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COCENTAINA dia a dia

LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA
posa a disposició dels veïns i veïnes la següent adreça electrònica per a suggeriments

o avisos de desperfectes i qualsevol cosa que vegen per a reparar.
obresiserveis@cocentaina.org

WhatsApp: 699-83-38-61
Entre tots fem el poble gran!

Col·locació de baranes de seguretat al camí de 
Trilles i secans

Reordenació de les places dels aparcaments a la 
plaça de la Vila: aparcabicis, punt de recàrrega 
elèctric, discapacitats, cotxe oficial i vehicles 
policia local

Editorial

L
a revista que tenen a les seues mans, compleix aquest 

mes ni més, ni menys que 400 edicions. Sí, en aquest 

mes d’octubre hem arribat a l’edició 400: 400 números 

informant, coneixent i sent arxiu d'allò que ha ocorregut a 

Cocentaina.

La revista Cocentaina. El Comtat s’ha convertit en una 

vertadera font de documentació, un altaveu del què ha 

passat i un arxiu del dia a dia del nostre poble.

Saben, parar i mirar enrere ens fa valorar tot el que tenim i 

per això, des d’aquesta xicoteta editorial sols tenim paraules 

d’agraïment per a tots aquells que, mes darrer mes, esperen 

la revista, la busquen, la fullegen, la fan seua. Gràcies al 

comerç de Cocentaina, un comerç que està viu, que respira, 

que li dona alé a Cocentaina i que des de fa molts anys 

confien en aquesta revista, recolzant-nos en cada edició.

Però si em permeten, les GRACIES, en majúscula, li les vull 

donar a la persona que ha lluitat perquè aquesta publicació 

no es perguera, la que l’ha vist créixer i consolidar-se, 

transformar-se i convertir-se en un vehicle de comunicació 

local, mà a mà amb la ràdio: aquesta persona és Luis Pérez 

Bernabeu, vaja des d’ací la meua gratitud, admiració i 

respecte per eixa llavor que fa 400 números va plantar i 

que avui germina a les seues mans.

Saben, en circumstàncies normals (paraula que tant estem 

enyorant en aquest 2020), la revista d’octubre haguera estat 

dedicada a la Fira, però la Fira de 2020 passarà a la història per 

ser una Fira virtual i tindrà el seu lloc a l’edició de novembre.

A dia de tancament de la revista, Cocentaina està 

sent un exemple enfront de la maleïda pandèmia, tenim 

comptabilitzats, des de març, 23 malalts de Covid-19, 

esperem que la xifra no balle molt més i que tot puga seguir 

el seu curs, que no hàgem de tornar enrere i que el ditxós 

Coronavirus no ocupe més planes de la nostra revista.

En aquest número trobaran l’actualitat de Cocentaina, el 

que ha passat en l'àmbit polític, cultural, de benestar social, 

esportiu. Una edició més, comptem amb la participació de 

pàgines específiques com la de la psicòloga Mónica Cortés, 

la nutricionista Nieves Carricondo, l’herboristeria de Ferran 

Albors o la joventut de Miguel Ángel Raigal.

400 revistes, diferents dissenys, formats...però sempre 

amb l’única finalitat d’arribar a les seues mans. Siguen 

pacients si algun mes ens endarrerim, els assegurem que 

treballem de valent per poder eixir a la llum i que sàpien 

que estem oberts a les seues propostes, als seus articles...

perquè la revista Cocentaina. El Comtat, no és nostra, sinó 

que és del poble, un altaveu on tots tenen cabuda i un mitjà 

que esperem que seguisca a les seues mans, almenys 100 

números més.

Arranquem nova edició....comença el compte enrere per 

a la número 500!!!
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Una Fira virtual
Eugenia Miguel s’estrena al capdavant de la regidoria de Fira en un any 
on la Fira no eixirà al carrer
Redacció

L
a revista Cocentaina. El Comtat dedica gran part de la 

seua publicació del mes d’octubre a parlar de la Fira 

per a què els nostres lectors estiguen ben assabentats 

de cóm serà l’edició, què podran trobar, visitar...tal volta no 

som la revista oficial de la Fira, però durant 34 anys, hem 

sigut i som la revista de casa i com a tal, la nostra missió és 

mantindre’ls informats de tot el que envolta, en aquests cas, 

a la nostra benaurada Fira de Tots Sants, una Fira, recorden, 

amb el títol recent d’Interés Turístic Internacional.

Doncs bé, per les circumstàncies que de sobra coneixem, 

l’edició de la revista especial de la  Fira es durà a terme en 

novembre, així ho vam acordar en el departament de Fira 

que any rere any, ens ha facilitat la informació i treballa de 

valent perquè la Fira de Cocentaina seguisca creixent quant 

a nivell i qualitat, sense oblidar les seues arrels i la seua 

senya d’identitat: som la Fira de fires.

Amb tot, el divendres 2 d’octubre, la regidoria de Fira va 

fer una roda de premsa per tal d’anunciar-nos cóm serà la 

674 edició. Nosaltres vam voler esperar-se per poder-los 

avançar en aquesta revista eixa roda de premsa i guardar-

nos per a novembre, el que serà l’especial de Fira, ja que 

durant tot el mes, Cocentaina celebrarà la seua tradicional 

Fira, una Fira, mai millor dit, del segle XXI, totalment virtual.

Eugenia Miguel, s’estrena en aquest any com a regidora 

de Fira, substituint en el càrrec a Mariona Carbonell, “l’equip 

de govern vam decidir que Mariona havia de ser regidoria 

de Fira a l’inici d’aquesta legislatura perquè havia treballat 

molt per la denominació d’Interés Turístic Internacional 

i havia d’encetar ella la primera Fira amb aquest gran 

reconeixement. A mi em va servir perquè vaig poder estar 

al seu costat descobrint tot l’entramat ocult que du la Fira”.

Hem volgut compartir amb la regidora una xicoteta 

entrevista, els he de confessar que em va sorprendre la 

sensatesa i determinació a l’hora d’organitzar, amb el 

departament de Fira, com seria aquesta edició, amb totes 

les complicacions (ja que tot canvia d’un dia per a un altre), 

però tenint els peus en terra, sabent que la Fira 2020 no ens 

reportarà beneficis, però sense deixar passar una edició en 

la qual s’ha treballat perquè Cocentaina, durant novembre, 

recorde i celebre la Fira de Tots Sants.

- Eugenia, què és el que més li crida l’atenció de la Fira, 

vista des de dins??

-Sens dubte la quantitat de feina que du, feina que no 

es veu però en la que està treballant-se durant tot l’any. 

Des de fora no arribes a entendre la gran envergadura que 

comporta la Fira en el municipi, pots imaginar-te la tasca 

de la infraestructura, el muntatge, la neteja...però hi ha un 

gran entramat que no es veu i que en els dies previs, fins i 

tot “paralitza" l’Ajuntament perquè es necessita la implicació 

de tots els departaments i treballadors. Si bé és cert, que 

l’experiència fa mestres i l’Ajuntament fa molts anys que està 

treballant per a la correcta organització de la Fira, però com 

tot, evolucionem i ens proposem nous reptes i nous objectius 

i la veritat, necessitem la col·laboració de tots i durant tot 

l’any!! La Fira no es prepara sols en el darrer mes!!

-Em parla de reptes, objectius, vosté se n’ha marcat alguns 

per a la seua legislatura com a regidora de Fira?

-Doncs, sí, estem treballant en 2 línies que han de ser clau 

per a les futures edicions de Fira: la primera és aconseguir 

una Fira sostenible on l'impacte ambiental siga el més reduït 

possible. La segona, però no menys important, és que la 

Fira siga inclusiva, i estem treballant per aconseguir una 

Fira accessible a tots els nivells.

-Tal volta, la gent pot pensar  el per què no s’ha suspés la 

Fira, no hem tingut cap festa patronal i sembla que la Covid 

encara té molt a dir…

-Està clar que la Fira de carrer, la Fira que fa 674 anys i 

que congrega a més de mig milió de persones no la podem 

fer, perquè la pandèmia no està controlada i no ens podem 

arriscar a fer un gran esdeveniment com és la Fira i haver 

de lamentar-se després, però Cocentaina és un referent 

gràcies, entre altres coses, per la seua Fira i per la innovació 

i evolució que contínuament pateix, aleshores, estem al segle 

XXI i les noves tecnologies són un element fonamental de 

difusió i propagació, per tant vam pensar a fer una Fira virtual

-Què és una Fira virtual?

-Diem virtual perquè tot estarà penjat a les xarxes socials. 

Durant tot el mes de novembre, Cocentaina anirà de mitjà 

en mitjà, difonen la seua Fira i la seua oferta de Fira. La 

Fira és un aparador en el qual la gent aprofita per a traure 

i vendre i aleshores és important no perdre eixe volum de 

negoci i vam pensar que el millor seria posar-se en contacte 

en els expositors que venen en Fira i que online, pogueren 

mostrar el seu producte i fer negocis a través de la web o 

als seus pròpis negocis, tenint a més, eixes ofertes de Fira 

que sens dubte són un reclam. S'ha delimitat la participació 

d'expositors a negocis situats en la Comunitat Valenciana. 

I s'ha volgut premiar la fidelitat d'aquells establiments que 

any rere any han estat presents en el certamen firal contestà. 

En aquest sentit, l'Ajuntament amb la finalitat de facilitar la 

vessant comercial i econòmica que caracteritza a la Fira 

de Cocentaina, ha oferit a tots els expositors residents a 

la Comunitat Valenciana, exposar els seus productes en 

els seus propis establiments amb les ofertes i promocions 

especials de Fira, com feien durant els dies de Fira però als 

seus propis establiments. 

El projecte inclou per suposat al comerç i l'hostaleria local. 

Açò pel que respecta a la part comercial. La part 
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cultural, en principi sí que serà presencial, vull dir, hi haurà 

exposicions de Fira al Palau Comtal, hi haurà concerts de 

Fira de l’Orquestra de pols i plectre La Paloma, la colla de 

dolçaines i tabals Mal Passet i del cor de cambra Discantus, 

el primer concurs internacional d’oli Fira de Tots Sants... ací 

sí que podem controlar l’aforament de la gent i hem de donar 

l’oportunitat a que el poble celebre la Fira i expose el seu 

art. No tindrem una Fira a l’ús, tindrem una Fira diferent, 

però sabrem i sabran que estem en Fira. 

En tot moment, em tingut present garantir la seguretat 

i preservar la salut de tots els participants ha sigut la 

nostra prioritat. A la que, a més, es sumen les restriccions 

d'aforament, distància interpersonal i desinfecció de totes 

les instal·lacions. Partint d'aquests condicionants i gràcies 

a la flexibilitat que ofereix la tecnologia, com et deia, la Fira 

de Cocentaina oferirà enguany un format híbrid entre digital 

i presencial garantint totes les mesures sanitàries.

Des de Fira s’ha preparat una imatge gràfica especial per 

a identificar de manera ràpida a tots aquells establiments 

participants en tot el territori valencià. 

A més, està prevista la realització d'una campanya de 

difusió centrada en tota la Comunitat Valenciana per a donar 

a conèixer les novetats que d'aquesta particular 674 edició.

De fet, el divendres 30 d’octubre, a la vesprada farem 

un acte d’inici de Fira i durant tot el mes de novembre, la 

Fira estarà present per tot arreu, es convidarà als visitants 

tradicionals de Fira que acudisquen als diferents establiments 

comercials que estaran identificats amb la imatge de 

Fira de Cocentaina, per a realitzar les seues compres. 

Així mateix, es podrà consultar qui són els expositors 

participants, la seua ubicació, les ofertes i promocions 

que ofereixen a través de les xarxes socials oficials de Fira 

Cocentaina (Facebook, Instagram i Twitter) i de la web www.

firadecocentaina.org que també adapta el seu disseny per a 

facilitar al màxim aquesta connexió virtual entre comerciants 

i consumidors. 

Enguany no serà una Fira de 15 dies tal com va començar, 

enguany tindrem una Fira d’un mes, diferent, sí, però Fira 

de Tots Sants i com a tal estarà anunciada en cartells.

-Aquest és un any de trànsit, tal volta per llevar, posar...?

-No es tracta de llevar, posar, es tracta de treballar per 

millorar-la i els canvis es fan amb eixa finalitat, si no funciona, 

es torna al d’abans, però hem d’arriscar. Si tot va bé, i parlem 

ja de la Fira de 2021, estem barallant diferents coses: 

canvis visibles en infraestructures, en sectors, ubicacions 

i altres menys visibles, però d’això en parlarem, esperem, 

l’any que ve. De moment des de la regidoria de Fira i des 

del departament estem ultimant tots els contactes per a 

aquesta Fira de 2020

-Sé que és un any atípic, i una mica estrany, però que els 

diria a la gent del poble?

-Què no es desanimen, que açò passarà i que no obliden 

que pese a la pandèmia celebrarem la Fira. No tindrem les 

olors, ni els colors, ni els sabors de la Fira, tampoc el tràfec 

del muntatge i l‘anar i vindre de la gent, però tindrem una 

Fira casolana, una Fira que ens convidarà a gaudir de la 

cultura i el comerç contestà, sense aglomeracions de gent, 

una Fira que gràcies a les xarxes socials estarà viva durant 

un mes per tot arreu...serà la Fira de l’espera, la Fira que 

marcarà el compte enrere per a un millor any.

Presentació cartell

El 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 ens han detallat 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 suport a 

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

activitats i productes al seu abast”.  

Els creadors del cartell ens han manifestat el seu desig de 

transmetre positivisme malgrat els temps difícils. Per això 

el cartell es presenta sense color i objectes, net, clar, per 

identificar una  Fira marcada per una situació extraordinària 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 forta. 

Presentació entitats Pregoneres del Privilegi Reial

Com comentàvem abans, estem en un any especial en 

molts sentits i com no podia ser d’altra forma, el nostre 

pregoner per a la lectura del Privilegi Reial també es enguany 

molt especial.

Per començar tindrem dos pregoners, les entitats 

socials Tapis i Aspromin seran les encarregades de llegir 

el Privilegi de Fira. Es la manera amb la qual l’Ajuntament 

ha volgut agrair a totes estes persones com han portat el 

confinament y la seua grandíssima capacitat d’adaptació 

a unes circumstàncies tan extraordinàries com aquestes.

Que aquestes dos entitats porten la veu del Privilegi, 

atorgat per Pere el Cerimoniós al 1.346, significa també 

visibilització social i per tant normalització. Ells aporten tant 

a la societat com qualsevol altra persona. Volem aprofitar 

el altaveu internacional que es la Fira per dir que totes les 

persones que integrem esta societat tenim alguna cosa que 

aportar, independent de les habilitats que cadascú tinga, de 

les nostres capacitats, tots fem poble. 

El Privilegi es 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 reconèixer l’excel·lent capacitat 

d’adaptació tant dels integrants del Tapis com de Aspromin 

en aquestes circumstancies i que han donat a tots i totes 

una lliçó de responsabilitat.
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L’Ajuntament de Cocentaina i la Mancomunitat Alcoià-
Comtat  es citen amb la Conselleria de Polítiques Inclusives 
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’ajuntament de Cocentaina i la Mancomunitat Alcoià-

Comtat van traslladar al secretari autonòmic de 

Planificació i Organització del Sistema de Serveis Socials, 

Xavier Uceda, les necessitats de les seues entitats en un 

encontre que va tindre lloc en València dijous 10 de setembre.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, i la coordinadora 

de l’equip social de base van posar de manifest la necessitat 

de dotar de jornada completa a la treballadora social que 

participa de l’equip de famílies, així com la demanda de 

millorar el finançament que rep el servei del Respir, qui 

Conselleria subvenciona amb sols 10.000€ i que no arriba a 

sufragar ni una sisena part del que inverteix l’Ajuntament en 

aquest servei municipal i totalment gratuït per a les famílies.

Pel que fa a la Mancomunitat Alcoià-Comtat, el seu 

gerent, Arnaldo Dueñas, recordava la necessitat de posar 

en marxa el servei especialitzat per a població migrant, 

anomenat Pangea. L’Ajuntament de Cocentaina va proposar 

en 2018 cedir a la mancomunitat el 50% de jornada del 

professional que li subvenciona Conselleria a canvi què 

aquesta subvencionara al tècnic al 100% per a l’entitat 

supramunicipal. Una fórmula que ja es va fer servir per a la 

prestació mancomunada de l’agent d’igualtat, on Cocentaina 

també va cedir el seu 50% per a benefici de tots els pobles de 

l’Alcoià-Comtat. D’aquesta forma el professional de Pangea 

prestaria el seu servei uns dies al municipi contestà i la resta 

als pobles de l’Alcoià-Comtat, una opció on «Cocentaina es 

solidaritza i tots els pobles guanyem», segons Mireia Estepa.

A l’encontre amb Xavier Uceda, s’ha conclòs en posar 

aquestes peticions per escrit i el secretari autonòmic ha 

afirmat que eren una bona proposta que està en sintonia 

amb la voluntat del govern valencià de fomentar l’activitat de 

les mancomunitats. L’alcaldessa de Cocentaina comentava 

que «esperem que Conselleria siga sensible amb les nostres 

demandes i que entenga que perseguim el seu mateix 

objectiu: atendre amb les millores de les condicions a tothom 

amb uns serveis que responguen a les seues necessitats».

Cocentaina llança el programa “C’Activa”
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina posa en marxa noves 

ajudes i subvencions dirigides a autònoms, empreses 

i xicotetes empreses.

Aquesta segon convocatoria forma part del pla que 

l'ajuntament de Cocentaina ha creat per a dinamitzar 

l’activitat econòmica del nostre poble creada per la situació 

actual de la Covid-19.

Cal destacar que hi han dues línies per a poder sol·licitar 

dites ajudes:

1ª.- Si l’activitat ha estat tancada al 100% l'import serà de 600 €.

2ª.- Si ha tingut una reducció del 60% en la facturació 

durant l’estat d’alarma serà de 300 €.

Les dues línies compten amb trams addicionals que 

contemplen tant tindre treballadors al seu càrrec o bé, si 

se està de lloguer.

La línia pressupostària que l’Ajuntament ha creat és d'un 

total de 160.000 € a càrrec del pressupost municipal. A 

més aquesta xifra pot ser ampliada en qualsevol moment i 

en cas de ser necessari.

Aquestes ajudes és podran sol·licitar a partir d’avui fins al 

25 de novembre de 2020 i tota la tramitació serà realitzada 

a través de la seu electrònica del ajuntament.

Cal recordar que aquestes ajudes no són compatibles amb 

les que ofereix la Generalitat Valenciana.

Des de la regidoria d’hisenda de Cocentaina es mostren 

satisfets “perquè amb aquestes ajudes es pot donar un 

impuls a l’activitat empresarial, en tots els àmbits en el nostre 

poble donat la malaurada situació que estem passant.”

També recordar que la partida pressupostària està totalment 

constituïda per fons municipals el que ens ajuda a poder 

ampliar-la, si fora el cas, ja que en l'Ajuntament de Cocentaina 

estem al 100% amb el sector econòmic del nostre poble.”
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Inaugurat de forma oficial un nou parc d’oci a Cocentaina 
ubicat al Barri de Sant Jaume

E
l 9 de setembre va tindre lloc, de forma oficial, 

la inauguració d’un nou parc infantil i juvenil a 

Cocentaina; un parc que es troba ubicat al Carrer 

Pego dins del Barri de Sant Jaume. Un parc molt colorit 

que ofereix a tots els menuts i joves que s’acosten a les 

seues instal·lacions tres zones ben diferenciades. Per una 

part trobaran una zona de jocs infantils que de segur farà 

gaudir molt als més menuts de casa. Per altra els menuts 

i joves amants del futbol o el basket també tenen la seua 

pista. Per últim el joves trobaran una zona de skate que era 

una de les reivindicacions més repetides en els últims anys. 

Ara podran realitzar les seues piruetes i cabrioles amb els 

patins en aquesta nova instal·lació municipal.

L’obra ha superat els 140.000 euros en el total del seu cost. 

Redacció
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Cocentaina completa amb gran èxit les seues rutes guiades 
de Turisme

NP Ajuntament de Cocentaina

L’Oficina de Turisme de Cocentaina penja setmana rere setmana el cartell 
de complet en les seues rutes guiades de 2020

T
ot i que, com tots sabem, el sector turístic en general 

no passa pel seu millor moment, Cocentaina ha sabut 

reinventar-se i s’ha sobreposat a la difícil situació del 

sector fent una aposta clara per les rutes de turisme actiu i de 

proximitat. Recórrer el traçat urbà cristià i islàmic mitjançant 

una ruta teatralitzada, conéixer i contemplar les plantes, els 

bolets o les estreles de nit fent una passejada per la Serra de 

Mariola, pedalejar amb bicicleta visitant el castell de Penella 

o els recursos hídrics que hi ha a l’abast de la capital del 

Comtat, són algunes de les rutes que s’han portat a terme 

des de juliol i que acabaran a finals d’octubre per a donar 

pas a un mes de novembre dedicat a la gastronomia, on l’oli 

serà el protagonista com a producte estrela.

El regidor de Turisme, Ivan Jover, destaca la importància 

que té per a Cocentaina aquestes rutes «Des de la Regidoria 

estem molt satisfets, tant per la gran acollida que estan tenint 

les rutes, totalment gratuïtes i segures, i ja s’està treballant 

per a realçar nous recursos de cara a 2021 perquè puguen 

ser també visitables.

Si teniu interés de participar en aquestes rutes, podeu 

informar-vos-en en la web www.turismecocentaina.com o bé 

en el telèfon 965590159 i elegir quina temàtica us atrau més.

L’Ajuntament de Cocentaina posa en marxa una plataforma 
de venda d’entrades online
La iniciativa naix amb l’objectiu de controlar l’aforament a causa de la 
Covid-19, estarà disponible en la pàgina web entrades.cocentaina.es 
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina 

ha activat una plataforma que permetrà vendre entrades 

a través d’Internet o també, si l’activitat és gratuïta, 

assignar invitacions per a assistir als actes que es programen 

des d’aquesta Regidoria, o qualsevol altra, als diferents 

edificis municipals. En principi va estar disponible al Palau 

Comtal i, a partir del 20 de setembre, també al Teular, que 

torna a obrir les portes, tot i que aplicant totes les mesures 

de seguretat que estiguen vigents en cada moment.

D’aquesta manera, no sols es pretén controlar l’aforament 

d’aquests edificis durant la pandèmia i poder tindre dades 

reals d’assistència, sinó també oferir una plataforma 

accessible als ciutadans i ciutadanes per a poder reservar 

còmodament des de casa el seu seient per als espectacles. 

La nova web es va estrenar amb el repartiment d’invitacions 

per a assistir a la presentació del llibre de Francesc Jover 

titular «Cançons i Romanços del Teular», una activitat 

gratuïta que organitzaren l’Ajuntament de Cocentaina i la 

Garbera Cultural El Guaret i que va tindre lloc al Palau Comtal. 

Segons explica el regidor de Cultura, Iván Jover, «l'objectiu 

d'aquest nou servei és apropar més la cultura a la ciutadania 

per a facilitar la compra d'entrades o la reserva d’invitacions 

amb les noves tecnologies, ja que aquesta nova plataforma 

permetrà la compra online 24 hores al dia des de qualsevol 

dispositiu amb connexió a Internet». A més a més, el 

regidor informa que esta operativa des del divendres 18 

de setembre. 

Finalment, cal indicar que la compra online es realitza 

seguint uns passos molt senzills, però en qualsevol cas 

cal introduir una adreça de correu electrònic, ja que un 

cop finalitzada la compra o la reserva es rebrà un correu 

electrònic amb el document en format pdf, el qual està 

preparat per a poder-se imprimir. També es pot optar per 

portar-la directament en el telèfon mòbil, en format QR o 

bé en format passbook, que el personal municipal llegirà a 

la porta de cada edifici, cosa que permet que el comprador 

no haja d’imprimir l'entrada i s’estalvie d'aquesta manera 

una mica de paper amb l’objectiu de ser més respectuosos 

amb la naturalesa.
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Els empresaris d’oci nocturn demanen una solució 
provisional al seu tancament

L
’alcaldessa i la regidora Eugènia Miguel es van reunir 

amb els propietaris dels 3 pubs de Cocentaina per 

a veure si pot haver una solució per a que aquestos 

pugen obrir i no entenen que, per tenir una llicencia diferent 

a les d’una cafeteria, aquestes sí que pugen obrir. Aquesta 

problemàtica la traslladada al conseller Rafa Climent qui 

ja li ha comentat que és un tema molt complicat però 

que s’estudiarà i també li ho va traslladar a Rafa Briet 

sotssecretari de política territorial i obres publiques i ell ho ha 

traslladat a la reunió dels cap de gabinet de les conselleries 

estant ara a l’espera del que allí s’ha parlat.

Des de l’ajuntament també estan en contacte amb 

l’ajuntament de Vallada i Aspe perquè son els únics municipis 

que sí que han permès que els pub obrin assimilant la seua 

llicencia a una cafeteria i estan en contacte els tècnics amb 

els d’aquestes poblacions i si son legals, l’ajuntament de 

Cocentaina farà el mateix procés, l’ajuntament d’Alcoi es troba 

en la mateixa condició que el de Cocentaina. Aquest tema va 

estar present com a moció en el plenari del mes de setembre.

A més, aquesta petició s’uneix també al malestar de la 

asociación empresarial Turisme Alicante Interior. En un 

comunicat, l'associació d'empresaris relacionats amb el 

sector turístic a l'interior de la província d'Alacant, Turisme 

Alacant Interior, dona suport a la petició dels establiments 

del denominat ‘oci nocturn’ perquè es permeta la seua 

reobertura amb les mateixes condicions que bars i cafeteries.

La Generalitat Valenciana va decretar el 18 d'agost el 

tancament d'aquests establiments com a mesura preventiva 

de contagis de la Covid-19. La prohibició finalitzava el dia 

8, però el govern valencià la va prorrogar per altres tres 

setmanes, fins al dia 29. “Necessitem un gest de bona 

voluntat, com van fer la major part dels ajuntaments en Fase 

1, quan ens van permetre tindre una terrassa en l'exterior, 

encara que els nostres establiments no l'hagueren tinguda 

mai”, explica un dels empresaris afectats i soci de Turisme 

Alacant Interior, Mauro Rodríguez Vilaplana. Una treinteta de 

propietaris de pubs i discoteques d'Alcoi, Cocentaina, Muro 

i altres poblacions de l'Alcoià i del Comtat s'han organitzat 

per a sol·licitar alguna mesura transitòria.

Turisme Alacant Interior demana a les diferents 

administracions públiques amb competències en la matèria 

l'estudi de fórmules que permeta a aquests negocis de 

manera provisional romandre oberts com a cafeteries, 

amb taules separades, distància de seguretat entre clients 

i tancament primerenc a la una de la nit. Mauro Rodríguez 

opina que “d'aquesta manera no té perquè haver-hi en els 

nostres locals més problema que el que puga donar-se 

en bars, restaurants o cafeteries, ja que l'activitat seria la 

mateixa, és el mateix prendre una canya a les nou de la 

vesprada en una taula d'un bar que en assegut en un pub”.

“Que ens deixen treballar, que puguem obrir a les 

vesprades de manera temporal i amb totes les mesures de 

seguretat per a evitar contagis, però que no assenyalen a 

tot un col·lectiu i el deixen sense poder adaptar-se a una 

realitat canviant”, ha conclòs Mauro Rodríguez.

Redacció

Activa Cocentaina valora positivament el programa 
d’activitats d’aquest estiu
Redacció

J
ust el darrer cap de setmana de setembre finalitzava el 

programa d’actuacions que des de la regidoria de comerç 

i serveis s’ha dut a terme per tal de reactivar, estimular 

i fomentar el comerç i serveis locals a l’estiu a Cocentaina.

Divendres i dissabtes artistes i entitats locals, han tret el seu 

art, fent que el públic gaudirà de la música i donat veu a 

cantants contestans. Des d’Activa Cocentaina donaven les 

gràcies “per haver-nos acompanyat i haver participat en 

aquesta aventura plena de música, comerç i bon ambient! 

Junts i juntes hem ACTIVAT el nostre poble en un any 

complicat per a tots. 

Seguirem al vostre costat!”
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Col·lectiu-Compromís aposta per una Comissió Municipal de 
Reconstrucció a Cocentaina que PSOE, PP i Ciudadanos no volen
La coalició contestana ha proposat aquesta iniciativa en diferents comissions 
informatives i plenaris i ha comptat amb el rebuig del PSOE, PP i Ciudadanos
NP Col·lectiu-Compromís

C
om també ha fet el Congrés dels 

Diputats, les Corts Valencianes 

i nombrosos ajuntaments, des 

del grup municipal del Col·lectiu 

03820-Compromís han proposat a 

la resta de grups municipals crear 

una Comissió per a la Reconstrucció 

davant la pandèmia de la COVID-19 

que tant mal està fent. 

L a  p r opos t a  de l  Co l · l e c t i u 

03820-Compromís implicava abordar 

tres qüestions: 

1.Un poble saludable i sostenible

2.Reactivació econòmica

3.Benestar Social

A més a més, la coalició contestana tenia com a objectiu fer 

participar a les entitats representatives de tota la societat (de 

l’àmbit sanitari, econòmic i social) per a definir les propostes 

per començar a executar i definir cap on ha de caminar la 

Cocentaina del futur. Amb la participació de tots els agents 

implicats que tenen experiència i coneixements per aportar. 

A banda d’aprofitar l’Estratègia Territorial i el Pla d’Acció 

Local, aprovats anys enrere i que dormen en un calaix.

La proposta no ha tirat avant perquè tant el PSOE com 

els dos partits que li donen suport, PP i Ciudadanos, no ho 

han considerat convenient. Des del 

Col·lectiu-Compromís a través del 

seu portaveu, Jordi Pla, expliquen 

que “sembla que vivim en el país 

de les meravelles i que ens sobra 

tot. De res han servit els arguments 

de què estem davant d’una crisi 

molt  greu, de conseqüències 

imprevisibles, que cal estar preparats 

per al pitjor, que la situació en 

Cocentaina ja era roïna abans de 

la COVID-19 i que ens quedarem 

a la cua si no ens espavilem”.

Una mostra, l’any 2017 van nàixer 

al nostre poble 79 xiquets i xiquetes i van morir 125 

persones. L’any passat el nombre de naixements va ser de 

88 i el de defuncions 130. Això en anys “normals”. “Quina 

parella, en la que està caient i en la que sens dubte caurà, va 

a pensar en tindre xiquets? Que passarà si  les indústries del 

tèxtil han de tancar? I si els comerços i establiments hostalers 

no poden aguantar?  Són preguntes, aquestes i moltes altres, 

sense resposta. Almenys al Col·lectiu 03820-Compromís no 

les tenim, però sembla que qui ens governa ho té molt clar, 

encara que res sapiguem sobre les seues previsions ni els 

possibles plans de contingència”, ha conclòs Pla.

Paraules d’acomiadament

E
l rellotge m’indica que una etapa arriba a la seua fi. 

Etapa que podria descriure de moltes formes, però la 

definiré com a apassionant. Després de cinc anys a 

l’Ajuntament de Cocentaina renuncie a l’acta de regidora 

del Col·lectiuCompromís per motius personals. Malgrat tot 

açò, vull agrair al veïnat de Cocentaina haver-me permès ser 

el seu altaveu al consistori. Molt contenta d’haver transmet 

les seues queixes i inquietuds i molt satisfeta quan et dónes 

compte que, eixa queixa o inquietud es podia donar una 

solució, per tal de millorar la vida dels veïns i veïnes, encara 

que de vegades la solució no estava en la meua mà. Són 

molt els moments viscuts durant aquests anys, és per això, 

que també volia expressar les meues disculpes si en algun 

moment se m’ha demanat ajuda i no he estat a l’altura que 

els contestans i contestanes es mereixen. Ser regidora del 

teu poble és un acte de vocació pública i de millorar. Una 

vivència que totes les persones haurien de viure-la al llarg 

de la seua vida. Hores de revisió d’expedients, assistència 

a comissions i plenaris... Una càrrega de feina totalment 

voluntària i, al moment, gratificant. Acabe una etapa de la 

meua vida amb la consciència tranquil·la en què he donat 

el millor de mi a qualsevol cosa que li va al càrrec de ser 

regidora del poble on has nascut i vols viure. Després de 5 

anys, continue pensant que primer som les persones front 

a unes sigles de partit i, més, a un poble com Cocentaina 

on tots i totes ens coneixem. I, com no, no podia acabar 

aquestes paraules sense donar les gràcies a la meua família 

i amics pel recolzament constant en cada moment i en cada 

situació. Ells han sigut i són un pilar fonamental i essencial 

en la meua vida. Ara toca una etapa de parèntesi de reflexió. 

Paula Figuerola i Prats
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Apostem per la neteja sense demagògies
NP Grup Municipal Popular

A
ctualment hi ha un plec de condicions que vincula 

tant a l'empresa que la recull com a l'Ajuntament que 

li paga. El que passa a Cocentaina és que aquest plec 

ha expirat fa uns quants anys i, des d'aleshores, cada any 

s'ha d'aprovar prorrogar el contracte mentre es prepara un 

ja més actualitzat. Hui estem en l'última de les pròrrogues 

que la llei permet i per tant ha d'haver-hi una nova licitació.

La licitació és el procés pel qual l'Ajuntament farà 

públiques les condicions per les quals es renovarà el servei. 

Posteriorment s'estudiaran les ofertes que arriben i se 

seleccionarà la millor d'elles. Mitjançant criteris objectius, 

barems quantificables..., etc. Això no està exempt de control, 

però ara no és el punt.

Sobre la taula hi ha un esborrany del nou plec que ha 

sigut redactat per especialistes i revisat per tots els partits 

de Cocentaina que hem anat incorporant matisos (que no 

puc revelar perquè aquesta informació no és pública fins al 

moment que es publica la licitació). En la nostra opinió, així 

ho vam expressar fa algun Ple, "urge" la seua aprovació. És 

l'única solució que hi ha. Per descomptat que no podem 

posar menys entrebancs que dir que el grup municipal 

popular te ganes d'aprovar-ho col·laborant així en renovar tot 

el servei de neteja del nostre poble, més que amortitzat ja.

Imatge d’arxiu

Per últim volem reivindicar la importància de no fer 

demagògia sobre com es presta el servei i centrar-se més 

en el “que coses” presta el servei. La municipalització no és 

una fórmula màgica per sé, pot eixir mal o pot eixir bé, d’igual 

manera que externalitzar el servei. El que passa és que 

actualment el servei es presta amb camions i contenidors 

desgastats, però no és l'empresa la que ha d’aprovar la 

renovació del material si escau sinó l’Ajuntament. En açò vull 

dir que la part municipal no està exempta de cometre errors 

tan (o més) greus i no es just condemnar a la empresa per 

ells, ni demanar un canvi de model de gestió apel·lant a la 

fal·lacia de que “les culpables son les empreses”.

100% Humo
NP Grup Municipal Popular

D
ecían que esto no era el cortijo de nadie y hacían 

bandera de su afán por dejarse el carnet político 

en casa. Ahora, solo buscan excusas para sacarlo, 

atacar a nuestra formación por sus siglas porque ya no 

les somos útiles (antes eran maravillosas) y utilizar el 

Pleno Municipal para plantear grandes propuestas con 

una palabrería cargadísima que ni consigue disimular su 

tufo a humo; piensen en elaborar un censo de solares 

vacíos en plena pandemia y sabrán de lo que hablamos. 

Pero la coalición dice que "parece que les paramos las 

propuestas por el hecho de ser ellos quienes son. Deben 

pensar en Col·lectiu-Compromís que la Comisión para la 

Reconstrucción Económica que funciona en ciudades de 

un millón de habitantes lo va a hacer en nuestros barrios. 

O que el modelo de recogida de la basura de un pueblo de 

2000 habitantes (Orba) se puede llevar a cabo al 100% en 

nuestras avenidas. O puede que no crean en nada de esto 

y lo presenten sabiendo que nadie con dos dedos de frente 

podría apoyarlo, consiguiendo así alimentar su discurso 

victimista.

E l  PP  de  Cocenta ina 
reivindica que el govern 
recolze als ajuntaments
NP Grup Municipal Popular

E
l PP de Cocentaina reivindica la importància de què no 

es lleven recursos als Ajuntaments. Segons la formació, 

el superàvit és essencial per a poder tindre un excedent 

que li servix al poble per a pagar infraestructures, projectes o 

cobrir la cobertura social de qualsevol classe. Amb superàvit 

inclús podria parlar-se de reforçar la caixa d’estalvis local i 

poder entreveure bonificacions fiscals o excepcions dirigides 

a afavorir la instal·lació de negocis o bé per tindre menys 

dependència del deute i poder-les fer -les bonificacions- en 

qualsevol moment. “Des de 2012, els Ajuntaments han fet 

els seus deures i en tota Espanya (en números generals) han 

tancat els exercicis amb superàvit, ajudant a no endeutar 

un país on el conjunt del deute públic és de 1.291.212 

milions d’euros” segons Ray Montava. “El superàvit de les 

corporacions locals ha acolxat una situació de dèficit públic 

tremenda, assumint inclús ajudes i projectes que devien ser 

executats per administracions de rang superior. És per això 

que el Govern d’Espanya no deu exprimir les corporacions 

locals, i és per això que els superàvits dels Ajuntaments on 

millor estan és estimulant les economies i duent a terme 

projectes d’interés local”.
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El covid en la Policía Local. Verdades a medias y falta de 
responsabilidad en la toma de decisiones
FESEP. Sección sindical de Cocentaina

E
l pasado mes aparecía un escrito en esta revista donde 

se hacían unas afirmaciones contando solo una parte 

de la historia, aquella que el concejal de Policía y 

Personal y la alcaldesa habían ido relatando en los medios 

de comunicación, no siendo la verdad desvelada en su 

totalidad.

Desde la sección Sindical del Sindicato FESEP del 

Ayuntamiento de Cocentaina, en primer lugar, se quiere 

expresar y celebrar junto con todo el personal del 

Ayuntamiento y sus familias, las medidas Cautelares 

conseguidas por este sindicato, dictadas por el Juzgado 

de lo Social de Alicante, el cual requería al Ayuntamiento 

de Cocentaina para que, de forma inmediata procediera a 

realizar test de diagnóstico y preventivos del Covid-19 a todos 

los empleados públicos que tiene a su servicio.

Desde la notificación del requerimiento judicial, la parte 

Política no aceptó en ningún momento la obligatoriedad 

de realizar las pruebas pertinentes, con la mala suerte 

que días después de recibir éste se detectó un positivo en 

un trabajador del Ayuntamiento. Se ha intentado pasar la 

responsabilidad al trabajador afectado con una serie de 

argumentaciones que tienen muchas incongruencias y  

que se aclararán en el lugar y momento adecuado, pero 

hemos sufrido mucha presión en prensa por parte de la 

Alcaldesa y del Concejal, amenazando a los representantes 

sindicales del FESEP con tomar acciones legales contra 

nosotros por las declaraciones realizadas, a pesar de ello los 

presentantes del FESEP seguirán realizando su trabajo en 

defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras 

del Ayuntamiento.

En el escrito publicado en esta revista el mes pasado se 

decía textualmente que: “s´ha jugat brutalment amb la veritat 

i s´ha generat un ambient profundament desagradable amb 

acusacions malintencionades sobre els responsables politics 

però la veritat sempre troba el seu camí i el més important es 

que totes les proves, de moment, són negatives”. Continua 

la nota indicando: “l´Alcaldesa i el regidor de Policia i 

personal han decidit que totes les persones que treballen 

a l´ajuntament i tots els regidors de la corporació passen el 

test serològic…”

No es la primera vez que para esconder la verdad de lo 

que ha pasado se excusa en otros o se intenta culpabilizarlos, 

eximiéndose de cualquier responsabilidad. Y así entendemos 

lo que ha hecho el concejal de Policía y Personal en relación 

a este suceso.

El día 11 de agosto fuimos citados por parte de la alcaldesa 

para realizar una reunión con todos los implicados afectados 

por esta situación, asistiendo a la misma la alcaldesa, 

el concejal de Policía y Personal, el sindicato FESEP, 3 

sindicatos más y 14 miembros de la Policía Local, y nos 

preguntamos, ¿Porque no se convocó al resto de partidos 

políticos a esa reunión?

Todo lo que se describe ahora es fruto de esa reunión, de 

la que existe un acta firmada electrónicamente donde se 

pueden comprobar la veracidad de todo lo descrito.

En esta reunión el sr. concejal con tal de no asumir su 

responsabilidad se excusó en que la culpa es de los demás, 

¿qué tal si hablamos de su responsabilidad señor concejal? 

¿que se hizo desde que se enteró de que había una persona 

contagiada? ¿qué pasó y que hizo el concejal de policía el 

día 31 viernes cuando se entera que sobre las 19:30 hay 

un policía contagiado de covid?

-Sr. concejal ¿activó el protocolo interno en materia de 

prevención por covid el cual establece una serie de pautas 

en caso de detección de un contagio?  Respuesta por parte 

del concejal: NO.

-Sr. concejal, ¿avisó al personal de limpieza para que 

desinfectasen las dependencias cuando el viernes día 31 de 

Julio se enteró del positivo por covid? Respuesta por parte 

del concejal: NO.

-Sr. concejal, ¿dio usted aviso a la Policía, al jefe del Cuerpo 

y a la alcaldesa del contagio? El concejal reconoció que no 

dió aviso a la Policía y que no informó al jefe de la policía. 

-Sr. concejal, ¿le dijo usted al afectado que no dijese 

nada al resto de plantilla? en esta reunión el propio concejal 

reconoció que le dijo al afectado “que no dijese nada a 

nadie de su positivo”. ¿por qué se quiso esconder algo tan 

grave que pudo contagiar a más policías, a sus familias o 

a los ciudadanos?

-Sr concejal ¿ha repartido usted el protocolo a todos 

los departamentos y se han hecho circulares o reuniones 

explicativas a los trabajadores para informarles del protocolo? 

Respuesta por parte del concejal: NO.

-Sr. concejal, ¿ha hecho alguna reunión con Policía en 6 

meses que llevamos de COVID para dar pautas concretas e 

informar de las medidas de prevención? Respuesta por parte 

del concejal: NO. Le recordamos que tiene la competencia 

delegada en esta materia.

-Sr. concejal, ¿cómo supo usted que no había ningún 

contacto directo entre el Policía afectado y los Policías que 

trabajaban el día 31? Respuesta por parte del concejal: 

“pensaba que estaba haciendo lo correcto”, pero ni siquiera 
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llamó a dependencias para comprobarlo, ni siquiera se 

personó en dependencias y ni siquiera hizo partícipe al 

jefe de la Policía. Esa información errónea es la que usted 

informa a la alcaldesa, al igual que si le hubiese dado 

toda la información, no hubiese podido acudir a sus actos 

sociales, por ello si se hubiesen hecho las cosas bien ahora 

tendríamos confianza en usted, pero no es así.

-Hemos revisado el protocolo que aprobaron tres técnicos 

del propio Ayuntamiento y pese a que el concejal es el Jefe 

de Personal, ¿qué se hizo? NADA, esconder información, no 

avisar a la plantilla, no comprobar los contactos directos, no 

avisar al jefe, no darle preferencia para que la empresa de 

prevención detectase los contactos directos, dar información 

no contrastada a la alcaldesa, no tomar ninguna medida de 

protección sobre los Policías y sobre todo no decir nada, 

para que pudiésemos protegernos. Eso sí, en la reunión 

el sr. concejal nos dijo que estuvo muy preocupado y que 

asumía toda la responsabilidad. 

-Sr. concejal ¿Es cierto que Alcaldía y el concejal han 

dicho que se hagan las pruebas a todo el personal del 

Ayuntamiento? Sí, es cierto, pero después que un Juzgado 

les haya obligado, no porque ellos pensasen que tenían que 

hacerlas sino por un auto judicial.

También queremos desmentir que se le hayan hecho las 

pruebas serológicas a todo el personal del Ayuntamiento y 

costeado, se han hecho a todos menos al colectivo de la 

Policía Local, que se les hizo el PCR los días posteriores al 

contagio y aún se está esperando que se les realicen las 

serológicas, como también los trabajadores de los Servicios 

Sociales que se les realizaron por parte de Sanidad en el 

Centro de salud pero no las pruebas serológicas como al 

resto de trabajadores.

Desde FESEP no vemos justo que después de la reunión 

realizada, que duró casi 3 horas y en la que finalmente 

se pidieron disculpas por parte del concejal de personal 

y Policía, se publique en la revista del Comtat otra noticia 

relacionada con estos hechos, faltando a la verdad y 

en la que éste se inhiba de la mala gestión y la falta de 

responsabilidad.

Por ello entendemos que se debería informar a los 

ciudadanos de la verdad ocurrida por medio de esta revista 

o en la radio, como se hizo día tras día en la época de 

máximo declive en esta crisis, asumir sus fallos y no eximir 

la responsabilidad, ni mucho menos amenazar con tomar 

acciones legales contra representantes de los trabajadores.

Desde este sindicato solo reproducimos las palabras que 

el señor concejal dijo al final de la reunión “yo pensaba 

que estaba haciendo lo correcto y lo siento”, palabras que 

dan a entender que usted no hizo lo correcto. Y por ello 

entendemos que debería asumir su responsabilidad y tener 

la dignidad de dimitir por la mala gestión realizada en este 

proceso.
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Javier Expósito és el nou President de JOVEMPA, substitueix 
al contestà Quino Palací
Redacció

L
’associació de joves empresaris de les comarques del 

Comtat i de l’Alcoià, JOVEMPA, ha triat a Javier Expósito 

com a President per als pròxims anys. 

D'aquesta manera, Quino Palací, ha deixat el seu lloc com 

a president, després de 4 anys al capdavant de l’entitat, a 

Javier Expòsito, i així ho han comunicat en la roda de premsa 

que va tindre lloc el divendres 18 de setembre. Quino, ha 

agraït als mitjans el ressò que han tingut totes les accions i 

tasques que han fet els darrers anys: "Vull agrair el paper de 

la premsa local i comarcal, creiem que la llabor que esteu 

fent és molt important i necessària, comunicant de manera 

precisa el que passa a les nostres comarques". A més no 

ha tancat la porta a presentar-se al càrrec de President 

provincial “ara continuaré formant part de la Junta Directiva 

que presideix David Santiago i damunt de la taula està la 

idea de fer un pas endavant. Cal pensar-ho molt be i en abril 

veurem si ens llancem a l’aventura“, afirma.

Per la seua banda, Javier Expósito, el nou president, ha 

donat a conèixer el seu equip de treball i les bases sobre 

les que treballarà durant els pròxims dos anys: "Els pilars 

de treball són el networking, el coneixement, el recolzament 

als joves empresaris, la representació a nivell política en 

cadascun dels ajuntaments de cadascun dels pobles de 

l'Alcoià i el Comtat i de la foia de Castalla i la responsabilitat 

social corporativa en iniciatives com la lliga solidaria 

Jovempa". Tanmateix assenyalava en dita roda de premsa 

que els principals objectius que vol cumplir a partir d’ara 

“és seguir recolzant als joves empresaris”.

Pel que fa al grup de treball de Javier és el següent: Laia 

Santamaria, tesorera i vicepresidenta, Xavier Linares, 

secretari, David Miró, responsable d'events, Liana Jordà, 

responsable d'atenció als associats, i Lirios Camarasa, 

responsable d'innovació i nous projectes.

Els contenidors de la roba de Cocentaina arrepleguen 14 
tones en el primer mig any d’aquest 2020

E
ns fem ressò del servei de la recollida de roba. Aquest 

servei suposa un exemple d'economia circular, per 

la reutilització de la roba i complements, amb els 

avantatges que té per al medi ambient però, també, és 

un projecte social. Els contenidors són gestionats per 

les empreses @Arropa, Koopera Mediterráeo i suposen 

la inserció laboral de diferents persones de col·lectius 

desfavorits o en risc d'exclusió social, que participen en les 

tasques de recollida i procés de reciclatge d'aquesta mena 

de material. La roba dels contenidors serveix tant perquè, 

a través de Càritas, es reparteix a persones vulnerables 

com perquè, una vegada neta i tractada, amb la intenció 

de recuperar el màxim d'articles possible, es venga en les 

botigues Koopera Store, una de les quals està situada en 

l'Avinguda Camilo Sesto de la veïna localitat d’Alcoi.

Pel que fa a Cocentaina cal dir que en el primer semestre 

de 2020 les dades facilitades indiquen que s’han arreplegat 

als contenidors de la localitat al voltant de 14 tones de roba 

que podrà tindre una nova vida útil. 

Tant a Cocentaina com a Alcoi abril va ser amb diferència 

el mes amb menor quantitat de roba degut a l'Estat d'Alarma 

i el confinament. 

Cal esmentar que la roba no es reparteix d'igual manera 

en la primera que en la segona meitat d'any, ja que el segon 

semestre sempre registra un increment respecte al primer 

en els residus tèxtils. El contenidor situat dins del nucli urbà 

a Cocentaina que més roba ha recollit en el que portem de 

2020 ha segut el situat junt al col·legi Sant Joan Bosco 2.

Redacció
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Visita del escritor y gastrónomo Juan Salvador Gaya a 
la cooperativa
Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina

E
l miércoles 03-09 visitó nuestra cooperativa Juan 

Salvador Gaya, escritor y gastrónomo valenciano 

conocedor de la calidad de nuestros aceites y amante 

de los valores cooperativos, no en vano su padre negocio la 

parte agrícola de la entrada de nuestro país en la UE.

Juan presento su ultimo libro Cocina Alicantina 101 

recetas, en la bodega de la almazara de nuestra cooperativa 

y ha sido un honor para nosotros recibirlo y darle las 

gracias por la importante labor que realiza para expandir el 

conocimiento y el valor de las distintas variedades de aceites 

producidos en la cooperativa, muy apreciados por los chefs 

del panorama nacional.     

Juan Salvador Gayá es un “recuperador” de la cocina más 

tradicional valenciana. Colaborador. Como Gastrónomo es el 

creador de “Cuina Valenciana” y de “Al fum de la ximenera” 

grupo y blog de recetas. Además, ya tiene dos libros en su 

haber: “Cocina con historia. Recuedos de mi infancia” y 

“Cocina alicantina. 101 recetas”

En su último libro indica “La riqueza culinaria en nuestra 

Comunidad Valenciana es, en su conjunto, inmensa. Es cultura 

propia que nos diferencia de otras comunidades, regiones y 

países. Forma parte de nuestra idiosincrasia como pueblo.”

Trataremos de poner siempre en valor lo nuestro siguiendo 

la senda de Juan.

Ohhna triomfa als Premis Noves Idees Empresarials Fundeun
NP Ohhna

U
n any més, Fundeun secunda i posa en valor el talent 

i l'emprenedoria en la Gala de lliurament dels Premis 

Noves Idees Empresarials en la seua XXVI Edició. 

Enguany, la gala s'ha adaptat a l'especial moment en la 

societat, traslladant la seua ubicació a un ampli espai a l'aire 

lliure. Seguint totes les mesures oportunes de prevenció i 

seguretat, les més de 120 persones que van assistir a l'acte, 

van poder conèixer els diferents projectes premiats, els quals 

una era Ohhna. 

Manuel Cazorla, President de Fundeun, va assegurar que 

"els Premis Noves Idees Empresarials reflecteixen davant 

aquest moment tan desafiador que tot passarà i s'enfortirà 

l'ecosistema innovador de la província d'Alacant ja que, 

com a societat i territori, tenim les capacitats i la mentalitat 

necessària per a afrontar, a través de la innovació, futurs 

reptes importants i on puguem viure en una societat millor". 

Els 10 treballs premiats van ser seleccionats per un 

jurat format per representants institucionals i acadèmics, 

seleccionant els guanyadors entre els 35 projectes finalistes 

que van passar a la segona fase del certamen. 

Amb aquest afany de suport al desenvolupament innovador 

i emprenedor, enguany s'ha distingit com a millor projecte 

d’Agricultura i Medi Ambient a Ohhna, del contestà Xavier 

Linares amb la seu marca de roba sostenible i responsable. 

“Rebre un quart reconeixement és molt gratificant perquè 

consolida la viabilitat del projecte. És molt satisfactori 

que tècnics d’emprenedoria i empresaris de diversos 

sectors posicionen a Ohhna com a marca amb un alt grau 

d’innovació i com a producte disruptiu en el mercat.” 

Comenta Xavier Linares. 

“Aquests reconeixements li donen visibilitat a la marca 

que falta ens fa després d’estar patint les conseqüències 

de la pandèmia. Tota ajuda econòmica quan arranques és 

necessària però, més important és que el coneguen, visiten a 

la web i sobretot que parlen d’Ohhna”, afegeix el CEO d’Ohhna. 

Amb aquest guardó, Ohhna de la mà de l’emprenedor 

graduat a la UPV Campus d’Alcoi, Xavier Linares, és la 

quarta distinció d’una llista que va començar a escriure’s al 

gener del 2020 reben el 1º premi del concurs “Ponemos la 

Primera Piedra” de l’empresa Lafarge Holcim, a finals de 

gener per part de la Mancomunitat L’alcoià-Comtat va ser 

escollida com a millor empresa ecosostenible, a finals de 

juny va quedar en primera posició en el V Concurs Start UPV 

Campus Alcoi i ara en setembre li han atorgat per part de 

Fundeun com a millor projecte d’agricultura i Medi Ambient. 

“Cal dedicar-li hores a la preparació dels concursos, 

realització del pla d’empresa, el pla de viabilitat econòmica, 

preparar-se la presentació per a explicar el projecte davant 

del jurat amb la dificultat de no poder mostrar físicament les 

peces de roba a conseqüència del virus... És un una inversió 

de temps que mereix la pena vist els resultats obtinguts”, 

afegeix Xavier.
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El barri de Sant Hipòlit tampoc celebra les seues festes 
de carrer
Redacció

C
om totes les festes d’aquest malaurat 

any 2020, el barri de Sant Hipòlit 

tampoc ha celebrat les seues 

tradicionals festes de carrer. Des de 1975 

fent festa i aquesta és la segona vegada 

que no s’han celebrat: el motiu de sobra 

conegut.

Amb tot, els veïns del barri van voler que la data de les festes no passara 

desapercebuda i és per això, que el dissabte 12 de setembre i a l’Església 

de Santa Maria, van celebrar l’Eucaristia recordant als difunts del barri i en 

especial a José Albors i Maria Tomás, dos veïns que ens han deixat en aquest 

any. Després van fer un sopar en un establiment contestà, simplement pel 

fet de poder estar junts i no deixar perdre esta tradició que uneix a diferents 

generacions de veïns. Tanmateix, l’escultura de Sant Hipòlit, va lluir amb uns 

ciris i un ram, recordant així el titular del barri.

Pepe Valls Cominches i Reme Palacios Andrés, nous 
presidents de l’Arxiconfraria del Santíssim Sacrament
Redacció

E
l dissabte 19 de setembre i en la Missa de les 20h. 

de l’Església de Santa Maria, d. Eduardo Rengel feia 

públics els noms dels nous presidents de l’Arxiconfraria 

del Santíssim Sagrament, així com de tots els qui formaran 

la junta durant aquest trienni.

Els presidents són Pepe Valls Cominches i Reme Palacios 

Andrés. Els dos formaven part de l’anterior junta presidida 

per MªElena Vidal i José Luis Alós.

Pepe i Reme han estat buscant-se la seua junta amb gent 

de confiança i que durant els pròxims tres anys, cuidaran i 

vetlarran per l’Arxiconfraria elles i ells són: Juana Mari Rodas 

Garví; M. Dolores Carbonell Pérez; M. Isabel Francés Tecles; 

Enriqueta Pastor Valls;  Ana Figuerola Aparisi; Pepa Valls 

Cominches; Carmen Torró Pérez;  Montse Barber Sellés; 

Enriqueta Moltó Llorens; M. Rosario Galiana Cardona; Gloria 

Garcia Pérez; Juan Rafael Agulló Agulló; Néstor Pérez Pérez; 

Luis Aguilar Doménech; Jaime Aznar Pascual; Fco. Antonio 

Domínguez Jordá; Vicente Valor Sellés; José Juan Montava 

Insa; Pepe Garrido Domínguez; Marcos Pascual Jover i 

Salvador Sánchez Carbonell.

D. Eduardo Rengel agraïa  a la junta anterior la seua tasca 

en aquests tres anys de servei, especialment en aquests 

últims temps tan difícils, i demanava que pregarem per la 

nova junta directiva. 



ACTUALITAT 17Revista El Comtat octubre 2020

Ràdio Cocentaina posa en marxa la nova temporada 
tardor-hivern de forma esglaonada
Redacció

U
n any mes Ràdio Cocentaina inicia la seua programació 

de tardor-hivern-primavera. Una nova temporada de 

ràdio que, degut a la incidència de la pandèmia 

del coronavirus, arranca de forma esglaonada amb la 

incorporació a poc a poc dels programes tant propis com 

de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes. 

I és que cal seguir totes les recomanacions de seguretat 

i higiene marcades des de la Conselleria de Sanitat, el que 

fa recomanable un inici més dilatat dels programes dels 

nostres col·laboradors així com de la resta de col·laboradors 

de la Xarxa, tal i com estan fent també la resta d’emissores 

municipals de tota la Comunitat Valenciana.

Cal destacar que, a poc a poc, tornaran a la nostra sintonia 

quasi tots els programes que escoltaven els nostres oients ja 

que, com passa tots els anys, hi ha algunes altes i algunes 

baixes entre la oferta radiofònica que els proposem. Seguiran 

els nostres magazins de matí i de vesprada i també totes 

les cites diàries dels nostres informatius que, a poc a poc, 

també reprendran la normalitat que ens va fer modificar 

l’arribada de la Covid-19.

Al llarg de varies setmanes s’incorporaran a esta, la seua 

casa, totes les veus que ja coneixen i d’altres noves que, amb 

les seues propostes esperen poder atrapar als nostres oients 

i acompanyar-los amb entreteniment, música i informació 

de qualsevol tipus.  

Els pilars fonamentals de Ràdio Cocentaina, informació 

i entreteniment, segueixen estant presents cada dia, de 

dilluns a dilluns, sense parar i emetent també per internet.

Si bé és cert que ens adaptat  a aquesta nova normalitat 

i per això, als nostres estudis no podran haver més de 

tres persones, ja que així, sí que garantim la distància de 

seguretat, a més del protocol de desinfecció dels nostres 

estudis cada vegada que ve un convidat o simplement 

canviem de locutor. Està clar que no podem (ni volem) para, 

no ho hem fet durant el confinament, tampoc anem a fer-ho 

ara perquè ens agrada acompanyar-los dia rere dia i és molt 

gratificant saber que els nostres oients segueixen confiant 

en la ràdio de proximitat.

Els recordem que a la nostra web www.radiococentaina.

org, podran trobar els programes i tot el que hem emès, 

per a que puguen gaudir i tornar a escoltar allò que més 

els ha agradat. També estem present a les xarxes socials i 

ens podem seguir tant per Facebook com per Instagram.

I un últim apunt, ojalà en breu pugem compartir amb 

vostès una molt bona notícia per a les nostres instal·lacions, 

des de la regidoria de comunicació que porta la regidora 

Maite Valls, està treballant-se per prompte poder compartir 

amb vostès la nova ubicació de Ràdio Cocentaina. Els 

mantindrem informats!!

Programació Ràdio Cocentaina:tardor-hivern-primavera 20/21

De dilluns a divendres

9:00 Avanç informatiu A punt Ràdio + El millor de cada dia

9:30 Avanç informatiu + portades prensa

10:00 PROGRAMES DE LA X.E.M.V. (Xarxa) 

Dilluns –  Baül Musical ( Ràdio Manises)

Dimarts – Versions (Ràdio L’Om Picassent)

Dimecres – El Guateque (Ràdio Manises)

Dijous – Xe, que animals (Ràdio Ribarroja)

Divendres – Rebobina (Ràdio Altea)

11:00 Avanç informatiu A Punt Ràdio

11:05 El millor de cada dia – magazine musical 

11:10 Avanç informatiu local

12:00 Protagonista del dia

-Primer dimecres de mes: Especial alcaldessa

-Tots els dimarts: Especial esports

13:00 Informatiu local i comarcal – 1ª edició + música

14:00 Sobretaula musical

16:00 Migdia a Ràdio Cocentaina 

Dilluns: Sonafila (Ràdio La Veu d’Ondara)

Dimarts: El racó de Kero (Llosa Fm)

Dimecres: Xecaut (Ràdio Manises)

Dijous: De viatge (Ràdio Manises)

Divendres: Cinestesia (Ràdio Godella)

17:00 Avanç informatiu A Punt Ràdio

17:05 Avanç informatiu local

17:15  Estem en sintonia (magazine musical)

19:00 Nosaltres i la ràdio:

Dilluns: Temps i cançons (Paco Insa) 

Dimarts: El Vaixell (Ràdio Godella)

Dimecres: Fulles al vent, pàgines obertes (Dolors Insa) 

(en breu)

Dijous: Sentiment roget/L’Embruix de la Mariola/Ple/Música

Divendres: Santuari (Mario i More)

20:00 Informatiu local i comarcal – 2ª edició + música

21:00 Les nits a Ràdio Cocentaina

Dilluns: El Musiquer  (Ràdio L’Om)

Dimarts: Muntanyes de música (Mila i Fernando)

Dimecres: Sense fronteres (Gabri Pascual)

Dijous: Aires Celtas (airesceltas.com)

Divendres: Musicalandia (Ràdio Altea)

Programació Cap de Setmana- Dissabte

9:00 Avanç informatiu A Punt Ràdio

9:05 Bon dia Cocentaina

10:00 Musicgrafies (Ràdio Riba Roja)

10:30 Informatiu Cap de Setmana

11:00 La música que t’agrada (peticions musicals dels oients)

12:00 La veu de la festa (Mari Nieves) (En breu)

13:00 Seleccions musicals per al cap de setmana

Programació Cap de Setmana- Diumenge 

9:00 Avanç informatiu A Punt Ràdio

9:05 Bon dia Cocentaina

10:00 Prop de Déu

10:30 Perles de música (Llosa Fm)

11:00 La música que t’agrada (peticions musicals dels oients)

12:00 Càmera i acció! (Llosa Fm) + música

13:00 Seleccions musicals per al cap de setmana
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PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

Cocentaina tanca l’Any Sant del V centenari de la Mare de Déu

L
’any 2020 serà recordat a escala mundial per la 

pandèmia que ens va paralitzar, però a Cocentaina, 

l’any 2020 ha suposat la celebració del V centenari 

del Miracle de les llàgrimes, i ho hem celebrat, no amb 

la pompositat que desitjaven, però si amb la senzillesa i 

humilitat que caracteritza a la Mare de Déu.

En ple confinament, el 19 d’abril i amb un dia de pluja, 

Cocentaina sentia el fervor i la devoció que li professen a 

la Mareta des de cada casa, junt amb la família, units per 

la fe. En cada llar contestana hi va haver un trosset de la 

Mareta, Ella va vindre a cada casa i tots plegats en una 

mateixa oració, vam seguir l’Eucaristia a través de les xarxes 

socials des del Monestir, en Ella presidint com sempre eixe 

altar major, i eixe temple amb els dos retors contestans 

(d. Eduardo Rengel i d. Javier Sanchiz) i les seues fidels 

guardianes: les mongetes clarisses.

Doncs bé, és cert que pel camí s’han quedat moltes 

activitats culturals per fer, també moltes de les peregrinacions 

d’aquest Any Sant s’han hagut de suspendre, però ara a 

octubre, i ja en la setmana d’exaltació del mig any de la 

Mare de Déu, la Pia Unió ha decidit poder concloure l’Any 

Sant i que la Mare de Déu puga eixir, una vegada més, de 

sa casa per ser venerada pels fidels contestans. Així doncs, i 

seguint totes les mesures de seguretat que des del Consistori 

s’han marcat, el dissabte 17 d’octubre, la Patrona de la 

Vila eixirà del Monestir i visitarà el lloc on es va produir el 

Miracle: la capella de Sant Antoni del Palau, i allí a la porta 

romandrà, en el tron andes que es va utilitzar per recórrer 

cada racó del poble i pedanies, per presidir l’Eucaristia 

de campanya que es realitzarà al pati del Palau. Aquesta 

Eucaristia comptarà amb la participació del Cor de Cambra 

Discantus i podrà ser seguida en directe a través de diferents 

mitjans de comunicació.

Com bé saben, l’aforament està limitat i és per això, que 

el diumenge 11 d’octubre des de les 10 h del matí fins a 

les 13 h del migdia, la Pia Unió estarà al Patronat perquè la 

gent puga passar a recollir les entrades. Els feligresos que 

tinguen entrada esperaran a la Mare de Déu dins del Palau, 

els que no tinguen entrada, la podran veure eixir en el Pla, 

atenint-se a les mesures de seguretat vigents en el moment.

D’aquesta manera, la Mare de Déu, eixirà de nou al 

carrer, diem de nou perquè no hem d’oblidar que la Mareta 

va recórrer tots els carrers i racons contestans durant els 

mesos d’octubre a desembre, i ara, en octubre i per tancar 

aquest any del V centenari tornarà a eixir, però aquesta 

vegada anirà al lloc on es va gestar la devoció contestana: 

la capella de Sant Antoni.

Sens dubte, aquests serà l’acte central de la setmana 

d’exaltació del mig any de la Mare de Déu del Miracle, però, 

la Pia Unió ha organitzat altres actes:

-Dijous 15 a les 20 h hi haurà una vigília per compartir un 

temps d'oració davant l'atenta mirada de la Mare de Déu, 

al monestir.

- Divendres 16 a les 20 h, tindrà lloc la celebració de 

l'Eucaristia amb els matrimonis que celebren els 19 anys 

de casats, també al monestir de la Mare de Déu.

- Dissabte 17, com hem dit, a les 19 h, celebració de 

l'Eucaristia baix l'atenta mirada de la nostra benvolguda 

Mare de Déu del Miracle al Palau Comtal. Les entrades per 

poder accedir a l'Eucaristia, es podran arreplegar al Pati del 

Patronat, el diumenge 11 d'octubre, de 10 h a 13 h (màxim 

2 entrades per persona).

-I ja per tancar aquesta setmana d’exaltació, el dilluns 19 

a les 19:30 h s’oficiarà l’Eucaristia al Monestir de la Mare 

de Déu. Al finalitzar tindrà lloc la presentació dels xiquets 

i xiquetes recents nascuts i a continuació, es farà entrega 

dels premis del "V Concurs de Fotografia".

A diferència d’altres anys, enguany no s’entregaran els 

premis del concurs infantil de dibuix i poesia, ja que s’ha 

decidit posposar-ho i fer eixa entrega el dia dels xiquets dintre 

de la trilogia mariana (però d’això ja en parlarem més avant).

Per tant, tancarem l’Any Sant que la Santa Seu ens va 

concedir a Cocentaina pels 500 anys del prodigiós miracle 

de les 27 llàgrimes de sang el dissabte 17 d’octubre.

500 anys de devoció, 500 anys d’oració, 500 anys clamant 

que..

”....sigues Tu l’ambaixadora,

que portant-nos de la mà

ens introduïsca un dia en la Pàtria celestial.

Visca la Mare de Déu del Miracle!!”
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Concerts de l’Ateneu Musical de Cocentaina
Societat Ateneu Musical de Cocentaina

A 
pesar de la situació en què ens trobem, l’ateneu 

musical de Cocentaina no ha volgut deixar de banda 

allò més important per a la societat, la cultura. Sent 

aquesta fonamental per promoure el benestar material, 

espiritual i emocional en aquests temps tan difícils. 

És per aquest motiu que l’ateneu ha dut a terme diversos 

concerts prenent totes les mesures d’higiene i seguretat, 

tant als assaigs realitzats a la seu, per preparar els concerts, 

com als concerts. Sense oblidar donar les gràcies, ja que 

tot açò no hagués sigut possible sense la implicació i el 

suport rebut per l’ajuntament de Cocentaina i la regidoria 

de cultura, tant en la preparació com en l’organització dels 

diferents esdeveniments.

El primer dels concerts va encetar la temporada de 

concerts d’estiu al palau, i va tenir lloc el 24 de juliol al pati 

d’armes del palau comtal. Va ser la corda de fusta amb 

ensembles de saxos, clarinets i un ensemble mixt, qui sota 

el nom de “Identitats i Nacionalismes” ens transportaren a 

la recerca de la identitat personal de diversos compositors 

del segle XIX i XX.

El segon concert, el 3 d’agost, va concloure la temporada 

dels concerts d’estiu al palau. En aquesta ocasió, baix el títol 

de “Ceremonial”, les cordes de vent metall i percussió, ens 

planejaren un viatge de fanfàrries entre Europa i América, 

les quals han estat com a protagonistes a cerimònies i 

celebracions des del Renaixement. En aquest concert, a més 

a més, tant els assistents com els integrants de la banda, 

varen tindre el plaer de comptar amb la presència de tres 

dels trombonistes més reconeguts de la nostra societat.

Finalment, el passat divendres 19 de setembre, va 

tenir lloc al centre cultural el teular, l’últim dels concerts 

programats, que a l’hora encetava el nou curs 2020-2021.

Aquesta vegada va ser el torn de la Big Band de l’ateneu, 

que ens va fer gaudir d’un recorregut per part de la història 

de la big band i les seues influències en altres estils i formats, 

com el swing i el jazz. En aquesta ocasió, vam comptar amb 

la col·laboració de dos de les veus més dolces de la banda, 

Berta Iñíguez i Marta Jordà, qui ens transportaren sense 

dubte als anys més daurats del jazz.
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El teatro de Julio i el Covid-19
José Miguel López

E
l dichoso Covid-19 nos ha llevado al mal traer en 

muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y uno de 

ellos es el teatro. 

Como todos los años el 26 de Julio, Teló Teatre,  pone 

en escena una Obra de Teatro, que ya va siendo habitual 

desde hace mucho tiempo. Ante la petición y sugerencia de 

la Junta de Fiestas, nos vimos en un dilema muy grande: 

¿Qué hacer? Indiscutiblemente en un estado de cuarentena 

era imposible ensayar ninguna obra. Y tampoco queríamos 

romper una tradición ya tan arraigada, que forma parte de 

las semanas anteriores a Fiestas repletas de actos culturales 

y qué hicimos: la explicación es muy sencilla.

Teló Teatre tenía preparado para el Día Mundial del Teatre, 

unos diálogos o teatro corto, representado por la gente Joven 

del grupo que estamos intentando recuperar, i que muchos 

de ellos no habían subido a un escenario desde que dejaron  

de asistir “al teatre valencià a les escoles”. Al no poder 

realizarse en su momento debido al confinamiento, y ya 

que los jóvenes ya se sabían el papel, se propuso celebrar 

el día mundial del teatro el día 26 de Julio, tal y como se 

había preparado para el 27 de Marzo. Se aceptó la idea, y 

nos pusimos manos a la obra. 

Y esto es lo que se hizo. Nuestro compromiso con la Junta 

de Fiestas y con el pueblo contestano quedaba resuelto. Lo 

que allí se representó, es lo que actualmente se denomina 

“Teatro breve” o “Teatro corto” que son piezas cortas de 

unos quince minutos pensadas para realizase en espacios 

reducidos i gente próxima para interactuar entre ellos y  

enfatizar con el público. Naturalmente no se pudo conseguir 

debido a lo extenso del espacio y de la frialdad que producía 

estar las butacas dispuestas a dos metros de distancia.

Y ahora viene lo bueno. Tuvimos que ensayar siguiendo 

las normas establecidas debidas al Covir-19,  para poder 

representar una obra, que marcaba una distancia de dos 

metros entre actores, evitar los contactos y algunas normas 

más. Los chico-as pusieron ganas, esfuerzo, ilusión y saber. 

Pero no deseo a ningún director de Teatro tenga que ensayar 

una obra en la que tienes que estar más pendiente de la 

distancia que tienen que guardar los actores de cómo se 

tienen que expresar. Debido a las normas del Coronavirus, 

estuvimos ensayando guardando distancias, y de esa 

manera le quitas toda la espontaneidad al actor, que ni podía 

acercarse ni abrazarse  ni besar, ni nada de nada.  Además 

al ser la primera vez, les sorprendió la situación del público, 

separado, a dos metros de distancia que daba un aspecto de 

frialdad tremenda, acostumbrados a la intimidad el cotilleo, 

la espontaneidad etc. De manera que les coaccionó bastante 

e hizo que los nervios surgieran más de lo previsto. Con esos 

condicionantes, me quito el sombrero ante estos chicos-

as que dieron muestras de saber hacer y que algunos-as 

dejaron entrever a futuros grandes artistas. Hicieron lo que 

sabían y bien. Cumplieron en los ensayos y pusieron todo el 

amor y el interés que algunas veces no ponen los mayores. 

Para mí, y teniendo en cuenta todos los inconvenientes y 

condicionantes, estos Jovenes actores, rayaron a gran altura.

La comprensión, el cariño, y el amor al teatro deberían 

prevalecer sobre todo los demás, y ser menos disciplentes 

ante actuaciones como estas.  Pero eso no quita  el 

esfuerzo y dedicación que se puso para que  pudiera salir 

bien. Ante todo  esto, repito era una experiencia nueva, 

innovadora y con gente joven, inexperta, i supieron hacer 

una interpretación casi impecable. Muchas gracias también 

a aquellos que comprendieron i aceptaron las circunstancias 

que rodeaban el espectáculo y supieron, entender, apreciar y 

felicitar a los actores por su interés, entusiasmo i buen hacer. 

Y no puedo dejar en el olvido a los actores veteranos, 

que se entregaron y ayudaron para que todo saliera bien, 

demostrando que Teló Teatre es una piña. I a pesar de las 

circunstancias sabe salir airoso de cualquier situación, por 

muy comprometida que sea. 
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Es presenta a Cocentaina el llibre: «Cançons i Romanços 
del Comtat» de Francesc Jover
NP El Guaret

L
a passat diumenge 27 de setembre, el pati d’Armes del 

Palau Comtal es va omplir amb les 120 invitacions que 

es van posar a la venda per a assistir a la presentació del 

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 en la 

qual va col·laborar la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet, 

que va ambientar l’acte tot just abans del començament.

La presidenta del Guaret, Edurne Vaello, va ser l’encarregada 

de conduir la presentació i va donar pas, en primer lloc, al 

regidor de Cultura, Iván Jover, que va felicitar l’autor per 

contribuir a engrandir el nostre patrimoni immaterial. A 

continuació, hi va intervenir Joan Jordà, membre del Guaret, 

que va recitar un poema escrit a cosa feta per a l’acte, 

dedicat a l’autor, que va resultar especialment emotiu.

A continuació, hi va intervenir Vicent Torrent, musicòleg 

valencià i intèrpret de música tradicional valenciana amb 

el grup Al Tall, que acompanyava l’autor a la taula i que va 

ser l’encarregat de presentar-lo. En el seu parlament, entre 

altres idees, va suggerir al públic, de manera irònica, que 

aquest treball s’havia de llegir amb unes ulleres especials, 

unes ulleres que únicament es poden aconseguir coneixent 

amb profunditat la història i la cultura del País Valencià. 

Per la seua banda, Francesc Jover va agrair la nombrosa 

assistència, com també totes les persones que han 

col·laborat en aquesta edició, un treball coral que ell s’ha 

encarregat de dirigir i de recopilar. De fet, gran part de la 

intervenció del Francesc Jover va estar dedicada a explicar 

quines han sigut les fonts d’on ha pogut beure per a traure 

tanta informació. 

Finalment, va intervenir Pep Gimeno «Botifarra», 

present durant tot l’acte, i conegut no sols per la seua veu 

extraordinària, sinó també per la tasca tan important que 

ha dut a terme de recopilació i d’adaptació de cançons de 

la tradició oral valenciana. Pep «Botifarra» va delectar tots 

els presents amb la interpretació, entre altres, d’un emotiu 

cant de batre.

La venda de llibres va trindre lloc a l’exida, fora del recinte 

del Palau. Cal destacar que el llibre té un preu de 22 euros, 

estarà disponible en totes les llibreries de Cocentaina i els 

beneficis es destinaran a l’Associació Somriures, projecte 

de connexió vital de joves i xiquets dependents.
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Inaugurada en Muro l’expossició «Artistes de l’exili i la lluita»
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l passat divendres dia 25 de setembre va ser 

inaugurada en Muro a la sala Espai d’Art l’Arpella 

l’expossició «Artistes de l’exili i la lluita», una selecció 

de la col·lecció privada de l’artista veí, de Cocentaina, Luis 

Ardevínez.

Una magnífica sala perfectament equipada i suficientment 

espaiosa per mantenir les normes de seguretat de la maleïda 

pandèmia que estem travessant. Caldrà que l’Administració 

de tots els llocs habiliten sempre sales com aquesta que 

són imprescindibles per no aturar en cap moment l’activitat 

cultural a tots els pobles. La difusió cultural al poble 

mostrant el que som, el que hem sigut i el que volem ser, 

és una dinàmica que mai podem aturar passe el que passe. 

Tant la regidoria de cultura com el Fòrum de la Memòria 

Històrica i Democràtica a Cocentaina, que han promocionat 

l’expossició, estan decidits a fer-ho.

L’acte inaugural va estar conduit per Quique Pasqual, 

regidor de participació ciutadana de l’Ajuntament de 

Muro. Intervingueren en la presentació del Fòrum Ivan 

Torregrossa, qui va dir què és el Fòrum per a la Memòria 

Històrica i Democràtica a Cocentaina i les seves activitats 

més immediates.

Destacar-hi la presència d’Iñaki Pérez Rico, Director 

General de Qualitat Democràtica, Responsabilitat Social 

i Foment de l'Autogovern Valencià, qui va animar als 

organitzadors que continuen amb actes com aquest que 

desperten la consciència social de la nostra història. 

Realment és una satisfacció per a l’Ajuntament de Muro i 

el Fòrum tindre el suport del govern autonòmic valencià en 

aquest tipus d’actes.

A més, va intervindre Luis Ardevínez amb una curta i 

sucosa intervenció donant-nos detalls del missatge que 

transmeten tots i cadascun dels quadres.

Qualsevol manifestació cultural i en aquest cas artística, 

com és la pictòrica, representa i és testimoni ben clar del 

que ha sigut i ha significat la manca de llibertat. El conjunt 

exposat canta de manera diàfana el patiment sociològic per 

on passa la societat quan hi ha carències de llibertat i la 

dictadura és l’únic pensament que tot ho domina.

La col·lecció ens mostra obres d’autors de diferents  estils 

que hi hagueren a la llarga època del franquisme. Autors 

que alguns d’ells tastaren les presons polítiques de Franco 

o van d’haver-se d’autoexiliar a l’interior reivindicant llibertat 

a traves de l’art.

Luis Ardevínez es va oferir públicament a fer visites 

guiades per a joves estudiants i adults en grups reduïts 

segons el protocol de salut. Visites que podran fer-se tots els 

dissabtes fins la cloenda de 18:00 a 19:00 hores. Finalment 

recordar que l’exposició es podrà visitar fins el 31 d’octubre, 

en horari de dimecres a dissabte de 17:00 a 21:00 hores, 

cal fer la reserva al teléfono-whatsApp 673654986.
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Duo Cati Plana i Pau Puig
NP Colla de dolçaines i tabals Mal Passet de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina i la Colla Mal Passet de 

Cocentaina presenten el concert a duo de Cati Plana 

(acordió) i Pau Puig (dolçaina) que tindrà lloc el proper 

10 d’octubre de 2020 a les 19:00h al Centre Cultural El Teular.

Ells són un duo que basa el seu repertori en gèneres de 

la música tradicional, tot fent una proposta cambrística. 

Intentant abastar un ventall bastant ample de gèneres 

de la música: Jota, bolero, dansà, contrapàs, nadala, 

rumba, sardana curta, ball de noces, fandango, ball pla, 

contradansa, corranda, havanera, vals... El repertori està 

bastit en major part per temes tradicionals, aprofitant aquest 

material per reivindicar uns gèneres, alguns poc coneguts 

o massa folkloritzats, i també per experimentar sonoritats 

i recursos amb els seus instruments: la dolçaina en Fa, el 

bansuri (flauta travessera de canya) i l'acordió diatònic. 

Actualment estan finalitzant les mescles del que serà el seu 

proper disc, el qual podrem escoltar al concert.

L’aforament és limitat i es poden traure les entrades 

gratuïtes a entrades.cocentaina.es o a la Casa de la Joventut 

a partir del dimecres 23 de setembre.

A banda del concert, pel matí es realitzaran tallers de 

dolçaina i acordió per treballar el repertori del concert, 

de manera que els alumnes podran escoltar el que s’ha 

treballat al taller en el posterior concert. Aquests tallers 

estan limitats a 20 alumnes i tenen un preu de 20 euros. 

Les inscripcions s’obrin el proper dimecres 23 de setembre 

fins al 7 d’octubre. Tota la informació i inscripcions a: 

collamalpasset.wordpress.com

Pau Puig

Professor de dolçaina, gralla, tarota i sac a l’Aula de Sons 

de Reus i l’Aula de Música Tradicional i Popular de Tortosa 

i coordinador de les Jornades Sincròniques. Llicenciat per 

l’ESMUC en música tradicional, especialitat de dolçaina i 

amb un llarg bagatge en el món de la música tradicional 

tant de carrer com de concert. Ha col·laborat amb Tresmall, 

Aljub, La Beniterrània, Xarxa Teatre, Projecte SoCatalà-LO 

RIU, Miquel Gil, Marcel Casellas, Carles Santos, Tazzuff, 

Alm... Actualment toca amb Ganxets, QuatreQuarts Xarop 

de Canya, Solk, la Suterranya o Els 3 peus del Gat.

Cati Plana

Professora d'acordió diatònic a l'ESMUC, al Centre Artesà 

Tradicionàrius, a l'Aula de Música Tradicional i Popular 

de Tortosa, a l'Aula de Sons de Reus i a l'Escola Folk del 

Pirineu. Ha treballat en la investigació etnomusicològica per 

a la Fundació Privada Artur Blasco. Ha tocat en diferents 

grups: Acordionistes del Pirineu, Sol de Nit i duet amb en 

Marc Egea. Actualment forma part de Els 3 peus del Gat, 

Marsupialis, El Pont d'Arcalís, Adolfo Osta i La Viu-viu. 
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Setmana Europea de la Mobilitat 2020

La Setmana Europea de la Mobilitat, de la qual el 

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 

és coordinador nacional, és una campanya dirigida a 

sensibilitzar, tant als responsables polítics com als ciutadans, 

sobre les conseqüències negatives que té l'ús irracional del 

cotxe a la ciutat, tant per a la salut pública com per al medi 

ambient, i els beneficis de l'ús de maneres de transport 

més sostenibles com el transport públic, la bicicleta i els 

viatges a peu.

Està iniciativa va sorgir a Europa en 1999 i a partir 

de l'any 2000 va comptar amb el suport de la Comissió 

Europea. Se celebra cada any, del 16 al 22 de setembre, 

realitzant activitats per a promocionar la mobilitat sostenible 

i fomentant el desenvolupament de bones pràctiques i 

mesures permanents.

El 22 de setembre se celebra a més l'esdeveniment “La 

ciutat, Sense cotxe”, origen d'aquesta iniciativa europea, 

que pretén trobar noves solucions als problemes associats 

a l'augment del trànsit a les ciutats.

Per una mobilitat sense emissions

El tema triat per la Comissió Europea per a la campanya 

d'enguany és “Per una mobilitat sense emissions”. Aquesta 

temàtica reflecteix l'ambiciós objectiu d'aconseguir la 

neutralitat en les emissions de carbó per a l'any 2050, recollit 

en el Pacte Verd Europeu.

El tema també pretén ressaltar la importància de 

l'accessibilitat a sistemes de transport de zero emissions 

i promoure un sistema inclusiu per a totes les persones.

A Cocentaina, s'ha participat en aquesta iniciativa, amb la 

instal·lació de 20 punts per a aparcar les bicicletes, repartits 

pel centre històric, tractant de millorar la mobilitat pel nostre 

municipi i facilitant el desplaçament amb bicicleta. Altres 

punts existents es troben en l'exterior de la Casa de la 

Joventut, Centre Social, Centre de Salut, FPA, Poliesportiu, 

i centres escolars públics.

La Regidoria de Medi Ambient, fa anys que a posta i 

treballa per dinamitzar accions que remeten l'emissió de 

gasos a la atmosfera i la congestió, buscant una millora de 

la qualitat de vida i la salut

Ubicació dels aparcabis a Cocentaina

1. PAIS VALENCIA – MERCADONA-     (1)

2. PLAÇA ALCALDE REIG – BOSCO I-  (1) 

3. AJUNTAMENT. PLAÇA VILA ( 2)

4. C/ COMTE COCENTAINA. (1)

5. C/ LA MEL –MERCAT- (1)

6. PLAÇA TEULAR (2)

7. AVDA. PASSEIG-LITERATO AZORIN- (1)

8. PARC OCAPA –(1)

Regidora de Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT
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V JORNADES COCENTAINA CAP A LA 
SOSTENIBILITAT, SALUT I BENESTAR

La nostra salut i el nostre benestar estan influenciats 

pel lloc on vivim. Cap a 2030, dos terços de la humanitat 

viuran en zones urbanes. Les ciutats brinden una excel·lent 

oportunitat als governs locals per a protegir i promoure la 

salut a molts nivells.

Els nostres hàbits de vida condicionen la millora en la 

nostra salut i benestar.

Durant aquestes jornades s'ha reflexionat sobre diferents 

aspectes que incideixen en hàbits adquirits o en la seua 

pròpia transcendència. Hem centrat la temàtica en 

l'alimentació conscient amb la conferència de Nieves 

Carricondo i la detecció de conductes addictives que 

perjudiquen i incideixen en la nostra salut i entorn impartit 

per Arnaldo Dueñas.

Així mateix, s'han inaugurat les jornades amb una 

exposició, que reflexiona sobre la lluita contra el canvi 

climàtic i l'adaptació  de la societat a aquest.

Durant el mes d'octubre tindrem diferents tallers per a 

divulgar hàbits de reciclatge i identificar cada recurs amb 

el seu contenidor per a donar-li un altre ús.

REPTE  DEL  REC ICLATGE  A 
COCENTAINA

El Repte del Reciclatge romandrà els dies 8 i 22 d'octubre 

a Cocentaina on tot el veinat  podra participar en diferents 

activitats lúdiques i educatives per a conéixer de primera 

mà la necessitat de reciclar de manera correcta i els seus 

beneficis per al medi ambient. 

La iniciativa, en la qual també participen la Conselleria 

d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 

Climàtica i Transició Ecològica i el Consorci Terra es planteja 

com una competició entre els 37 municipis d'Alacant 

integrats en el Consorci Terra i premiarà al municipi que 

aconseguisca incrementar els resultats de reciclatge 

d'envasos i millorar l'aportació tant d'envasos (llandes, bricks 

i envasos de plàstic), com d'envasos de paper i cartó.

S'han establit dues categories de premis de 4.000€ i 

2.000€ que en el cas que la localitat de Cocentaina resulte 

guanyadora del repte el destinarà a Associació Pro Persones 

amb Discapacitat Intel·lectual (ASPROMIN) d'aquesta 

localitat.

CAMPANYA ECOPARC MÒBIL

Recordar-vos que el divendres 2 i divendres 30  d'octubre, 

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

#canviclimatic: «Tota acció compta per menuda que siga»



Ens pots trobar en:

26 Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut
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FPA Beniassent va començar el dilluns 21 de setembre el 
curs 2020-2021
Les mesures anticòvid han determinat un inici de curs atípic
FPA Beniassent

F
PA Beniassent ja ha començat el curs 2020-2021. 

Va ser el dilluns 21 quan va obrir les seues portes i 

en aquesta primera setmana es van incorporar els 

ensenyaments reglats (persones neolectores, educació 

de base i Graduat en Educació Secundària) i la setmana 

següent ho feren la resta d’ensenyaments (programes 

formatius: castellà per a persones migrants, preparació de 

proves de valencià i accés a cicles formatius de grau mitjà, 

informàtica i anglés; i els tallers del programa j): ioga, pilates, 

zumba, balls de saló, gimnàstica de manteniment, pintura, 

ceràmica, teatre, restauració de mobles, confecció, guitarra 

i bandúrria...

La novetat principal d’aquest curs és el protocol anticòvid 

que han publicat les conselleries d’educació i sanitat, cosa 

que ha provocat que el centre haguera d’adaptar les aules 

i els espais i reduïra el nombre d’alumnes per classe o 

activitat.

A hores d’ara no hi ha cap classe en què es puga atendre 

més de 16 persones. Açò, junt al confinament que vam patir 

el curs passat, ha fet que en els tallers del programa s’haja 

donat prioritat de matrícula a l’alumnat del curs passat i els 

grups no s’han obert a persones noves que, ara per ara, 

estan en llistes d’espera.

En els ensenyaments reglats i en els distints programes 

formatius sí que s’han fet noves matrícules, i en general, 

comencem el curs amb números semblants als del curs 

anterior, cosa que provocarà que alguns grups hagen de 

vindre en dies alterns.

FPA Beniassent ha editat un document que estableix el 

protocol que han de seguir el professorat i l’alumnat per tal 

de complir les mesures anticòvid.

L’equip de professorat, les dos associacions d’alumnat i els 

dos ajuntaments han fet un esforç important per a tindre-ho 

tot a punt per a iniciar el curs complint les directrius que ha 

marcat la conselleria: senyalització del centre, reducció de 

ràtios, presa de temperatura, gel hidroalcohòlic, mampares 

de protecció, reforç de la neteja i desinfecció...

FPA Beniassent recorda que per a qualsevol consulta cal 

posar-se en contacte amb la secretaria del centre en els 

horaris que hi ha en la nostra nova WEB https://portal.edu.

gva.es/fpabeniassent o en el telèfon 965533650.
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Positivament

D
es  de l  TAPIS  ens 

acostem a la població 

per a celebrar un any 

més la nostra exposició anual. 

Enguany, a causa de les 

circumstàncies especials per 

la COVID-19, hem decidit 

oferir uns consells psicològics 

per a afrontar aquesta crisi.

La situació d'emergència 

provocada pel coronavirus 

fa que ens sentim tristos, 

e s t r e s s a t s ,  c o n f o s o s , 

espantats o enfadats. Sentir 

por a causa de l'expansió del 

brot COVID-19 és una cosa 

lògica, ja que ens enfrontem 

davan t  d ’una  s i t uac i ó 

desconeguda i amenaçadora. 

Per això, no podem deixar 

que aquesta por s'instal·le 

en el nostre estat d'ànim, i 

acabe convertint-se en una 

cosa que interferisca en 

la capacitat que tenim de 

gestionar situacions amb 

eficàcia. Perquè aquesta difícil gestió psicològica de l'alerta 

per coronavirus estiga sota control, hem decidit elaborar una 

sèrie de recomanacions:

Acceptar la situació

En aquest procés d'adaptació, hem de tindre en compte 

que no és una decisió que hàgem pogut prendre per la 

qual cosa no hem de deixar que el sentiment de culpabilitat 

s'apodere de nosaltres.

La bona informació

La clau està a informar-se bé, perquè una gran part dels 

missatges i de la informació que es comparteix per les 

xarxes socials i per internet és falsa o, com a mínim, no està 

contrastada. És fonamental no parlar permanentment del 

tema i evitar difondre rumors o informacions falses.

La sobreinformació no ajuda

Estar tot el dia pendent de la informació no farà que estiguem 

millor informats davant del virus. Contràriament, augmentarà 

la sensació de risc de manera innecessària. L'OMS aconsella 

limitar el temps que es passa veient o escoltant programes 

de televisió o ràdio sobre el coronavirus que ens provoquen 

malestar, ja que habitualment es recorre al sensacionalisme 

o a l'alarmisme. A més, convé prendre mesures perquè totes 

les converses amb el nostre entorn no giren sobre el mateix 

assumpte.

Sigues  e l  teu  p rop i 

cuidador

És important trobar-nos 

amb els nostres pensaments 

de forma assossegada. Hem 

de buscar, almenys, 15 

minuts al dia per a gaudir 

de nosaltres mateixos triant 

l'activitat que a cadascú 

li agrade i gaudint-ne de 

manera individual.

Reconéixer els sentiments 

i acceptar-los

Els psicòlegs expliquen 

que la por és una resposta 

adaptativa que ens ajuda 

a mant indre 'ns a ler ta 

i a prendre les mesures 

necessàries per a minimitzar 

riscos, ja siga per la via 

d'evitar el perill o de buscar 

la manera d'afrontar-lo. Per 

això insten a no rebutjar-

ho ni tapar-ho. L'OMS 

recomana parlar-ho amb 

amics o familiars i, si l'angoixa persisteix, buscar ajuda de 

professionals. 

El millor antídot: l'humor

Riure davant del que més por ens fa és eficaç. Escrivia 

Freud en «L'acudit i la seua relació amb l'inconscient» que 

«l'humor és la manifestació més elevada dels mecanismes 

d'adaptació de l'individu». I és per això que recorrem a 

l’humor davant dels esdeveniments més tràgics, quasi 

buscant la supervivència. No hauria d'estranyar-nos llavors 

que, davant de la crisi del coronavirus, un esdeveniment que 

ha trastocat les nostres vides, l'humor siga un mecanisme 

d'evasió i de defensa: les xarxes socials, les converses 

de Whatsapp i els propis salons de les cases, desborden 

d'acudits i còmics missatges que trauen humor d'aquesta 

situació. Al llarg d'aquestes setmanes, s'han compartit 

infinitat de «memes» i bromes que han fet riure a tots en 

un moment tan tibant com el que vivim:

«L'humor és un excel·lent mecanisme de defensa davant 

de situacions de tensió manifesta o encoberta. Ens ajuda a 

millorar l'estat d'ànim en situacions de por, tristesa o incertesa, 

com la que estem vivint actualment amb la pandèmia del 

coronavirus», apunta la doctora Soraya Bajat Pacios.

Una altra peculiaritat de l'humor en moments com aquest 
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és que ens predisposa a compartir-lo, creant així una 

experiència col·lectiva. «L'humor és contagiós. Com el riure, 

té l'empremta del contagi positiu», afirma Pepe Martínez, 

psicòleg. El professional assegura que, en veure una cosa 

graciosa –en aquest cas sobre la crisi del coronavirus–, 

tendim a viralitzar-ho per a trobar sintonia amb altres 

persones, un fet que també augmenta la nostra autoestima 

i ens fa sentir «com a persones que saben fer-li front a 

problemes». «L'humor no nega la realitat, a l'inrevés, ens 

ajuda a acceptar-la», assegura.

Les teues habilitats 

La mateixa experiència és una eina que moltes vegades 

se'ns oblida utilitzar. Si repassem les habilitats que ja 

hem aplicat en el passat per a manejar un altre tipus de 

circumstàncies, segur que trobem múltiples eines per a 

afrontar i tindre sota control totes les emocions.

I si la situació et sobrepassa…

Demana ajuda als professionals de la salut mental.

Esperem que aquestes recomanacions et servisquen per 

a afrontar la situació actual.

Us esperem el dia 13 de novembre a les 20.30 hores al 

Centre Cultural El Teular per a inaugurar la nostra exposició 

amb un aforament limitat i amb l'actuació d'Eugeny Alemany, 

per a, com hem dit anteriorment, a través de l'humor, 

afrontar aquesta situació que ens ha tocat viure.
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AFAMA celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer
AFAMA Cocentaina

E
l 21 de setembre, es commemora el Dia Mundial del 

Alzheimer amb l’objectiu de conscienciar i informar a 

la societat sobre la malaltia, les seues conseqüències 

sociosanitàries, i al mateix temps s’utilitza per reivindicar 

els aspectes que es consideren més prioritaris i que 

afecten milions de persones que pateixen directament o 

indirectament la malaltia.

Està sent un any especialment dur, desolador i trist per als 

nostres majors i les seues famílies i especialment complicat 

per als qui dia a dia lluitem per millorar la seua qualitat de 

vida. Des d’ací volem alçar la veu i dir que ja n'hi ha prou, 

que l'Alzheimer necessita que s’aplique el Pla Nacional 

d’Alzheimer, que no podem quedar al marge de la Llei de 

Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones 

en situació de dependència, que es necessiten recursos, i 

ara més que mai, ja que els nostres majors mereixen arribar 

al final dels seus dies amb dignitat. Un de cada quatre llars 

espanyoles es veu afectada per un familiar amb Alzheimer. 

Això, no és d'estranyar si considerem que més d'1,2 milions 

de persones pateixen aquesta malaltia, segons CEAFA. A 

aquestes xifres caldria afegir els casos sense diagnosticar 

entre la població espanyola, que se situarien entre el 30 i el 

40% de la població espanyola. Per tant, és més que evident 

que és una malaltia que implica a tota la societat i que a tots 

ens pot tocar de prop en algun moment.

Aquest any, les activitats programades per commemorar el 

Dia Mundial de l'Alzheimer s’han vist limitades i s’han tingut 

que celebrar baix unes circumstàncies especials marcades 

per la pandèmia Covid-19. El dia 17 al matí, es va donar 

inici a les activitats per membres de la Junta Directiva amb 

la taula informativa i petitòria al mercat. El dia 21, com 

és habitual a les 12 es va donar lloc l'entrevista a Ràdio 

Cocentaina, al qual van acudir en representació d’AFAMA 

el president José Antonio Terol, i el director/psicòleg José 

Manuel Ponsoda. Al mateix temps, però de forma virtual es 

va retransmetre una jornada per part de FEVAFA, en el qual 

van fer entrega dels "Premis Especials Federació" i llegiren 

el manifest. A la vesprada, CEAFA també hi va realitzar 

una jornada virtual, la qual s’anomenava com el lema "La 

dependència fora de la llei".

Per la seua banda, els/les usuaris/es han celebrat aquest 

dia tan significatiu amb un taller de manualitats al Taller de 

Matí, amb l’elaboració d’imants en forma de tests amb flors, 

i galetes decorades al taller de cuina del Taller de Vesprada. 

Per finalitzar, a les 20.00 es va oficiar, a la parròquia de 

Santa Maria, missa en sufragi dels difunts d’AFAMA.

Ens agradaria informar-vos que podeu col·laborar amb 

l’associació amb la compra del calendari solidari. No hi ha un 

preu establit, és a voluntat de cadascú. El podeu aconseguir 

al despatx d'AFAMA i a l'antic Col·legi de les Germanes 

Trinitàries en horari de 9.00 a 14.00 hores.

“Quan la teua memòria s'esborra, quan reconéixer a la 

teua gent es converteix en un desafiament diari i els teus 

records es tornen els béns més preuats que tens, ja que 

escassegen, és quan necessites la veu de la societat i de 

les institucions per a ser escoltat”. Estarem molt agraïts per 

la vostra col·laboració!
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Il·lusiona´t, per al suport de persones amb diversitat 
funcional

I
l·lusiona´t, per al suport de persones 

amb diversitat funcional ha donat una 

donació de 3.000 euros a l'Associació 

Comarcal SOMRIURES, per a ajudar-los al 

fet que puguen aconseguir el seu projecte 

fonamental d'aconseguir una Residència per 

a les Persones amb Discapacitat d'aquest 

comarca.

Perquè seguisquen avant amb els seus 

objectius amb el desenvolupament personal 

i laboral de les persones que el necessiten i 

donar-los un projecte de vida , que tots ens 

mereixem.

Aconseguint un espai per a portar avant 

el seu Projecte de Connexió Vital Somriures, 

obtenint mitjans per a poder fer realitat els seus propòsits 

amb recursos suficients tant tècnics com humans per a 
sustentar-ho.

Protegint i recolzant el seu benestar amb serveis i 

necessitats que precisen, relacionant-se i compartint-se 

entre ells i integrar-se en la societat.

Tots podem acabar amb alguna discapacitat al llarg de la 

nostra vida i tindre necessitat d'aquest recurs, cal valorar-lo 

i actuar davant aquesta exigència.

Esperant que entre tots puguem ajudar al fet que ho 

aconseguisquen, perquè ens pot beneficiar a tots.
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Protocol d’actuació i prevenció enfront del Covid-19 – 
Àmbit esportiu- Cocentaina.Temporada 2020/2021

1.- OBJECTE

L'objecte del present PROTOCOL és el d'establir uns 

criteris de prevenció i actuació enfront de la situació de 

pandèmia causada pel COVID-19 , adoptant mesures per 

a protegir la salut dels usuaris i treballadors, minimitzant el 

risc de contagi per COVID-19 en l'ús de les Instal·lacions 

Esportives Municipals durant la temporada 2020-2021.

2.- ABAST

Aquest protocol és aplicable a tots els usuaris i treballadors 

del Poliesportiu Municipal.

3.- MESURES GENERALS

Sense perjudici de les mesures específiques que siguen 

aplicable a les Escoles Esportives Municipals així com als 

clubs i entitats esportives, es determinen les següents 

mesures d'obligat compliment.

3.1- DISTÀNCIA SOCIAL: Dins de les Instal·lacions 

Esportives s'ha de mantenir en tot moment la distància de 

1,5m. També en l'aparcament i en la zona d'espera d'accés 

al Poliesportiu.

3.2- HIGIENE DE MANS: En les diferents instal·lacions 

s'habilitaran punts d'higiene i desinfecció de mans, 

mitjançant gel hidroalcòholic o líquid desinfectant. Es 

disposarà de catifes desinfectants en aquelles instal·lacions 

on siga possible la seua instal·lació. Es recomana calçat 

específic sol per a l'activitat.

3.3- ÚS OBLIGATORI DE LA MÀSCARA: Serà obligatori 

l'ús de màscares per part de monitors/es, entrenadors/es, 

alumnes i usuaris/es, (aquests últims exceptuant el moment 

de l'entrenament) sempre que romanguen en la instal·lació, 

no estant permès l'accés a la mateixa sense aquest material 

de protecció.

3.4- SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE COVID-19: En cap 

cas es podrà accedir a la instal·lació si l'usuari/a presenta 

simptomatologia compatible amb la COVID-19, febre, tos 

seca, cansament, etc.

3.5- ACCÉS A LES INSTAL·lACIONS I ÚS DE GRADERIES: 

L'accés a les instal·lacions esportives estarà restringit 

exclusivament a usuaris/es que realitzen pràctica esportiva. 

S'establiran punts de control en l'accés, romanent tancades 

les graderies. Queda prohibit detenir-se en zones comunes.

3.6- VESTIDORS: Els vestidors romandran tancats* al 

públic. Els WC's estaran obertes amb aforament restringit.

*Els vestuaris necessaris per a la realització de certes 

activitats esportives se sol·licitaran amb antelació i 

s'estudiarà el seu possible ús.

3.7- FONTS PÚBLIQUES EN LES INSTAL·lACIONS 

ESPORTIVES: Les fonts públiques instal·lades en les 

instal·lacions del poliesportiu romandran precintades i no 

serà possible el seu ús pels usuaris. D'aquesta forma es fa 

fonamental reiterar les vegades que siguen necessàries que 

els usuaris han de portar-se una botella d'aigua per a poder 

hidratar-se en la pràctica esportiva.

3.8- AFORAMENT EN PISTES ESPORTIVES PER A 

ESCOLES ESPORTIVES: Els grups seran com a màxim de 

30 persones en instal·lacions obertes i de 25 persones 

en instal·lacions tancades, per exemple: pista central 

descoberta 30 persones i pavelló cobert 25 persones. En 

aquest aforament està inclòs els entrenadors, assistents etc.

3.9- DESINFECCIÓ DEL MATERIAL ESPORTIU: S'haurà 

de desinfectar el material esportiu abans i després de 

la utilització, pels integrants dels equips (entrenadors, 

responsables o fins i tot esportistes) (pilotes, pilotes de 

tennis, porteries, pals de porteries, raquetes etc).

3.10- BANQUETA: Durant la practica de l'esport, en 

entrenaments, competicions, l'ús de la banqueta haurà de 

realitzar-se de manera que els esportistes inclòs el cos tècnic 

han de romandre sempre de tal forma que es mantinga la 

distància social de 1’5mts, així que queda terminantment 

prohibit romandre diversos esportistes i entrenadors en 

una mateixa banqueta, per a evitar aquesta situació, es 

dotarà de zones on puguen estar els esportistes mantenint 

la distància social.

Abans de la utilització de les cadires o butaques per als 

reserves i cos tècnic, hauran de netejar i desinfectar tals 

seients. Aquest operació la realitzaran els propis esportistes, 

els desinfectants es facilitaran en les instal·lacions del 

poliesportiu.

3.11- COL·lABORACIÓ D'ENTRENADORS I COS TÈCNIC: 

El personal del poliesportiu podrà informar i donar les 

indicacions als esportistes del compliment de les normes 

de prevenció enfront del Covid-19, si bé, podran traslladar 

al cos tècnic de l'equip, qualsevol indicació que haja de 

traslladar-se als jugadors, així que és OBLIGATORI per al 

cos tècnic col·laborar amb el personal del poliesportiu, a 

l'efecte d'informar, traslladar informació als jugadors sempre 

en matèria preventiva front el covid.

4.- MESURES PER A LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS

A més de les mesures generals a adoptar, per a les 

**EEMM es prendran les següents mesures addicionals:

4.1- ACCÉS A LA INSTAL·lACIÓ: L'accés a les instal·lacions 

esportives serà exclusivament per a els/as alumnes/as de 

les **EEMM.

4.2- ZONES D'ESPERA PER A ACCÉS A LA INSTAL·lACIÓ: 

S'haurà de deixar i arreplegar a els/as alumnes/as en les 

zones d'espera habilitades per a cada instal·lació.

4.3- ELEMENTS D'ÚS INDIVIDUAL: Els/as alumnes/as 

no podran compartir begudes, aliments, cremes o altres 

productes, inclosos els sanitaris o de primers auxilis, 

necessaris per a la sessió esportiva. Cada alumne portarà 

el seu gel desinfectant, botella d'aigua i/o aliment en la seua 

motxilla personal. La desinfecció de mans serà obligatòria i 

s'han habilitat punts específics per a això. No obstant això, 

es recomana l'ús individualitzat de gel desinfectant.

4.4- ESPAIS INDIVIDUALS: Els/as alumnes/as hauran de 

deixar les seues pertinences en els llocs habilitats per a tal 

fi mantenint la distància de seguretat de 1,5m entre ells.

4.5- GRUPS ESTABLES: Els/as alumnes/as formaran part 

d'un grup estable i es mouran per la instal·lació en grup, 

mantenint la distància de seguretat i sempre acompanyats 

amb el seu monitor, sense poder abandonar el grup en cap 

moment.
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4.6- DECLARACIÓ RESPONSABLE I CONSENTIMENT 

INFORMAT: Els pares/mares/tutor/a dels alumne/as hauran 

d'emplenar obligatòriament el document DECLARACIÓ 

RESPONSABLE I CONSENTIMENT INFORMAT PER A la 

PARTICIPACIÓ A les ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS.

5.- MESURES PER ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES

Tenint en compte les mesures arreplegades en l'apartat 

3 “Mesures generals”, es tindran en compte a més, les 

següents mesures:

5.1- COMPLIMENT DEL PRESENT PROTOCOL: Serà 

d'obligat compliment les normes dictades en aquest 

protocol, així com les establides per les seues Federacions 

Esportives corresponents, sent els responsables de verificar 

el seu compliment.

5.2- FORMULARI DE CONTROL EPIDEMIOLÒGIC: Els 

clubs i entitats esportives lliuraran el formulari de control 

epidemiològic on apareixeran les dades dels esportistes i 

integrants del cos tècnic: nom complet, DNI i número de 

telèfon. No podrà accedir a la instal·lació cap persona que 

no aparega en aquest document.

5.3- DECLARACIÓ RESPONSABLE: El coordinador/a 

tècnic, entrenador/a de cada club o entitat esportiva haurà 

de lliurar una declaració responsable per a incidències en 

grups de fins a 25 esportistes, havent sigut informat que la 

decisió d'utilitzar les instal·lacions esportives, amb la finalitat 

de realitzar les activitats previstes, és fruit d'una decisió 

del propi club, en la qual han pogut valorar i ponderar 

conscientment els riscos per a la seua salut que comporta 

l'actual situació sanitària.

5.4- COMPETICIÓ: Tant l'equip local com el visitant 

han de complir amb les normes de seguretat i higiene 

dictades en aquest protocol. Amb anterioritat al dia del 

partit es lliurarà el formulari de control epidemiològic en el 

qual haurà d'aparèixer solament els jugadors convocats i 

el cos tècnic, tant de l'equip local com visitant. No podrà 

accedir a la instal·lació cap persona que no aparega en 

aquest document.

LES NORMES I ACTUACIONS ARREPLEGADES EN EL 

PRESENT PROTOCOL PODRAN VEURE'S MODIFICADES 

EN FUNCIÓ DE LA SITUACIÓ SANITÀRIA, I DE LES 

NORMES QUE VAGEN APROVANT ELS DIFERENTS 

ÒRGANS SANITARIS.

La regidoria d’esports oferta un any més, les escoles 
esportives municipals

S
’inicia una nova temporada esportiva al poliesportiu 

municipal de Cocentaina amb les Escoles Esportives 

Municipals.

Amb una gran varietat d’esports, la temporada sens dubte 

comença marcada per la redacció del Protocol d’actuació i 

prevenció enfront el Covid-19.

El curs comença a octubre i es durà a terme fins maig 

de 2021. El passat dilluns 28 de setembre va tindre lloc la 

reunió amb els pares i/o mares dels diferents esports ofertats 

per presentar-lo el protocol i parlar de cóm es durà a terme 

la propera temporada.

Un any més, l’oferta és molt ampla i variada i les alumnes 

han pogut triar la seua disciplina, segons el seu any de 

naixement. Enguany tenim: gimnàstica rítmica, multiesport, 

tennis, tennis taula, voleibol, aeròbic i manteniment, 

entrenament personal i pilates.

A les oficines del poliesportiu podem resoldre dubtes de 

17:30h- a 20h o bé cridant al telèfon 965 59 11 54.

Tanmateix assenyalar, que l’entrada al poliesportiu queda 

restringida sols als esportistes i mentre la normativa no 

canvie, els partits es disputaran a porta tancada.

I un últim apunt, el dilluns 21 de setembre va tindre lloc 

la primera reunió del consell Local d’esports.
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El Contestano-Ye Faky arranca el seu periple per la 2ªB

E
l proper dissabte 24 d’octubre i al pavelló de Cocentaina, 

el Contestano-Ye Faky enceta el calendari lliguer de la 

temporada 2020-2021 de la 2ª B i ho farà davant el 

CDE Mejorada. La lliga regular la finalitzaran també a casa 

davant el Inter Movistar B.

Els encontres davant els rivals de la província d’Alacant es 

faran d’esperar fins a desembre. Seran els últims de l’any 

2020. El 5 de desembre davant el Nueva Elda i una setmana 

després davant el Ibi.

Inter Movistar ‘B’, Nueva Elda FS, CD El Valle, Futsal Ibi, 

Tres Cantos, Mejorada FS, Silver Novanca, ADAE Simancas 

i El Alamo FS seran els rivals del primer tram de temporada 

del CD Contestano YF a la Segon Divisió B 

La nova categoria on jugaran els contestans estarà 

composta per, al igual que altres anys, 6 grups en tota 

Espanya. Malgrat, aquest any aquest grups estaran dividits 

en subgrups. En el nostre cas, estarem enquadrats al Grup 

6 (Subgrup A), compost per 7 equips de la Comunitat de 

Madrid i 3 d’Alacant. 

En total 10 equips i 18 jornades per davant. Al finalitzar 

aquesta lliga, i depenent de la classifició final, es disputarà un 

play off amb equips de l’altre subgrup en busca d’un objectiu: 

l’ascens a Segon Divisió, evitar el descens a Tercera Divisió 

o lluitar per un lloc en la propera edició de la Copa del Rei.

Per a aquesta nova aventura esportiva, el Ye Faky ha 

tingut baixes, incorporacions i renovacions. Després de10 

anys posant el forrellat a la porteria, Jorge Verdú era el 

primer que anunciava la seua baixa, amb tot s’incorpora 

com a coordinador de la base del club, per tant segueix el 

seu lligam yefakià.

També, el club lamenta  no poder gaudir més de la gran 

qualitat de Victor Sánchez. Va venir la temporada passada 

amb ganes de fer alguna cosa gran amb el Ye Faky i ho va 

aconseguir. Circumstàncies personals obliguen al de Castalla 

a seguir altres camins.

Tanmateix, circumstancies personals fan que aquest 

any no puguen tenir a Jordi Alcaide qui també és baixa a 

Segona Divisió B. 

L’últim nom que apareixia en les xarxes anunciant baixa (a 

dia de tancament de la revista Cocentaina. El Comtat) era el 

de Javi Sanz. Sens dubte, Javi Sanz ha sigut un dels millors 
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jugadors que ha passat per aquest club. La seua baixa es una 

gran pèrdua després de 10 anys vestint aquesta samarreta.

Parlem ara de les renovacions i noves incorporacions.  

Bicicletes, gols i regats impossibles. Cristian Palací volarà 

a Segona Divisió B. També renova la joventut, explosivitat 

i velocitat de Mauro Verdú que segueix en aquest periple 

de la 2aB.

Joventut, força i potencia. Raúl aplega a Cocentaina 

després de jugar els dos últims anys en Segona Divisió B amb 

el  Club Deportivo Nueva Elda Fútbol Sala. Una temporada 

abans i durant el seu últim any de juvenil, el d’Alacant va 

jugar a Divisió d’Honor Juvenil amb l' Elche CF aplegant a 

debutar amb el primer equip il·licità en Segona Divisió.

I capitanejat aquest debut en la segona B, el míster Diego 

Arques segueix a la banqueta del Contestano-Ye Faky 

aportant la seua dedicació, constància i coneixements.
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Mentre arribat eixe moment esperat de debutar en lliga, 

el Ye Faky segueix amb la pretemporada amb bones notes 

que els animen a treballar  per agafar la forma física més 

òptima. Victòria 10 - 0 davant l'Olleria futbol sala amb gols 

de Pablito (1), Mauro (3), Cristian (1), Raúl (3) i Pau (1).

Per altra banda, a través de les xarxes socials, sens 

comunicava que enguany segueix el projecte del filial del 

Ye Faky. Després d’un notable resultat el darrer any, aquest 

renoven il·lusions de la millor forma possible amb dos nous 

patrocinadors : LA FORQUETA i TU DIRÁS. Trobarem doncs, 

un nou perfil del filial en les xarxes socials on a més trobarem 

les novetats, els fitxatges, les cròniques, les noticies... tot el 

que hi passa a l’equip ‘B’ en la seua aventura per la Preferent 

del futbol sala valencià s’informarà mitjançant aquest perfil. 

El CD Contestano està realitzant una bona pretemporada

E
l dissabte 3 de setembre, el primer equip roget iniciava 

la pretemporada rebent a casa al Pedreguer. A causa del 

COVID-19 i per complir amb el protocol sanitari, tots els 

partits de pretemporada que s’han jugat a casa, han sigut a 

porta tancada. El resultat va ser desfavorable, van perdre 1-2.

El 12 de setembre, els rogets empataven a 2 en el 

camp Guillermo Olagüe amb gols de David Micó i Pablo 

Cremades. Gran partit front el C.F. Gandia, equip contra qui 

el Contestano va competir la temporada passada i el qual 

es va proclamar campió de lliga. Enguany militarà en la 

Regional Preferent Valenciana. L’empat del Gandia arribava 

de penal i en l’últim minut.

El 19 de setembre tocava tornar la visita del Pedreguer, 

era com una xicoteta revenda front aquest equip que milita 

en la Regional Preferent Valenciana. En aquest cas el partit 

va acabar en empat a 1. El gol roget fou de Diego Vicedo.

El primer derbi de la pretemporada es va jugar dimecres 

23 i al camp de la Llometa. Va ser altre gran partit dels rogets, 

contra un equip líder en la categoria de Regional Preferent, 

on van tindre mes prop la victòria que la derrota. Resultat 

Muro 2- 2 Contestano. Les dos dianes eixiren de les botes 

de Diego Vicedo.

El dissabte 26 de setembre tornaven a jugar, sisè partit 

de pretemporada i el segon a casa 

Reberen en La Via al Santa Pola C.F., equip recentment 

ascendit a la Regional Preferent Valenciana.  El resultat 

immillorable 3-1amb gols de Jimmy Moltó, Octavio Cerdá i 

un en pròpia porta dels visitants. 

Està sent una pretemporada dura contra equips de superiors 

categories que els està deixant amb molt bon sabor de boca. 

Ara resten dos partits per jugar abans de l'inici de la lliga. 
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El porter contestà Kiko Moreno fitxa per l’Alcàsser Cf

L
’Alcàsser CF te la gran satisfacció d'anunciar un nou 

fitxatge, un reforç denominat TOP al món del futbol. 

Francisco Moreno Boronat "Kiko Moreno" de Cocentaina, 

és un porter espectacular i experimentat a la categoria, 

també en categories superiors, Kiko Moreno ha segut 

nombrat varies vegades millor Porter de la Categoria i demés 

premis en la seua trajectòria professional.

Equips com Ontinyent 2B, CD Contestano, Albuixech, 

Chiva CF, Torrent CF, Paterna CF, CD Buñol o Quart de 

Poblet, són equips on ha deixat la seua marca i carisma. El 

club assenyala que  “estem molt satisfets amb aquesta nova 

incorporació que de segur ens ajudarà a millorar aquesta 

temporada especia”.

Moreno havia firmat en el UD Aldaia, però per 

incompatibilitat de treball li era impossible jugar en els 

horaris d'ells, decantant-se per formar part de l'equip que 

enguany a més, celebra el seu centenari . A tot açò hi ha 

que afegir que Kiko Moreno continuarà vinculat al UD 

Aldaia com a entrenador de porters, mantenint una bona 

relació amb ells . A més, tot siga dit, Moreno també havia 

mantingut converses amb el President  de l’Alcàsser CF 

Vicent Romaguera abans que en el UD Aldaia, la amistat 

que els uneix des de fa anys ha fet decantar-se pel club. 

Cada dimarts a les 12 del migdia, el protagonista 
del dia està dedicat a l’esport contestà. 

No deixes d’escoltar-nos perquè som esport!!!
 Ràdio Cocentaina 107.9 FM

També ens troabreu al Facebook i Instagram
www.radiococentaina.com

El Soca Run comença la 
temporada amb grans reptes

E
l divendres 25 de setembre, el club Soca run encetava 

temporada amb dos socaruners i un repte d’alçada. 

Ximo Fony i Kike Alcaraz partien des del mateix Palau 

Comtal per complir amb els 200km no stop. Es tracta d’una 

prova on coronaran 10 cims amb un total de 12.000 metres 

de desnivell acumulat. 

Entre altres visitaran el Puig Campana, La Serella, l’Aitana, 

el Benicadell i el Montacabrer. Aquesta activitat forma part 

de les rutes Trail running a Espanya.  Bona carrera als dos!!!

Conferencia y sesión de  
simultáneas de ajedrez a 
cargo de Sonia Gil  

E
l sábado 26 de septiembre tuvo lugar una Conferencia 

y una Sesión de Simultáneas organizada por el Club 

de Ajedrez Cocentaina. La conferencia se titula 

“IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA MUJER EN EL 

AJEDREZ”. La Conferencia y la Sesión de Simultáneas la 

impartió la Maestra Femenina de la Federación Internacional 

de Ajedrez Sonia Gil Quílez. Sonia Gil Quílez es la actual 

Subcampeona de España Femenina, miembro de la 

Comisión Mujer y Deporte de la Federación Española de 

Ajedrez, Árbitro Internacional y Entrenadora de la Fedración 

Internacional de Ajedrez, Monitora Superior de la Federación 

Española de Ajedrez, Presidenta del Club de Ajedrez Casino 

de Beniaján (Murcia), además de disponer desde niña de 

muchos títulos como ajedrecista. Juega habitualmente 

Torneos importantes de élite, donde continúa progresando 

en su nivel de juego. Actualmente tiene 2.151 ELO FIDE 

(Puntuación Internacional).

Debido al Protocolo Sanitario, no se permitió la presencia 

de público, pero los interesados pudieron  seguir la 

Conferencia en directo a través de Radio Cocentaina. 
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Naixement del Futbol Sala a Cocentaina
José Fausto Castillo Jover

E
n els anys 1974 o 1975 aproximadament, al nostre 

poble sols es jugava al futbol, però van inventar 

aquest esport modern, dinàmic, molt paregut però 

completament diferent, amb pocs inconvenients i moltes 

millores, on molts socarrats vam començar gaudint en l’afició 

que tenien a l’esport del baló. Entre els avantatges més 

importants que hi havia eren que un grup d’amics reduït 

podia formar un equip, ja que començarem jugant amb sols 

cinc jugadors i el porter i molt prompte van llevar un jugador 

i ho féiem amb el porter i quatre jugadors, exactament com 

està ara. El terreny de joc era molt menut 20x40 metres, per 

la qual cosa no s’havia de fer molt exercici, entrenaments, ni 

tampoc feia falta molta preparació. A més a més els jugadors, 

si estaven cansats, podien canviar-se totes les vegades que 

volgueren sense parar el joc, això era molt important.

Com hi havia en el poble molts joves aficionats al futbol, 

entre ells grups d’amics, penyes, inclòs filades, tots joves 

i sense l’oportunitat de jugar, van anant fent equips. 

L’Ajuntament també ens va deixar que jugarem en la pista 

central de quitrà que hi havia al Poliesportiu.

Un grup d’aficionats a aquest esport encapçalat per 

Eugenio Torró amb Juan José Seguí, Javier Barrachina entre 

altres, van ajuntar per veure la forma de començar el futbol 

sala a Cocentaina. Per començar, primer van fer algun partit 

i trofeu i després van organitzar una Lliga Local, Copa i XXIV 

Hores Esportives,

A Cocentaina ja estava funcionant la Penya Esportiva 

Contestana que després de tant d’any, encara hui continua 

disposant d’un local propi. Anys després al poble van anar 

fent penyes d’equips de futbol de primera divisió i ells van 

anar perdent socis. El seu primer president era Marcial. El 

va rellevar Toni el de “la Bele” i després va ser José Antonio 

Agulló Blasco. Aquestes tres persones han fet molt per 

l’esport en general al nostre poble, gran llavor la seua. Com 

ens han deixat, Q.D.E.P. També algun membre de la penya 

va ajudar en l’organització del futbol sala.

Els principis són sempre d’incertesa i complicats. A més 

a més estàvem sense àrbitres, però la il·lusió era molta. 

Poques coses sabíem del nou esport però amb imaginació 

van a nan fent les nostres normes, perquè tampoc teníem 

reglament. Així vam començar.

Com avanç he dit, com que no teníem àrbitres, van 

demanar que un jugador de cada equip arbitraren els 

partits. Ho podien fer a tots menys al seu equip, cosa 

totalment normal. Com l’equip que jo jugava A.E. Bascos, 

no volia ningú, vaig provar jo i em va agradar perquè vaig 

fer d’àrbitre molts anys. El primer any, quant vam acabar la 

temporada com no cobràvem, a cada àrbitre ens van regalar 

un xandall. Després d’uns anys jugant, els equips ja exigien 

més preparació i dedicació als àrbitres i ja vam començar 

cobrant una mica, per la qual cosa als àrbitres ja no ens 

deixaven jugar. No recorde els àrbitres que vam començar 

ací a Cocentaina, però si a molts d’aquells temps, entre 

ells els germans Juanjo i Regu Seguí Cabrera, Pepe i Ginés 

Bonifacio Escobar, i Vicente i José Pascual Moltó, a més a 

més Antonio Alcaraz, Juan José Pina, Miguel Semper, Jaime 

Figuerola, Domingo Gonzàlez, Vicente Castello, Antonio 

Mengual, i Miguel Castelló.

El primer president del Comité Local de Futbol Sala de 

Cocentaina no sé qui va ser i alguns companys dels quals he 

preguntat, tampoc. Jo vaig estar després en el Comité Local, 

primer en José Luis Blanquer de president amb Vicente Valor 

i Javier Barrachina de companys i l’altra amb Santiago Sellés 

de president i de companys Juan Pozo, Vicente Castelló i 

José Vicente Castelló “el Prim”. També altres vegades sols 

de representant arbitral.

Per aquells anys em vaig comprar un ordinador d’eixos 

antics, amb la pantalla verda i tots els caps de setmana feia 

el llistat dels partits de la lliga, que penjàvem en llocs públics 

perquè que tots els jugadors i aficionats veieren contra qui 

jugaven, el dia i l’hora de començar.

No sé els equips que van començar el futbol sala contestà 

però sí alguns d’aquells temps, disculpeu si en deixe alguns. 

Entre ells la Penya El Mambo (crec que era l’equip on més 

majors jugaven perquè estaven Vicente Valor, “Madereta, 

“Peris” i “Campanal” entre altres) el Cenius, Romboit, 

Penya Esportiva Contestana, Resaca, Desayunos Loan, 

Pizeria Bambino, A.E. Bascos, Strops Toledo, Peña Celtic, 

Conguitos, l’Alqueria, L’Alcudia, La Bele, Bar Insa, Bar 

Raspa, Estampados Prats, Penya Barcelonista Contestana, 

Penya Madridista Contestana, Conguitos, Filà Bequeteros 

i Filà Mudéjares. Anys més tard va haver-hi uns quaranta 

equips jugant en tres categories primera, segona i tercera. 

El Poliesportiu feia goig perquè estava sempre molt animat 

tant de jugadors, com d’aficionats. Des del principi, com 

veuen va haver-hi fins tot, patrocinadors en molts equips.

En Cocentaina han jugat al futbol sala quasi tots els joves, 

i xiquets del poble. Han gaudit molt, com també ho hem fet 

els arbitres. Quants records bonics tenim de tots els jugadors 

que per cert, hi havia de tota la comarca, ja que els millors 

venien a jugar al nostre poble, perquè ací teníem una lliga 

molt competitiva i d’un gran nivell.

Al principi en les XXIV Hores esportives dins del poliesportiu 

hi havia cotxes que feien de bars de tots els equips i anaven 

convida’n a tots. Com l’esport i la beguda no poden anar 

junts, el regidor Fernando Díaz, ho va suprimir i va encertar 

perquè va llevar la beguda prop del terreny de joc. En eixe 

moment als jugadors no els va agradar i el van criticar prou, 

però crec que no tenien raó, l’esport va eixir guanyant.

En l’any 1988 com feien falta arbitres en la Federació 

Espanyola de Futbol Sala d’Alcoi, ens van demanar als 

àrbitres socarrats que és federarem i ho vam fer José M. 

Semper, Juan José Seguí, Pepe Bonifacio, Jaime Figuerola, 

Domingo González, Antonio Mengual i jo Jose Fausto Castillo. 

Després com és normal, tots els anys, uns acabaven i altres 

nous entraven. Jo vaig arbitrar onze anys en la Federació 

Valenciana.

Com hi havia lesions i problemes per no tindre segur, 

el regidor d’esport Fernando Díaz en la lliga 88-89, crec 

recordar, va demanar al Comité Local de Futbol Sala contestà 

que es federaren, i així ho van fer. Açò va ser negatiu, perquè 

hi havia molt bons jugadors que ho feien en Cocentaina, 

Alcoi i Muro al mateix temps i estant federats, sols podien 

jugar en un equip, per la qual cosa el futbol sala socarrat 

va perdre molta qualitat.

Als àrbitres federats de la província d’Alacant, algunes 
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vegades ens cridaven un cap de setmana a una convenció 

d’àrbitres de futbol sala a un hotel de Benidorm. Allí 

passàvem les proves físiques, repàs del reglament, 

conferències i xerrades de preparació. Fins i tot una vegada 

ens va donar una conferència el seleccionador espanyol de 

futbol sala Javier Lozano. Les normes eren clares, que qui no 

passava les proves físiques satisfactòriament, que no eren 

gens fàcils, no podia arbitrar, per la qual cosa és preparàvem 

tots i posàvem molt interés.

Quan van inaugurar el Pavelló en el nostre Poliesportiu, 

l’any 1987, el Belda Esport va organitzar un partit contra 

un equip d’Olleria que estava jugant en categoria nacional, 

el Vidrios Levante, amb dos jugadors internacionals 

Cubin i Padú. El Belda Esport també tenia un jugador 

molt espectacular, el “Menut” ens deixava bocabadats 

en les seues jugades. Com a Alcoi hi havia dos àrbitres 

internacionals, Raimundo Correger i Gabriel Ortuño i teníem 

bona relació amb ells, els vam demanar, que arbitraren el 

partit, i els vam acompanyar en la taula Jaume Figuerola i jo. 

El partit va ser bonic i els forasters van guanyar per golejada, 

això si, ens van oferir un gran espectacle.

També amb motiu de la inauguració del Pavelló, el Comité 

Local de Futbol Sala socarrat va organitzar un trofeu de huit 

seleccions, amb la participació dels millors pobles del voltant 

i la nostra. Va ser un matí de festa al nostre Poliesportiu.

Per casa he trobat un fullet editat per l’Ajuntament de les 

XXIV Hores de l’any 1991. Eixe any van jugar vint-i-quatre 

equips: Belda Esport, Patronat Maymi, Bar Aitana, A.E. 

Bascos, Strops Toledo, Romboit, Penya Frare, Borts, Penya 

Deportiva, Armeria Serrano, C. Domenech/Etexa, Gorga, 

Royal Tien 21, Publi-Cesar, D. Loan, Creuats Pub Festa, 

Consum, P. Bohigues, Cenius, Distracció, Ocaso, EAS Penya 

Foto equip Bascos

Barca, Sahorins E. Botella, i Maseros A. Olcina.

Jo els he contat tot el que recorde. He preguntat a molts 

jugadors i arbitres als quals vull donar les gràcies per la 

informació, però segur que he deixat moltes coses per 

contar. Però si algú vol, podria agafar el relleu i ampliar 

aquells moments en aquesta mateixa revista El Comtat, 

així quedaria constància i escrit per sempre, perquè ara no 

li donem importància, però quan van passant els anys, sí.

Voldria demanar disculpes a tots els jugadors que he 

arbitrat perquè reconeix les fallides que hauré tingut, de 

segur moltes vegades. Sols dir-vos, que no sempre els 

àrbitres ho veiem tot, ni encertem. Ara tenim el VAR en 

càmeres per tots els costats i para’n el joc, així i tot cada 

setmana veiem que algunes vegades tampoc encerten, però 

de segur, l’arbitratge ha millorat molt.

Aquesta fotografia és de la A.E. Bascos, d’aquells 

temps. El porter era José, després està Primitivo, Genis, 

Ramón, i Manolo Moya (de Maymi, que ens va regalar les 

samarretes), i baix Pina, Tripiana, jo J. Fausto, i Rafael.

Centre excursionista contestà

P
oc a poc anem recuperant la "nova" normalitat al 

nostre dia a dia, i també a la muntanya, per això el 

Centre excursionista contestà ha reprès també la seua 

activitat setmanal, no exenta de les mesures obligades per 

evitar més contagis de la Covid-19.

Així doncs, per al mes de setembre van programar 

diferents activitats: la tradicional excursió a la platja amb 

dinar de germanor inclòs ( va ser el dissabte 12 de setembre) 

i una travessa i pernocta extraordinària que es va programar 

per 25, 26 i 27 de setembre a la Tinença de Benifassà. 

Però la primera del curs d’inici de curs de setembre va ser 

l’excursió al Mal Passet i les Penyes Monteses. Lamentar 

la suspensió de l’excursió infantil prevista per al diumenge 

27 de setembre.

I així, poc a poc i amb les mesures obligatòries el Centre 

Excursionista Contestà s’adapta a esta nova normalitat i 

cada setmana ens presenta una excursió per completar així 

el seu calendari. Si volem informació sobre el centre, les 

seues marxes o fer-se soci, ens podem acostar a la seua seu 

ubicada al C/ Pare Balaguer 3 de Cocentaina. Estan oberts 

dilluns i divendres de 20:00 a 21:15 

Foto: Bernardo Reig
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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.

ORTIGA (Urtica dioica)
(Picapatos, Guardians)

Floració en la primavera. Recol·lecció durant 
el mes de juny.

Les principals virtuts són: estimulant de la 
bilis i de l'estómac, diürètica, hipoglucemiant, 
hemostàtica, antigotosa, antireumàtica.

A voltes, es pren sola, bullida i amanida 
amb oli d'oliva i llima, es digereix amb facilitat 
i constitueix un aliment important per als 
reumàtics, gotosos i diabètics.

El meu company i amic Rafael, el Siso, un 
dia em va dir: "delegao, aquesta herba agafada 
amb cura per a no punxar-se, la piques i tota 
ella amb el seu suc en una gasa ficada al nas 
deté l'hemorràgia nasal (epistaxis)".

Tant l'ortiga com la borratja es poden adquirir 
en pots de cristall ja bollides en conserva 
en la majoria de tendes de comestibles 
especialitzades.

REMEI CASOLÀ:

El meu oncle Juanito del 19, en una olla 
gran, bullia ortiga barrejada amb ceba, api 
i porro per a combatre la gota, el reuma i 
el sucre. Durant tot el dia, es bevia el brou 
amanit amb oli d'oliva i una mica de suc de 
llima. 



MÓNICA CORTÉS DOMÍNGUEZ Psicóloga Clínica
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ADICCION AL JUEGO ONLINE

E
l juego por internet es cada vez una práctica más 
frecuente y más difícil de controlar. La proliferación de 
juegos gratuitos y la facilidad de acceso a ellos, conlleva 

todo un reto para los expertos. Sin embargo, no sólo se da 
en niños, sino también en adolescentes y adultos. Poco a 
poco, este fenómeno ha cobrado tanta relevancia que ya 
se está hablando de un «Trastorno de juego por Internet».
Hasta ahora, los manuales de psicología recogían el 
trastorno por juego haciendo referencia a la ludopatía. Este 
era el único trastorno de adicción no relacionado con una 
sustancia que se podía diagnosticar como tal. Sin embargo, 
el juego está cobrando cada vez más peso para entrar en este 
tipo de clasificación. De hecho, el DSM-5 (2014) ya recoge 
este trastorno en el apartado «afecciones que necesitan más 
estudio». Por lo que no sería de extrañar que apareciera 
oficialmente como trastorno en próximas ediciones.

Los juegos pueden ser un entretenimiento sano que nos 
permita distraernos de la rutina diaria, relajarnos y sentirnos 
felices, sobre todo si en ellos tenemos que vencer retos que 
nos incentivan la autoestima al sentirnos capaces. Pero 
como en todo, los excesos pueden llevarnos a situaciones 
muy problemáticas, sobre todo si llegamos a invertir el 
tiempo y dinero dedicado a nuestras familias.

Para llevar a cabo el diagnóstico y poder diferenciar entre 
un juego saludable y un tipo de juego patológico es necesario 
que el tiempo de uso de Internet para este tipo de juegos 
sea persistente y recurrente y que al menos se den cinco o 
más de los siguientes puntos: 

- El juego online se convierte en la actividad principal del día.
- En caso de no poder jugar aparecen síntomas típicos 

del síndrome de abstinencia como irritabilidad, ansiedad, 
tristeza, ira, etc.

- Cada vez necesita dedicarle más tiempo.
- No poder controlar la participación en juegos online, a 

pesar de intentar controlar el tiempo de juego, no se puede.
- Pérdida de interés por aficiones que antes sí tenía. Ese 

tiempo, ahora lo dedica al juego.
- Se es consciente de los problemas psicosociales 

asociados pero se sigue jugando.
- Normaliza la mentira respecto al tiempo que dedica al 

juego online.
- Le ha llevado a perder amistades, trabajos u oportunidades 

por el tiempo dedicado al juego.
El trastorno de juego por Internet es un fenómeno en alza, 

sin embargo, no debemos olvidar que puede tratarse de un 
síntoma, es decir, ¿qué lleva a niños, adolescentes y adultos 
a pasar horas y horas enganchados a un juego? 

Tal vez el llevar una vida monótona, carecer de relaciones 
sociales, evadirse de un día a día que no satisface, la baja 
autoestima, la existencia de complejos… Detrás de este 
trastorno pueden esconderse un sinfín de razones que 
debemos afrontar para poder superar este problema.  

Según Francesc Perendreu, presidente de la Associació 
Centre Català d'Addiccions Socials (ACENCAS), entidad 
sin ánimo de lucro dedicada a la atención de personas que 
sufren ludopatía, "La adicción al juego online no tan solo 
tiene un impacto a nivel económico. Muchos adolescentes 
están perdiendo tiempo, dinero y amistades por permanecer 
enganchados a la pantalla jugando. Este tipo de hábitos 
también los exponen a un mayor fracaso escolar, problemas 
alimentarios y de sueño que, a su vez, pueden conllevar más 
problemas de salud a corto y largo plazo."

Según los datos arrojados en los últimos estudios, los 
jóvenes de entre 15 y 24 años ya suponen un 5,1% de 
los jugadores frecuentes en juegos online, aunque sólo se 
considera que un 3% se podrían considerar adictos. El paso 
entre el consumo recurrente y la adicción no es tan grande 
como a priori podría parecer. Muchos se acercan al juego 
online como una manera rápida y accesible de divertirse, 
pero el problema es que vivimos en una sociedad muy 
competitiva en la que se inculca a los jóvenes la importancia 
de ser los mejores y triunfar, también en el terreno online y 
es ahí donde, se corre el riesgo de cruzar la línea entre el 
placer y el sufrimiento derivados del juego online. 

La diferencia entre la simple afición, más o menos intensa, 
y un auténtico nivel de adicción, se establece cuando el 
juego online es causante de un verdadero deterioro en la vida 
del afectado, llegando al punto de sacrificar sus relaciones 
personales o desatender en extremo sus responsabilidades 
por dedicar un nivel insano de sus energías a esta actividad. 
Todo juego online controlado, por placer, no es una adicción. 
El problema surge cuando es el juego el que controla nuestra 
vida y nuestras relaciones. 

La diferencia entre un elevado entusiasmo saludable y 
una adicción es que el entusiasmo saludable aporta algo a 
la vida, en vez de restarle.

Es por todo ello necesario tener en cuenta que cuando 
estemos en una situación como la descrita en este artículo, 
posiblemente necesitemos darle un cambio a nuestra vida. 
Podemos intentarlo por nuestra cuenta, pero si vemos que 
se nos va de las manos, lo mejor que podemos hacer es 
acudir a un profesional cualificado para que nos ayude a 
tratar esta problemática y poder volver a ser dueños de 
nuestro tiempo y de nuestras satisfacciones.
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SOSTENIBILIDAD. 
PRACTICA UNA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

U
n año más el ayuntamiento de Cocentaina ha 
celebrado la semana de la sostenibilidad, bajo 
el título, "Cocentaina cap a la sostenibilitat", en 

esta ocasión dedicado a la salud y el bienestar.
Agradecida de poder colaborar aportando aquello 

que siente y creo firmemente, la alimentación nos 
conducen hacia el bienestar y la salud o a su lado 
apuesto, la enfermedad.

Si nos preocupa nuestra salud, necesitamos hacer 
un análisis de amplio espectro hacia todos los factores 
que pueden deteriorar nuestro bienestar, somos un 
todo con el medio ambiente, vivimos en simbiosis, si 
el medio ambiente emite salud nosotros podremos 
disfrutar de ella. El medio ambiente nos regala el aire 
limpio que respiramos, los suelos de cultivo, el agua 
que nos hidrata, los alimentos que nos nutren, los 
materiales para crear nuestro techo... todo aquello que 
necesitamos básicamente para vivir. Si la naturaleza 
enferma, nosotros enfermamos junto a ella.

Estamos haciendo un uso indebido de los recursos 
y de los procesos naturales y, las consecuencias ya 
se van demostrando. En lo que respecta a nuestro 
bienestar, la alimentación tiene un gran peso, nos 
centramos en observar simplemente lo que comemos y 
cómo nos comportamos delante de la comida, pero, el 
arte de alimentarnos va más allá de sólo centrarnos en 
el simple acto de comer, necesitamos ser practicantes 
de una alimentación consciente.

Ser conscientes desde el punto cero, ese momento 
que dedicas a la compra, ser consciente con que 
alimentos nutres a tu familia, y analizar más allá. ¿Te 
cuestionas de donde y de qué tipo de agricultura 
proceden esos alimentos que pones en tu cesta de 
la compra?, ¿son de temporada?, ¿son de agricultura 
convencional?, ¿de invernadero?... si es verdad que te 
preocupa tu salud, ¿te has cuestionado estas preguntas 
antes de comprar?, crees que un alimento cultivado 
al aire libre o en invernadero, ¿tendrán las mismas 
propiedades?.

Para mi alimentación consciente es llevar a un plano 

superior el simple hecho de comer. Es mantener la 
alimentación en el autoconocimiento, la reflexión y el 
respeto hacia mi cuerpo. Es mantener una consciencia 
alimentaria superior que empieza en el acto de comprar 
el alimento pasando por el cocinado, la presentación, la 
masticación, la digestión y la respuesta de ese alimento 
en mi cuerpo. 

¿Has pensado alguna vez para que te alimentas? 
Seguro que tu respuesta mental ha sido, para no 
morirme de hambre, pero en realidad, con el hábito 
que tenemos de alimentarnos diariamente nadie muere 
de hambre en nuestra sociedad pero si enferma de 
sobrealimentación. Necesitamos decirle a nuestra 
mente realmente que objetivo tenemos al comer, 
siempre con la intención de cubrir nuestra hambre 
fisiológica. 

Una vez cubierta tu necesidad fisiológica, quiero que 
analices si tus actos alimentarios de ayer, ¿alimentaron 
a la salud o a la enfermedad?. Si eres un analítico 
realista, estoy segura que podrías haber reducido un 
poco de comida o de azúcar o directamente, eliminado 
aquello que no es conveniente para generar salud.

Quiero que ya que has dedicado tu tiempo a leer 
este artículo, que analices, como un asistente a la 
conferencia comentó, el "corazón de tu cocina", tu 
refrigerador. Lo que guardamos en el ya nos transmite 
cómo es la alimentación de nuestro hogar. Si lo que 
en ella conservas son más bien productos procesados, 
ya tienes trabajo por delante. El refrigerador debe de 
estar en un setenta por ciento lleno de vegetales para 
emitir salud.

Deseo que estas palabras te hagan reflexionar y que 
amplíes el campo analítico sobre tu alimentación. Para 
alimentar tu salud, necesitas adquirir el mejor alimento, 
realizar un cocinado convencional mediante una buena 
planificación semanal, comer conscientemente ese 
alimento y analizar la respuesta de ese alimento en 
tu organismo. A partir de aquí, ampliar la práctica de 
hábitos de vida saludable para prevenir la enfermedad.
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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- 4- 6- 12- 16- 17- 22- 25- 28 

Dies:  5- 7- 15- 21- 27- 30- 31 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina OCTUBRE

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: 1- 9- 10- 11- 13- 19- 23- 29

Dies: 2- 8- 14- 18- 20- 24- 26

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






