàries, també serà retransmesa en 

directe perquè siga accessible per a tots els interessats des 

de qualsevol punt geogràfic.

En ella participaran el Director artístic i el coordinador 

del Certamen Coral, Josep Robert Sellés i Raúl Belda 

respectivament i personalitats del món coral que a 

continuació es relacionen:

Enrique Azurza, Compositor i Director Societat Coral de 

Bilbao, President de la Confederació de Cors del País Basc 

i Director del Certamen Coral d'Ejea de Caballeros.

Aurelio Martínez, President de la Comissió Tècnica del 

Certamen d'Havaneres i Polifonia de Torrevieja.

Ramón Gil, President d’AEDCORO, Associació Espanyola 
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de Directors de Cors.

Albert Alcazaz, Compositor i director Alacantí de prestigi 

internacional.

Ubicació: Centre Social Real Blanc (** Aforament Limitat)                

Hora: 20:00 hores

DISSABTE 14 DE NOVEMBRE. 

“40 CERTAMEN CORAL FIRA DE TOTS SANTS”

Malgrat totes les dificultats, mesures higienicosanitàries i 

la urgència de temps, l'organització del Certamen Coral Fira 

de Tots Sants ha aconseguit plantejar una programació per 

a aquesta edició que, si bé no serà de competició, sí que 

es presenta com un tribut a la música coral i a la situació 

que viu el món coral en aquesta crisi

Concert de Cor de Cambra AdLibitum de L’Escola Coral 

Veus Juntes de Quart de Poblet.Cor guanyador del IV Premi 

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

de Cocentaina.

Ubicació: Centre Cultural El Teular (** Aforament Limitat)                

Hora: 19:30 hores

DISSABTE 21 DE NOVEMBRE. 

“AOVE FORUM2020 -  FIRA DE TOTS SANTS COCENTAINA”

Fallo públic del I Concurs Internacional d’AVOE organitzat 

per la Cooperativa Agrícola de Cocentaina. L’acte anirà 

acompanyat amb connexions en directe amb tres mestres 

de la cuina contestana: Kiko Moya, Natxo Sellés i José 

Montejano que ens faran gaudir amb uns show cookings  

amb els olis guanyadors del concurs com a ingredient 

estrella. 

Ubicació: Centre Cultural El Teular (** Aforament Limitat)                

Hora: 12:00 hores

“CONCERT “SANTA CECÍLIA” A CÀRREC DE L’ATENEU MUSICAL 

DE COCENTAINA”

Concert de Santa Cecília que enguany  estarà dintre de les 

activitats  que es duran a terme amb motiu de Fira durant tot 

el mes de novembre. Concidint amb Santa Cecília entraran a 

formar part de la banda els joves alumnes e l’Ateneu Musical. 

Primera Part Banda Jove de l'Ateneu Musical de 

Cocentaina

Directora: Andrea Sebastián Molina

Segona Part Banda Ateneu Musical de Cocentaina

Director: José Miguel Fayos Jordan.

Ubicació: Centre Cultural El Teular (** Aforament Limitat)                

Hora: 19:00 hores

DISSABTE 28 DE NOVEMBRE. 

“CONCERT A CÀRREC DE L’ORQUESTRA DE POLS I PLECTRE 

LA PALOMA”

No podien faltar a la cita  anual de Fira, amb un fantàstic 

repertori amb “Le Directeur De Theatre” obertura de Mozart 

per obrir  el concert,  fins a “Un Momento para Morricone”. 

L’orquestra interpretarà un total de nou obres mestres. 

Ubicació: Centre Cultural El Teular (** Aforament Limitat)                

Hora: 19:00 hores

DIUMENGE 29 DE NOVEMBRE

“SEU-TE”

"Seu-te!" és un espectacle de circ que, a través d'un 

objecte quotidià (les cadires), explica una bella història. 

La companyia aconsegueix crear un commovedor conjunt 

circense que juga amb l' humor, l'harmonia i la tendresa. 

Acrobàcies, verticals, equilibris i participació de públic, tot 

en una acurada dramatúrgia.

Ubicació: Centre Cultural El Teular (** Aforament Limitat)                

Hora: 18:00 hores

Totes les activitats amb aforament limitat, entrada 

numerada gratuïta i amb mesures de prevenció davant el 

COVID-19. La programació i aforaments es podran modificar 

per la situació sanitària de cada moment.

Entrades disponibles a http://entrades.cocentaina.es

+ INFO

DEPARTAMENT DE FIRA

WWW.FIRADECOCENTAINA.ORG

699 833 858
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Saluda regidora Fira. Eugenia Miguel

Quan uns mesos enrere vaig 
acceptar la gestió de la 
Regidoria de Fira, mai no 

haguera imaginat que hauria de 
fer-ho en unes circumstàncies tan 
excepcionals. Gràcies al treball, 
l’experiència i l’esforç de tot l’equip 
de Fira hem pogut presentar una 
nova edició, la 674 de la Fira 
de Tots Sants, on hem tractat de 
respectar la seua essència com 
a focus dinamitzador econòmic, 
cultural i d’oci. 
Garantir la seguretat i preservar 

la salut de tots ha sigut, sens 
dubte, la nostra prioritat a la qual, a més, es sumen les restriccions d'aforament, 
distància interpersonal i desinfecció de totes les instal·lacions. Uns condicionants 
que han fet necessari un replantejament en l'organització i en la celebració d'aquest 
esdeveniment tal com el coneixíem fins a hui.
La fira enguany mantindrà la seua activitat comercial i les activitats culturals i d’oci 

al llarg de tot el mes de novembre per tal d’evitar aglomeracions. Durant aquest temps, 
es trasllada la tradicional exposició de productes al carrer fins als propis establiments 
participants, per a evitar així l'arribada massiva de visitants i evitar aglomeracions 
al municipi. Una xarxa d’expositors Fira de Cocentaina estarà a l’abast de tots els 
consumidors al llarg del territori valencià per a fer les compres tradicionals de Fira.
Amb aquesta mesura prioritzem la seguretat i la salut de la població en general 

i, alhora, aconseguim mantindré l’empremta comercial de l’esdeveniment i evitar la 
suspensió de la Fira. 
D’altra banda, la programació d'activitats d'oci i culturals, com ara exposicions, 

teatres i concerts, es traslladen als caps de setmana de novembre i adaptades a 
les mesures de prevenció, higiene i aforament que requereixen les circumstàncies 
sanitàries.
Les noves tecnologies ens han ajudat a conformar aquesta especial edició de Fira 

2020. Per a poder facilitar les visites als diferents comerços expositors, la web de 
la Fira www.firadecocentaina.org disposarà d'un directori amb tots els establiments 
participants en aquesta edició 2020 que inclourà les dades de contacte, ubicació i 
promocions del certamen per a poder dissenyar l'itinerari de visites que desitge cada 
consumidor en funció dels seus interessos. Les xarxes socials oficials de Fira també 
seran un punt d’encontre i d’informació.
No ha estat una tasca fàcil i en tot moment estem fent un seguiment exhaustiu de 

l’evolució de la situació sanitària al nostre territori. Des d’aquestes línies i quan ja 
es sent l’oloreta de Fira, desitge a tots, contestans i contestanes, visitants, comerços 
i expositors que gaudisquen d’una Fira de Tots Sants 2020 amb molta responsabilitat 
i seny.

Bona Fira i salut a tots i a totes.
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L’alcaldessa es reuneix amb alts càrrecs de Generalitat
NP Ajuntmanet de Cocentaina

M
ireia Estepa es trobava amb el director general 

d’Administració Local, Toni Such, el secretari 

autonòmic de Promoció Institucional i Cohesió 

Territorial, i la directora territorial de Presidència en 

Alacant, Antonia Moreno. A l’encontre virtual es van parlar 

sobre els reptes de futur de Cocentaina on intervindrà el 

govern autonòmic, sent el protagonista, la construcció i 

unificació del col·legi San Joan Bosco, obra valorada en 

uns 6.500.000€.

Tanmateix, l’alcaldessa va transmetre altres qüestions 

importants per a les comarques centrals de la Comunitat 

Valenciana com és la millora de la CV-70 que permetria que 

el viatge Cocentaina-Benidorm es fera en menys d’un hora.

Pel que fa a les inversions del govern de Ximo Puig en 

Cocentaina, l’alcaldessa manifestava que el poble estava 

content: «fa 2 anys es va ampliar i millorar el centre de 

salut; Edificant ha possibilitat que el CEIP Real Blanc siga 

una escola accessible i acabarà amb la necessitat d’unificar 

el Bosco després de 30 anys de reivindicacions, també  

s’intervindrà de la mà d’Edificant en l’IES Pare Arques en un 

futur; la gestió de Generalitat dels fons FEDER ha possibilitat 

restaurar el torrejó i recuperar l’antic refugi antiaeri. Sentim 

que tenim un govern autonòmic que respon i el nostre 

compromís es seguir treballant de la seua mà per portar 

importants millores a Cocentaina».

Els representants de Generalitat van prendre bona nota de 

totes les idees que es van llançar i van preguntar per com 

havia afectat la COVID-19 als contestans i les contestanes 

i als negocis del poble.

L’Ajuntament de Cocentaina i la Coordinadora pel Valencià 
signen un nou conveni de col·laboració
Des de l’any 2010, les dues institucions renoven cada any el seu acord de recolzar 
el valencià
NP Ajuntmanet de Cocentaina

U
n any més, l’Ajuntament de Cocentaina, a través 

de l’Agència AVIVA, que depén de la Regidoria de 

Promoció del Valencià, i la Coordinadora de l’Alcoià i 

el Comtat pel Valencià, han tornat a signar un nou conveni 

en l’annex del qual s’expliciten els projectes i les activitats 

que s’han dut i es duran a terme en aquest atípic any 2020, 

marcat per una pandèmia que també ha afectat les accions 

de potenciació d’activitats en valencià.

No obstant això, durant el confinament que va tindre 

lloc després de la declaració de l’estat d’alarma, encara 

es va poder coordinar i gestionar el rodatge de dos vídeos 

a Cocentaina dins de la sèrie titulada «Parapandèmics», a 

càrrec de l’empresa d’animació sociocultural Sir Agència, 

activitat que estava prevista dins del conveni que ara s’ha 

signat.

Així mateix, i encara que malauradament les Trobades a 

la nostra comarca es van haver d’ajornar, es va col·laborar 

en el Premi Sambori, el qual sí que s’ha pogut dur a terme 

i hi ha hagut un bon grapat de guanyadors i guanyadores 

de Cocentaina en tots els nivells.

El regidor de Promoció Lingüística, Iván Jover, ha declarat 

que: «seguim treballant en diferents àmbits, perquè 

Cocentaina és un poble que estima la nostra llengua i 

l’obligació de l’administració és enriquir-la i normalitzar-la». 

Així mateix, ha donat a conèixer algunes de les activitats que 

es tenen previst portar a terme d’ací a final d’any, com és, 

per exemple, la lectura col·lectiva del Tirant, espectacles 

d’animació per als més menuts i, per descomptat, l’Home 

de les Orelles, que es celebrarà de nou l’últim dia de l’any, 

però que tindrà alguna novetat a causa de l’especial situació 

sanitària d’aquest any 2020.
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La Consellera d’Agricultura acudix a Cocentaina per parlar 
de les EDAR i l’alcaldessa li trasllada la problemàtica de 
la benzinera
NP Ajuntmanet de Cocentaina

L
a Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural i 

Transició Ecològica, Mireia Mollà, i el gerent de l’EPSAR, 

Augusto Montamarta, visitaven ahir Cocentaina 

per reunir-se, com ja va fer a finals de juliol, amb els 

representants de l’EDAR dels Algars, la mancomunitat 

Font de la Pedra i la cooperativa d’usuaris: alcaldes de 

Cocentaina, l’Alqueria i Muro, regidor d’Alcoi, regidora de 

Medi Ambient de Cocentaina, president d’ATEVAL i alguns 

representants empresarials de la zona.

En la reunió del 27 de juliol els implicats van transmetre 

la seua preocupació per la renovació del conveni amb 

l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la 

Comunitat Valenciana (EPSAR) i el nou preu de l’aigua 

reciclada, una qüestió que Mollà va quedar que estudiaria 

per donar resposta. Per aquest motiu tenia lloc aquesta 

reunió on la Consellera anunciava que el conveni actual 

anava a prorrogra-se 4 anys més i que mentrestant totes 

les parts treballarien en la confecció d’un nou acord que 

fóra just per a totes.

Avui dimarts tindran lloc les comissions on es prorrogaran 

els respectius convenis que caducaven en octubre d’aquest 

any.

La notícia ha tingut una molt bona acollida entre els 

representants i l’alcaldessa de Cocentaina li deia a la 

Consellera que «agraïm enormement la sensibilitat i la 

serietat amb què ha treballat aquest tema i la solució oferida, 

ara s’obri un temps de 4 anys que serà molt important per 

definir el nou conveni que volem establir, un conveni que 

siga just i que afavorisca al màxim la sostenibilitat».

Durant la reunió, Mireia Estepa, preguntava també per 

l’estat de la licitació de la 2a fase de l’ús terciari de l’EDAR 

dels Algars, fet que possibilitarà la utilització d’aigua 

reciclada a les indústries i al poble. El gerent ha explicat que 

esperen tindre l’obra adjudicada per a finals de desembre 

de 2020 i que el seu període d’execució serà d’un any 

aproximadament.

Altrament, l’alcaldessa i la regidora d’Urbanisme, han 

aprofitat l’ocasió per demanar-li que treballen per un canvi 

de la legislació d’hidrocarburs i li han exposat la problemàtica 

de la nova benzinera que vol instal·lar-se en Cocentaina. 

En resposta, Mireia Mollà s’ha compromés en estudiar la 

qüestió, ja que al Congrés dels Diputats està a punt d’arribar 

una modificació d’alguns punts d’aquesta llei.

La festa dels Nanos de Cocentaina opta a ser d’Interés 
Turístic Local
NP Ajuntmanet de Cocentaina

C
ompletats els tràmits de la sol·licitud per a la 

declaració, s’espera que aquesta siga atorgada per la 

Conselleria de Turisme en els pròxims mesos.

La Festa dels Nanos, tradició d’origen remot que es 

celebra exclusivament a Cocentaina i la qual ha estat 

mantinguda majoritàriament pel veïnat del barri del Raval 

de Cocentaina, opta a ser declarada com a Festa d’Interés 

Turístic Local de la Comunitat Valenciana després de la 

declaració presentada pel grup PSPV-PSOE al plenari 

del passat dia 24 de setembre. L’aprovació pel ple era 

necessària per a completar l’expedient que serà valorat per 

part de la Conselleria de Turisme per tal d’aconseguir aquest 

reconeixement en els pròxims mesos.

Després d’aconseguir fa uns mesos aquest mateix 

reconeixement per a les Festes de la Mare de Déu, els 

departaments de Cultura i Turisme de l’Ajuntament de 

Cocentaina han treballat de forma conjunta per tal de 

recollir tota la documentació necessària que justifique 

aquesta declaració. En aquest sentit, s’ha fet una important 

recopilació d'articles i retalls de premsa, des de 1985 fins hui 

dia, recopilats a la Biblioteca Municipal, i que il·lustren molt 

bé el significat de la festa i ajuden a justificar la candidatura 

dels Nanos, posant en relleu la seua originalitat, l’antiguitat 

i la repercussió mediàtica.

El regidor de Turisme, Iván Jover, ha destacat la importància 

d’aconseguir aquesta declaració: «les regidories de 

Tradicions, Cultura i Turisme estem treballant conjuntament 

per a aconseguir diferents declaracions d’interés turístic 

per a les nostres festes i tradicions amb l’objectiu clar 

de potenciar la promoció de les nostres festivitats locals 

com a reclam turístic, ja que aquestes tenen una especial 

singularitat i pensem que cal protegir-les, potenciar-les i 

donar-les a conéixer més enllà de l’àmbit estrictament local».
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El repte del reciclatge aparca a Cocentaina

D
urant el matí  del dijous 8 d’octubre, la furgoneta i 

la carpa del repte d'Ecoembes han visitat la nostra 

localitat. Aquesta iniciativa posada en marxa per 

Ecoembes, el consorci Terra i la conselleria d'Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica, està enfocada a conscienciar a la població per 

a poder incrementar els resultats de reciclatge d'envasos ( 

briks, llandes, etc) en el contenidor groc i conscienciar a la 

ciutadania de la importància de la cura del medi ambient.

La població de Cocentaina ha pogut participar en les 

diferents activitats lúdiques i educatives incloses en el «repte 

del reciclatge» , en l'espai destinat en els voltants del Mercat 

Municipal, més concretament al Carrer sant Francesc. Allí 

l'equip d’animació i formació, ha interactuat amb els vianants 

proposant jocs, regals i consells per a reciclar millor.

A més alumnes de 4t d'ESO de l'IES Pare Arques han pogut 

gaudir de xarrades  lúdic-formatives sobre la importància de 

realitzar correctament el reciclatge.

Les Regidores de Neteja Viària i RSU de Cocentaina, 

Paqui Ruiz i la de Medi Ambient Eugenia Miguel, han sigut 

les encarregades de rebre a l'equip del repte.

Paqui Ruiz ens recorda que el pròxim dia 22 tornarà a 

visitar-nos aquest repte, així com que es tracta de reciclar 

NP Ajuntmanet de Cocentaina

correctament, no d'augmentar el consum de productes 

envasats, si no de depositar-los correctament en el contenidor 

que correspon a cada residu. És una competició contra el 

nostre propi municipi, en la qual  en cas d'aconseguir els 

objectius que s'especifiquen el les bases, podríem beneficiar 

a la Associació ASPROMIN.

Aprofita per a agrair a la població l'acolliment i la  

participació que ha sigut major de l'esperat, sempre 

observant les mesures sanitàries.

Ràdio Cocentaina i la revista 
Cocentaina. El Comtat els desitgen 
una Bona Fira, recordant-los que 
som els mitjans oficials de la 
Fira i que a les nostres ones i 
pàgines trobaran tota la informació 
necessària per a gaudir d’aquest 
mes de novembre.

Som Fira!!
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Alicante Interior muestra su hoja de ruta basada en el 
touring, el oleoturismo y las rutas a caballo
NP Asociación Turismo Alicante Interior

L
a Asociación Turismo Alicante Interior ha hecho públicos 

los proyectos que van a seguir durante los próximos 

meses. El Touring Alicante Interior, el Oleoturismo y 

las rutas a caballo algunos de los ejes sobre los que han 

basado su oferta turística. Para ello, han presentado vídeos 

y material gráfico que los asistentes al Hostal Savoy han 

podido contemplar durante la explicación de las líneas de 

trabajo de la entidad.

Tras agradecer la presencia en el acto del presidente de 

la Diputación, Carlos Mazón, así como los alcaldes de Alcoy, 

Cocentaina e Ibi y concejales de Turismo de poblaciones 

de L’Alcoià i El Comtat, la presidenta de Turismo Alicante 

Interior, Indira Amaya de Ameglio ha recordado que “el 

turismo es una fuente de riqueza, es una industria que 

aporta al estado un buen porcentaje del PIB nacional, pero 

también es una fábrica, la más importante, la fábrica de la 

felicidad, de la alegría, del ocio”. 

Amaya de Ameglio ha explicado que frente a la 

dificultad que supone la pandemia de la Covid-19, “la 

mayor que jamás hubiéramos imaginado”, el sector 

intenta tomar consciencia de la gran oportunidad que 

representará “reinventarnos, digitalizarnos, emprender 

nuevas ideas, buscar nuevos proyectos, ser buenos 

anfitriones, hospitalarios y profesionales”.

De esta forma, la presidenta de la asociación Turismo 

Alicante Interior ha detallado los tres proyectos iniciados en 

este curso, que se adaptan perfectamente a las necesidades 

de la nueva etapa social en la que nos encontramos. Vídeos 

y material gráfico en los que se recogen las empresas 

que pueden ofrecer una cata o una ruta relacionada con 

el oleoturismo; promoción de paseos y rutas a caballo 

que ofrecen la posibilidad de estar en contacto con la 

naturaleza en gran seguridad sanitaria y la presentación de 

la catalogación de cuatro rutas motociclistas, cuatro rutas de 

touring que buscan atraer hasta la zona al viajero amante del 

motor que busca conocer nuevos lugares con pocas prisas, 

con muchas pausas.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, 

se ha comprometido en el acto a “apoyar, promocionar, 

incentivar y reconocer que hay sector, que hay ganas de salir 

adelante”. Mazón además, ha insistido en las posibilidades 

que supone el turismo que permite conocer la provincia 

a sus propios habitantes. “Se abre una ventana muy 

importante, que es una promoción para volver a conocer 

nuestra provincia, nuestra naturaleza, nuestra gastronomía, 

nuestros vinos, nuestros aceites, con la calidad con la que 

estamos trabajando”, ha detallado el presidente del gobierno 

provincial. 

Respecto a los empresarios del sector, ha afirmado sentir 

“orgullo del sector privado que con iniciativa se adapta a 

la necesidad” y ha puesto en valor la iniciativa de Touring 

Alicante Interior, sobre la que ha significado que “estamos 

incentivando un clásico, nuestra pasión por el motor”. Por 

último, ha animado al turista venir a la provincia porque “los 

proyectos son solventes, son sólidos y permiten que venga 

más gente, estamos preparados, también desde el punto 

de vista de la seguridad”.
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L’Ajuntament de Cocentaina aprova les bases per a 
rehabilitació de cobertes  i façanes
NP Ajuntmanet de Cocentaina

L
a Junta de Govern local del Consistori Contestà va 

aprovar dues convocatòries d’ajudes per la rehabilitació 

de cobertes i façanes i tancaments per a 2020.  

L'objectiu d'aquestes ajudes és la regeneració, rehabilitació 

i conservació del nucli antic de Cocentaina, en aquelles 

àrees on hi ha un major deteriorament, ja que són uns 

elements fonamentals per garantir la seguretat estructural 

dels edificis.Aquestes ajudes venen duent-se a terme des de 

2012 i ampliant-se l'àmbit d'actuació des de 2013 als barris, 

pedanies i la resta del nucli urbà de Cocentaina, sempre que 

les edificacions tinguen una antiguitat d'almenys 40 anys.

Les obres a realitzar que s’emmarquen en aquest tipus 

d’ajudes són:  

elements de forjats i cobriment.

Tant la Regidora d'obres i serveis Mariona Carbonell com la 

Regidora d'Urbanisme Eugenia Miguel, es mostren satisfetes 

per poder dur endavant, un any més, aquest tipus d'ajudes 

tan necessàries per a incentivar la regeneració del nucli 

antic de Cocentaina, en aquelles àrees on hi ha un major 

deteriorament i col·laborar directament amb els propietaris 

amb la rehabilitació d’una de les zones de major atractiu 

del municipi. 

Ayelén Semepre i Jorge Verdú, nous regidors a l’Ajuntament 
de Cocentaina
Redacció

E
l passat 22 d’octubre, en el plenari corresponent al mes 

d’octubre, es van presentar als dos nous regidors que 

formaran part de la Corporació municipal, tots dos van 

prendre possessió del seu càrrec en dit plenari. 

Substituint a Paula Figuerola, del Col·lectiu 03820- 

Compromís, entra a formar part de l’Ajuntament com a 

regidora, Ayelén Sempere Delgado i per part de Juanjo 

Moncunill, portaveu de Ciutadans, entra a formar part de 

l’equip municipal Jorge Verdú Catalá, sent Míriam Rodrigo 

la que agafa el testimoni de ser la portaveu de la formació 

política. 
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Serveis Públics com a sinònim de garantia
Eli Aleix. Portaveu Unides Podem-Esquerra Unida

U
nides Podem-Esquerra Unida sempre ha apostat per 

la municipalització del servei de la neteja viària i de la 

recollida de la brossa. Els ajuntaments estan obligats 

a prestar el servei i ho poden fer de dues maneres: gestió 

privada o gestió pública.

En aquests moments, on la pandèmia ens ha demostrat 

que el millor sempre són els serveis públics, on al ple hem 

demanat a Conselleria que assumisca la gestió del centre de 

majors Domus VI, no entenem com la resta de partits volen 

continuar amb la gestió privada de la neteja i la recollida 

de la brossa. Un assumpte que és també de salubritat i en 

definitiva, de salut pública.

Ja hem fet un plec de condicions al llarg de més de tres 

anys, en companyia d'una empresa, que també ens ha 

costat diners, i l’hem treballat per a portar-ho endavant tots 

els partits polítics de la corporació. Aquest plec ens dóna 

les claus necessàries per al bon funcionament del servei, 

com són els camions, les barrenderes, els contenidors, el 

personal, etc.

Ja sabem el que necessitem, ja podríem municipalitzar 

el servei.

El següent pas és licitar el contracte, una empresa es 

quedara el servei. Anem a fer una gran inversió i els beneficis 

seran per a l'empresa. Comptant amb l'IVA, les despeses 

generals i el benefici  anem a pagar un 18% més que si 

tinguèrem municipalitzat el servei.

Per cada milió d'euros tendriem un estalvi de 180.000 

euros.

Quan es privatitza el servei quedem en mans de l'empresa, 

que és qui decideix com prestar el servei. Això ha quedat 

demostrat al llarg d'aquest últim contracte i el que ha passat 

aquest estiu ha sigut la gota que ha plenat el got: camions 

trencats, contenidors bruts i vells, voltants dels contenidors 

plens de ronya, carrers que no es netegen... El que ha passat 

ens ha demostrat que l'ajuntament es un mer observador i 

no té cap control en la manera d'oferir el servei. Si aquest 

servei públic haguera estat municipalitzat, no s'haguera 

produït aquest desgavell. Quan s’externalitza un servei ens 

trobem lligats de mans i depenem de les bones intencions 

de l'empresa.

En Resum:

-  La gestió directa és més econòmica, amb un estalvi 

superior als 100.000 euros.

-  Les despeses d'IVA, beneficis industrials i generals, tan 

sols són susceptibles d'atribuir-se a la gestió privada, amb 

un cost superior del 18% del total a pagar per la prestació 

del servei.

-  La gestió directa suposa una millor resposta a qualsevol 

demanda de brutícia, acumulació d'abocaments, trencament 

de camions, contenidors o falta de neteja, ja que no hi ha 

intermediaris i es comunica directament als empleats, que 

de manera immediata solucionen el problema.

-  Els treballadors veuen garantits els seus llocs de treball 

sense que algú els puga minvar els seus drets com ocorre 

a l'empresa privada. En l'administració s'apliquen totes les 

garanties que garanteixen els seus drets.

-  L'experiència duta a terme en altres poblacions ha 

suposat una millora en la prestació dels serveis de recollida 

de residus i neteja i al mateix temps un considerable estalvi 

econòmic.

- L'única part que perd és la pròpia mercantil que fins ara 

prestava externament el servei.

Nosaltres no estem ací per a afavorir a les iniciatives 

privades, estem per a afavorir al nostre veïnat qui són els 

que paguen els impostos i ens han col·locat a l'ajuntament 

perquè administrem de la manera més eficient els seus 

tributs. L’única forma és fer-ho directament per l'Ajuntament.

El contracte serà de quatre anys més un de prorroga, tenim 

clar que en aquests moments som l'únic partit que aposta 

per municipalitzar, però no es rendim perquè sabem que 

es la millor manera de que la neteja i la recollida es presten 

com el poble de Cocentaina es mereix. 
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La insistència del Col·lectiu-Compromís fa plantejar-se a 
l’equip de govern sancionar a FCC per incompliments en 
la neteja i la brossa

NP Col·lectiu-Compromís

La coalició contestana ha denunciat de manera reiterada durant els últims anys 
els incompliments sistemàtics de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) 
en el plec de condicions de la brossa. En l’últim plenari, l’equip de govern a 
través de l’alcaldessa va respondre que dedicarà un tècnic per a preparar un 
informe sobre la prestació del servei per iniciar l’expedient sancionador.

E
l Col·lectiu-Compromís ha denunciat durant els últims 

anys els incompliments de FCC amb l’Ajuntament de 

Cocentaina en matèria de neteja viària i recollida de 

la brossa. “Paguem un Ferrari i ens donen un Fiat”, afirma 

Jordi Pla, portaveu de la coalició a l’Ajuntament, que aquest 

és el resum de la gestió de l’equip de govern amb la recollida 

de la brossa i l’empresa adjudicatària.

Pla explica que “després de molt de temps on hem estat 

denunciat incompliments de FCC, ara l’equip de govern 

obri la porta a iniciar les sancions a aquesta empresa per 

no complir el plec de condicions”. D’aquesta forma, Pla 

remarca a l’equip de govern que “benvinguts a la defensa 

dels interessos del poble de Cocentaina front als interessos 

particulars de FCC. Ja era hora. Arriba molt tard, però 

esperem que arribe fins al final”

Amb l’inici de l’expedient sancionador de l’Ajuntament 

de Cocentaina a FCC, des del Col·lectiu 03820-Compromís 

veuen que s’ha dilatat massa en el temps lició i esperen 

que arribe fins a les últimes conseqüències per defensar els interessos i els diners del poble de Cocentaina.

Col·lectiu-Compromís vol una plaça de l’Ajuntament sense 
cotxes
La coalició contestana lamenta que en plena Setmana de la Mobilitat el consistori pinte 
places d’aparcament en la Plaça la Vila on està situat l’Ajuntament de Cocentaina.
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís aposta per un model 

de poble sostenible, humà i per a les persones. En 

aquest cas, davant de la recent pintada de places 

d’aparcament en la plaça de la Vila de Cocentaina, on es 

troba l’Ajuntament, la coalició ha volgut mostrar el seu 

descontentament amb aquesta decisió. En paraules de Jordi 

Pla, portaveu a l’Ajuntament, «en lloc d’anar avant, anem 

arrere. Volem una plaça de l’Ajuntament lliure de cotxes i 

que estiga al servei de les persones».

«Mentre a Alcoi estudien la manera de pacificar el tràfic en 

el centre de la ciutat, a Cocentaina l’equip de govern pinta 

places d’aparcament en la plaça de l’Ajuntament. Nosaltres 

volem una plaça de l’Ajuntament sense cotxes. Una plaça 

de l’Ajuntament per a les persones», remarca Pla.

Des de la coalició contestana ja han plantejat vàries 

propostes durant aquesta legislatura en favor de la mobilitat 

sostenible com ampliar les voreres del poble, connectar els 

polígons industrials amb el poble a través de carrils bici o 

la incorporació de super illes.
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El Senat aprova una moció de Compromís per restablir 
les freqüències del tren Alcoi - Xàtiva
El Senat aprova una proposta de Compromís per tornar als horaris de tren 
anteriors a la COVID-19. Així com altres iniciatives per millorar el tren Alcoi-
Xàtiva. El Col·lectiu-Compromís lamenta que el partit de l’alcaldessa, el PSOE, 
haja votat en contra.
NP Col·lectiu-Compromís

L
es mesures que planteja la moció, aprovada amb els 

vots a favor de tots els grups excepte el PSOE, són 

el restabliment de la normalitat com a mínim amb el 

nombre de trens de mitja distància i regionals anterior a 

la crisi de la Covid 19 i, en la mesura de les possibilitats, 

augmentar-los per les especials circumstàncies de la crisi 

sanitària. Així com, abordar amb totes les empreses i 

institucions implicades (Renfe, Adif, Ministeri de Foment, 

ajuntaments i comunitats autònomes) la millora en la 

puntualitat a la xarxa. 

En definitiva, apostar pel tren com a mitjà de transport 

col·lectiu ecològic, segur i sostenible. Així com, instar el 

Govern de l'Estat que mantinga el projecte de pressupostos 

per 2019 que preveu una partida global per a Rodalies, per 

recuperar les inversions i prioritzar la inversió en la millora 

de les línies de proximitat per destinar recursos a personal, 

infraestructures i manteniment. 

El document aprovat insta a una reducció general en els 

preus, s'optimitzi la gestió dels torns en hores punta, amb 

gran acumulació de gent a l'estació i s'estableixi un únic 

canal centralitzat i coordinat d'informació en l'usuari.

El portaveu del Col·lectiu 03820-Compromís a l’Ajuntament 

qualifica de “bona notícia que el Senat aprove l’ampliació de 

línies del tren Alcoi-Xàtiva i que cal invertir en el nostre tren 

perquè siga competitiu i no siga una tartana. Els diferents 

governs espanyols han marginat sistemàticament el tren 

Alcoi-Xàtiva”.

Per últim, Pla lamenta que “el partit de l’alcaldessa, 

el PSOE, vote en contra de millorar el servei de tren de 

Cocentaina a Xàtiva. Cal deixar-se el carnet del partit en casa 

i treballar per millorar la vida dels contestans”.

L’Ajuntament de Cocentaina suprimeix els patrocinis 
esportius de la Fira de Tots Sants
El Col·lectiu 03820-Compromís lamenta la decisió unilateral de l’equip de 
govern. La coalició remarca que d’aquesta forma es deixa de promocionar la 
Fira de Tots Sants per l’Estat espanyol i internacionalment i abandonen als clubs 
esportius de Cocentaina.
NP Col·lectiu-Compromís

A 
escasses setmanes de les dates tradicionals on 

es celebra la Fira de Tots Sants, el Col·lectiu 

03820-Compromís s’ha mostrat públicament contrari 

a la decisió de l’equip de govern de suprimir els patrocinis 

esportius de la Fira de Tots Sants a diferents clubs del poble 

de Cocentaina.

En paraules del portaveu de la formació a l’Ajuntament, 

Jordi Pla, “és una decisió unilateral que deixa abandonats 

als clubs esportius i que deixarà de promocionar la Fira de 

Tots Sants per tot l’Estat espanyol i pel món. Una decisió 

nefasta per al poble de Cocentaina que des del Col·lectiu-

Compromís no compartim en absolut”.

D’aquesta forma, la Fira de Tots Sants que portava 

una trajectòria de suport a l’esport i de promoció de 

l’esdeveniment i de Cocentaina acaba perquè així ho ha 

decidit l’equip de govern. “La Fira és el millor aparador de 

Cocentaina. No té ningun sentit que l’equip de govern es 

carregue els patrocinis esportius de la Fira. És una forma 

de promocionar la Fira i de donar suport a clubs esportius 

i esportistes de Cocentaina”, remarca Pla.

Jordi Pla afirma que “mentre l’equip de governe es carrega 

les ajudes de Fira per a l’esport, es gasta 320.000 euros en 

sous de polítics de PSOE, PP i Ciudadanos. En lloc d’anar 

endavant, anem arrere. L’equip de govern margina la Fira 

i l’esport per garantir-se la còmoda governabilitat del poble 

amb 13 regidors alliberats i després diuen que no hi ha 

diners per a promocionar la Fira i col·laborar amb l’esport”.

Pla afirma que “aquesta decisió s’ha de revertir perquè la 

suma de la Fira i de l’esport és una història d’èxit. No podem 

deixar enrere allò que funciona”.

Cal recordar que a dia de hui, la Fira de Tots Sants forma 

part de diferents equipacions d’equips i clubs de Cocentaina. 

Així com, dóna nom a diferents equips que competeixen per 

tot l’Estat i fins i tot, fora de les fronteres de l’Estat espanyol.
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El jutjat condemna a l’Ajuntament de Cocentaina per 
vulnerar un dret fonamental als seus treballadors

J
a és la quarta vegada que un Jutjat dóna la raó al 

Sindicat FESEP, per això creiem que des del Govern 

Municipal haurien de començar a adonar-se de la seua 

mala gestió. Aquesta situació comença a preocupar-nos 

perquè aquesta està influint sobre els drets dels treballadors 

i treballadores de l'Ajuntament, i tot per l'entestament en 

les males decisions preses, i per inactivitat del regidor de 

personal i policia i de l'Alcaldessa.

El Jutjat social núm. 1 d'Alacant, en data 05-10-2020 

ha dictat una sentència favorable a la FESEP, en la seua 

demanda presentada, i dirigida pels seus serveis Jurídics, 

contra l'Ajuntament de Cocentaina per vulnerar els drets 

fonamentals dels empleats públics municipals.

Aquesta sentència, pionera a la província d'Alacant, i 

extrapolable a tots els Ajuntaments, confirma l'obligació 

de la Corporació Local a complir amb la normativa vigent 

de prevenció de riscos laborals davant la pandèmia actual 

causada pel virus Covid 19, havent de materialitzar-se 

en adopció de mesures de prevenció, lliurament d’EPIS, 

desinfecció d'instal·lacions i vehicles municipals, i el més 

important la realització de test serològics per a detecció del 

virus de la Covid 19 com bé venia sol·licitant aquest Sindicat 

des del mes de març per a tots els treballadors del Consistori.

La sentència estableix textualment que “l'Alcaldessa i 

l'Ajuntament que presideix coneixia la situació greu de risc 

existent, perquè el 12 de maig va sol·licitar la realització de 

test de manera gratuïta a l'Àrea de Salut i la no realització 

es va deure a la negativa de l'Àrea de Salut i a l'entestament 

de l'Alcaldessa sobre un tracte igualitari al de l'Ajuntament 

d'Alcoi, prevalent aqueixa exigència sobre la prevenció de 

la salut i integritat física dels seus treballadors en contacte 

amb el públic”.

En la sentència ha quedat provat que l'Ajuntament de 

Cocentaina ha posat en perill greu la salut, i integritat física 

dels empleats públics en contacte directe amb els ciutadans 

i ha lesionat el dret a la protecció a la salut i integritat física 

d'aquests, considerant per tant vulnerat el dret fonamental a 

la integritat física de l'article 15 de la Constitució Espanyola, 

a més d'anar en contra de la normativa de riscos laborals, 

aspecte que des d'aquest sindicat ens sembla alarmant.

En la publicació del mes passat els representants del 

Sindicat FESEP ens vam veure obligats a publicar la realitat 

i la veritat del succeït sobre el contagi que es va produir en 

la policia local i cap dels representants polítics ha donat 

explicacions per la mala gestió del succés, per això entenem 

que els ciutadans de Cocentaina tenen tot el dret a saber 

la veritat i que sàpien la manera d'actuar d'aquest govern 

amb els seus treballadors.

I sobretot perquè els representants sindicals van haver 

de suportar amenaces cap a ells per part d'aquest equip 

de govern, per lluitar pels drets dels treballadors, això en 

una democràcia com l'actual és difícil d'entendre, però la 

veritat és aquesta.

Els Delegats Sindicals es pregunten: de debò s'havia 

d'arribar a aquests extrems per a rebre un dret atorgat per 

llei?, qui assessora aquest equip de govern? Sobre la base de 

quins criteris es prenen aquestes decisions?, qüestions entre 

altres que desitjaríem que foren explicades a la ciutadania, 

a les seues empreu-vos i a les seues famílies.

Encara amb la mala gestió, en comptes d'escoltar les 

nostres peticions sense que hàgem d'acudir als jutjats 

perquè ens donen la raó, hui dia continuem veient el 

mateix menfotisme de l'alcaldessa i del regidor de personal 

i de policia, per això pensem que el regidor no hauria de 

continuar gestionant més el departament de personal i 

policia, per la falta de responsabilitat i interés cap a aquest 

departament, on especialment el col·lectiu de la policia local 

s'ha sentit desprotegit, aconseguint desmotivar encara més 

al departament que dirigeix.

Dins de la policia local molts dels agents intenten marxar 

a altres poblacions per la situació que s'està vivint dins de 

la plantilla. Creiem que el millor per a tots és que es deixe 

marxar en comissió de servei als Policies que necessiten 

anar-se'n i li ho han demanat, però vosté els nega aqueixa 

possibilitat.

Per això insistim que el millor seria que el regidor de 

personal i policia dimitira del seu càrrec, perquè els seus 

treballadors no creuen en la seua gestió, ni en la seua 

paraula, per això entenem que si de debò és responsable 

hauria de deixar el departament que ara gestiona i deixar 

que una altra persona es fera càrrec d'ell.

Per tot el relatat des d'aquest sindicat esperem que, davant 

la gravetat d'aquests fets, constituïsquen una comissió 

d'investigació i es concloga la mateixa amb exigència de 

responsabilitats polítiques per tot el succeït en la gestió 

dels fets.

Sindicat FESEP
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Comença la campanya de l’oliva

D
es de la Cooperativa Agrícola de Cocentaina han decidit 

avançar la campanya de l’oliva d’aquest 2020-2021 

al dijous 15 d’octubre, per a millorar la qualitat de l’oli 

que es produeix. 

Cal recordar que l’oliva ha de recollir-se en el camp en el seu 

punt òptim de maduració: És a dir, no excessivament madura 

perquè es conservi en l’oli el sabor i aroma verd i fresc.

 S’entregaran separades per varietats. 

L’oliva del sòl ha de separar-se de la de l’arbre, si es 

barreja, se li considerarà tota del sòl. No s’admetrà oliva del 

sòl que no hagi estat passada pel garbillo eliminant terra, 

pedres, etc. El mateix en el cas d’utilitzar teles permanents, 

abans de recollir les olives de l’arbre cal recollir les que ja 

hi ha a les mantes i separar-les. 

Les olives han de ser transportades diàriament a l’almàssera 

per a la seva molturació, per tal d’evitar fermentacions. De 

cap manera han d’emmagatzemar un cop recollides per 

portar-les al dia següent ja que la fermentació és molt alta. 

Assenyalar també que el socis inscrits en Agrocomtat 

SPG, grup que cultiva sota els principis de l'Agroecologia, 

recollits en la Normativa del SPG, indicaran al pesador 

aquesta qualitat del seu oliva i aquesta serà separada com 

una altra varietat, per ser molturada i envasada per separat.

Als socis que ho desitgin se’ls podrà molturar les seves 

pròpies olives, amb un mínim de 500 kg, prèvia inscripció 

en oficina. Es pesaran les olives, s’emetrà un tiquet i es 

dipositaran en un contenidor al seu nom. El soci presentarà 

el tiquet a l’oficina i liquidarà les despeses de mòlta, passant 

a recollir al dia següent l’oli a l’almàssera.

La retirada d’oli, serà a partir del 14 de gener fins al 29 

de febrer, dimarts i dijous de 10-13h i 15-19h i dissabtes 

de 9-12h. El tiquet de retirada s’obté a l’oficina de dilluns a 

divendres de 8-14h i 16-18h.

Els socis que ho desitgin poden cobrar al comptat els 

albarans d’oliva dels quals no hagin de retirar oli per al seu 

consum, des del dia següent fins a un màxim de 5 dies 

hàbils. Els que no optin per aquesta opció se’ls liquidarà 

com és habitual. 

L’horari de l’almàssera serà: de dilluns a divendres de 

10h a 19h; i dissabtes, diumenges i festius de 13h a 19h.

Sempre assegurant les mesures de seguretat per la 

covid’19.

Associació de jubilats i pensionistes de Cocentaina
Joan Jover i Domínguez

A
questa entitat de persones majors a causa de la maleïda 

pandèmia i en conseqüència el tancament del Centre 

Social, no ha pogut desenvolupar les seues activitats 

quotidianes que organitza aquesta entitat tal com hagueren 

desitjat tots els seus afiliats, i al capdavant la seua nova Junta 

Directiva, que dit siga de pas, no ha pogut estrenar-se amb 

la tasca d’organitzar els actes i activitats previstes de la dita 

entitat, totes elles avortades per la Covid-19. 

El Centre Social de nou ha obert les seues portes, «entre 

cometes», això sí, amb unes restriccions d’accés molt 

estrictes, guardant sempre les normes i protocols marcades 

per les autoritats locals i sanitàries, que són les que ens 

marquen les normes que cal seguir.

La Junta Directiva d’aquesta Associació, davant d’aquesta 

nova etapa, ha estat estudiant la possibilitat de començar 

de nou les activitats aparcades a causa de la mencionada 

epidèmia, això si seguint i respectant les mesures de 

seguretat marcades per la legislació vigent, com també el 

protocol d’actuació d’aquests serveis socials.

Davant d’aquesta situació, la Junta va consultar l’opinió de 

les usuàries i usuaris, tant del taller de gimnàstica com de la 

rondalla i la coral, així com la dels seus mestres, transmetent-

los que totes aquestes activitats es podien realitzar seguint 

els protocols marcats, amb grups molt reduïts; tots ells 

van mostrar la seua preocupació envoltada per les actuals 

circumstàncies que de sobra tots coneixem i, perquè no 

dir-ho, la por i el respecte que ens causa aquest maleït virus.

Per la qual cosa i amb molt de pesar de tots, de nou 

queden aparcades totes aquestes activitats, les quals, totes, 

ens feien passar una estona agradable i divertida. Esperem 

que l’any que ve aquestes circumstàncies canvien i les 

notícies siguen més positives, i de nou tots puguem gaudir 

de les nostres més que saludables activitats.

Partint d’aquests condicionants tan atípics que ens afecten 

a tots, la Junta Directiva de l’Associació, es posa a disposició 

de tots els seus afiliats, per la qual cosa cada dijous de 5 a 

7 de la vesprada l’oficina de l’Associació estarà oberta per a 

qualsevol consulta o dubte dels seus socis; igualment, i dins 

de les nostres possibilitats, per a informar-los dels canvis 

que es puguen anar produint al voltant d’aquesta pandèmia.

Des d’aquesta finestra que ens facilita la revista el Comtat, 

una cordial salutació de la Junta Directiva, encapçalada per 

Milagro Carbonell Pérez.
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Manuela Pérez Serrano 100 anys i a seguir sumant

E
l mes d’octubre ha servit també per a festejar dos 

aniversaris centenaris.

El dia 16, Manuela Pérez Serrano, veïna de 

Cocentaina complia 100 anys. Natural de Fuente Nueva-

Orce (Granada), va nàixer en 1920. Dona treballadora i 

lluitadora, la senyo Manuela es caracteritza per ser una 

dona molt forta i valenta, curtida en una vida dura, ja que va 

perdre dues filles en menys de dos anys. L’angoixa d’haver 

de soterrar dues ànimes, la “compensa” l’alegria dels altres 

tres fills que té: José María, Pepe i MªJesús, fills que li han 

donat una llarga família amb set nets: Javi, José Antonio, 

Lordes, Fàtima, Santi, Alicia i Maria i a més, és besàvia de 

set xiquets i una que està en camí: Leire, Adrián, Gemma, 

Aitana, Izan, Eric i Javier.

La senyo Manuela ha sigut una dona de camp, treballava 

la terra i quan al seu poble es van quedar sense feina van 

emigrar cap a Cocentaina, poble que l’han fet seu i lloc 

escollit per donar continuïtat a la seua llar. El seu home 

Francisco i ella han viscut sempre per els seus fills, per a la 

seua família a la qual han sabut transmetre els valors que 

els caracteritzen: senzillesa, bondat i humilitat.

Quan es va quedar viuda, la senyo Manuela es va dedicar 

en cos i ànima a ajudar als seus fills i tindre cura dels seus 

nets, deixant-se ella l’última per a tot: “primer els de casa i 

després jo”. Als seus 100 anys, ha viscut una guerra, sap 

el que és passar fam i veure morir a gent, però amb tot, 

Manuela assenyala que aquesta pandèmia és molt pitjor 

perquè “encara que tenim menjar, és molt trist no poder 

veure ni abraçar i besar als teus”. Molt afectuosa, carinyosa 

i amable, la senyo Manuela volia arribar als cent anys per 

poder-ho celebrar, paradoxes de la vida, el dia que ella 

complia els 100, la seua consogra de 98 anys faltava i a 

causa de la Covid 19, la Corporació municipal tampoc va 

poder anar a visitar-la, enviant-li això sí, un ram de roses.

Tal volta no ho va poder celebrar com haguera volgut, però 

el que sí que està clar, és que va poder bufar la tarta, de 

manera íntima, amb els seus, els de casa, amb aquells que 

tant l’estimem i valoren, i qui sap, esperem que l’any que ve, 

als 101, ho puga celebrar amb les portes obertes. Des d’ací, 

des d’aquestes pàgines de la revista Cocentaina el Comtat 

i en veu del tot el poble, li cantem ben fort el “cumpleaños 

feliz” per aquests 100 anys de vida!!!

Redacció

Dies després, el 24 d’octubre, la senyo Rafaela Richart, no 

sols festejava el dia del seu sant, sinó que a més, complia 

105 anys!! De segur que és la dona més major del poble, 

105 anys de vida: pandèmia, guerres, canvi de monedes...i 

de nou una altra pandèmia!! La senyo Rafaela ha hagut de 

patir molt en aquesta vida i veure moltes coses, ella és la 

història més viva de Cocentaina!! Enguany no ho ha pogut 

celebrar com a ella li agrada, amb un dinar amb tota la seua 

família: fils, nets, besnets, nebots... enguany s’ha quedat a 

casa, amb tot, això no ha impedit que també puga bufar els 

ciris. També des d’aquestes pàgines la felicitem amb molta 

estima i li cantem, el feliç aniversari.

Felicitats a les dues centenàries de Cocentaina!!
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Shutapp.es, la web que connecta i digitalitza el sector 
musical creada al Campus d’Alcoi de la UPV
Pretén donar suport al sector de les festes populars, com a Falles, Fogueres, i 
Moros i Cristians, en un període tan complicat després de la Covid-19 
L’origen de shutapp.es és dels contestans Pau i Jordi Anduix
Rubén Lledó

Premsa Campus d’Alcoy de la UPV

L
a plataforma web shutapp.es pretén connectar a tot el 

sector musical, des d'agrupacions musicals, bandes de 

música o cantants, fins a dj's, estudis d'enregistrament 

o tècnics de so. L'objectiu és unir oferta i demanda en un 

sector que actualment està poc digitalitzat. La idea va sorgir 

del Treball Final de Grau (TFG) "Proposta i desenvolupament 

d'un model de negoci d'intermediació de contractes 

musicals on-line" del contestà Pau Anduix, estudiant del 

Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) del 

Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València 

(UPV).  També forma part d'aquest projecte, Jorge Anduix, 

el germà de Pau, que ha estudiat el Grau en Enginyeria 

Informàtica i el MBA al campus alcoià.

A més de connectar al sector musical perquè es 

produïsquen sinergies, els germans Anduix reconeixen 

que el projecte naix amb la idea de digitalitzar un sector 

com és el musical. Pau Anduix també ha estudiat en el 

Conservatori de Música 'Juan Cantó' d'Alcoi i indica que 

"moltes vegades sorgeixen esdeveniments o concerts en 

els quals es necessita contractar un músic, una banda, 

equip tècnic, agrupació musical... Tot aquest sector està 

poc digitalitzat i shutapp.es vol crear un punt de connexió. 

El que fem és mostrar les habilitats dels músics amb vídeos, 

fotografies o currículums, i li donem aqueix plus de visibilitat 

perquè siguen contractats". La idea inicial va ser presentada 

en el Fòrum d'Ocupació i Emprenedoria del Campus d'Alcoi 

de la UPV.

Shutapp.es és totalment gratuïta i també pretén ajudar 

a la gran quantitat de bandes de música i agrupacions 

musicals de la Comunitat Valenciana. Segons la Federació 

de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), 

en el territori valencià s'agrupen  557 societats musicals i les 

seues escoles de música (el 50% d'Espanya) amb 40.000 

músics, 60.000 alumnes i més de 200.000 socis.  

També pretén donar suport al sector de les festes populars, 

com a Falles, Fogueres, Moros i Cristians, en un període tan 

complicat per a ells després de la Covid-19. Aquest projecte 

va sorgir molt abans de la pandèmia, però segons Jorge 

Anduix "amb aquesta situació s'han adonat que hi ha sectors 

que estan pendent de digitalitzar-se com és el musical. La 

situació actual ha posat de manifest aquesta necessitat". 

Jorge Anduix i Pau Anduix volen agrair l'esforç de 

Inprofit, l'agència de màrqueting i transformació digital 

que els ha ajudat a plasmar la idea en una cosa tangible. 

Actualment, Shutapp.es  està en l'etapa de cerca d'inversors 

i col·laboradors.
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Francisco Valor Llorens, nou director titular de La Primitiva

E
l dissabte 17 d’octubre, es feia públic a través de les 

xarxes socials de la grata notícia musical on el contestà 

Francisco Valor, era elegit com a nou director titular de 

la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi.

Tres eren els directors que optaven a dit càrrec i el 10 

d’octubre es va fer un concert amb els tres: Eduard Terol i 

Botella, Francisco Valor Llorens i Enrique Montesinos Parra, 

per tal que els socis músics, designaren al nou titular de l’entitat 

musical alcoiana. El concert estava inclòs en la programació 

Música de Tardor, organitzat per l’Ajuntament d’Alcoi.

El procés de selecció es va iniciar el passat mes de febrer, 

arribant al seu final, com els déiem, el dissabte 17 d’octubre. 

El contestà Francisco Valor Llorens ha estat designat nou 

director titular de la Corporació Musical Primitiva.

Formant part d’un dels punts de l’ordre del dia, ha 

estat triat pels socis músics en actiu en el transcurs de 

l’Assemblea General Extraordinària en un fet que no té 

precedents en la història de la banda.

Recordem que la trajectòria de Francisco Valor dintre 

del panorama musical és molt llarga: a banda de ser el 

compositor punter de la música festera, Francisco té dues 

monografies enregistrades i un Euterpe de la música. 

Sotsdirector de la seua benvolguda banda: la Unió Musical 

Contestana, en l’actualitat és director titular de la colla de 

dolçaines i tabals Mal Passet, de la colla Degollà d’Alcoi, i 

director de la banda Instructiva d’Alfarrasí.

Ha estat de director convidat en infinitats de pobles i a 

Redacció

més, ha sigut la persona designada en dirigir l’himne de 

festes de diferents poblacions, posant de manifest, l’art, 

nivell i qualitat que Francisco li ha donat a la música festera.

Humil i senzill, Francisco Valor pertany a l’Associació 

d’amics de la música de moros i cristians i manté una estreta 

col·laboració amb grans directors de tota la Comunitat. 

Segueix ampliant els seus estudis musicals perquè un 

músic mai para d’aprendre. Destacar també que és el 

director tècnic del certamen de Música Festera Vila de 

Cocentaina, esdeveniment bianual que en 2021 celebrarà 

la segona edició. El seu palmarés està replet de premis i 

reconeixements.

Sens dubte, un gran pas per a un gran mentre contestà. 

Enhorabona!!
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Presentada la segona edició del Certamen de Música 
Festera Vila de Cocentaina
Redacció

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina ha presentat la segona edició del Certamen 

d’Interpretació de Música Festera, un esdeveniment 

que s’ha previst per a l’1 de maig de l’any que 2021 al 

Centre Cultural El Teular. Des de l’organització expliquen 

que les bandes que desitgen participar podran presentar les 

seues candidatures fins al pròxim 7 de desembre a través 

del correu electrònic habilitat per a l’ocasió.

Una vegada finalitzat aquest procés el jurat determinarà 

quines són les tres formacions musicals que competiran 

per un primer premi de 3.500 euros i trofeu, un segon 

guardó dotat de 2.000 euros i un tercer premi valorat en 

1.000 euros.  El jurat estarà format per tres personalitats del 

mon de la música, elegits per l’equip musical de la Junta 

de Festes, amb veu i vot. Valoraran l’afinació, la sonoritat, 

la interpretació i tècnica. La seua decisió serà inapel·lable.

En aquesta ocasió es preveu que les formacions musicals 

que concórreguen al Certamen interpreten un pasdoble 

no puntuable d’autor contestà, una marxa cristiana de 

lliure elecció i una marxa mora del compositor local Josep 

Vicent Egea Insa que serà la peça obligada d’aquesta edició 

“vam presentar aquest Certamen en plena segona onada 

de la crisi sanitària del Coronavirus i amb l’esperança de 

poder realitzar-lo amb normalitat en la data indicada.  Si 

la pandèmia els obligara a aplicar canvis, estudiarien totes 

les opcions i formats amb les bandes participants perquè 

el certamen pogués celebrar sota totes les mesures de 

seguretat“, explicava aquest el director tècnic d’aquesta cita 

musical; el compositor contestà Francisco Valor.

Per la seua banda el president de la Junta de Festes, 

Francisco Masanet, assenyalava que el Certamen 

d’Interpretació de Música Festera s’ha consolidat en la 

programació cultural de la Vila Comtal després de l’èxit 

que va tenir la primera edició el 2019 “confiem en el 

fet que tot isca segons el previst i ara, més que mai, els 

músics necessiten tot el suport dels festers i les festeres“, 

ha postil·lat. 

Finalment l’alcaldessa i el regidor de Festes van felicitar la 

Junta de Festes i a l’organització per la preparació d’aquest 

II Certamen d’Interpretació de Música Festera “estem 

aquí al vostre costat en tot el que necessiteu per seguir 

consolidant a Cocentaina com un referent en l’àmbit de 

la música festera“, van manifestar Mireia Estepa i Octavio 

Cerdà; respectivament.

Tota la informació sobre el Certamen i les bases de la 

mateixa es poden consultar al web de la Junta de Festes: 

www.jfcocentaina.com.

 Un últim apunt, el cartell d’aquest segon certamen és obra 

de Felo Domínguez.
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Restauració de tres documents pertanyents a l’Església 
del Salvador i del Monestir de la Mare de Déu
Redacció

L
'any passat es va donar a conéixer l'existència d'un 

pergamí trobat en el monestir de la Mare de Déu molt 

important ja que es tracta de la llicència que el Nunci de 

la seua Santedat, en nom del papa Innocenci X, atorgava al 

comte de Cocentaina per a fundar un convent a Cocentaina. 

El pergamí estava en bastant bon estat de conservació no 

obstant això necessitava d'una restauració que ho preservara 

en millors condicions. D'altra banda l'església del Salvador té 

entre el seu patrimoni cultural dos documents, un pergamí i 

un altre en paper, que encara que els assumptes que tracten 

són més ordinaris, són importantíssims ja que Cocentaina 

no posseeix massa documents d'aquest tipus. Aprofitant 

que l'Arquebisbat de València compta amb un servei de 

restauració d'arxius parroquials se'ls van manar els tres 

documents per a la seua restauració.

La restauració ha permés preservar en condicions aquests 

tres documents, dos pergamins i una en paper, a més, 

se'ls ha dotat a cadascun d'una caixa especial per a la 

seua conservació, fetes a mesura que els permetran una 

major durabilitat en el temps i que es preserven en millors 

condicions.

Els documents són:

- Llicència del Rei Felip III sobre l'església del Salvador 

de 1617(pergamí)

- Llicència del rei Felip V sobre l'església del Salvador de 

1701(en paper)

  ( Aquests dos són privilegis d'amortització de 2.000 lliures 

a favor de l'església del Salvador)

- Llicència per a fundar el convent de Ntra. Senyora del 

Miracle de 1653 (pergamí)

L'acte de presentació de la restauració d'aquests 

pergamins, es va dur a terme el dijous 15 d'octubre en 

el Monestir de la Verge. La xarrada va estar a càrrec 

de Sandra Brisa Torres,Restauradora de documents 

històrics del Servei Diocesà d'Arxius Parroquials Graduada 

en Conservació i Restauració de Béns Culturals en 

l'Universitat Politècnica de València. Màster en Patrimoni 

Cultural.

Setmana d’exaltació del mig any de la Mare de Déu
Redacció

A 
pesar de la situació que ens toca viure, la Pia Unió 

Verge del Miracle va organitzar la Setmana d’Exaltació 

del Mig any de la Mare de Déu, si bé, adaptant-la a 

aquest 2020.

La Setmana d’Exaltació de la Mare de Déu del Miracle 

va incloure una Vigília d’Oració dijous 15 d’octubre, una 

Eucaristia amb els matrimonis que celebren els 19 anys 

de casats a l’endemà i una missa solemne el dilluns 19 a 

les 19:30h que va incloure la presentació dels nounats a 

la Mareta i l’entrega de premis del V Concurs de Fotografia 

Mare de Déu del Miracle. Totes aquestes celebracions es 

van al Monestir de les Clarisses.

Els guanyadors del V Concurs de Fotografia Mare de Déu 

del Miracle van ser: 1r Premi: Bea Cortell Soler; 2n Premi: 

Marcos Monar Miralles i 3r Premi: Mateo Soler Gironés. 
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PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

Cocentaina celebra la clausura de l’Any Sant pel V 
Centenari del Prodigi de les Llàgrimes
Redacció. Fotos: Tresemes. Marcos Monar

C
ocentaina, va celebrar el dissabte 17 d'octubre la 

clausura de l'Any Sant concedit per la Santa Seu amb 

motiu del V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes de 

la Mare de Déu del Miracle.

La missa de clausura va tindre lloc el dissabte a la 

vesprada, a l'aire lliure i amb aforament limitat, en el Pati 

d´Armes del Palau Comtal. L’Eucarsitia va comptar, a més, 

amb la participació del Cor de Cambra Discantus i va poder 

ser seguida a través de Ràdio Cocentaina, Tele Cocentaina 

(canal youtube Facebook) i per Tva.

Així mateix, la icona de la Verge del Miracle va ser 

traslladada des del monestir regit per les clarisses, on es 

venera en l'altar de l'església, fins a la porta de la capella 

de Sant Antoni del Palau Comtal, lloc on fa 500 anys es va 

produir el Miracle dels 27 llàgrimes de sang.

Igualment, la missa de clausura de l'Any Sant ha coincidit 

amb la celebració de la Setmana de l'Exaltació del mig any 

de la Mare de Déu.

La clausura de l'Any Jubilar “estava prevista per a el 

mes de maig passat però, a causa de la pandèmia i l'estat 

d'alarma, totes les celebracions es van paralitzar i es va 

sol·licitar a la Santa Seu la prolongació de l'Any Sant, que 

va ser concedida posteriorment”.

Amb aquest acte, Cocentaina ha clausurat un Any Jubilar 

“atípic, ja que a causa de la pandèmia, moltes activitats 

s'han vist suspeses, així com les peregrinacions i les pròpies 

festes patronals”.

L'Any Jubilar va ser concedit per la Santa Seu, a petició del 

cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, amb 

motiu de la commemoració, enguany, del cinqué centenari 

del Prodigi de les Llàgrimes.

Recordem que, “el 19 d'abril de 1520, la icona bizantina 

de la Verge Immaculada que presidia la capella de sant 

Antoni Abat, en el Palau Comtal, va plorar 27 llàgrimes 

de sang mentre el sacerdot Mossén Onofre celebrava 

l'Eucaristia”. Actualment el Saló d'Ambaixadors del palau 

s’exhibeix el protocol notarial, signat per don Joan Luis de 

Alzamora en 1520, en el qual va quedar constància del 

Miracle de la Mareta.





MEDI ambient64 Revista El Comtat novembre 2020

Regidoria de Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL/Medi Ambient

Una tardor plena de gestos, per que tota acció 
compta per menuda que siga

VOLUNTARIAT AMBIENTAL

S'ha realitzat una labor important de neteja d'un tram de 

la Via Verda, on els voluntaris han pogut recollir residus de 

diversa índole i gran volum, també es fa una anomenada 

al veïnat perquè utilitzen l'ecoparc i es puga reciclar tots 

els residus. Així mateix a les empreses que facen un 

tractament dels residus i no els tiren al riu o contenidors de 

fem domestica. No hi ha planeta B i aquesta a la nostra mà 

conservar el nostre entorn.

EXPEDICIÓ CIENTÍFICA PEL RIU SERPIS

El principal objectiu del projecte és l'estudi de la qualitat 

ambiental de l’ecosistema aquàtic al llarg del riu Serpis, des 

de la capçalera a Alcoi fins la desembocadura a Gandia. 

L'avaluació de la qualitat de les aigües es determinarà 

a partir de l'estudi integral dels principals paràmetres 

fisicoquímics (pH, temperatura, conductivitat, potencial 

redox, oxigen dissolt, nutrients, fosfats, nitrats, amoni, 

DBO, DQO), indicadors microbiològics i la identificació dels 

macroinvertebrats aquàtics com a bioindicadors.

L’IES Pare Vitòria coordina el projecte com a Observatori de 

qualitat ambiental  i conten amb la col·laboració de l’IES Pare 

Arques de Cocentaina, per tal de mostrar la gran biodiversitat 

del riu Serpis i sensibilitzar a l’alumnat de la seva fragilitat 

i la necessitat de recuperar les condicions naturals del riu 

millorant l’aprofitament social d’aquest recurs natural.

REPTE DEL RECICLATGE

El repte del reciclatge ha estat els dies 8 i 22 d´octubre 

en el mercat de Cocentaina, amb gran èxit de participación 

en les diferents activitats educatives que s´han organitzat, 

coneixent de primera mà la necessitat de reciclar de manera 

correcta, també s´han resolt els dubtes amb els diferents 

residus i contenidors.

ECOPARC MOVIL

Recordar-vos que el divendres 13 de novembre i divendres 

4  de desembre, al matí, en la Plaça Venerable Escuder 

(mercat) estarà l'Ecoparc Mòbil per a recollir els diferents 

residus.

 Animar-vos a reciclar i fer-ho molt bé

Gest de novembre: 

USA LA CALEFACCIÓ DE MANERA RESPONSABLE (Entre 17 

i 22 graus)

# crisiclimàtica: “Tota acció compta per menuda que siga”
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9 d’octubre a Cocentaina. Dia dels valencians i les valencianes
Redacció

A 
pesar de la pandèmia i de les restriccions i normes de 

seguretat a les que estem adaptant-nos com a cosa 

normal, la festa del 9 d’octubre sí que es va celebrar 

a Cocentaina.

Si bé és cert, no vam tindre la flama del Correllengua que 

uneix als centres educatius (cada escola ho va celebrar al 

seu recinte), ni tampoc vam gaudir de la pilota valenciana, 

ni de les muixerangues ni de les danses, però sí que 

vam tindre el so alegre i festiu dels nostres instruments 

tradicionals amb la colla Mal Passet i la lectura del manifest 

a càrrec de l’associació cultural Garbera Cultural El Guaret. 

L’acte institucional es va dur a terme al Pati d’Armes del 

Palau Comtal, amb tot, dies abans van haver diferents 

activitats organitzades per la regidora de tradicions perquè 

tots poguérem celebrar el dia dels valencians i valencianes.

El Guaret va llegir un manifest molt reivindicatiu, posant en 

alça i valor les nostres arrels i tot allò que tant ens identifica. 

Vicent Santamaria, amb versos de poetes i escriptors 

valencianes i valencians va introduir cada part d’aquesta 

lectura protagonitzada per dones. Al finalitzar cada bloc, 

pendons amb els colors groc i roig anaven vestint la façana 

de les arcades del Palau. En acabar la lectura, la colla de 

dolçaines i tabals Mal Passet va interpretar la Muixeranga, 

posant així el fi de festa.

Ràdio Cocentaina va oferir en directe dita lectura i ara, 

amb el consentiment de El Guaret, transcrivim el manifest 

perquè el puguen llegir i assaborir en deteniment.

Discurs institucional del Nou d’Octubre de 2020 a 
càrrec de la Garbera Cultural El Guaret

Allò que val és la consciència de no ser res si no s’és poble. 

Vicent Andrés Estellés

9 d’octubre: data en què commemorem l’inici formal d’un 

poble, el nostre poble, el poble valencià. 

Encara que al llarg de la història, i en totes les cultures, 

no hi ha hagut mai cap poble que haja nascut del no res, 

perquè de tots van heretant i convivint amb altres, i el nostre 

no ha estat una excepció.

En 1238, amb els Furs, les nostres lleis, va nàixer també 

una nova societat, la societat valenciana, que des d’aleshores 

enfilaria un camí en companyia d’una llengua, una cultura 

i una manera de conviure pròpies.

La celebració del 9 d’octubre és una bona ocasió per a 

recordar que les valencianes i els valencians tenim al nostre 

abast un patrimoni cultural que cal mantenir amb el pas del 

temps. El fet de compartir la nostra identitat cultural amb els 

altres, ens enforteix i ens permet garantir que som un poble 

amb ganes de créixer, de compartir, de crear i d’il·lusionar 

a la resta del món.

En aquest sentit, hem de sentir-nos orgullosos envers 

tot  allò que hem aconseguit i mirar el futur amb dosis 

d’optimisme. La construcció del poble valencià és una tasca 

que s’ha desenvolupat durant molts segles i que ara ens toca 

continuar a nosaltres. Hem sigut, som i serem els millors 

mitjans publicitaris de la nostra cultura. Cal ser valents i 

oferir amb orgull tot allò que tenim.

De vegades, és difícil trobar el recolzament que cerquem 

com a poble valencià per tal de difondre els nostres trets 

patrimonials. Ara bé, açò no ens ha d’aturar en la nostra 

fermesa d’ensenyar al món qui som, com som i que 

continuarem enriquint la nostra cultura any rere any. Sempre 

acollint, integrant i donant la benvinguda a tots aquells 

que entenen que la diversitat artística i lingüística és un fet 

necessari per a l’avanç de la humanitat. 
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La llengua era les paraules dels arxius i dels diccionaris, 

dels llibres vells i de la història antiga. Era l’idioma viu, la 

llengua coneguda arreu del món com a llengua catalana: el 

bell valencià dels nostres pares. L’idioma que de Salses a 

Guardamar era un, encara que moltes en foren les parles. 

Gaspar Jaén

Quan era xicoteta escoltava la meua iaia parlar de treballs 

quotidians, de feines que dones i homes de poble realitzaven 

amb normalitat a la llar, al camp o al carrer. Em parlava de 

batre a l’era, de menar el cànem, de coure el pa al forn de 

llenya després de pastar-lo al llibrell, d’omplir els cànters a 

la font de l’Aigua Dolça per tindre aigua fresca a la botija, 

de batre la llana dels matalassos, cobrir-los amb flassades 

i gaudir abraçats de la tebiesa dels cossos en les llargues 

nits d’hivern.

La meua mare em va ensenyar a estimar les coses senzilles. 

Em va transmetre coneixements sobre les tradicions del meu 

poble, sobre temps passats que volia oblidar, però sobretot 

em va ensenyar a posar-li nom a les coses quotidianes de 

la vida. Sense adonar-se’n, em va fer el millor dels regals, 

em va regalar una llengua que, amb la seua musicalitat i la 

seua pronuncia particular, ha anat passant de generació en 

generació i ara és viva en la llar familiar i també a les places 

i carrers dels nostres pobles.

Els nostres majors són, sense cap mena de dubte, els 

millors transmissors de la cultura popular. Amb les seues 

paraules senzilles farcides de sentiment i saviesa ens ajuden 

a conservar la nostra llengua. Està en les nostres mans 

conservar aquesta herència rebuda, tot aquest manoll de 

paraules farcides de sentiment que ens regalaren els avis 

i les àvies. Està en les nostres mans compartir-les amb els 

nostres fills i filles, però també hem de ser transmissores 

d’aquesta herència rebuda a les persones nouvingudes, 

perquè la llengua és inseparable a la terra i el lloc on es viu.

La mar vivia en una badia molt gran. Un dels cantons 

d’aquella badia que era la casa de la mar s’anomenava la 

Punta de l’Albir i l’altre cantó del Morro de Toix, i cap al 

racó de l’Olla suraven els crestallets de la Illeta i de l’Illot. 

L’Aitana i el Puigcampana eren dues muntanyes punxegudes 

i migjornenques, que de tant de mirar-se l’aigua s’havien 

tornat blaves. 

Carmelina Sánchez Cutillas

Estimem la nostra llengua, però també estimem el nostre 

entorn natural i el nostre paisatge urbà, un entorn que cal 

cuidar i protegir tant o més que les nostres tradicions, ja que 

tot l’entramat de carrers i places de la vila vella, el Palau, el 

Castell, convents i esglésies, serres, rius i paratges que tant 

ens identifiquen, conformen una realitat diversa i vigorosa 

que embolcalla delicadament aquest racó de món en què 

ens ha tocar viure. 

La nostra comarca, la comarca del Comtat, cruïlla de 

la serra de Mariola, constitueix un paratge natural que 

compartim amb les comarques veïnes de l’Alcoià i de la 

Vall d’Albaida, i tot just els habitants que convivim al voltant 

d’aquesta serra hem heretat un paisatge arrelat ella i al medi 

que ha configurat des de sempre, no de bades la presència 

humana en aquest territori es remunta a temps prehistòrics, 

fet que demostra que sempre ha sigut un bon lloc en el qual 

viure i prosperar.

Com és sabut, és increïblement encisadora la riquesa 

botànica amb què ens obsequia la Mariola: camamirla, 

espígol, pebrella, poliol, romer, sàlvia, timó… I tantes i tantes 

plantes aromàtiques i medicinals que tenim al nostre abast, 

com una gran farmaciola natural que tenim l’obligació de 

cuidar i de conservar.

Com també hem de cuidar i conservar els nostres noms 

de lloc, els noms de barrancs, llomes, penyes, camins, fonts, 

partides i paratges, perquè són elements patrimonials que 

van batejar els nostres avantpassats amb noms tan bells i 

suggerents com el Racó Llobet, Frangí, l’Arpella, Sucranyes, 

els Talecons, Fontanelles, la Querola, la Jaquera… I tants i 

tants altres noms que ens identifiquen i ens fan singulars, 

diferenciats i peculiars.

Trenta anys farà per ara que almoina us demane pels camins 

oblidats que no porten enlloc, malvivint de records com les 

velles bagasses. 

Vicent Valls

Transmetre l’estima per la nostra terra, una terra plena 

de diversitat de paisatges i de gent, és també apropar a les 

nostres tradicions, a les nostres festes i a les nostres arrels. 

Per això hui volem reivindicar la importància d’escoltar els 

iaios i iaies, de mantindre viva la flama de la seua experiència 

i dels costums antics per poder entendre millor el present i 

caminar cap al futur.

El nostre és un poble fet de música i festes, d’esperit de 

veïnat, la música ens agermana i ens obri al món, amb 

ella construïm espais de convivència a les nostres places i 

carrers, des del Cant de les Useres, les Muixerangues, els 

Moros i Cristians, el Misteri d’Elx, les danses… som el poble 

en festa i aquesta festa és el poble.

Els valencians i les valencianes som un poble creatiu, 

mitjançant la música, hem teixit una xarxa de promoció i de 

difusió de les nostres tradicions i de la nostra cultura: Grups 

com Al Tall, Obrint pas o La gossa sorda, cantautors com 

Ovidi Montllor o Miquel Gil i com no, els nostres... Andreu 

Valor, Allioli, les Bandes, les Rondalles, el Malpasset i tants 

i tants músics i balladors. 

També, de fora, Feliu Ventura, Les sis veus amb Eva Dénia 

al capdavant, Dani Miquel o el mateix Pep Botifarra (que 

tant ens estimem perquè les seues cançons fan gust de sol 

i de terra) i tants altres, han fet saó entre nosaltres i ens han 
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ajudat a construir una societat més reflexiva, més solidària 

i més compromesa.

Veles e vents han mos desig complir, faent camins dubtosos 

per la mar. 

Ausiàs March

Que certes les paraules d’Ausiàs March! Quants camins 

difícils hem hagut de recórrer les valencianes i els valencians 

per arribar a complir el desig de ser qui som.

Sembla increïble que, en els temps en què vivim on la 

comunicació flueix a cop de clic, hi haja qui no ha sentit 

parlar mai de l’obra de Fuster, que no ha gaudit llegint les 

rondalles d’Enric Valor, les novel·les d’Isabel-Clara Simó, o 

l’obra de Carmelina Sánchez Cutillas, que no ha escoltat la 

veu desgarrada de Carles Dénia o no s’ha emocionat amb 

els poemes d’Estellés. I no n’han sentit parlar perquè durant 

anys els mitjans de comunicació han silenciat la nostra 

cultura, els nostres problemes, la nostra realitat, la nostra veu.

Però hui les persones que formem part de la Garbera 

Cultural «El Guaret» no venim a plorar el passat, venim a 

mirar cap al futur. La nostra televisió ja no s’avergonyeix de 

fer públics intel·lectuals i artistes que pensen i estimen en 

valencià. Els nostres xiquets i xiquetes poden créixer amb 

dibuixos animats en la nostra llengua, la joventut gaudeix 

de cinema i música en valencià i estem descobrint dones 

valentes i intel·lectuals silenciades que són referents positius 

de cultura i humanitat. Amb aquesta nova realitat que ajuda 

a vertebrar el territori estem apropant-nos a una normalitat 

cultural que ens enforteix i ens fa més lliures.

Per damunt dels eterns debats sobre banderes o himnes 

ha de prevaldre el benestar de les persones, per això 

reivindiquem una administració pública que el garantisca 

i que abogue per una Sanitat pública i de qualitat que ens 

protegisca.

En aquests temps difícils que vivim necessitem més 

que mai de la col·laboració de totes i tots fent pinya contra 

la pandèmia de la COVID-19, reinventant aquesta nova 

normalitat i donant una resposta col·lectiva que enfortisca 

tota la societat i ens ajude a superar-la amb èxit. Perquè 

sols des d’aquesta actitud de col·laboració i respecte 

podrem superar altres «pandèmies» com el dogmatisme, 

la intolerància, la insolidaritat o la ignorància.

Necessitem posar en valor l’escola pública i de qualitat 

transmissora de coneixements, però també de tradicions i 

estima per la terra. Una escola on es respecten les llibertats, 

que parle d’igualtat i de convivència. Una escola que valore 

la diversitat cultural, que transmeta el valor de l’estima per 

la llengua i que siga garant de la seua pervivència.

L’educació, sense cap dubte, ha de ser la porta a 

l’entesa entre cultures, però necessita una administració 

que construïsca ponts i trenque murs, una administració 

compromesa amb les persones, que vetlle per la transmissió 

de valors culturals i lingüístics i que ajude a una millor 

convivència entre cultures. 

Ha arribat l’hora de deixar-se de rivalitats polítiques sobre 

el nom de la nostra terra i reivindicar la nostra cultura i el 

nostre patrimoni. Ha arribat l’hora de treballar junts i juntes 

per a restituir la dignitat als nostres poetes, científiques, 

músics, mestres, historiadores, llauradors... A totes aquelles 

persones que viuen i senten i estimen el que és nostre i ho 

fan amb la nostra llengua.

Si la meua iaia obrira els ulls, de nou miraria orgullosa 

com totes les paraules boniques i els valors transmesos al 

llarg del temps volen encara vius entre nosaltres.

Visca la nostra terra i, sobretot, visquen les persones que 

viuen en aquesta terra.
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Ceip Sant Joan Bosco





Ens pots trobar en:

70 Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut
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L’Ajuntament de Cocentaina ha iniciat el procés per a 
elaborar un Pla de Joventut

A 
finals del 2017 veia la llum l'esperada Llei 15/2017, 
de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques 
integrals de joventut. Aquest text legislatiu, entre 

moltes novetats, destacava per dos aspectes que hui ens 
interessen (en una altra ocasió en parlarem de la resta de 
l'articulat i què representa per als joves). Un va ser que, per 
primera vegada, atribuïa competències de joventut a les 
administracions locals, i concretament de la que hui volem 
parlar-vos: l'elaboració del Pla de Joventut Local. El segon 
aspecte, i directament relacionat amb el primer, va ser la 
definició de l'Estratègia Valenciana de Joventut.

La llei, en el Títol III, parla de les polítiques integrals en 
matèria de joventut, començant en el capítol I dissenyant 
l’Estratègia Valenciana de Joventut (EVJ) com el «marc 
general de la planificació de les polítiques que cal desplegar 
en tot el territori de la Comunitat Valenciana». Igualment, s’hi 
concreta «la implicació de les entitats locals i s’hi estableixen 
els nous instruments al servei de la dita planificació».

En l'article 32, la llei detalla que «l’EVJ contindrà mesures 
concretes per a facilitar l’emancipació dels i les joves, tant 
pel que fa a formació i ocupació, orientació i conciliació 
de la vida personal, familiar i laboral, com d’habitatge i 
mobilitat. Així mateix, inclourà accions des dels àmbits de 
la salut, el consum responsable i l’accés a un oci educatiu, 
a través de la cultura i l’esport, amb una atenció particular 
als col·lectius amb dificultats especials: joves del medi 
rural, joves amb diversitat funcional, joves amb persones a 
càrrec seu, famílies monomarentals, minories, immigrants i 
joves que han hagut de desplaçar-se a l’exterior per raons 
econòmiques. Així mateix, recollirà les actuacions en matèria 
d’informació, dinamització i animació juvenil; la promoció de 
la participació; la promoció de la mobilitat internacional, i la 
promoció del voluntariat i el seu reconeixement. Igualment 
es promourà l’activitat associativa i la participació lliure i 
eficaç de la joventut en la societat i en la presa de decisions; 
es fomentaran actituds i valors democràtics entre la joventut, 
com també la igualtat efectiva de les persones joves, i 
s’eliminaran discriminacions per raó de sexe o qualsevol 
altra condició o circumstància personal o social i s’inclourà 
una perspectiva intercultural».

En l'article 35 trobem que «els ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana, d’acord amb el que disposa la normativa bàsica 
de règim local i l’autonòmica que puga desenvolupar-la, i 
dins de les seues possibilitats, tenen atribuïdes, a l’efecte 
del que estableix aquesta llei, les competències següents: 
(...) Realitzar, aprovar i, si és procedent, modificar el pla 
municipal de joventut amb un procediment que garantisca 
la participació, si escau, dels consells de la joventut, de les 
associacions juvenils i les persones joves en general del seu 
àmbit territorial».

Finalment, l'article 38 continua amb «els plans territorials 
de joventut són el conjunt d’actuacions plurianuals, 
integrades en l’EVJ, que han d’establir mesures relatives 
als àmbits específics en matèria de joventut. Aquests plans 
territorials poden ser municipals o supramunicipals. Els 

municipis o les entitats locals supramunicipals elaboraran els 
plans territorials de joventut, en tot cas amb la interlocució 
de les persones joves, i dels consells locals de la joventut 
del seu territori, si n’hi ha».

Tot aquest detall de mesures que l'EVJ detalla són les que 
la Regidoria de Joventut vol que s'incloguen en el document 
que ara inicia el camí de treball i que culminarà amb la 
redacció d'un Pla de Joventut plurianual (4 o 5 anys) que 
desitgem que siga aprovat pel nostre plenari el 2021, un 
Pla que ens marcarà el camí que les polítiques de joventut 
tindran al nostre poble, quins són els objectius, els agents 
implicats, el pressupost... Per a cadascuna de les accions 
que es facen des de l'Ajuntament i que implique directament 
o indirectament als nostres joves. Un pla transversal, que 
no sols recollirà les actuacions de la Regidoria de Joventut i 
que per tant inclourà, en la seua redacció, accions de moltes 
més àrees municipals: esports, educació, igualtat, promoció 
econòmica, desenvolupament local, cultura, ocupació... 
perquè la joventut no sols es veu afectada en les activitats i 
els serveis que els ofereix la Casa de la Joventut, sinó també 
en tot allò que ve fent-se des de la resta de departaments 
i entitats locals.  

Per a tot açò, necessitem saber quin és el nostre punt de 
partida, quins són els avantatges i els inconvenients que 
tenim al nostre poble, què volen els nostres joves, de quins 
recursos disposem, quin és el potencial del nostre teixit 
associatiu, educatiu i laboral... Hi ha un fum d'aspectes 
qualitatius i quantitatius que hem d'arreplegar i interpretar 
en una anàlisi que ens permetrà començar a treballar. És per 
això que ja s'ha contractat amb una empresa especialitzada 
que juntament amb el Coordinador de Joventut i un tècnic 
més (contractat amb una subvenció de l'IVAJ) començaran 
aquest ingent treball de camp mitjançant entrevistes 
(personals, grupals i online), enquestes i qüestionaris, 
recollida de dades estadístiques... Es parlarà principalment 
amb els joves, però també amb tècnics municipals dels 
diferents departaments, regidors dels diferents partits 
polítics, personal docent dels nostres centres educatius, 
associacions i entitats on els joves estan presents, grups de 
mares i pares, etc. Volem que siga un document de treball 
que arreplegue la veu de tots i que ens permeta treballar el 
Pla de Joventut des d'una bona base.

Aquesta participació i feedback que volem en aquesta 
primera fase de treball no podem oblidar-la en les fases 
posteriors: redacció del Pla, posada en marxa i avaluacions 
contínues que ens permetran que el document siga viu i 
evolucione igual que ho faran les necessitats dels nostres 
joves.

Anirem informant-vos de tot el procés i volem aprofitar per 
a convidar-vos a participar en aquest il·lusionant treball que 
ara comencem. Si esteu interessats i interessades podeu 
posar-vos en contacte amb nosaltres i us informarem de les 
diferents formes en les quals podeu involucrar-vos en aquest 
projecte.
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Col·labora amb AFAMA amb la loteria de nadal

C
om tots els anys, AFAMA Cocentaina ja hi té disponible 

la lotería de Nadal. A l’adquirir paperetes o dècims 

per al sorteig del 22 de decembre, col·labores amb 

els serveis i activitats que es desenvolupen als dos tallers 

d’AFAMA. Tots aquells socis i ciutadans que dessitgen 

ajudar-nos poden posar-se en contacte amb l’Associació. 

Es pot adquirir al despatx d’AFAMA, en la consergería i al 

bar del Centre Social Real Blanc, al Taller de Matí ubicat 

al Convent de les Germanes Trinitàries i en la Pajareria El 

Comtat. També, la podreu adquirir els dies 5, 2, 19 i 26 de 

novembre a la taula informativa i petitòria ubicada al mercat 

municipal. No vos quedeu sense el vostre numeret! Junts 

sumem esforços per fer front a l’Alzheimer! Molta sort i 

moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

A continuació, passem a contar-vos una de les diverses 

activitats que es realitzen a la nostra Associació. Amb 

aquelles usuaries que acostumaven a fer labors abans de 

l’aparició de la malaltia, continuem potenciant aquesta 

habilitat al “Taller de Costura” del Taller de Matí, on hi poden 

cosir, fer ganxet o mitja. Considerem que és molt important 

per a la seua autoestima el fet de sentir-se útils, de saber 

que encara són capaços de fer les coses que abans feien. 

En aquest cas, el que menys importa és el resultat, allò que 

realment dóna sentit a la seva tasca és el procés en sí i la 

bona estona que han passat fent aquests bonics fermalls 

i bosses reutilitzables. La costura a més d'entretindre és 

un estupend exercici cognitiu i de psicomotricitat fina, de 

coordinació i precisió. Així mateix, ens agradaría exposar les 

manualitats que hi han fet als dos tallers amb l’arribada de la 

tardor i amb motiu de la celebració de la Fira de Cocentaina. 

Per finalitzar, volem informar-vos sobre la millora  

d’accesibilitat que s’ha fet en el centre del Taller de Matí 

ubicat al Convent de les Germanes Trinitàries. Aquesta 

millora ha consistit en la realització d’una rampa que facilita 

l’entrada  amb cadira de rodes de les persones usuàries. 
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25N Dia Internacional contra la violència de gènere

M
és que mai aquest any 2020: TOLERÀNCIA ZERO 

DAVANT DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE!

Com cada any, ens concentrem a la plaça 

de l’Ajuntament quan arriba aquesta data, i tots i totes 

plegades manifestem el nostre rebuig a la violència de 

gènere: recordant a les víctimes de la violència; llegint 

el Manifest contra la Violència; i visibilitzant el nostre 

compromís i solidaritat amb la representació, per part 

d’alumnes de l’IES Pare Arques o d’un altre col·lectiu, de 

performances; danses; cançons, etc., amb les quals volen 

recordar i denunciar aquestes relacions de dependència, de 

dominació, de sotmetiment, que són la base de les relacions 

que produeixen i donant peu a tantes i tantes dones que 

pateixen la violència de gènere, i a 37 dones assassinades 

aquest any 2020. 

Però aquest any és molt diferent. La pandèmia de la 

Covid-19 ens obliga a limitar les activitats socials que 

impliquen concentracions de persones, com a mesura de 

prevenció i Seguretat Sanitària. Per això la programació de 

les activitats del 25N de 2020 es faran mitjançant Ràdio 

Cocentaina i les Xarxes Socials:

retransmissió en directe en Ràdio Cocentaina, a càrrec dels 

Grups d’Empoderament, Individuació i Autoconeixement 

del Departament de Benestar Social. 25 de novembre a 

les 12:00 h

relacionats amb el tema de la Violència de Gènere i 

les relacions Igualitàries, per part dels diferents grups i 

col·lectius .

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, elaborat dins del 

Pacte d’Estat Nacional contra la VG. 

Tot això amb la finalitat de fer veure que la presa de 

Consciència Social, a més de la personal i familiar, és 

imprescindible perquè la violència de gènere deixe de 

ser un fet de l’àmbit  personal i privat i es convertisca en 

públic i comunitari, que no podem deixar d’ignorar, de vore, 

d’escoltar, de denunciar l’agressor i de recolzar les víctimes.

A 21 d’octubre, 37 dones han sigut assassinades, segons 

dades de la Delegació del Govern. I d’aquestes 37, cinc a la 

Comunitat Valenciana. Segons aquestes dades, únicament 

6 havien denunciat, i d’aquestes únicament 3 continuaren 

el procés, i tan sols 2 sol·licitaren i  s’adoptaren ordres de 

Protecció.

Concretament, ara, amb l’Estat d’Alarma decretat des 

del 14 de març fins al mes de juny, el nombre de cridades 

al 016 per a informar o denunciar situacions de violència 

masclista patida per dones ha augmentat considerablement. 

Continuant amb les dades de la Delegació del Govern, en 

abril en van ser 8.692, quan en abril del 2019 n’havien sigut 

5.396. I també en els mesos de maig i juny, l’augment ha 

sigut molt important. Aquestes dades indiquen que durant 

el confinament les situacions de violència de gènere dins 

de l’àmbit familiar han crescut .

Tot això ens indica que queda molt per fer. I no podem 

baixar la guàrdia.

Tots i totes per unes relacions INFINITAMENT LLIURES.
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PACTE D ’ESTAT CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La Secretaria d’Estat d’Igualtat ha transferit fons als 

ajuntaments per al desenvolupament del Pacte d’Estat 

contra la Violència de Gènere. Concretament, Cocentaina 

ha rebut subvenció per a 2018-1019, i concretament per 

al 2020 la subvenció ha sigut de 18.108 €.

Les accions que s’han realitzat han sigut les següents: 

-campanya publicitària «Infinitament lliure»; 

-taller d’autoconeiximent personal per a dones; 

-taller d’autoconeiximent personal per a hòmens; 

-taller de reciclatge professional per al Dept. de Benestar 

Social; 

-elaboració del protocol municipal d’actuació davant de 

la Violència de Gènere; 

-taller de defensa personal per a dones (ajornat per la 

pandèmia); 

-tallers de formació als centres educatius: «Minerva Educa»; 

-recolzament a les activitats del «8 de Març (Dia 

internacional per a la promoció de la igualtat entre hòmens 

i dones).

A MÉS A MÉS

El passat 14 d’octubre es va iniciar el taller «No t’oblides», orientat a les persones grans i impartit per la llicenciada 

en psicologia Gemma Camallonga. Al llarg de 8 sessions estan treballant-se tècniques cognitives relacionades amb la 

memòria, l’orientació, el llenguatge, la psicomotricitat i tantes altres necessàries per a mantindre una ment activa en 

aquesta etapa tan important de la vida.  

L’Associació comarcal d’ajuda en el tractament del càncer, SOLC, també ha començat unes jornades de Salut i 

Benestar: «Mima’t». Està impartit per diferents professionals de SOLC i es va iniciar el 21 d’octubre. Estem aprenent a 

viure en el present, a treballar les emocions positives o a desmuntar mites en l’alimentació, entre altres.

El dia 19 d'octubre es va iniciar el taller de Creixement i Desenvolupament Personal «EMPODEARTE» amb el qual es 

pretén treballar sentiments viscuts i sentits per la situació d'alarma sanitària derivada de la COVID-19. Reconéixer estats 

d'ànim permesos i quins estan més prohibits. Trobar-nos amb altres dones que han viscut situacions semblants a les 

nostres i on són com espills on podem reflectir-nos. Descobrir un espai propi sense sentir-nos aïllades. Ser escoltades 

sense prejudicis. Aprendre a demanar, a donar i a rebre. Experimentar noves pautes de comportament. Aprendre a 

afrontar pors, obsessions i mancances.

En el marc de la promoció dels drets de la infància i la participació infantil s'han posat en marxa diferents tallers dirigits 

a xiquets, xiquetes i adolescents en edats compreses entre 6 i 16 anys (primària i secundària) des d'octubre de 2020.

Els tallers són els següents: Suport educatiu i temps lliure: Dansa i expressió corporal; Tècniques artístiques i creatives. 

Finalment, els mesos de novembre i desembre també els dedicarem a «Alimentació saludable en acció». En aquest taller, 

Nieves Carricondo Alcarà, tecnòloga d’aliments i coach nutricional, treballarà amb les persones assistents l’alimentació 

conscient, les combinacions alimentàries i ens oferirà ferramentes per a elaborar menús setmanals adients i equilibrats 

per a tota la família.

Tots aquests tallers estan subvencionats per la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Cocentaina i coordinats 

pel Departament de Benestar Social. S’imparteixen a les instal·lacions del Centre Social Real Blanc.
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Ja està disponible el llibre de Francesc Jover «Cançons 
i Romanços del Comtat», a les llibreries de Cocentaina, 
Muro, Alcoi, Ibi i Biar

F
a  u n e s  s e t m a n e s  e s  v a 

presentar al Palau Comtal el 

darrer llibre de Francesc Jover: 

«Cançons i Romanços del Comtat», 

una presentació que organitzava 

conjuntament la Garbera Cultural El 

Guaret i la Regidoria de Cultura i que 

va amenitzar la Colla de Dolçaines i 

Tabals Mal Passet. 

Francesc Jover ha volgut cedir aquest 

llibre al PROJECTE SOMRIURES, de 

manera que tot el que s’obtinga de la 

seua venda anirà destinat a la nostra 

associació i sumarà en favor de la lluita 

que ja fa uns anys vam encetar per 

aconseguir a la comarca uns serveis i 

recursos públics per als nostres fills i 

filles amb diversitat funcional. 

El llibre té un preu de 22 euros i ja està 

disponible en les següents llibreries:

- ALCOI: COSMOS, C/ Músico 

Carbonell,1 ;  NATURA, Avda. Alameda Camilo Sesto, N° 

11;  UNIVERSAL, C/ Sabadell N° 24 

-BIAR: PAPELERIA VILAR, San Cristóbal 12 

-COCENTAINA:  BLANES, C/ Lluís Vives, 1; FERROCARRIL, 

Avda. Ferrocarril, 14;  LAUPE, Avda. 

País Valencià, 114; MIRALLES, 

Passeig del Comtat, 46 

-IBI: DEPAPEL, C/ Doctor Marañón, 

S/N;  GARABATOS, Avda. de la Pau, 

12;  GIRAVELA, C/ Joan Fuster, 9 - 

local D;  MIRALLES, C/ Sant Josep, 

1;  PLUMIER, C/ de la Constitució, 6 

-MURO: CARMINA, C/ Sant Joan 

de Ribera, 4 ; CASA ALICIA, Plaça el 

Matzem, 1; MILOTXA, Avda. Verge 

Desamparats, 23; PAPIRO, Avda. de 

València, 34 

Agraïm a totes elles la seua 

col·laboració amb la nostra associació, 

ajudant-nos en la distribució del 

llibre. 

Els animem a gaudir d’un bon 

treball per conèixer amb profunditat 

la història i la cultura del País Valencià 

comprant aquest llibre que és un 

gran recull folklòric, no sols de cançons i romanços, sinó 

també de rondalles, versos, contes, jocs i costums, en un 

ingent treball de camp que recorre diferents pobles de la 

comarca del Comtat..

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

D
es del mes d'octubre hem començat el nou 

curs de tenis taula amb el monitor, per a 

persones amb diversitat funcional, en el 

gimnàs del poliesportiu municipal, amb l'horari 

setmanal:

-Dimarts - de 18.15 a 19.30 h

-Dimecres - de 18.15 a 19.15 h

-Divendres- de 17.00 a 18.00 h.

Des de l'associació agraïm la col·laboració de 

l'Ajuntament de Cocentaina i aprofitem per a 

informar aquelles persones que tinguen inquietud a 

practicar el "ping pong "- tenis de taula, no dubten 

a posar-se en contacte amb nosaltres.

El tenis taula és un dels esports que millor 

aconsegueix els seus fins dins de la rehabilitació 

complementària de les persones amb discapacitat, degut 

principalment al fet que compagina reflexos, rapidesa i 

intel·ligència, a més de requerir l'ús de l'esforç físic. És un 

esport equilibrat on no hi ha contacte entre els participants, 

amb entreteniment i diversió, els dona una gran motivació 

de superació per a aconseguir ser grans competidors. 

Constitueix una forma sana de fer esport i també un 

excel·lent mitjà d'educació, ja que conjuga tant la llavor 

individual com la d’equip, fusionant tant els valors personals 

com els d'equip.

A causa del coronavirus, no hem pogut realitzar totes les 

competicions d'enguany, seguirem a l'espera que es vaja 

regulant tot per a tornar a participar en els diversos tornejos.
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Contestano- Ye Faky, l’equip revelació de la 2a B nacional

I 
seguim, un mes més, presentant-los la renovació i 

incorporació de nous jugadors, arribant a la plantilla 

definitiva que en aquesta temporada 2020-2021, militarà 

en la 2a B de futbol sala.

Regat, qualitat i filigranes. Després d’una temporada 

d’absència, torna el ‘Gaucho’, torna Nacho Peris. Jugador 

de la casa amb un gran carisma i una gran qualitat tant 

humana com futbolística.

Força, constància i dedicació. El ‘vikingo’ Iván Verdú 

segueix en dit projecte de la Segona Divisió B

Intel·ligència, sacrifici i un gran toc de baló. Pau Botella 

aplega com un cohet al primer equip per a ser protagonista 

principal, després de jugar dues temporades al filial i ser 

important al partit del play off d’ascens. El poble pot estar 

tranquil, Cocentaina té pedrera i estarà present a la Segona 

Divisió B.

Un altre que segueix en aquest projecte és Nando, qualitat, 

tècnica i visió de joc.

Seguretat, reflexos i aturades impossibles. Jacobo 

protegirà la porteria en la Segona Divisió B
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Qualitat, joc d’esquenes i precisió: Carlos Payá s’uneix al 

projecte socarrat després de jugar i ser peça fonamental 

durant les últimes temporades a la Unión Alcoyana FS. El 

d’Alcoi aterra a Cocentaina per cobrir una de les posicions 

més necessitades i amb menys competència a l’equip com 

és la de pivot.

Intensitat, col·locació i veterania. José Peiró ‘Peruzzi’ 

tornarà a defendre la que en el seu dia va ser la seua porteria. 

El porter se suma a aquest il·lusionant projecte i ho fa amb 

ganes de demostrar que continua sent un dels millors porters 

Peru ha jugat en els millors equips de la província d’Alacant. 

Fa uns anys ja es va enfundar la samarreta contestana per 

jugar a la Tercera Divisió. Enguany ho farà a la categoria 

de bronze.

Lideratge, visió de joc i precisió: Jorge Cloquell ‘Koki’ 

capitanejarà l’equip a la Segona Divisió B.

I l’últim que presentem és a Pablito que seguirà defensant 

i al Ye Faky: astúcia, olfacte golejador i definició. Pablito farà 

trucs de màgia a la Segona Divisió B.

Dintre del que és el cos tècnic i ajudant al míster Diego 

Arques, trobem a un conegut que renova en el Contestano 

Ye Faky, i és que ja els va ajudar l’any passat, sobretot durant 

el mes de preparació per al partit del Play Off d’ascens, 

però aquesta temporada passa a ser un més del staff 

tècnic: Carlos Gosalbez és el nou preparador físic del club 

i l’encarregat de posar a punt a tots els jugadors del primer 

equip, filial i femení.
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Però no tot han sigut renovacions i benvingudes, 

l’equip també suma dues baixes més: Óscar López, 

Oscaret que ha estat durant 12 anys en l’equip. 

Una llàstima no haver pogut gaudir més de la seua 

qualitat en l’últim any, però res d’això esborra el 

seu compromís i la seua gran trajectòria en aquest 

club durant els 12 anys que ha estat amb nosaltres. 

També una altra baixa és Chus, el toledà diu adeu 

amb un campionat de lliga i un ascens baix del 

braç. L’esquerrà ha estat tan sols un any amb el 

Ye Faky, però els ha deixa’t i una estima especial.

Un planter de luxe, per a un equip de luxe 

que va encetar la lliga enfrontant-se al Mejorada 

de Madrid: primer partit de la temporada 

2020-2021 i aconseguint un debut victorios. 

Primer partit en 2aB i primera victòria de Ye Faky. Ho 

aconseguiren, després d’eixir amb nervis front un equip 

totalment desconegut per als rogets, el Ye Faky va aconseguir 

debutar en segona amb una victòria enfront dels madrilenys.

El pavelló va albergar un gran encontre dels socarrats que 

es van posar 3-0 amb gols de Pablito, Raul i Mauro.

Els madrilenys van retallar distàncies amb dos gols amb 

el porter-jugador en els últims minuts. El pròxim encontre 

es jugarà enfront del Silver en Leganés, però ja donarem 

nota del partit en els nostres serveis informatius i en la 

revista del mes que ve, ja que tanquem edició abans del 

segon encontre.

CD Contestano

T
ambé han començat la temporada bé per al primer 

equip del Contestano de futbol: dos partits, dues 

victòries, 6 punts per al marcador roget.

El primer partit de lliga va ser el derbi: At. Muro-

Contestano, partit jugat en la Llometa i que es va saldar 

en una gran golejada rogeta: Diego Vicedo min. 6, 51 i 58; 

Octavio Cerdà min. 42; Jimmy Moltó min. 46; Adri Lucas 

min. 56; Pablo Cremades min. 65 i 76; Quico Mengual min. 

72 i Mauro Alcaide min. 87.

En la segona jornada i després de 8 mesos, tornava la pilota 

a rodar pel camp municipal de La Via en partit oficial de lliga: 

2a jornada lliga i els rogets aconseguiren il·lusionar a l'afició 

rogeta amb una nova victòria, en aquest cas front el Villena. 

Guanyaren 4 a 0 amb gols de: Pablo Cremades min. 32; A. 

Ferri min. 71; Octavio Cerdà min. 74 i Diego Vicedo min. 90.

El Contestano juvenil, també ha començat en bon peu la 

temporada 2020-2021. La primera jornada la van signar 

amb una victòria enfront del Canals Promesas A. Va ser 

un partit molt intens amb domini roget, 1 - 0 acabava la 

primera part on els dos equips generarem moltes ocasions 

de gol. Al segon temps els van empatar el partit però, sense 

abaixar el cap continuarem tenint ocasions fins a aconseguir 

dos gols més. A la fi C.D. Contestano Juvenil A 3, Canals 

Promesas A 1 (gols rogets de Marcos, Moha, i Sergi). La 

segona jornada juvenil es va saldar amb un valuós empat 

aconseguit a Carlet. Els rogets disputaren un gran partit en 

un camp difícil. La igualtat i l’alternança en el marcador va 

ser la nota predominant. A la fi, Carlet Emf C.F. A 2-C.D. 

Contestano juvenil A (gols d’Iñaki i Sulei).

En altre ordre de coses, assenyalar que la directiva rogeta 

ha llançat el carnet de socis i també de simpatitzants, tant 

per al Contestano com per al Contestano-Ye Faky amb la 

finalitat d’apropar a la gent a l’equip i al club. Així doncs, el 

carnet et permet veure partits oficials in situ a més, de tindre 

la possibilitat de participar i guanyar regals gràcies a l’espai 

Sentiment roget que s’emet el primer dijous de cada mes a 

les 19 h a la sintonia de Ràdio Cocentaina.

Hi ha dos tipus de carnet, tant per al Contestano com per 

al Contestano-Ye Faky, ambdós, plens d’avantatges per fer 

gran als clubs rogets.
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Iniciat el curs esportiu 
2020-2021 a Cocentaina

T
ornen les esportistes i els esportistes a les instal·lacions 

del poliesportiu municipal contestà per a iniciar 

aquesta nova temporada esportiva de la més atípica, 

condicionada per la crisi sanitària de la covid-19, però 

seguint amb una oferta del més plural tant per als xiquets i 

xiquetes com per a la població més major.

Des del mes de setembre s’han reiniciat els entrenaments 

i l'activitat esportiva de la mà dels diferents clubs membres 

del consell local d’esports, i amb el treball conjunt per part 

de les diferents implicats, s’han elaborat els protocols i 

funcionament per a reprendre tota activitat al poliesportiu.

A més, des de l’1 d’octubre que estan en marxa una 

temporada més, les Escoles Esportives Municipals. Un total 

de 7 modalitats esportives, que complementen tota l’oferta 

que podem trobar a les instal·lacions del poliesportiu, com 

són: pilates, tenis, tenis taula, vòlei, multiesport, aeròbic i 

gimnàstica rítmica.

El regidor d’Esports, Octavio Cerdà, explica com ha estat 

aquest inici de temporada i com es prepara la tornada a 

les diferents competicions oficials que ben aviat arranquen: 

«hem fet un esforç per part de tots els implicats en el 

funcionament del poliesportiu, i amb l’ajuda dels diferents 

clubs esportius podem garantir que es compleixen els 

protocols sanitaris. Ens enfrontem a una temporada 

esportiva complicada per als clubs, els esportistes i les 

famílies, i des del govern s’esforcem per a que realitzar 

esport a Cocentaina siga el més segur possible».

Octavio Cerdà desitja a totes i tots els esportistes «una 

temporada plena d’èxits, i que donades les circumstàncies que 

estem vivint, que es puguen complir tots els objectius que cada 

esportista es propose en aquest nou inici diferent per a tots».

La Diputac ió  dest ina 
270.000 euros a la promoció 
de l’esport amb ajudes a 
224 clubs de la província

U
n total de 224 clubs de la província es beneficiaran 

aquest any del pla per a la promoció i potenciació 

d'activitats esportives, un important paquet inversor 

impulsat per la Diputació d'Alacant que cobreix també la 

participació d'aquestes entitats en competicions federades 

de caràcter oficial. La Junta de Govern ha informat 

favorablement de la resolució d'aquesta convocatòria, dotada 

amb 270.000 euros.

Les subvencions, que oscil·len entre els 600 i els 2.000 

euros, aniran destinades a sufragar activitats com el XXXI 

Cross Ciutat d’Alcoi, l'IV Trail Fira Tots Sants o la XIII Licitada 

a la Penya el Frare, així com a afavorir la participació dels 

equips en esdeveniments com la Copa d'Espanya de 

Ciclisme Elit/Sub23, el Campionat d'Espanya d'Handbol 

Cadet Masculí, la Lliga Provincial de Rugbi Júnior o la Lliga 

Autonòmica de Voleibol Femení.

El diputat responsable de l'àrea, Bernabé Cano, ha 

explicat que la Diputació d'Alacant ha donat el vistiplau a 

la distribució d'aquest important programa de subvencions, 

del qual s'han beneficiat la totalitat de clubs i entitats que 

l'han sol·licitat correctament. 

Així mateix, el diputat ha recordat que “fa uns dies 

aprovem la resolució d'altres dues convocatòries d'ajudes, 

una destinada a equips de futbol no professional i una altra 

per a col·laborar amb els clubs d'esport adaptat i inclusiu 

del territori en el desenvolupament de la seua activitat. Les 

dues sumaven 90.000 euros”.

Bons resultats del gimnasta Oscar Giner

E
l gimnasta contestà Óscar Giner va participar el 

passat 10 d'octubre en el Campionat Autonòmic 

de Gimnàstica Artística Masculina de la Comunitat 

Valenciana en la categoria Via Olímpica 7, la màxima per a 

la seua edat, obtenint excel·lents resultats:

- 2n Classificat en la classificació general.

- 2n Classificat en anelles

- 2n Classificat en barra fixa

- 3r Classificat en paral·leles

- 3r Classificat en sòl

- 3r Classificat en poltre amb arcs

- 3r Classificat en salt

Cal destacar que Oscar és gimnasta de l'Equip de 

Competició del Club Antares València i integrant de l'Equip 

de Tecnificació de la Comunitat Valenciana.

El seu horari d'entrenament és de dilluns a divendres de 16h 

a 20h i dissabtes de 9h a 13h. Això, implica un gran sacrifici, 

tant per a ell, com per a la seua família que ha de desplaçar-

se diàriament fins a la Ciutat de València. Sens dubte,  

Oscar és un exemple a seguir ja que és un referent per a la 

Gimnàstica Artística Masculina de la Comunitat Valenciana.
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Repte dels Mils 

E
l mes passat avançàvem en aquesta mateixa revista, el 

repte amb el que dos corredors del Soc-Run encetaven 

la temporada 2020-2021. Els nostres protagonistes 

Ximo Font i Kike Alcaraz no van decebre i van complir amb 

el repte dels mils. Agraïm al Soca-Run la difusió que han fet 

en les xarxes socials, ja que ens va permetre estar a l’aiguat 

en tot moment.

En aquest mes de novembre, compartim amb vostés la 

crònica escrita per Kike Alcaraz d’este repte dels Mils.

Arranquem a les 8 del matí, de la plaça del Pla. Ens 

acompanya a l'eixida Jomi del Club de Muntanya de 

Beneixama. Enfilem la senda del Castell, per passar per 

damunt de la pedrera a buscar els talecons, i decidim pujar 

pel Cavall Bernat per fer-ho més "bonic". Seguim direcció 

el Barranc del Cinc. Arribem al primer avituallament al 

Preventori. Seguim a buscar la Font Roja. Allí esmorzem i 

comencem la primera pujada al primer Cim, El menejador.

Crestegem Font Roja, per buscar l'Ermita de Sant Antoni, 

i ens fem unes birretes.... Seguim direcció Barranc de la 

Batalla. Enfilem la pujada a El Puig, no és un Mil però és un 

Cim més del Repte. A l'Estepar trobem de Nou a Marcos i 

Rafa, per avituallar. Quines màquines. Comencem la Pujada 

al segon Mil, Els Plans. Molt d'aire, però anem de meravella. 

Seguim direcció al Safari Aitana, i després el Port de Tudons, 

on ens espera el segon equip d'avituallament i on s'uneixen 

al Repte Joan Ferrando i Victor El Roig, de les Llebres. D'ahí, 

direcció a la Font del Arbre, per un nou avituallament.

Comencem la pujada a Aitana, l'aire gelat comença a 

ser molest. Fem Cim a Aitana i baixada direcció a Sella 

per un bon sopar. Viva els "tortilongui". Descans a Sella i 

més birres. De Sella, a buscar el Collao de Socarest, Jomi 

comença a tindre problemes, un bastó trencat i vòmits, fan 

que haja de deixar d'acompanyar-nos als peus del Puig 

Campana on tenim un nou avituallament. Comença el "ball", 

el Puig Campana ens mostra com de dur que és. 100 km 

a les cames, plena nit, aire i fred, per a què volem més??? 

Ens fem en ell, baixem amb molta precaució, per l'aire i el 

cansament. Toca buscar Castell de Guadalest. Va ser tal volta 

el moment més complicat de tot el Repte. Pensàvem que 

arribaríem prompte i la ruta ens va posar al límit per arribar 

a Guadalest. A punt d'arribar, el track falla, i acabem al mig 

d'un barranc ple d'esbarzers. Tractament exfoliant gratuït 

a les 7 del matí. Perfecte. Arribem al pantà de Guadalest.

Allí està l'equip d'avituallament amb Jomi que han 

descansat una miqueta. Com és hora de Diana, una passaeta 

de Paquito el Xocolatero a l'Alba per arrancar de la millor 

manera el segon dia. I marxem a buscar la Mallà del Llop 

de Serrella. Per una nova variant, anant cap al cim de la 

Xortà, trenquem per crestejar i agafar la canal de la Mallà. 

Cabretes, Solet, moment impressionant. Coronem la Mallà 

al solet però amb aire molt gelat. Ja comencem a veure que 

el Repte s'assolirà. Després el Pla de la Casa, on trobem 

amic de la penya 7:15 grandíssims, ens acompanyarien 

fins a Beniarrés!!

Baixem el Pla de la Casa per l'altra Font Roja, a buscar 

Facheca, on l'avituallament ja comença a tindre més amics i 

familiars. Molta emoció, bona cervesa i millors bocates. Una 

paradeta tècnica, i a pel trosset més corredor. Uns 30 km 

de sendes, barranquets i asfalt fins al pantà de Beniarrés. 

Moment increïble, el pantà ple d'amics i familiars esperant-

nos. Sona la Trompeta de Carles al ritme de Campions!! 

Brutal!!! Energia màxima per afrontar el últim tram, el que 

portem al cor. Benicadell, Cova Alta i Montcabrer. Primer, 

el Regall, que amb els ànims i amics acompanyants, pujem 

quasi com si acabàrem de començar. Igual a la baixada, 

estrenyent una miqueta per arribar de dia al Port d'Albaida, 

on l'avituallament ja era digen d'una cursa internacional.

Què agraïts estem a tots els que estàveu en eixos punt 

per donar-nos ànims i ajudar-nos. S'uneixen més amics a 

l'acompanyament per pujar la Cova Alta, i buscar Agres. 

Arribem al Convent, un parell de bocates, i per la nostra 

muntanya, "MONTCABRER", El Nostre Monki!!! Mai ha 

sigut tan dur coronar-lo. Aire i fred per fer-ho més èpic. Ja 

els tenim. Anem cap avall a buscar el Pla que la gent ens 

espera. Boroná, Bloquera, Cementeri, Costa, Carrer Dolors, 

Plaça Mercat... i estem en Casa. Ja la tenim. Per fi. El repte 

no només de Ximo i Kike, és de tots i cadascun que n’han 

format part d'alguna o altra manera.

Fins ací el Repte dels Mils. Una aventura única i duríssima, 

però al mateix temps immillorable i emocionant. A tots els 

que vau compartir km, vau plasmar en imatges el minut 

a minut, els qui vau ajudar en avituallaments, vau animar 

i ajudar en el que fera falta, no us puc estar més agraït. 

Vosaltres sou únics, els autèntics cracks. No us puc nomenar 

perquè sou molts, però cadascú sabeu que parle de 

vosaltres. Per fi he complit un somni que feia tres anys tenia 

al cap, i res millor que fer-ho amb germans de muntanya 

com Ximet, Joan, Víctor, Jomi i els que ens vau acompanyar. 

Tanquem un objectiu, i per un temps anem a gaudir sense 

“obsessionar-se” en aquestes bogeries. Només gaudir de 

l'esport i la natura. Moltíssimes gràcies a tots de nou!!
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Conferència i sessió de simultànies d’escacs a càrrec de 
Sonia Gil, mestra femenina fide i actual subcampiona 
d’Espanya femenina 

E
s va realitzar el dissabte 26 de setembre a Cocentaina, 

una activitat d'escacs, consistent en una Conferència 

i una Sessió de Simultànies que ha organitzat el Club 

d'Escacs Cocentaina. La conferència es va titular “Igualtat 

d'oportunitats de la dona en els escacs”. Va tindre lloc a 

l'Hotel Odón de Cocentaina.

Els escacs actuals permeten, en la gran majoria de les 

seues competicions, que homes i dones compartisquen 

tauler jugant junts. Pràcticament pocs esports compleixen 

aquest requisit, per la qual cosa resulta estrany la poca 

participació del col·lectiu femení en el món dels escacs.

Per això, des del Club d'Escacs Cocentaina, volem 

conscienciar i sensibilitzar a la Societat dels valors que 

comporta la igualtat d'oportunitats de la dona en el món dels 

escacs, amb la fi no solament d'augmentar la participació 

de les dones en tots els àmbits dels escacs, sinó també 

fonamentalment fer visible la presència de les dones en 

les activitats d’escacs, on els homes són una gran majoria 

i amb més nivell de joc. 

La Conferència i la Sessió de Simultànies va ser a càrrec de 

la Mestra Femenina de la Federació Internacional d'Escacs 

Sonia Gil Quílez, i a causa de la crisi sanitària que patim, 

van participar només 10 jugadors prèviament convidats, dels 

Clubs Tabiya Alcoi, i Cocentaina, quan l'habitual són 20 o més.

La Mestra Femenina de la Federació Internacional 

d'Escacs Sonia Gil Quílez és l'actual Subcampiona d'Espanya 

Femenina, membre de la Comissió Dona i Esport de 

la Federació Espanyola d'Escacs, Àrbitre Internacional 

i Entrenadora de la Federació Internacional d'Escacs, 

Monitora Superior de la Federació Espanyola d'Escacs, 

Presidenta del Club d'Escacs Casino de Beniaján (Múrcia), 

a més de disposar, des de xiqueta, de molts títols com a 

jugadora d'escacs. Juga habitualment tornejos importants 

d'elit, on continua progressant en el seu nivell de joc. 

Actualment té 2.151 ELO FIDE (Puntuació Internacional).

La Conferència va ser emesa en directe per l'emissora 

local Ràdio Cocentaina. Va fer la presentació Joaquín Corbí, 

president del Club d'Escacs Cocentaina. A continuació, va 

donar la Conferència la Mestra Femenina de la Federació 

Internacional d'Escacs Sonia Gil Quílez, comentant diversos 

aspectes molt interessants de la participació de la Dona en els 

escacs en tots els àmbits, i les seues experiències viscudes 

al llarg del seu historial des de xiqueta. I en acabar la seua 

intervenció va haver-hi una sèrie de preguntes dels assistents.

Una vegada finalitzada la Conferència, va tindre lloc 

la Sessió de Simultànies a 10 taulers, de totes les edats 

prèviament convidats, des de xiquets, joves, adults i 

veterans.

Pel Club d'Escacs Cocentaina van participar Emilio Rico 

Ripoll, Mireia Flors García, Nicolás Gimeno Plana, Iván 

Alonso Espinosa, i Pau Valls García.

La Sessió de Simultànies va durar 1 hora i 30 minuts i 

totes les partides van ser molt lluitades, havent la Mestra 

Femenina Sonia Gil d'emprar-se a fons a causa del bon nivell 

de joc existent. Va véncer en 7 partides, va empatar 2, i va 

perdre 1. Va caure derrotada enfront del jugador Emilio Rico 

Ripoll del Club Cocentaina.   

 Ha sigut un prestigi que la Mestra Femenina de la 

Federació Internacional d'Escacs Sonia Gil Quílez haja 

vingut a Cocentaina a realitzar una Conferència i una Sessió 

de Simultànies, ja que pel seu nivell és un valor femení 

en progressió. L'esdeveniment ha tingut com a objectiu 

impulsar i fomentar la participació de la dona en l'esport, i 

més concretament en els escacs. 

Tots els dimarts, l’esport és portagonista 
a Ràdio Cocentaina i als nostres serveis 

informatius, els resultats dels nostres clubs. 
A Ràdio Cocentaina, som esport!!



FERRAN ALBORS
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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.

RUBIA TINTORERA (Rubia tinctorum)
(Raspallengua, Rojeta, Rubia)

Floració a la fi de la primavera i durant tot 
l'estiu. 

Es recol·lecta l'arrel, es talla a trossets i 
s'assequen a l'ombra. Es guarda en bosses 
de paper o caixes de fusta per a consumir 
durant tot l'any. La seua infusió té un color 
vermellós que fa gala del seu nom.

És una planta amb moltes propietats 
diürètiques, molt bona per a combatre les 
malalties de l'aparell urinari, sobretot quan 
l'orina és alcalina i també en els catarros 
vesicals i fosfatúria. S'utilitza l'arrel bullida 
per a expulsar l'areneta del renyó.

REMEI CASOLÀ:

La meua sogra Carmen la Coloma, em 
deia que a Cocentaina hi havia un metge 
que es deia don José Moltó que vivia al 
carrer de Sant Hipòlit i que tots els dies de 
l'any, havent dinat, es prenia una tasseta 
de rúbia tintorera per a depurar l'orina.



MÓNICA CORTÉS DOMÍNGUEZ Psicóloga Clínica

82 Salut i benestarRevista El Comtat novembre 2020

ANSIEDAD

S
entir ansiedad de modo ocasional es una parte normal 

de la vida, puesto que se trata de un mecanismo 

de defensa que nos permite ponernos alerta ante 

situaciones comprometidas. Sin embargo, en ocasiones, la 

ansiedad es desproporcionada con la situación y se presenta 

en ausencia de cualquier peligro real. El sujeto se siente 

paralizado e indefenso, lo cual, le produce toda una serie 

de síntomas físicos y psicológicos que terminan por interferir 

en las actividades del día a día ocasionándole un verdadero 

problema. Por tanto, el término ansiedad puede referirse a 

un síntoma, a un rasgo de personalidad o a un trastorno.

Los trastornos de ansiedad afectan al 15-20% de la 

población en algún momento de la vida y es la causa más 

frecuente de consulta psicológica. Suele afectar alrededor 

de un 7% de mujeres y  a un 4,3% de hombres. Según la 

Sociedad Española de Psiquiatría, se estima que 1 de cada 

10 personas sufre algún episodio de ansiedad en algún 

momento de su vida.

Entre las causas más frecuentes de ansiedad suelen 

citarse las siguientes: 

Causas genéticas: En general, lo que se transmite es 

la predisposición a responder con ansiedad ante ciertos 

acontecimientos de la vida, aunque todavía no se han 

podido sentar las bases de los mecanismos genéticos en 

los trastornos de ansiedad.

Causas circunstanciales: Cualquier hecho traumático o 

que nos afecte de manera desproporcionada puede provocar 

ansiedad; en estos casos, el sentimiento de ansiedad 

puede desaparecer cuando concluye el problema o bien 

permanecer durante meses o años. 

Consumo de drogas: Anfetaminas, cannabis, cocaína y 

cualquier sustancia estupefaciente puede causar ansiedad. 

Para algunas personas, también la cafeína o la teína puede 

desencadenarla.

Experiencias vitales significativas: sin llegar a ser 

traumáticos ciertos cambios vitales en el presente pueden 

producir ansiedad, por ejemplo, que nos despidan del trabajo, 

cambio de residencia, muerte de un familiar, divorcio….

Causas emocionales: el sentimiento de culpa, el 

resentimiento y la falta de perdón suele estar a la base de 

numerosos trastornos de ansiedad.

La ansiedad se manifiesta tanto a nivel psíquico como 

físico. Entre los síntomas más relevantes a nivel psicológico 

está la preocupación constante, cansancio, sensación 

difusa de miedo irritabilidad, agitación y problemas para 

concentrarse y conciliar el sueño. En cuanto a síntomas 

físicos: taquicardia, dificultad para respirar, sudoración 

excesiva, tensión muscular, temblores, mareos, desmayos, 

indigestión, diarrea y dolor de cabeza.

Existen distintos cuadros clínicos en los que la ansiedad 

es el síntoma fundamental:

presenta de forma episódica como palpitaciones, sensación 

de ahogo, inestabilidad, temblores o miedo a morirse.

permanente de angustia.

ante ciertos actos o rituales (lavarse muchas veces por miedo 

a contagiarse, comprobar las puertas o los enchufes, dudas 

continuas).

Para prevenir la ansiedad, es importante adoptar un 

estilo de vida saludable y evitar el consumo de drogas y 

sustancias que la causan (cafeína, teína y drogas como el 

éxtasis, las anfetaminas o el LSD). Practicar ejercicio físico 

de forma regular, en especial al aire libre, también ayuda 

a despejar la mente y evitar los sentimientos ansiosos. Del 

mismo modo, las técnicas de relajación ayudan a combatir 

la aparición de crisis. Se pueden aprender de la mano de 

profesionales o de manera autodidacta, mediante libros y 

material audiovisual de autoayuda. La cuestión es contar 

con herramientas eficaces para aumentar la seguridad ante 

la ansiedad.

Los trastornos de ansiedad se tratan con tratamiento 

farmacológico (benzodiacepinas y ansiolíticos) en los casos 

más intensos; tratamientos naturales (con la ayuda de plantas, 

reiki, acupuntura, meditación, flores de Bach…)  y  psicoterapia.  

El tratamiento psicológico pretende enseñar al paciente a 

manejar la ansiedad y a controlar los miedos, cuestionando 

su carácter irracional y sustituyéndolo por formas de pensar 

más racionales. Busca el origen de la ansiedad y ayuda a 

liberar el peso de la misma. Dota al paciente de herramientas 

para hacer frente a las crisis y sentir más seguridad y control 

en el proceso. En definitiva, a no tenerle miedo a la ansiedad 

y reducirla a los niveles normales para la supervivencia, 

volver a tener la sensación de control de nuestro cuerpo y 

de nuestra mente. 
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100 GRÀCIES

C
ent gràcies per a cent articles escrits per 
aquesta revista, la revista del meu poble. 
Amb gran emoció vaig començar a escriure 

per a ella i en gran emoció m´acomiade d´ella. 
He volgut que fora amb un nombre representatiu 
i cent ho és, ja que aquesta revista m´ha donat 
l´oportunitat de durant huit anys i tres mesos 
poder transmetre el meu objectiu professional, 
fer conscient a les persones de l´importància de 
la seua alimentació per a generar salut.

He transmet l´importància de cuidar-nos per dins 
i per fora, de valorar la nostra salut, de valorar els 
nostres comportaments alimentaris, de ser millors 
persones a partir de respectar-nos en tots els rols 
de la vida i sobretot de respectar la nostra salut.

Avui m´acomiade d´aquest mitjà, però, no vol dir 
que no he d´estar. He tingut la gran sort de ser 
ben acollida al meu poble, cosa que en fa sentir 
ben orgullosa, el despatx de nutrició clínica està al 
carrer Gorga i en podeu trobar a les xarxes socials 
com facebook, instagram, youtube o a la pàgina 
web de Nicaldiet. Cada dia estem més prop amb 
tota la nova tecnologia i mitjans de comunicació.

Vull que vos cuideu, que practiqueu l´alimentació 
conscient, que va més enllà del simple fet 
d´alimentar-nos. L´alimentació conscient és dur 
l´acte de menjar a un nivell superior, és mantenir 
l´alimentació en l´autoconeixement, la reflexió i 
el respecte cap al nostre cos. És mantenir una 
consciència alimentaria superior que comença 
amb l´objectiu de, per a què m´alimente?

Quan jo sé el per a què m´alimente, ja puc 
respectar el meu organisme, perquè ja sé el que he 
de menjar o no i sobretot, ja sé les accions que he 
d´activar a la meua vida per a dur una alimentació 
que respecte el meu organisme, sempre que la 
meua decisió siga prevenir la malaltia.

Una volta que ja sóc conscient del per a què 
m´alimente activaré tot allò que m´ajude al meu 
objectiu com una organització adequada, una 
compra efectiva, una cuina eficient, masticar 
adequadament el que menge, ser conscient de 
la resposta del meu organisme a l´ingesta dels 
aliments i si tinc l´energia adequada per a dur les 
accions del dia a dia.

Pareix complicat, però no ho és. Simplement, 
valorant la nostra salut i ser conscient de 
l´importància de la nostra alimentació tota la resta 
ix soles, sense pensar.

Vos demane que sigueu conscients de 
l´importància de la vostra salut, que vos cuideu 
a tots els nivells, mental, emocional, física i 
transcendentalment. Estem vivint uns moments un 
poc difícils de digerir però amb respecte, aplicant 
les mesures de seguretat, sent responsables, 
no deixar-nos manipular per notícies fatídiques, 
gestionant els nostres pensaments i com no, 
cuidant la nostra alimentació per mantenir un 
sistema immunològic fort, ho podem combatre.

En sent orgullosa d´escriure aquestes paraules 
amb el nostre dialecte i saber que estàs llegint-les 
en aquest moment. Done les gràcies a la revista "El 
Comtat" que cada mes m´ha reservat el meu espai 
i, el done les gràcies a tu personalment que estàs i 
has estat llegint algun dels meus articles. Cuida´t, 
fes un quilòmetre extra cada dia per millorar la 
teua salut i sobretot, viu el present valorant tot allò 
que la vida t´ofereix. Gràcies de tot cor.
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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: 3- 9- 13- 19- 25- 28- 29

Dies:  1- 6- 12- 18- 21- 24- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina NOVEMBRE

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 4- 7- 8- 10- 16- 20- 26

Dies: 2- 5- 11- 14- 15- 17- 22- 23- 27

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHOORRAARRII CCEEMMEENNTTEERRII MMUUNNIICCIIPPAALL

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

les 14:00 h del migdia

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

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

DURANT ELS MESOS DE JUNY, JULIOL, AGOST I SETEMBRE

 LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS 

DE LES 20:00 H DE LA VESPRADA FINS LES 00:00 H DE LA NIT

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:45; 9:45; 

11:15; 13:15; 16:15; 17:15; 19:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

13:15.

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 8:15; 10:15; 

11:45; 14:15; 16:45; 19:45; 20:15.

Dissabtes i diumenges: 8:45; 14:15

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. Tot 

això es realitza amb l’únic objectiu de no retardar 

el servei establit.

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT






