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2 Revista El Comtat setembre 2020 Obres i serveis
COCENTAINA dia a dia

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

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

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

Desinfecció de parcs per la brigada de jardiners

Ja estan pràcticament finalitzades les obres del 
nou parc del barri de Sant Jaume

Neteja i reparació passos subterranis.
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Em preocupa

C
omença un nou curs –com a les escoles- i torna 

aquesta secció, plena de preocupacions per a aquest 

que escriu aquestes lletres.

Aquest últim mig any l’hem tingut ple d’esdeveniments i 

preocupacions.

Al mes de març ens aplegà una pandèmia que ningú 

esperava –jo el primer- i que tants greus problemes ens ha 

portat. El Govern progressista d’esquerres davant la situació 

de tal magnitud que prenia la covid 19 decidí que el primer 

que s’havia de fer era cuidar la salut dels espanyols i després 

ja resoldrien el problema econòmic que venia darrere baix 

el lema: primer la salut i després l’economia.

Els polítics conservadors van donar poc suport al Govern 

central, començant una campanya d’assetjament amb 

mentides i falses veritats per a acabar amb ell, amb la participació 

de tots els poders franquistes que quedaren intactes després 

de la transició. Poders econòmics, judicials, mediàtics, 

militars i religiosos, tots a una perquè el Govern progressista 

caiguera i les forces conservadores ocuparen el poder.

Passat l’estat d’alarma i deixant el control de la pandèmia 

en mans dels governs autonòmics, s'ha aplegat a l’actual 

situació tan preocupant.

Preocupant ha estat la fugida del Rei emèrit. S’han 

destapat les possibles corrupcions i corrupteles de l’anterior 

monarca gràcies a la premsa estrangera, ja que els mitjans 

de comunicació espanyols han sigut còmplices, ja que mai 

ens han informat sobre tots els possibles abusos que dugué 

a terme. Quina barbaritat!

Vostés se’n recorden d’eixa amnistia fiscal feta pel Sr. 

Montoro quan era ministre d’un govern conservador? Perquè 

s’ha amagat i ningú la coneix? Qui va blanquejar diners 

amb eixa amnistia? La “flor i nata” dels que mantenen el 

poder a España: Banquers, grans empresaris, polítics d’elit, 

juristes, etc. Perquè passa açò en aquest país i no en altres? 

Contestaré a totes aquestes preguntes en un altre comentari.

Estem a setembre. Comença el curs escolar. Amb aquesta 

pandèmia en marxa com va començar i acabar este curs? 

L’alumnat del Bosco II estarà a l’edifici de la FEPA i el vell 

edifici el derrocaran. Què pena! Un edifici que és part de 

la història contestana i part de la vida de la ciutadania 

contestana que han passat per les seues aules, ben prompte 

ja no el veurem. Tant costava donar-li una segona vida a un 

edifici ben construït i en bon estat? Aquesta és una forma 

de fer desaparéixer el passat per a desconeixement dels 

futurs contestans.

Em preocupa la manca d’informació a què ens té 

acostumats l’actual Govern municipal.

Com és possible que en un mes ens hagen cobrat tres 

rebuts d’aigua, i dos d’ells amb la mateixa quantitat i per 

dues institucions diferents? És preocupant com ens tracten 

alguns polítics contestans, sols se’n recorden de nosaltres 

durant les eleccions, després a fer el que volen amb el seu 

programa electoral.

Paco Fuster

1 Any de Junts pel Jornal

E
l 25 de Juliol de 2019, Cocentaina celebrava un plenari 

extraordinari que acolliria el pacte fet pel PSOE amb 

PP i Ciudadanos per garantir la governabilitat del 

nostre poble. 

Un any després, totes les que vivim a Cocentaina, haurem 

vist la gestió d’aquesta coalició inèdita a l’Estat Espanyol. 

Entre els 13 regidors i regidores que cobren al nostre 

Ajuntament, tots plegats s’emporten 320.000€ en jornals. 

Sigues o no sigues de l’equip de govern, tots els regidors i 

regidores d’aquesta estranya coalició cobren un jornal en 

que justificar que fan alguna cosa a l’Ajuntament, però al 

marge de posar en dubte sí veritablement fan o no fan feina, 

el què sí que es patent és la gran magnitud de problemes 

sense solucionar que té Cocentaina.

Podem veure com les instal·lacions de Radio Cocentaina 

fa molts anys que estan caent i no ha sigut fins ara quan 

se’ls ha ocorregut buscar un lloc alternatiu. A més, qualsevol 

persona pot observar que Cocentaina és un poble brut i 

això és per la falta de valentia política per a aprovar un nou 

plec de gestió de la neteja viaria i de la recollida de residus. 

També podem veure la nul·la política urbanística que es 

desenvolupa en Cocentaina, amb un Raval en ruïnes i una 

vila amb les cases caent-se i amb visites oficials d’alts càrrecs 

que sols han servit per a fer-se la foto.

A banda d’aquests problemes que ens afecten als 

contestans i contestanes, m’agradaria també conèixer en 

quins projectes co-governen els regidors i regidores del PP 

i Ciudadanos amb l’equip de govern. Tant sols veig que als 

plenaris, els primers s’erigeixen com a defensors acèrrims 

de l’equip de govern i que els segons son com una mena de 

comparsa que sols assevera el que diuen els altres tots junts.  

La COVID-19 ens esta donant lliçons a totes però un 

Ajuntament de Cocentaina amb una millor gestió és 

possible. Jutgen vostès mateixa i traguen les seues pròpies 

conclusions d’aquesta estranya coalició de govern que tenim 

a Cocentaina.

Javier Sansalvador Pérez

Militant del Col·lectiu 03820-Compromís per Cocentaina
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In memoriam
Adéu PADRÍ…

E
l passat dia 29 de juliol del 2020 ens va deixar el ROIG 

L’ESPARDENYER, el meu PADRÍ.

Un “càrrec” que pense ha batut tots el rècords 

perquè va estar, ni més ni menys, en 4 ocasions el meu 

PADRÍ. 

Quan jo vaig naixer ell tenia 20 anys i ja va ser el meu 

PADRÍ de bateig. Més endavant, al mes de setembre del 

1965, va repetir com a PADRÍ, en aquest cas del meu 

casament. Just 25 anys després, per a les meues Bodes de 

Plata, ho va tornar a fer (ja tenia 70 anys), i eixe mateix dia 

em va dir que, com que es trobava tan bé de salut i no tenia 

cap pressa, comptara amb ell per a les Bodes d’Or. En efecte, 

25 anys després, era l’any 2015 i ell tenia 95 anys, doncs va 

a tornar a ser el meu PADRÍ per quarta vegada… la veritat 

una situació i una història tan bonica com poc habitual.

Després de la celebració de les Bodes d’Or, i ell amb 95 

anys i jo amb 75, varem arribar a l’acord de celebrar-ho 

tots els anys, i com que tenia tan bon humor i tanta vitalitat, 

així ha sigut fins avuí que, com ell ens deia, se n’ha anat 

de vacances.

Còm era el meu PADRÍ?: Era el FILL més carinyós que 

puga tindre una mare, el MARIT més enamorat i més 

besador que puga tindre una dona, el PARE que no ha 

mirat mai prou pel seu fill, el IAIO que s’ha passat hores i 

hores contant contes i històries als seus nets, també un gran 

seguidor de l’Athlètic Club de Bilbao, i aquell home al que 

tot el món volia pel seu carácter, bon humor i bona persona, 

però sobre tot era … el meu PADRÍ, el millor PADRÍ del món 

que mai oblidaré: 

Gràcies ENRIQUE ALBERO GARCIA, e l  ROIG 

L’ESPARDENYER.

Rafael Faus Nadal
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L’Ajuntament de Cocentaina es reuneix amb Diputació pel 
trasllat de Ràdio Cocentaina

A 
principis del mes d’agost, l’alcaldessa de Cocentaina, 

la regidora de Ràdio, el regidor de Ciutadans 

i el coordinador de Ràdio Cocentaina es van 

desplaçar a Alacant per reunir-se amb el diputat provincial 

d’Infraestructures i Assistència a Municipis, Javier Gutiérrez. 

El tema a tractar era la sol·licitud per part de l’Ajuntament 

de Cocentaina de traslladar Ràdio Cocentaina a la sala de 

formació de l’agència comarcal de la Diputació d’Alacant, 

situada en la plaça Venerable Escuder.

L’espai que ocupa l’agència comarcal és de l’Ajuntament 

qui li’l va cedir a la Diputació d’Alacant per fer l’atenció als 

municipis; no obstant això, aquesta agència també ocupa 

una sala de formació municipal que usen de forma poc 

regular, motiu pel qual es demana el trasllat de la ràdio local.

En 2016 Mireia Estepa i els portaveus de l’oposició, 

excepte el PP, es van reunir amb César Sánchez, president 

de Diputació, per presentar-li aquesta mateixa demanda que 

va rebre un NO per resposta després de moltes reunions i 

de l’oferta d’altres espais per a formació oferits pel consistori 

municipal a canvi que els tornaren la sala de formació.

La situació de la instal·lació on es troba la ràdio fa 

necessari el seu trasllat en un període curt de temps. Per 

això, es va tornar a fer la mateixa sol·licitud a Diputació, sent 

que ara tant el president com molts diputats han canviat. 

Javier Gutiérrez, diputat d’Infraestructures, va entendre la 

petició i els motius d’aquesta de seguida i es va mostrar molt 

col·laboratiu en fer-ho possible.

Des del govern contestà oferixen com a sales de formació, 

cada vegada que l’agència comarcal ho necessite, espais 

municipals com els del centre social, el Teular, la casa de 

joventut o la biblioteca.

Mireia Estepa agraïa la rapidesa amb què Gutiérrez els ha 

rebut, després que Juanjo Moncunill demanara la reunió, i 

la seua predisposició per atendre’ls: «esperem que aquesta 

nova Diputació siga més sensible amb les necessitats de 

Cocentaina i facilite que la ràdio es trasllade a l’edifici del 

Mercat Municipal. El diputat ha sigut molt comprensiu amb 

el nostre plantejament i ha demostrat tindre un gran interés 

en solucionar-ho».

Esperem prompte tindre la grata notícia d’aquest canvi 

d’ubicació de la ràdio, no sols pels seus treballadors, 

“sinó també pels col·laboradors i protagonistes que cada 

dia omplin la nostra graella. Amb tot, i sense parar per 

vacances, seguirem mantenint-los informats de tot el que 

passa a Cocentaina i comarca, tant a través del 107.9 de la 

FM o a través d’aquestes pàgines de la revista Cocentaina. 

El Comtat”, afegien des de ràdio Cocentaina.

NP Ajuntament de Cocentaina

Cocentaina presenta 3 grans projectes al Pla d’Inversions 
i Finançament en infraestructures de la Diputació
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat mes de maig, la Diputació d’Alacant, mitjançant 

«Planifica» llançava el Pla d’inversions i finançament 

en infraestructures de la província d’Alacant per a 

2020-2023.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la cooperació 

econòmica i tècnica als municipis de la província d’Alacant. 

En aquest cas, a Cocentaina li s’ha atorgat una subvenció 

d’1.364.000 € al 65% d’aquesta quantia.

En aquest cas s’han sol·licitat 3 projectes per a realitzar 

de 2020 fins 2024, projectes necessaris i de millora per a la 

Vila Comtal. El primer consisteix en la millora dels vestuaris 

de la piscina municipal i que tindrà lloc entre 2020-2022, 

amb una quantitat total de 264.000€.

El segon projecte, i de grans dimensions, és la rehabilitació 

del Centre Cultural el Teular amb 411.650€ de costos d’obra 

i redacció del projecte. Aquest edifici municipal actualment 

compta amb millores tècniques que cal desenvolupar: 

millores d’infraestrutura, il·luminació i canvi de butaques, 

entre altres i es duria a terme entre 2021-2023.

El tercer projecte que s’ha sol·licitat és el de repavimentació 

i eliminació de barreres arquitectòniques, millora de la xarxa 

d’enllumenat públic, sanejament i subministrament d’aigua 

potable i els carrers on s’actuarà en aquest projecte són: 

Pere Cetina, Sant Llorenç, Crèixens, Sagrada Família, Cura 

Montagud, Sant Tomàs, Santa Àgueda, Travadell, L’Àngel, 

Carrer Teular i Pujada a Santa Bàrbara. D’aquesta manera, 

gran part del nucli antic de la Vila i el Raval queden 

accessibles per a totes les persones i es doten d’una 

millora d’enllumenat i sanejament d’aigües, un projecte que 

ascendeix a 680.000 €.

Des de l’Ajuntament es mostren satisfets, ja que es un pla 

d’inversions a 3 anys i el qual permet a Cocentaina planificar 

projectes necessaris i de gran envergadura, i sobretot que 

els ciutadans de Cocentaina es veuran beneficiats d’aquesta 

ajuda tan important que ens ha atorgat la Diputació.
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La Consellera d’Agricultura es reuneix en Cocentaina amb 
l’alcaldessa i altres representants municipals i empresarials
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural 

i Transició Ecològica, Mireia Mollà, visitava ahir 

Cocentaina cridada per l’alcaldessa de la vila comtal, 

Mireia Estepa, per a mantindre una reunió amb representants 

municipals i empresarials.

A l’arribada al municipi, la Consellera signava al llibre 

d’or i dedicava a Cocentaina paraules com: «un poble 

ple d’història viva, un referent per a totes i tots i trencant 

fronteres, una senya d’identitat de cultura i bon treball».

Tot seguit es produïa la reunió de la Consellera i 

l’alcaldessa amb els representants de l’EDAR dels Algars, 

la mancomunitat Font de la Pedra i la cooperativa d’usuaris: 

alcaldes de l’Alqueria i Muro, regidor d’Alcoi, regidora 

de Medi Ambiet de Cocentaina, president d’ATEVAL, 

representants empresarials de la zona i l’enginyer municipal 

de Cocentaina.

La importància de l’encontre radicava en la preocupació 

de tots els agents en la renovació del conveni amb l’Entitat 

Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat 

Valenciana (EPSAR) i en el nou preu de l’aigua reciclada. 

Aquest preu que es fixarà en el nou conveni, que cal signar 

a finals d’octubre, implica un increment alt del preu de 

l’aigua reciclada, fet que va despertar les queixes dels 

ajuntaments i dels empresaris de la zona fa 8 mesos. És 

per això, que li s’ha traslladat a Mireia Mollà la voluntat de 

fer ús d’aigua reciclada però a un preu que faça atractiva 

la seua reutilització, afavorint així que l’aigua tinga més 

vides i que els recursos hidrogràfics naturals s’exploten el 

menys possible.

La Consellera ha entés la demanda i ha emplaçat a tots i 

totes les presents a altra reunió en setembre per parlar en 

xifres concretes del preu a fixar, un possible consens que 

afavorirà a tots: empresaris, pobles i medi ambient.

L’alcaldessa, Mireia Estepa, ha dit que «és un honor que 

la Consellera es trasllade al nostre poble a reunir-se amb 

tots els agents implicats en aquesta sol·licitud i que espera 

que en setembre es puga arribar a un acord».

L’Ajuntament de Cocentaina aconsegueix un romanent 
positiu de 4.091.133,69€
NP Ajuntament de Cocentaina

A
mb la liquidació de 2019 el consistori contestà obté 

els 4.091.000€ de romanent positiu, complint amb els 

paràmetres de la regla de la despesa i l’estabilitat, que 

la llei d’estabilitat i sostenibilitat pressupostaria ens marca a 

les entitats locals i un superàvit en termes de comptabilitat 

nacional de 500.822,23€.

D’aquest superàvit cal tindre en compte l’últim Reial 

Decret 27/2020 del 4 d’agost de mesures financeres de 

caràcter urgent aplicables a les entitats locals, que serà 

el que ens marcarà la despesa del romanent, així com les 

pròximes decisions financeres i econòmiques de les entitats 

locals amb romanents de tresoreria positius.

La Regidora d’Hisenda Mariona Carbonell explica “són 

moments d’incertesa a tots els nivells, podem dir que 

Cocentaina té una situació financera i de tresoreria favorable, 

però que amb la publicació d’aquest últim Reial Decret 

en el què cal prendre decisions per al futur econòmic del 

consistori contestà, sempre mantenint la bona estabilitat pressupostària que tenim”.
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El Director General d’IVAFIQ i l’alcaldessa de Cocentaina 
parlen del futur dels Serveis Socials al municipi
NP Ajuntament de Cocentaina

E
nrique Ferrer, director general de l’IVAFIQ (Institut 

Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels 

Serveis Socials) i l’alcaldessa de Cocentaina es 

trobaven ahir telemàticament per parlar del contracte-

programa de serveis socials que es posarà en marxa, 

previsiblement, en 2021.

La reunió estava motivada pel fet de comprovar que la 

consideració que s’havia fet del municipi com a zona amb 

àrea pròpia era correcte per a la implantació futura del nou 

mapa territorial de Serveis Socials, que actualment es troba 

en període d’exposició pública.

El volum de població de la vila comtal fa que aquesta siga 

considerada per Conselleria com a zona amb àrea pròpia 

i açò li permetrà gestionar no sols el seu equip social de 

base sinó també programes específics, fets que ja fa molts 

anys que venen produint-se i que no canvien en absolut la 

prestació de serveis que tenen i que tindran els contestans. 

La diferència substancial que s’implantarà amb la nova 

llei és que Cocentaina deixarà de prestar els seus serveis, 

com a agrupació de municipis, a Balones i a Millena, que 

s’hauran d’incorporar a altra mancomunitat, previsiblement 

la del Xarpolar, per a ser atesos en qüestions socials. Açò ve 

motivat perquè la normativa actual ja no considera l’opció 

de les agrupacions informals de localitats i elimina així la 

possibilitat de ser perceptores de finançament.

Segons el director general, la Conselleria busca que els 

serveis socials s’oferisquen a través de grans mancomunitats 

que puguen gestionar i oferir programes més variats i potents 

a la població. Els municipis que podran gestionar ells sols 

els serveis socials seran aquells de més de 5.000 habitants.

Mireia Estepa destacava que «l’equip de serveis socials 

disposarà amb el nou mapa d’un poc més de temps per 

a dedicar a la nostra ciutadania, ja que no haurà d’acudir 

a Millena i a Balones, que esperem que tinguen l’atenció 

que mereixen».

Dimiteix  com a regidor Juanjo Moncunill portaveu del 
grup Ciutadans de l’Ajuntament de Cocentaina
Redacció

E
l dimarts dia 1 de setembre i, a través del registre 

d’entrada de l’Ajuntament de Cocentaina, el regidor 

i portaveu de Ciutadans al consistori contestà, Juan 

Jose Moncunill, presentava la seua dimissió precisament de 

l’acta de regidor el que suposava en la pràctica que també, 

automàticament, deixava de ser portaveu de la formació 

taronja al mateix Ajuntament.

El ja exregidor de l’Ajuntament contestà, i a través 

d’una nota de premsa volia agrair al poble de Cocentaina 

l’oportunitat que li havia donat per treballar per la localitat 

però que l‘esdevenir de les coses havia volgut que les 

seues creences polítiques s’hagueren vist barrejades amb 

una circumstància personal que, de dur-se a terme, podia 

generar malestar a un sector de la localitat.

Assegura a la nota de premsa que en els últims mesos 

aquest fet ha estat afectant la imatge del partit i és per això, 

per evitar que una circumstància personal afectara el partit, 

que havia decidit dimitir del càrrec de regidor i portaveu 

del grup municipal de Ciutadans de Cocentaina. Al seu 

comunicat a la premsa agraïa també tot el suport rebut però 

considerava que aquest era el moment de retirar-se i dedicar-

se a la seua carrera professional així com de donar pas a 

altres companys que pogueren seguir treballant pel poble.

Car dir que, a partir d’ara serà la regidora Miriam Rodrigo 

la nova portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Cocentaina 

càrrec que, segons ens comentava, pren amb moltes ganes 

de continuar treballant el millor possible pel poble. Al voltant 

de la dimissió del, fins ahir regidor i portaveu del seu partit 

a Cocentaina, ens comentava als micròfons de Ràdio 

Cocentaina, que al partit ja havia comentat aquesta decisió 

fa unes setmanes i que havia estat el propi ja exregidor qui 

havia triat aquesta data per a fer pública la seua decisió. 

Assegurava que Juanjo Moncunill comptava amb tot el 

suport del partit i, de fet, ens deia que continuarà treballant 

com a afiliat a la formació taronja perquè Cocentaina 

continue millorant. Pel que respecta al lloc que deixa vacant 

la marxa de Juanjo Moncunill, la ja nova portaveu del partit 

comentava que el nou regidor serà Jorge Verdú, el que, en 

la pràctica, suposa que corre la llista d’aquesta agrupació 

política al nostre poble.
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Un agent de la Policia Local de Cocentaina afectat per 
la covid-19
Redacció

A 
finals de juliol esclatava l’alarma a Cocentaina pel 

contagi d’un treballador de la Policia Local del nostre 

Ajuntament de la Covid-19. La comunicació del cas es 

va produir la nit del 31 de juliol i Sanitat Pública ha activat el 

protocol de seguretat durant el matí del dissabte 1 d'agost.

De seguida, el protocol es va activar i es van realitzar les 

proves diagnòstiques al departament de la Policia Local 

de Cocentaina. Per aquest motiu el reté policial, quedava 

tancat fins al 4 d’agost de 2020 i la protecció de Cocentaina 

quedava en mans de la Guàrdia Civil.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, tranquil·litzava 

la població de Cocentaina  tenint a més a la mà els primers 

resultats on tots els agents estaven donant negatiu, 

“tranquil·litza saber que tots els resultats que tenim per 

ara han donat negatiu. Això vol dir que la policia local de 

Cocentaina ha utilitzat correctament els equips de protecció 

individual, i els felicite pel seu compromís". A més a més, 

Mireia remarcava que es tracta d'un contagi que "no s'hi ha 

produït dins de Cocentaina ni dins de la comarca de l'Alcoià 

ni del Comtat. Podem estar tranquils, no es tracta de cap brot 

que s'hi haja produït al nostre poble. No ho diu l'Ajuntament 

de Cocentaina, ho diu Sanitat, la qual s'ha encarregat de 

rastrejar el contagi d'aquesta persona” i a més assenyalava 

que “no heu de fer cas als bulos".

Per la seua part el sindicat FESEP (Confederació de 

Sindicats d'Empleats públics) denunciava la passivitat de 

l'Ajuntament de Cocentaina després de conéixer el cas positiu 

per coronavirus d'un agent de la Policia Local. El sindicat 

assegurava que el consistori local no va facilitar proves als 

treballadors municipals en contacte amb el públic tal com 

hi havien sol·licitat ells mateixos, així com un acte judicial.

El FESEP assegurava que aquest problema s'haguera pogut 

solucionar realitzant les proves en el moment en el qual aquest 

sindicat les va sol·licitar o, en defecte d'això, si s'haguera acatat 

l'acte judicial de les mesures cautelars dictades pel jutjat.

A principis de la següent setmana, l’Ajuntament tenia 

accés a nova informació sobre el contagi de l’agent de la 

policia local i, a través de l’informe del laboratori privat al 

qual va acudir el contagiat, va poder saber que la prova 

se la va realitzar dimarts 28 de juliol i no va informar cap 

responsable de l’entitat local fins dijous 30, i divendres 31 

de juliol, finalment, quan va comunicar que el resultat era 

positiu. El document es troba en mans de Salut Pública.

Aquest fet deixa palés que l’agent va amagar informació als 

responsables i que no va complir amb el protocol municipal 

pel qual haguera hagut de comunicar al tècnic de personal i 

al seu regidor que no es trobava bé i que anava a fer-se les 

proves. Cosa que no va succeir fins dijous quan el regidor 

de Policia li va cridar preocupat per la falta de policia al 

mercat, moment en què l’agent de policia li va comunicar 

que no estava al seu lloc de treball per no trobar-se bé. Un 

fet que ha posat en risc la salut de les persones que treballen 

en l’Ajuntament de Cocentaina, especialment la dels seus 

companys, i que haurà de tindre conseqüències per haver 

amagat informació de vital importància.

Des del seu sindicat CSIF, ahir acusaven que l’agent va 

haver de pagar-se la prova, fet que va ocórrer després que 

aquest es negara a acudir al centre de salut com han fet 

altres treballadors de l’ajuntament contestà sense haver de 

pagar absolutament res.

Des del govern lamenten profundament que s’haja produït 

aquesta situació: «s’ha jugat brutament amb la veritat i 

s’ha generat un ambient profundament desagradable amb 

acusacions malintencionades sobre els responsables polítics 

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

és que totes les proves, de moment, són negatives.»

Per altra banda, i a conseqüència d’aquesta nova informació 

l’alcaldessa 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 per a tranquil·litat 

de totes i tots. Unes proves que costejarà l’ajuntament i 

que es va realitzar donant negatius per a tots els implicats.

Aquest tal volta ha sigut l’esglai més gran que hem 

tingut aquest estiu a Cocentaina al voltant de la Covid-19, 

esperant que siga l’únic i que la nostra conducta i també la 

dels possibles afectats, siga la correcta per evitar prendre 

decisions dràstiques i/o fins i tot, arribar a confinar el 

poble com ha passat en altres localitats (Benigànim, per 

exemple). Si bé és clar, que es tenia certa preocupació pel 

comportament dels dies de la trilogia, però una vegada més, 

el món fester i Cocentaina han sabut comportar-se i passats 

els 15 dies, no vam haver de lamentar cap brot. Ara reprenem 

setembre, la tornada al col·legi, les activitats extraescolars, 

l’esport...confiem en la bona conducta dels contestans i 

contestanes i anem ja a per un 2021 on esperem la Covid-19 

no haja d’ocupar més pàgines de la premsa escrita ni oral.
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La asociación Turismo Alicante Interior incorporará los 
paseos a caballo a su catálogo de destino
Np asociación Turismo Alicante Interior

Q
uizás el punto más novedoso haya sido el acuerdo de 

la propuesta para añadir los paseos ecuestres por el 

monte al catálogo de actividades que se ofrecen y de 

los que la Alicante Interior realiza promoción. Los caballos 

se incorporan de esta manera a las rutas ciclo turísticas, el 

touring (turismo de paseos en motocicleta) y el senderismo 

a las acciones centrales de difusión en el apartado de ‘qué 

hacer en Alicante Interior’.

Junto a estas, Alicante Interior quiere seguir apostando por 

la naturaleza y el entorno como marco global, el patrimonio 

cultural como centro de interés y la gastronomía como 

aglutinador de toda la oferta. Al respecto de la restauración, 

la asociación pretende, si la situación sanitaria lo permite, 

convertir a la Feria Gastronómica en un evento que 

trascienda lo local y lo comarcal, concentrando en ella todo el 

potencial de la cocina del interior de la provincia de Alicante.

Sobre las consecuencias de la crisis del coronavirus, se 

mantiene la intención en invertir esfuerzos en las diversas 

fiestas y celebraciones como puntos de máxima intensidad 

turísticas, aunque mientras duren las dificultades para su 

celebración Alicante Interior derivará ese esfuerzo hacia el 

resto de oferta que puede hacer llegar viajeros hasta los 

establecimientos asociados en nuestras comarcas.

La presidenta de Turismo Alicante Interior, Indira Amaya, 

ha explicado que “está siendo un año muy duro, el cierre 

obligatorio y la posterior falta de certidumbre hace que el 

viajero lo piense bien, pero a cambio nos presentamos como 

un turismo seguro, responsable y con un producto poco 

masificado, lo que puede colaborar en que este sector se 

recupere lo más pronto posible”.

Cocentaina recupera la seua torre

E
l divendres 31 de juliol l'alcaldessa Mireia Estepa, el 

regidor de Patrimoni Iván Jover, la tècnic de Patrimoni 

de Cocentaina Elisa Doménech junt amb altres regidors 

informaven de la finalització de les obres del Torrejó del 

Castell de Cocentaina i de l’apertura per a visitar-lo.

El Torrejó, s'ha recuperat gràcies al finançament dels fons 

FEDER, l'Ajuntament de Cocentaina i el Departament de 

patrimoni, que du treballant des del 2014 i ha tingut un cost 

de 124.000€, aproximadament. L’Acte es va dur a terme a 

l'esplanada del Castell i des d’allà es va fer el camí per a 

arribar a l’entrada del Torrejó. Després de mesos de propostes 

d’intervenció i recuperació, Cocentaina posa en valor un 

altre element molt significatiu del seu Patrimoni: El Torrejó.

Malgrat que en un primer moment es va plantejar 

recuperar la torre en la seua màxima altura i tancar la 

construcció, l'arqueologia sempre sorprén, i les dimensions 

eren més grans del que es pensaven, per la qual cosa es 

va optar per restaurar la base, reconstruir part del mur per 

a mostrar la seua altura, però deixar la construcció oberta 

amb l'objectiu que el visitant puga contemplar-la per dins i 

per fora sense accedir.

Els resultats de la intervenció arqueològica també 

permeten reconstruir la distribució interior de l'espai, el qual 

destaca per ser completament diàfan i tindre un únic pilar 

central. Segons indica Elisa Domènech, al costat del que 

seria la porta hi ha restes d'escalons, la qual cosa fa pensar 

que va haver-hi una planta superior o terrassa que va poder 

ser utilitzada per a la vigilància.

Just davant de la torrassa s'ha col·locat un panell 

informatiu que compta amb una recreació de Begoña 

Jovellanos de com va ser la construcció, el seu entorn, part 

de la vila emmurallada i l'artilleria que s'utilitzava en l'època.

La infraestructura per a la defensa del castell compta a 

més amb amples murs de 60 centímetres, i de fins a un 

metre en la base, que «han sigut cosits amb varetes de 

resina perquè no es clivellen».

Aquesta edificació, datada a finals del segle XV, disposa 

d’una planta circular i va ser construïda amb la intenció 

d’incloure artilleria, complint així les funcions de guaita i 

defensa de l’entorn del Castell. Una intervenció que facilita 

un major coneixement del conjunt monumental del Castell 

de Cocentaina i que se suma a altres intervencions en la 

recuperació del Patrimoni de la Vila Comtal com ara: la 

recuperació del refugi antiaeri que es troba baix del Palau 

Comtal.

El regidor de  Patrimoni, Iván Jover, destaca la «gran aposta 

per la recuperació de patrimoni d'aquest govern», i assegura 

que tan prompte les condicions sanitàries ho permeten 

s'estudiarà la possibilitat d'organitzar visites guiades.
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Compromís aconsegueix que el Govern central accepte 
modificar el reglament de la pólvora per als Moros i Cristians
Col·lectiu 03820-Compromís

E
l dimarts 29 de juliol va tindre lloc una roda de 

premsa en la seu de la UNDEF que va comptar amb 

la presència de Carles Mulet (senador de Compromís), 

Jesús Pla (diputat de Compromís a les Corts Valencianes) 

i Pepa Prats (presidenta de la UNDEF) on es va explicar el 

treball portat a terme per Compromís i per la UNDEF per a 

modificar el reglament de la pólvora per als Moros i Cristians. 

També va comptar amb l’assistència del grup municipal del 

Col·lectiu 03820-Compromís a l’Ajuntament de Cocentaina.

El diputat de Compromís a les Corts Valencianes, Jesús Pla, va 

assenyalar que “finalment hem encetat el camí per tal que el 

reglament de la pólvora en les festes de Moros i Cristians puga 

iniciar al Congrés la seua modificació, després que el Govern 

de Sánchez haja donat llum verda a començar eixe procés”.

El senador de Compromís Carles Mulet va explicar que el 

govern espanyol ha respost que “no hi ha cap inconvenient 

en estudiar la possibilitat de simplificar els tràmits per a l’ús 

de la pólvora. I s’ha mostrat favorable a permetre per a totes 

les festes que empren l’arcabusseria un temps màxim per 

a la custòdia de la pólvora per part dels i les participants de 

96 hores. I en cas que els actes festius tinguen una durada 

inferior, es limitaria la custòdia a la durada d’eixos actes, 

sense fer distinció del nombre de participants”.

“Des de Compromís seguirem treballant al costat del 

món fester per tal d’aconseguir i fer realitat les seues 

reivindicacions, sempre dins dels marges permesos per 

la legislació i quan hi haja possibilitat de modificar-la”, va 

concloure el diputat Jesús Pla.

Per la seua banda, la presidenta de la UNDEF, Pepa Prats, 

va explicar que “a principis de març vam tindre aquesta gran 

notícia. Ara, acabarem de concretar la proposta. Aquest tema 

fa 4 anys que l’estem treballant. Aquest que serà un any 

sabàtic de festes, a veure si es pot solventar aquest problema”.

Col·lectiu-Compromís aposta per una Comissió Municipal de 
Reconstrucció a Cocentaina que PSOE, PP i Ciudadanos no volen
Col·lectiu 03820-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. 

La proposta del Col·lectiu 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 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.
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Rafa Agulló Albors s’incorpora a l’Acadèmia Europea de 
direcció de bandes
Redacció

S
ens dubte seguim sent terra de bona música i de bons 

músics. Aquest mes tenim present al compositor i 

director de Cocentaina Rafa Agulló Albors. 

A princpis d’agost ens assabentàvem d’una de les grans 

novetats per al curs de 2020/2021 és la integració del mestre 

Rafa Agulló com a principal professor de direcció de la AEDB 

(l’Acadèmia Europea de dirección de bandes).

Nascut a Cocentaina, Rafa Agulló Albors va iniciar els 

estudis musicals al saxofon en Escola de Música de la Unió 

Musical Contestana, continuant-los en els Conservatoris 

d'Alcoi, Ontinyent i Alacant, on es va graduar en 2000 amb 

les classificacions màximes.

Va aprofundir els estudis de saxofon amb mestres de 

renom internacional com: Daniel Kientzy, Claude Delanghe, 

Eric Devalon, Marie Bernardete, Arno Borgkamp i Manuel 

Miján, entre altres.

En 2000 va començar a estudiar la direcció de banda 

a l'Escola Comarcal de la Vall d 'Albaida amb Jose Rafael 

Pascual Vilaplana, Ramon García i Soler i Jose Vicente Asensi 

Seba. En 2003 es va unir a l'Institut Europeu de Music, on 

va acabar els estudis superiors de direcció en 2006, amb 

Jan Cober, Felix Harswith, Franco Cesarini i Carlo Pirola.

Va assistir a cursos de perfeccionament amb Henry 

Adams, Eugene Corporon, Jan Van Der Roost, Johan de 

Meij, Alex Schiillings i Douglas Bostock

Va estudiar composició en el Conservatori Superior de 

Música de Vigo. També va assistir a un mestratge en Jazz 

a l'Escola Studio de Santigo de Compostela i recentment va 

acabar els estudis supreiores de direcció d'orquestra en el 

Conservatori Superior de Música dona Coruña.

Va ser professor de saxofon en diverses escoles de 

València i va ser mestre titular de la Agrupacion Musical 

d ' Ontinyent, Unió Musical de Busot, Banda Juvenil de 

la Unió Musical de Muro i Orquestra de Soplos de l'Escola 

Professional de l'Alt Miño.

Ha sigut convidat de diverses formacions prestigioses 

espanyoles (Bilbao Orkestra Sinfonika, Banda Municipal 

de Coruña, Banda Municipal de Vitòria, Real Filharmonía 

de Galícia, Banda Municipal d'Orense, Banda Municipal 

d'Oviedo, Banda Municipal de Castelló, Gran Canària Wind 

Orchestra) i a l'estranger (Banda Simfònica Portuguesa, 

Radiofunk Blasorchestre Leipzig, Musique Municipal 

Chenove i Banda de la Marina Holandesa).

Actualment assisteix a cursos de perfeccionament de 

direcció d'orquestra amb grans mestres (Cristobal Soler, 

Norman Jurowsky, Miguel Rodrigo, Colin Meters...). a dia 

d’avui,  dirigeix la banda i Escola Municipal de Musica de 

Silleda (Pontevedra) i la banda de música de Puentevedra. 

Paral·lelament realitza de manera periodística trobades per 

a joves músics a Portugal.
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Les “Casetes de Don Joaquín”

A 
meitat dels anys 50, un bon grapat de veïnes i 

veïns van apostar per un "model de vida" al decidir 

comprar-se un habitatge a un espai fora del casc urbà, 

possiblement, a la recerca de la calma i la tranquil·litat ... 

Les vivendes, popularment anomenades "Casetes de Don 

Joaquín", situades a l'antiga partida rural del Camí d'Alcoi i 

les Basses del Convent, actualment carrer del Pare Francisco 

Ferrer, estaven envoltades de bancals i algun edifici com 

l'Asil - Hospital de les Germanetes dels Pobres Desemparats 

o el Convent dels Pares Franciscans, actual Col·legi Sant 

Francesc d'Assís. Aquestes 10 cases unifamiliars van ser 

distribuïdes en de dos plantes, i tot i que no tenien aigua 

potable, comptaven amb un pou per poder distribuir aigua 

a totes elles, a més, gaudien d'un xicotet jardí a l'entrada 

de la casa, que posteriorment van ser suprimits (sense cap 

tipus d'indemnització) per urbanitzar el carrer, canalitzant 

l'aigua potable a les casetes, amb el posterior cobrament 

per part de l'Ajuntament d'una contribució especial a cada 

veí de 14.642 pessetes ... Són xicotetes anècdotes que em 

comptava una veïna.

Rafa Grau – Veí de Cocentaina

Imatges: Mari Carmen Insa Ivorra i Chelo Pascual Sellés

Molt a prop de les "Casetes de Don Joaquín" es construeix 

una caserna de la Guàrdia Civil, un Institut de Batxillerat 

(actual Escola d'Adults), un Poliesportiu Municipal amb 

totes les instal·lacions que han calgut, i la seua piscina 

(que tenia trampolí i tot), també s'instal·la un hotel amb 

saló de banquets i una espectacular discoteca on tots hem 

ballat alguna vegada. La Urbanització de l'Antiga Asil, com 

es denominava, anava creixent, davant de les "Casetes de 

Don Joaquín" es construeix una extensa botiga de mobles, 

a uns 50 metres una escoleta infantil (Guarderia), es 

finalitza la urbanització "Palisana Parc" amb un espectacular 

Parc dedicat a el pasdoble més internacional, “Paquito el 

Chocolatero”, envoltat de la resta d'habitatges de la zona, 

i que actualment compon la zona residencial que podem 

veure tots els “socarrats”.

Doncs bé, recent encetat l'estiu i envoltats per la 

preocupant situació de la COVID 19, ens vam assabentar 

que a la parcel·la que que hi ha front a les "Casetes de 

Don Joaquín" volen instal·lar una gasolinera, la possible 

instal·lació a escassos metres de vivendes i centres educatius 

ha generat molta inquietud, quan no indignació en quasi tot 

el poble, i no és per a menys !!! Amb una simple miradeta al 

Google i posant "gasolineres en zones residencials", llança 

més de 3 milions de resultats i gran part d'ells en contra de 

la instal·lació de gasolineres al casc urbà … Diversos estudis 

consideren entre 100 i 250 metres la distància mínima a la 

qual han d'estar les gasolineres de les zones residencials, ja 

que està demostrat el seu efecte nociu sobre les persones, 

i amb la salut no es juga !!!

Un altre element és l'econòmic, el valor de les vivendes i 

l'atractiu de la zona es devaluarà ... Vostè es compraria una 

casa prop o davant d'una gasolinera ??? A més, el propietari 

de l'habitatge mai recuperarà la seua inversió que tant li ha 

costat de guanyar. A més, l'augment de trànsit comporta una 

major inseguretat, perquè parlem de carrers transitats per 

menuts i grans, això inclou el pas de camions cisterna. I si 

aquests establiments estan oberts les 24 hores, el descans, 

si la gasolinera té molta activitat, es farà difícil especialment 

a l'estiu. Cal recordar que una gasolinera emmagatzema 

milers de litres de combustible, ens diran que la possibilitat 

d'accident és remota, però no impossible !!!

Una societat no deu renunciar mai al seu benestar. El 

principal atractiu de viure en un poble és la seua qualitat 

de vida, respirar un aire net, poder criar els teus fills en un 

ambient segur i saludable, aturem aquesta barbaritat !!!

Esperem que aquest cop baix que no hem vist vindre 

es puga solucionar, perquè les "Casetes de Don Joaquín" 

estaven ací des del primer moment.
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La Cooperativa seleccionada como piloto para el programa 
CEA “Coneix l’Essència d’Alacant”
Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina Coop. Valenciana

M
uchas cooperativas están iniciando 

procesos de diversificación y entre estos 

procesos destaca el óleo turismo, poco 

a poco este proceso se va consolidando con 

modelos de negocio diferentes en cada una de 

ellas, desde los talleres de cocina basados en el 

aceite, nutricionales, combidados con el turismo, 

cosméticos, experiencias gastronómicas en el 

propio olivar, catas de las diferentes variedades 

de aceites. etc.

La Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina 

Coop. Val., consciente de esta situación se puso 

en marcha y presento su proyecto a la Federación 

Alicantina per al Desenvolupament i l’ Innovacio Territorial 

(FADIT), al programa CEA “CONEIX L’ESSÈNCIA D’ALACANT 

“siendo seleccionada como proyecto piloto en la comarca 

Acoia-Comtat, nuestra  propuesta ha contado con un amplio 

respaldo de instituciones como, La Mancomunidad Alcoia 

Comtat, La Federación de Cooperativas de la Comunidad 

Valenciana, Asociación de Amigos del CEC, y empresa privada.

Este proyecto ,tiene como objetivo  fomentar y promocionar 

el desarrollo local  sostenible de la provincia de Alicante y 

por ende de la Comunidad Valenciana sumando esfuerzos 

conjuntamente con otras entidades territoriales, visualizar las 

interrelaciones Litoral-Interior y como no también advertir a 

las instituciones  y a la  sociedad de su importancia  como 

elemento indispensable para mejorar la resiliencia del 

sistema rural y la artesanía en general, FADIT actúa como 

elemento dinamizador  enfocado al incremento progresivo 

del capital social, de la actividad económica  y cultural.

Nuestra propuesta singular está vinculada con la cultura 

del olivar y del aceite de oliva, pero también pegada a 

nuestra identidad como territorio, a su gastronomía, a su 

patrimonio, como Cooperativa vamos encaminados aunar 

nuestros recursos propios, almazara, nuestros diferentes 

tipos de aceites, plantaciones, agro ecologismo, bodega, 

artesanía y ocio con los recursos monumentales, territoriales 

museísticos de restauración y hoteleros de Cocentaina.

Para nosotros se trata de un importante reto que estará 

en marcha en el mes de Noviembre y pensamos que 

tenemos capacidad de gestión como organización para 

mostrar con orgullo nuestros valores como Cooperativa y 

como organización humana capaz de generar mas actividad 

económica en beneficio de toda la comunidad.

El destino de estas rutas de nuestro proyecto, va 

principalmente destinado  a turismo especializado de 

calidad y conocedor del aceite, tanto nacional como 

internacional, expertos en este producto milenario y amantes 

de la naturaleza y de la riqueza museística, patrimonial y 

monumental, deseamos generar al turista un mundo de 

sensaciones y emociones alrededor del aceite, no es  para 

turismo de masas, para todo ello ha sido imprescindible la 

colaboración del Ayuntamiento contestano y especialmente 

la Concejalía de Turismo, ya que sin ellos no sería posible 

levantar este proyecto de futuro.
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La Pia Unió convoca una nova edició del concurs de fotografia

T
ot i ser l’any del Centenari i celebrar-se en unes 

circumstàncies atípiques a causa de la coneguda 

de sobra Covid-19 la Pia Unió Verge del Miracle ha 

convocat el concurs de fotografia i ens  recorda a totes i tots 

que el termini per a poder participar entra a la seua recta 

final, ja que aquest finalitza el dia 13 de setembre. 

Un concurs de fotografia el d’aquest any molt especial i 

diferent al de la resta d’anys però que s’espera que recullga 

en les fotos presentades, els moments especials dels actes 

que s’han pogut realitzar a la Mare de Déu ja dins de la 

pandèmia que estem patint i, molt especialment, de la eixida 

extraordinària que la va portar a recórrer abans d’acabar el 

2019 tots els carrers de la capital del Comtat. 

Les fotografies presentades hauran d'haver sigut 

captades durant les Festes Patronals Mare de Déu del 

Miracle de Cocentaina de 2020 o en els actes celebrats en 

commemoració del V Centenari.

Podrà participar de manera individual, qualsevol 

persona, major d'edat, a nivell amateur, quedant exclosa la 

participació de persones que es dediquen a la fotografia de 

manera professional. Cada concursant podrà presentar un 

màxim de 5 fotografies que s'enviaran al correu electrònic: 

info@virgendelmilagro.es en format jpg o tiff i una resolució 

òptima, mai menor a 200 ppp.

Juntament amb les fotos, s'adjuntaran les dades personals 

del concursant: nom i cognoms, població, e-mail i telèfon.

Les fotografies hauran de ser presentades abans del dia 

13 de setembre de 2020.

El jurat del concurs serà designat per la Junta de la Pia 

Unió. Aquest qualificarà les fotografies tenint en compte 

tant la qualitat d'aquestes, com el reflex representatiu de 

l'essència de les Festes de la Mare de Déu. La seua decisió 

serà única i inapel·lable.

Les fotografies participants passaran a formar part de 

l'arxiu de l'entitat organitzadora i podran ser utilitzades 

en publicacions impreses o web. Les obres guanyadores 

juntament amb una selecció de les millors presentades a 
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concurs, seran exposades a l'octubre, en una exposició que 

formarà part dels actes que la Pia Unió organitza amb motiu 

de la setmana d'exaltació de la Mare de Déu del Miracle. El 

lliurament de premis tindrà lloc en el Monestir de la Mare 

de Déu el mateix dia de la inauguració d'aquesta exposició.

S'atorgaran tres premis, no podent recaure més d'un 

premi sobre la mateixa persona.: 1r Premi dotat amb 300 

€; 2n Premi dotat amb 200 € i 3r Premi dotat amb 100 €.

Aquestes bases les podem trobar a la web de la Pia.
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

I 
en esta pàgina del V Centenari, volem recordar a sor 

Consuelo, perquè el Senyor l’ha va cridar al seu costat 

precisament en aquest 2020.

A finals de juliol, el Senyor va cridar al cel a Sor Consuelo, 

Germana Clarissa. Sor Consuelo era l’última clarissa 

contestana que quedava al Monestir.

Consuelo  Llopis Adrover va nàixer 10 d’abril de 1925 i va 

professar el 2 de febrer de 1947.

La seua vocació li ve, segons ella mateix assenyalva, per 

les pregaries de la seua avia Angelita. S’ha considerat feliç, 

primer per haver nascut en este poble i per tindre la gràcies 

de la vocació a la vida consagrada sota la mirada de la Mare 

de Déu. En 2017 va rebre l’homenatge als majors de la Pia 

Unió. Sens dubte “ha sortit d’este mon l’ànima mes pura 

i blanca del Monestir de la Mare de Déu del Miracle de 

Cocentaina. Sor Consuelo, aquella xiqueta enamorada del 

Senyor, que hi va entrar al monestir, hi es va consagrar de 

per vida”. són algunes de les paraules que recollim i que 

descriuen la senzillesa i bondat de sor Consuelo.

Va estar en formació en Burbaguena, va professar en 

Xàtiva i Cocentaina on ha faltat als més dels 90 anys. Ha 

exercit de portera, de sagristana i priora. De ella tots guardem 

molts records perquè és la que més eixia del claustre pe 

atendre’ns en el monestir, encara que a ella li agradava estar 

dins, pregant per tots i cadascun de nosaltres.

Enguany, el dia 19 d’abril, dia en que es van complir els 

500 anys del Miracle i quan en el Monestir es va celebrar 

l’Eucaristia, la providència va voler que foren les clarisses les 

que celebraren tal data important i quan al final entonaren el 

“Flevit amare”, la veu de sor Consuelo va acariciar cada gota 

de Sang, la seua veu va sonar més forta que mai, representat 

a tots els contestans i agraint-li a la Mare de Déu del Miracle, 

que 500 anys després, ens acompanyara dia rere dia. 

Qué el Senyor li pague tant de bé com a fet i, de la ma 

de la Mare de Déu, puga ja contemplar el rostre del Senyor 

ressuscitat.

Descanse en pau sor Consuelo.

Recordem, que malgrat la pandèmia, Cocentaina segueix 

immersa en la celebració del V Centenari del Miracle de 

les llàgrimes. Si bé és cert, hi ha molts actes que s’han 

paralitzat i altres que no sabem si es podran fer o no. De 

moment, la comissió del V Centenari tenia reunió el dijous 

10 de setembre per tal d’avaluar com està la cosa i quins 

actes es podran dur endavant i quins no, depenen sempre 

de l’evolució de la Covid-19.

De moment tampoc s’estan rebent peregrinacions 

dintre d’aquest Any Sant que espera poder tancar-se en la 

Setmana d’Exaltació del mig any de la Mare de Déu (tot i 

que fins desembre es pot allargar aquest Any Sant concedit 

a Cocentaina per la Santa Seu).
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Festes de moros i cristians 2020 
Des del record...des de la nostàlgia festera

J
a estem a setembre. Agost se n’ha anat sense poder 

desfilar, celebrar les festes tal com les coneixem. Amb 

tot, sí que és cert que hem tingut present al nostre 

Patró, en primera línia; la nostra música també ha sonat 

al pati d’Armes del Palau Comtal amb els concerts de la 

Unió Musical Contestana i la colla Mal Passet, les filaes 

han celebrat la trilogia a les seues seus o en un establiment 

contestà: sense remuda ni tratge fester, ni xaranga. Música 

i Festa ha estat en la graella de ràdio Cocentaina perquè 

som un poble fester i la junta de Festes presidida per 

JuanFrancisco Masanet, ha treballat perquè estes no festes, 
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no apagaren el sentir dels festers i festeres. Un any atípic, 

sí, però no hem oblidat la nostra senya i de segur, que l’any 

que ve tornarem amb més ganes, més força..

Els dies previs a la trilogia, des de la Comissió d’arxiu i 

patrimoni de la casa del fester van llançar a través de les 

xarxes socials, diferents capítols de la “nostàlgia festera”, 

duent al present el perquè dels actes que precedeixen la 

trilogia. En aquest mes de setembre, hem volgut plasmar 

també en aquesta revista eixe origen, deixant constància 

del resum d’aquest agost fester 2020, un agost que s’ha 

viscut des del record.

#NOSTÀLGIAFESTERA: Presentació dels Càrrecs, el Cartell i el Director de 
l’Himne de Festes
Comissió d’arxiu i patrimoni de la Casa del Fester

En aquest nou capítol de nostàlgia festera recordem la 

Presentació dels Càrrecs, el Cartell i el Director de l'Himne 

de Festes; un acte que haguerem celebrat al Pati d'Armes 

del Palau Comtal de #Cocentaina el dissabte 4 de juliol.

La festa, com si d’una traca es tractara quan li peguem 

foc, ja no hi ha qui la pare fins que acaba el seu recorregut 

i explota. Ha arrancat amb la Publicació i un munt d’actes i 

festejos aniran un darrere l’altre fins arribar l’agost.

L’acte que el primer dissabte de juliol a boqueta nit 

celebraríem seria la Presentació de Càrrecs, del Cartell de 

Festes i del Director de l’Himne ha evolucionat des de la 

seua creació l’any 1983 en la Junta de Antonio Bravo a la 

discoteca TULANGO.

Un encert la seua creació perque es volia reconéixer el 

paper dels càrrecs en la festa. Els càrrecs necessitaven 

d’una millor atenció, es mereixien un lloc en la festa que 

fins aquell moment la festa no els ho havia reconegut… o 

els festers no ho havien considerat necessari.

Des del començament de la nostra festa, i d’açò ja fa 

molt de temps, han hagut capitans i abanderats, però 

quasi sempre havien passat desapercebuts per a la nostra 

memòria. Podem afegir a aquesta circumstància que al 

programa de festes és on es troba a faltar informació, 

reconeixement i agraïment cap a aquestes persones que 

sens dubte s´ho mereixien.

Més endavant, la Junta de Festes de l’any 1987 va 

veure la importància del càrrec fester, un càrrec que, en 

aquell moment, havia pres ja una forma que havia de ser 

respectada i aplaudida. I per això, l’any 1988 l’acte passaria 

a realitzar-se al PALAU COMTAL, amb un format distint. Es 

va introduir la figura del mantenidor de l’acte, sent Alfons 

Llorenç el primer. donant-li una identitat pròpia a l’acte. Des 

d’aleshores tots els capitans i abanderats han rebut el seu 

merescut homenatge per part de la societat festera, una 

espenta d’emocions i sentiments per a viure el càrrec que 

amb il·lusió estan preparant.
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Però com hem dit l’acte ha evolucionat al llarg del temps. 

L’any següent, 1989, en la Presidència de Jose Miguel 

López, es presentaria també el Cartell de festes i a l’any 

2014, amb Pepa Prats a la Presidència, al director (en 

aquest cas directora, Cristina Sellés Richart) de l’himne de 

festes el dia de l’Olla.

Acte singular de la nostra festa que dignifica el treball de 

totes les persones que aporten el seu esforç per fer-la cada 

vegada més gran.

En aquesta nova entrega de #NOSTÀLGIAFESTERA us 

proposem recordar les 'Voltetes' prèvies a les Festes de 

Moros i de #Cocentaina, tot un clàssic de les nits d'estiu 

i de les que gaudim els contestans i les contestanes però 

també molts veïns de les nostres comarques del #Comtat 

i de l'#Alcoià.

Les voltetes que fem les filaes en juliol i agost són l’ 

avantsala dels dies grans de la Festa. Aquestes comencen 

el dia de la Publicació i finalitzen el dimecres de la Setmana 

Festera, omplint el poble de música i fent que els festers 

i festeres, i també els músics i veïns, s’ ho passen d’ allò 

més bé. De fet, eixir a sopar i vore voltetes és tota una 

tradició per a molta gent del poble i de la comarca, donada 

la singularitat de l’ acte.

Actualment les voltetes comencen dalt del Passeig del 

Comtat i finalitzen al Pla, però fins als anys 60 del passat 

segle començaven i finalitzaven al mateix lloc, al Pla de la 

Font. Els festers feien una volta pel casc antic, semblant a la 

que feien a la Primera Diana. Per això, per ser una desfilada 

més informal i sense la vestimenta oficial, van passar a ser 

conegudes com voltetes, siguent la volta de Diana l’ acte 

principal.

Entre els festers i festeres és molt comuna l’ expressió “hui 

peguem volteta”. Això és sinònim de passar un dia amb els 

amics i amigues de la filà, fer Festa i acabar desfilant pel 

Passeig amb la banda musical contractada per a l’ ocasió.

Al llarg del anys hi ha hagut voltetes especials, amb nom 

propi, com la Volteta del Peix dels Cavallets, la Volteta 

Atòmica dels Almogàvers i més recentment els Maseros, 

la Volteta de La Cotxinà dels Muladís, la Volteta APS dels 

Kabileños o la Volteta de Sant Jaume , molt comuna en la 

majoria de filaes, l´últim dissabte de juliol.

Hi ha voltetes oficials, on ixen els membres de la filà, 

voltetes a escoti, on ixen festers (pocs) i gent que no és 

festera en actiu, voltetes d’ Esquadres de Negres, lluidores, 

espectaculars i acompanyades de genet a cavall, voltetes 

#NOSTÀLGIAFESTERA : les ‘Voltetes’ prèvies a les Festes de Moros i Cristians
Comissió d’arxiu i patrimoni de la Casa del Fester

compartides entre grups de festers o músics de diferents 

filaes que decideixen desfilar junts i voltetes solidàries, com 

la que van organitzar els Cavallets en 2019 per tal de recollir 

ajudes per a combatre la violència de gènere.

Aquest estiu no tindrem voltetes els dissabtes, ni pel Dia 

dels Comptes, ni en la Setmana Festera ni el dia de l’Olla, i 

l`estiu contestà serà un poc més trist. Però tornarem!
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#NOSTÀLGIAFESTERA: Trofeu Sant Hipòlit de Ciclisme
Comissió d’arxiu i patrimoni de la Casa del Fester

La Festa també és esport i per això en aquest nou capítol 

de #NOSTÀLGIAFESTERA us proposem recordar el Trofeu 

Sant Hipòlit de Ciclisme, una altra clàssica cita de l'estiu que 

té lloc cada any en els dies previs a les Festes de Moros i 

Cristians de #Cocentaina.

L’any que ve, així ho esperem, el trofeu Sant Hipòlit de 

ciclisme complirà els seus primers cinquanta anys coincidint 

amb un altra efemèrides, la creació del Club Ciclista 

Contestà, entitat encarregada d’organitzar-lo des dels seus 

inicis. De la mà de Rafael Anduix Blanes es va crear el Club 

Ciclista Contestà i una de les seues primeres activitats va 

ser l'organització del trofeu esmentat. La Junta de Festes, 

en aquell moment presidida per Enrique Camallonga 

Herrero, es van encarregar de patrocinar el Trofeu, amb el 

recolzament de totes les filaes de Cocentaina.

Aquest trofeu és tot un referent en el món del ciclisme i 

un clàssic en el calendari ciclista valencià. Aquest primer 

trofeu, denominat com a "I Vuelta Ciclista a la Comarca", va 

tindre lloc el diumenge 1 d’agost de 1971, i el va guanyar el 

ciclista alcoià, ja desaparegut, Blas Domingo Lledó. D’altra 

banda, volem fer constar que també va ser la primera 

carrera disputada per Vicent Belda. Per cert va acabar, 

com en moltes edicions, en l’alt de Sant Cristòfol, on es 

concentraven un bon grapat d’aficionats al ciclisme i festers. 

Cal assenyalar que des de l’any 1974 ja es va anomenar 

com a Trofeu Sant Hipòlit.

Des de la seua creació es disputa en diverses modalitats 

i categories, des de la carrera esmentada que acabava en 

Sant Cristòfol, fins a celebrar-la en circuit urbà nocturn. 

També s'ha disputat en categoria Open o mixta, participant 

prestigiosos corredors, tant en categoria amateur com a 

professional, com per exemple, Josep Lluís Laguia, Recio, 

Jesús Gusman, Julian Gorospe, Alejandro Valverde, etc.

Esperem que aquest clàssic del ciclisme es puga dur 

endavant i celebrar-lo moltes edicions més. Pocs trofeus 

poden dir que han arribat quasi a les 50 edicions.

Estem segurs que el Club Ciclista Contestà, recolzat pel 

món de la Festa, així ho faran possible.

Per últim, cal agrair l’interès mostrat pel "nostre" ciclista 

Vicent Belda a l’hora de facilitar les fotografies que il·lustren 

aquest text, així com algunes de les dades per a poder fer 

aquest article.

#NOSTÀLGIAFESTERA:Telo Teatre i la seua anual representació prèvia a 
les Festes de Moros i Cristians
Comissió d’arxiu i patrimoni de la Casa del Fester

En aquesta nova entrega de #NOSTÀLGIAFESTERA 

recordem a Telo Teatre i la seua anual representació prèvia 

a les Festes de Moros i Cristians de #Cocentaina. Aquesta 

té lloc el últim diumenge de juliol i sempre compta amb un 

gran seguiment per part del públic local i de les nostres 

comarques.

Aquestes representacions van fent-se des de l’any 

1972, quan va actuar la Companyia Tirso de Molina. Des 

d’aleshores i quasi sense interrupció, mai ha faltat en 

aquesta setmana festera una representació Teatral.

A partir de l’any 1982 és primerament “Nova Generació”, 

després “Catarsis” i ara “ Teló Teatre” els que han posat 

en escena un obra sense faltar mai a aquesta cita festera.

Podem dir que les obres representades són un recull 
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del millor teatre escrit, en el que incorporant alguna obra 

de caràcter històric, normalment s’ha procurat que l’obra 

a escenificar tinga un aspecte humorístic, perquè el poble 

contestà passe una estona agradable.

S’han representat obres com “Maribel i la extraña familia”, 

“El metge a garrotades”, "Los viejos no deben enamorarse", 

“Bajar al Moro”, “Taxi”, i un llarg etc.

Cal dir que es realitza un gran esforç per a posar en escena 

aquestes representacions, ja que els mitjans del Palau són 

poquets, però amb il·lusió i alegria tot es pot dur a terme.

Aquest any, com que no es va poder celebrar el Dia 

Mundial del Teatre en març per la crisi del Coronavirus, van 

posar en escena el que tenien preparat per a aquell moment 

el passat 26 de juliol. Es tracta de l'obra 'Quatre Moments' 

i com tots els anys la Junta de Festes i l'Ajuntament hi han 

col·laborat en l'espectacle.

#NOSTÀLGIAFESTERA: Presentació de la Revista
Comissió d’arxiu i patrimoni de la Casa del Fester

Un element important de les Festes de Moros i Cristians 

de #Cocentaina és la Revista-Programa, un document clau 

en la història local i que deixa testimoni gràfic i escrit de 

cada edició de la trilogia festera en honor a Sant Hipòlit. En 

aquest nou capítol de #NOSTÀLGIAFESTERA recordem els 

orígens de l'actual Presentació de la Revista.

El tercer divendres de juliol, tradicionalment, ens reunim 

al Pati d’Armes del Palau Comtal per a la presentació del 

Programa-Revista de Festes. Tot i parèixer una publicació 

relativament recent, el programa més antic que es conserva 

a la casa del fester és de l’any 1900.

L'acte de presentació, tal i com hui dia el coneixem, 

és molt més recent, l’any 1985l’expresident de les corts 

Antonio García Mirallesva encetar la llista de mantenidores 

i mantenidors de la presentació de la revista. Aquesta llista 

ha anat creixent cada any amb personalitats de tots els 

àmbits de la cultura.

La presentació ha tingut localitzacions diferents, 

inicialment es presentava a la Sala dels Embaixadors del 

Palau, posteriorment va passar a la seua ubicació actual, el 

Pati d’Armes, i només un any es va celebrar al Saló d’Actes 

del Patronat.

La presència de la història entre els continguts de la revista 

de festes ha estat, des de fa molt de temps, molt lligada a 

aquesta revista. Als programes de 1943 en avant trobem 

articles que parlen de la història del patró Sant Hipòlit i de 

les mateixes festes, hui dia existeix una secció especialitzada 

en la història del poble de Cocentaina i de les seues festes. 

Aquesta revista està considerada des de fa molt de temps 

com una de les millors revistes de festes que es fan al 

territori valencià.

Des de la perspectiva històrica, i econòmica, la publicitat 

ha jugat un paper important en el Programa-Revista, ja 

que és una mena de fotografia del comerç, la indústria, 

l’hostaleria... del poble en cada època.

Cada 3 anys, a la presentació de la revista també 

s’entreguen les distincions Roger de Llúria i Qusantaniya, a 

personalitats i institucions, respectivament, que han treballat 

i han sumat esforços per la festa de Moros i Cristians.
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#NOSTÀLGIAFESTERA: La Setmana Festera
Comissió d’arxiu i patrimoni de la Casa del Fester

L
a Setmana Festera és el pòrtic de les Festes de Moros 

i Cristians de #Cocentaina i en ella els actes previs a 

la trilogia en honor a Sant Hipòlit es combinen amb 

els Concerts de les entitats musicals locals, Voltetes i les 

diferents iniciatives que porten endavant les Filaes. Avui 

en #NOSTÀLGIAFESTERA recordem uns dels dies més 

especials de l'any per a les festeres i els festers del nostre 

poble.

Es diu que la felicitat no està en l’objectiu, sinò en el camí 

que realitza un per aconseguir-la.

Paral·lelament i subratllant les paraules que acabe 

d’escriure, un dels meus millors amics festers quan arriba 

el dia de l’olla sempre em comenta el mateix: “Açò, ja s’ha 

acabat”.

Si comparem l’any fester com el camí que recorrem per 

arribar a festes, dins d’eixe “camí fester anual”, sens dubte 

el que més ens agrada és la “setmana festera contestana”: el 

concert del Mal Passet, la volteta dels xiquets, les voltetes del 

dimarts i el dijous, el concert de l´Ateneu, el novenari a Sant 

Hipòlit, el trasllat de Sant Hipòlit i el concert de la Unión...

Així com també, actes no oficials (però no per això 

menys importants): els sopars a la filà, els dinars amb els 

amics, un coto, un plat de tostons, un plis plai….i tantes 

i tantes activitats que pel fet d’estar a la setmana festera 

s’assaboreixen de manera especial i diferent a la resta de 

l’any. I no són sols un plaer, són també una il·lusió festera 

que camina cap al gran objectiu: la TRILOGIA.
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#NOSTÀLGIAFESTERA: La Trilogia

E
n aquesta ocasió parlem de la Trilogia, moment més 

esperat al calendari fester on els contestans per fi 

gaudeixen dels dies grans de la festa. Tot l'any de 

preparatius, finalment queda reflectit en aquests dies, en 

els que es celebren els nombrosos actes, dissenyats per 

rememorar les nostres tradicions

Encara que la trilogia festera té el seu inici una vegada 

acabat l’himne de festes, alguns són els actes previs que fan 

sentir a tot fester que les festes ja estan ací. En l’anterior post 

s’ha parlat ja de la setmana festera i dels actes que hi ha 

en ella, però no podem oblidar l’arreplegada de pólvora pel 

matí i el seu posterior dinar, que farà goleta a tots els fester 

per a poder cantar l’himne de festes. Una vegada aquestos 

actes acabats, tocarà baixar pel Passeig acompanyats pel 

banderí i la banda de la filà i cantar conjuntament “visca la 

festa”. Amb aquesta acció, donem inici a la trilogia festera, 

i als moments que aquesta comporta. El primer de tot, per 

descomptat, és el sopar a la filà, acompanyat com tot fester 

sap per la seua tradicional olleta contestana. Aquest plat 

culinari té la suficient càrrega calòrica com per a que tots els 

festes puguen després baixar pel Passeig desfilant i formant.

Comissió d’arxiu i patrimoni de la Casa del Fester

Però cal acabar prompte la nit, ja que de bon matí toca 

la missa matinal, i posar-se la indumentària festera després 

d’un any d’espera. La plaça de la vila, de gom a gom, dona 

la benvinguda oficialment a les festes esperades. 

De mig dia, no tot pot ser dinar, els festers contestans també 

guarden un temps per a celebrar la tradicional “Ambaixada 

del Contrabando”. Acte que celebren la filà Maseros i 

la del Contrabando. En aquest acte, la filà Contrabando 

intenta entrar al poble per a defendre’l de l’invasió 

musulmana, però es trobaran la negativa de la filà Maseros. 

Temps després arriba el moment on els boatos i càrrecs 

tenen l’oportunitat d’ensenyar tot el que han preparat durant 

anys: l’entrada. Començant per la cristiana i acabant amb 

la mora, tots els festers contestans desfilen pel Passeig 

fins prendre el Palau, i el castell de fusta que aguarda ser 

protegit o conquerit.
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Diumenge matí, el poble desperta de nou al so del pasdoble. 

En aquest moment, la segona diana és l’encarregada de fer-

se sentir a la plaça de la vila, on els més menuts guanyen 

tot protagonisme amb la seua participació.

 Seguidament, el temps del diumenge és ocupat per 

l’ofrena a Sant Hipòlit i la seua Missa Major, que finalitza amb 

la presentació d’armes, acte d’un caràcter molt contestà i 

que es fa per a mostrar respecte als capitans, abanderats i 

a les autoritats civils i festeres. Aquest diumenge, al portar 

el nom del dia de Sant Hipòlit, finalitza amb la processó i la 

besada de la relíquia. Al finalitzar aquesta, la plaça ressona 

amb els dispars d’arcabusser. Cal destacar que aquest 

dispar és un dels actes més antics que tenim documentat. 

Tampoc podem oblidar la retreta, que encara que s’ha 

vist modificada durant els anys, segueix guardant aquest 

caràcter de germanor fester

Per tancar la festa, arriba el dia de l’alardo, moment 

de confrontació entre les tropes d’Al·là i les cristianes. 

Cocentaina es avisada a l’alba per dispars d’arcabusseria a 

les faldes de la serra Mariola. 

Aquesta marcarà el moment previ a l’estafeta mora, 

Ambaixada i el posterior alardo. Davant la negativa dels 
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cristians durant l’ambaixada, s’escenifica la crema de 

Cocentaina per part dels sarraïns en 1304, amb la cremà 

del castell. Es en aquest moment quan les tropes sarraïnes 

prenen Cocentaina en nom d’Al·là. Les Ambaixades, escrites 

pel contestà Ivan Carbonell Iglesias, protagonitzen l’últim dia 

de les Festes de Cocentaina. 

Al mig dia, aquest ambient bèl·lic és substituït per 

l’ambaixada de les tomaques, protagonitzat pels Bequeteros 

i Cavallets.

Per la vesprada, la balança s’inclinarà a favor dels cristians. 

Després de l’estafeta, l’Ambaixada i l’alardo, el castell 

tornaria a portar la creu als seus estendards

Després de l’acció de gràcies al monestir de la Mare de 

Déu, de donar el testimoni les filades de càrrec d’enguany 

a les següents, es tornarà el Sant Hipòlit del Raval al seu 

lloc original, acabant així amb la trilogia festera i obrint un 

nou horitzó als festers contestans per a somiar i preparar el 

següent any fester
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#NOSTÀLGIAFESTERA: Sant Hipòlit Màrtir

A
rribem al capítol final de #NOSTÀLGIAFESTERA i en 

aquest 13 d’agost del 2020 recordem al nostre patró, 

Sant Hipòlit Màrtir, en el dia de la seua festivitat.

Des del segle XVII Cocentaina ret honor al seu Patró, sant 

Hipòlit Màrtir, advocat contra la pesta i elegit en 1600 com a 

protector de la vila. Des d’ aquell moment la figura del sant ha 

marcat l’ agost contestà, celebrant-se la seua festa litúrgica 

i, a partir de 1750, les desfilades de les milícies urbanes 

amb salves d’ arcabusseria, música i festa per honrar-lo. 

Aquestes milícies ja tenien Capitans, Abanderats i Sargentos 

i són l’ origen de les actuals Festes de Moros i Cristians. En 

1790 van arribar a Cocentaina les seues Relíquies, gràcies 

al Pare Agustí Arques Jover.

Hipólito significa en grec “cavall desbocat” i la tradició 

diu que el seu cos va ser desfet en lligar-lo a dos cavalls i 

soterrades les seues despulles a la Via Tiburtina de Roma el 

13 d’ agost de 235. Sant Jerònim i altres escriptors medievals 

ja el consideren un màrtir i bisbe al mateix temps.

Com a curiositat, dir que sant Hipòlit és el Patró de Ciutat 

de Mèxic i que el 13 d’ agost de 1521, quan Hernan Cortés 

va conquerir la capital asteca, ordenà erigir una església 

que portaria el nom del màrtir. Hui día és coneguda com l’ 

església de San Judas Tadeo.

Des de 1600 Cocentaina el venera i ara, amb una nova 

pandèmia, seguim confiant en la seua protecció i el seu 

Comissió d’arxiu i patrimoni de la Casa del Fester

exemple com a màrtir de la Fe.

VISCA SANT HIPÒLIT!!
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Presentació de la revista de Festes
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia. Marc Pascual

E
l Pati d'Armes del Palau Comtal de Cocentaina va acollir 

el dijous 30 de juliol la presentació de la Revista de les 

Festes de Moros i Cristians, una publicació que malgrat 

no celebrar-se enguany la trilogia festera en honor a Sant 

Hipòlit, va eixir a la llum per tal de deixar constància dels 

festejos de 2019 així com de la situació inèdita que viu la 

festa i societat contestana en aquest 2020.

L’acte va estar conduït per Javi Sanz Martínez i Graciela 

Llorens Monllor, membres tots dos de la Junta de Festes, i en 

el mateix es va descobrir la portada de la Revista de Festes 

creada en aquesta ocasió per la contestana Mari Luz Morant 

Ferrando, festera dels Maseros i expresidenta de la Pia Unió. 

La portada és el taulellet fet per ella mateixa que es troba a 

la casa del fester, segons explicava la pròpia MªLuz “el Sant 

Hipòlit portant a la Mare de Déu és una obra que naix a 2008, 

quan vaig pintar el taulell del 425 aniversari de l’inici de les 

obres del temple del Salvador de Cocentaina. Amb motiu 

del V centenari del Miracle de la Mare de Déu, el passat 17 

de novembre de 2019, la Mare de Déu visitava la Casa del 

Fester i amb motiu d’aquesta visita, Pòlit Borrás i la seua 

junta em van demanar que fera un taulell per commemorar 

el dia. I ja en maig de 2020, vaig rebre una telefonada del 

nou president de la Junta, Francisco Masanet dient-me 

que de manera unànime, la nova junta havia decidit que el 

taulellet que jo havia pintat fora la portada de la revista de 

festes de 2020”. El taulellet està treballat amb la tècnica 

pictòrica de la ceràmica valenciana tradicional del s. XVIII, 

pintat sobre taulells amb esmalts i colorants ceràmics, cuits 

al forn a una temperatura de 970°. Mari Luz es mostrava 

molt agraïda per aquesta portada “la veritat és que és molt 

bonic per a mi que el meu taulell siga la portada de la revista 

de festes en un any especial tant per a mi com per a tot 

el poble de Cocentaina. Donar molts ànims a la junta de 

festes en aquesta nova etapa que ara encenten i esperem 

i demanem a Sant Hipòlit i la Mare de Déu que ens ajuden 

i que prompte puguem superar tot el que estem vivint”.

Una vegada presentada la portada, era moment de conéixer 

l’interior d’aquesta. Marcos Monar, coordinador de la revista 

ens va desgranar el contingut de la mateixa, una revista que 

tot i no tindre la programació festera, recull les fotografies 

dels festers i festers en l’apartat “filaes covid”. La revista, 

vertader document històric, ens presenta a més, la crònica 

de les festes de 2019 i un ampli apartat de festa i història.

Per la seua banda, Adolfo Sancho Agulló, històric membre 

de la Filà Manta Roja, expresident de la Pia Unió Mare de 

Déu del Miracle i membre de la Comissió del V Centenari 

del Miracle de la Patrona contestana va exercir com a 

mantenidor. Adolfo Sancho es va despullar, festerament 

parlant, davant del públic que va completar l’aforament 

màxim permès. Vam descobrir a l’Adolfo fester, des dels seus 

inicis fins el dia d’avui, recordant als seus pares i demostrant 

eixa passió festera que ha heretat i ha sabut transmetre als 

seus fills i als seus nets, contant això sí, amb la fe i devoció 

a Sant Hipòlit i la Mare de Déu. Un camí fester que demostra 

la qualitat i estima per la festa contestana.

El President de la Junta de Festes, Francisco Masanet, 

s’estrenava en aquest acte i assenyalava que “hem cregut 

convenient des de la Junta de Festes llançar la Revista 

perquè aquesta mantinga la seua continuïtat en el temps i 

perquè quede per escrit de cara al futur el que va passar en 

aquest any tan atípic. A més ens servirà per a fer memòria del 

que foren les Festes de l’any passat i els seus protagonistes”.

Les paraules de Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina i 

l’himne de festes posaren punt final a aquest acte que encetava 

la programació prevista d’aquestes no Festes de 2020.
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Xarrada al voltant de Sant Hipòlit
Redacció. Fotos: Silvia Botella fotografia

C
ocentaina no ha celebrat aquest any les Festes de 

Moros i Cristians a causa de la crisi del Coronavirus 

però el municipi sí que va retre un senzill homenatge 

al Patró coincidint amb els dies en què anaven a tindre 

lloc les celebracions en honor seu, celebracions religioses, 

presidides i organitzades per la nova Junta de Festes amb 

Juan Francisco Masanet al capdavant. 

Si bé el programa d’actes es va encetar amb la presentació 

del programa de Festes, els actes van continuar amb els 

concerts de festes de la Unió Musical Contestana i la colla 

Mal Passet. Després la Junta de Festes junt amb l’assessor 

religiós de la mateixa d. Eduardo Rengel, van programar 

la celebració del novenari en honor a Sant Hipòlit Màrtir 

entre el 4 i el 12 d'agost, una cita que es va desenvolupar 

cada vesprada a la parròquia de Santa Maria a partir de 

les 19:45 h.

A més aquest temple va acollir el dissabte 8 d’agost una 

xarrada centrada en el patronatge del Màrtir que va impartir 

el fester de la Filà Maseros José Luis Pascual Brotons. Ràdio 

Cocentaina va retransmetre en directe dita xarrada que 

havia de formar part dels actes del 7 de maig. Presentat 

per Kike Pascual, membre de la Junta de Festes i delegat 

de cult, José Luis Pascual, va voler dedicar dita conferència 

a Rafael Reig Trenzano que ja no està entre nosaltres però 

que malgrat no ser fester, va impulsar l’associació de devots 

de Sant Hipòlit. Tanmateix, les paraules de Joselu foren un 

toc d’atenció per als festers i festeres, per a que tingueren 

més present la figura del nostre Patró. La xarrada la podeu 

tornar a escoltar gràcies a Ràdio Cocentaina, (la trobareu en 

la nostra web www.radiococentaina.com, dintre la pestanya 

Audios i programes variats. També en la web es poden 

descarregar els concerts de festes).

Dia de la novena a intenció dels difunts de la filà Maseros
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L'endemà diumenge 9 d’agost, haguera sigut la jornada 

en què la Vila Comtal celebraria la festivitat de Sant Hipòlit, 

per tant es va oficiar la Missa vespertina i tot seguit va tindre 

lloc la presentació mateix dels xiquets batejats entre juliol de 

2019 i juliol d'aquest any. Vam poder veure molts nounats 

fins i tot vestits amb el tratge de de la filà, sent els únics que 

Nous caps de filà

enguany l’han dut en el que haguera sigut la trilogia festera. 

També es van imposar les medalles als nous Caps de Filà: 

Kiko Sancho (Manta Roja), Kabilenyos (Vicente Agulló), 

Muladís (Mateo Barrachina), Creuats (Pablo Cortés), 

Contestanos (Santiago Pérez) i Cavallers de Llúria (Saül 

Insa). 

Finalment, signaren en el Llibre d'Or de l'esmentada 

Junta de Festes les persones que van ostentar l'any passat 

els càrrecs de capitans i abanderats durant les Festes de 

Moros i Cristians d'agost.

En aquest 2020, els actes preparats, finalitzaren el dia 

13 d'agost, festivitat litúrgica del Sant romà, amb la Missa 

Major en honor seu a l'Església de Santa Maria a les 10 del 

matí (Eucaristia que Ràdio Cocentaina va retransmetre en 

directe. Va estar oficiada per Diego Ferrándiz, mossén fill 

del poble i president de la Germandat sacerdotal contestana 

i va comptar amb la presència de nombrosos retors fills de 

Cocentaina o vinculats a les nostres parròquies). 

Una vegada finalitzada l’Eucaristia, la Junta de Festes amb 

la col·laboració dels caps de filà i voluntaris, llevaren tota 

l’ornamentació que ha acompanayt la novena a l’Esgléisa, 

(banderins i pendons on es troben representades totes les 

filaes i l’Ajuntament i Junta de Festes amb els seus escuts 

brodats) així com tornaren a Sant Hipòlit i la relíquia al seu 

altar habitual, guardant les andes.

D’aquesta manera es tancava el cicle fester de la trilogia 

contestana, en un any on no hem eixit al carrer a desfilar, 

però hem tingut molt present a Sant Hipòlit, Patró de 

Cocentaina i en honor a qui celebrem les Festes de Moros 

i Cristians. 

L’any que tornarem!!

Capità i abanderats 2019

Presentació recent nascuts
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XLVIII Concierto de Música Festera de la Unión Musical 
Contestana
Fdo. José Luis Muñoz Huércano. Vicepresidente UMC

T
radicionalmente, durante años y años, el jueves víspera 

del inicio de los tres días grandes de las Fiestas de 

Moros y Cristianos de Cocentaina, el Patio de Armas 

del Palau Comtal se llenaba de contestanas, contestanos 

y gentes venidas de fuera de la villa Condal para disfrutar 

del extraordinario Concierto de Música Festera a cargo de 

la Banda de la Unión Musical Contestana.  Pero este año 

2020, el año de la pandemia del covid-19, ha sido muy 

diferente. Para empezar, habiéndose suspendido las Fiestas 

de Moros y Cristianos, la Junta Directiva acordó trasladar 

el concierto al viernes día 31 de julio. Además, el Patio de 

Armas no lució pleno de público, sino que por razones de 

limitación de aforo impuestas por las normas sanitarias, 

solo ciento veinte personas pudieron disfrutar en persona 

del concierto de la Banda. Otros muchos pudieron seguirlo 

a través de las ondas de Radio Cocentaia y a través de las 

redes sociales merced a la transmisión realizada por Tele 

Cocentaina. 

En estos momentos de incertidumbre sanitaria, cuando 

nuestra sociedad todavía sufre los efectos de la pandemia 

y las consecuencias económicas son una incógnita pero 

auguran un futuro difícil, la banda ha querido dedicar este 

concierto al pueblo de Cocentaina, a su gente, a sus Fiestas 

y a su música, como una señal de esperanza y un deseo de 

que todos juntos superemos esta situación. Por ese motivo 

el programa que preparó la Banda también se salió de lo 

ordinario. Todas las piezas que conformaban el programa 

eran de autores contestanos o dedicadas a Cocentaina y 

forman parte del repertorio tradicoinal de la Banda. Música 

del poble i per al poble. 

Tras unas breves palabras de bienvenida de la presentadora 

María Nives Pascual, en las que también resaltó la 

excepcionalidad de la situación, se inició el programa del 

Concierto con la interpretación, bajo la dirección del Director 

titular de la Banda, Ferrán Sanchis Gandía, de Cocentaina, 

pasodoble dianero de Nicanor Hidalgo Velasco, compositor 

que, si bien no es nacido en la villa Condal, le dedicó 

esta pieza al pueblo de Cocentaina. Si hay un compositor 

emblemático de la Unión Musical Contestana, ese es sin 

duda José Pérez Vilaplana, no en vano fue el director de la 

banda durante veintiséis años, siendo su Director Vitalicio 

hasta su fallecimiento en 1998. Por eso, en el programa del 

Concierto no podían faltar las obras del Mestre de la Música, 

como era popularmente conocido. En primer lugar la banda 

interpretó Zoraidamir, marcha cristiana compuesta en 1969 

que obtuvo el segundo Premio en el VI Festival de Música 

Festera de Alcoy, siguiendo con Als Berebers, marcha mora 

compuesta en 1972 y dedicada a la Filá Bereberes “Els 

Borts” de Cocentaina, que obtuvo el segundo premio en el 

Primer Concurso de Música Festera de Villena. 

A continuación la banda, siempre bajo la dirección de su 

Director Titular Ferrán Sanchis Gandía, interpretó, Joano 

Bartolo, pasodoble de Rafael Lledó García, músico jubilado 

de la Unión Musical Contestana, compuesto en 1983 y 

estrenado en el Concierto de la Fira de Tots Sants celebrado 

por la banda ese mismo año. Otro compositor contestano 

que no podía faltar en el programa del Concierto dedicado 

a la Música de Fiestas y al pueblo de Cocentaina es Gustavo 

Pascual Falcó. Autor del pasodoble Paquito el Chocolatero, 

de reconocida fama internacional, Gustavo Pascual Falcó 

nació en Cocentaina en 1909, fue músico clarinetista, 

subdirector de la Banda y presidente de la Unión Musical 

Contestana, falleciendo a la edad de treinta y siete años, 

dejando, a pesar de su juventud, un importante repertorio de 

música con obras como la mentada Paquito el Chocolaterio, 

el pasodoble El bequetero o las marchas moras, Buscant 

un Bort o Navarro el Bort, entre otras muchas.  En este 

ocasión, la obra del  compositor contestano elegida para su 

interpretación por la banda fue Navarro el Bort, con la que 

se puso fin a la primera parte del Concierto. 

Durante el intermedio y sin que público ni músicos 

abandonaran sus sillas por razones de prevención para 

evitar aglomeraciones, se aprovechó para que la presidenta 

de la Unión Musical Contestana, Neli Jover Sellés, tomara 

la palabra y diera las gracias al público por su asistencia al 

concierto, así como a los que lo estaban siguiendo a través 

de las redes sociales y, en especial, a la Junta Directiva 

de la Sociedad Musical y a los músicos que, en esta difícil 

situación, con importanes dificultades, pero con mucha 

ilusión y voluntad, habían podido preparar este Concierto 

dedicado al pueblo de Cocentaina, teniendo un recuerdo 

también para los festeros que por desgracia este año 

no podían celebrar las tradicionales Fiestas de Moros y 

Cristianos. A continuacón tomó la palabra Juan Francisco 

Masanet Vall, nuevo presidente de la Federación Junta de 

Fiestas de Moros y Cristianos de Cocentaina, que agradeció 

a los músicos el esfuerzo dedicado en la preparación del 

Concierto y recordó la significación y la relevancia que la 

banda de la Unión Musical Contestana tiene en todas las 

Fiestas de Moros y Cristianos en las que participa. 

Sin solución de continuidad, comenzo la segunda parte 

del concierto con la interpretación de Reme Orts, pasodoble 

de Vicente Cortés Fernández, compositor y músico 

jubilado de la Unión Musical Contestana, pieza dedicada 

a su esposa; continuando con otro de los compositores 

de la Unión Musical Contestana, Francisco Valor Lloréns, 

músico percusionista y subdirector de la Banda. Nacido 

en Cocentaina en 1979, Francisco Valor se ha convertido 

en un referente en la actual Música de Fiestas y es muy 

amplio y de calidad el repertorio que atesora, pero la Unión 
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Musical decidió interpretar una pieza emblemática tanto 

para el propio compositor como para la Banda: Creu Daurà. 

Esta marcha cristiana fue un encargo de la Filá Cresuats 

de Cocentaina en el cincuenta aniversario de su fundación 

y la Unión Musical la estrenó en el Concierto de Fiestas 

del año 2002 y supuso la consagración de Francisco Valor 

como compositor de Música Festera. Además, esta marcha 

cristiana da nombre al disco compacto que la Unión Musical 

grabó en el año 2007 con piezas del compositor conterstano 

y con el que la banda recibió el premio Euterpe a la mejor 

grabación otorgado ese año por la Federación de Sociedades 

Musicales de la Comunidad Valenciana. 

Enrique Torró Insa, músico militar y compositor contestano 

nacido en 1922, es otro de los compositores vinculados a la 

Unión Musical Contestana hasta su fallecimiento, habiendo 

sido nombrado Director Honorífico y Perpetuo de su Banda. 

Amplio es el repertorio de música de Enrique Torró, siedo 

quizás su pieza más popular la marcha militar Caballería 

Ministerial, si bien la Unión Musical Contestana decidió 

interpretar otra de sus composiciones más conocidas, el 

pasodoble Antonio Pérez Francés, por ser una excelente 

muestra de los pasobles festivos y elegantes propios de la 

Diana contestana. Seguidamente la banda interpretó Santos, 

Poetas y Guerreros, marcha cristiana de Enrique Igual 

Blasco, músico de la Unión Musical de la que fue también 

su director y actual fagot solista de la Banda Municipal de 

Alicante. Esta pieza compuesta en el año 2001 tiene también 

una especial significación para la Unión Musical Contestana, 

ya que fue la obra de libre elección que interpretó en el X 

Certamen de Música Festera de Altea la Vella celabrado en 

el año 2013 y en el que la banda obtuvo el primer premio.

Pero si una pieza identifica a la banda de la Unión Musical 

Contestana allí donde va, es sin duda A mos pares, marcha 

mora del mestre José Pérez Vilaplana. No en vano es la 

banda de la Unión Musical Contestana la designada en sus 

últimas voluntades por don José Pérez como la única banda 

que podía interpretarla, así como su pasodoble Bohemios del 

29. Las notas de esta marcha mora invadieron el patio de 

Armas del Palau Comtal cerrando un programa preparado 

con mucho cariño por el director titular Ferrán Sanchis con 

la colabración del subdirector de la banda Francisco Valor 

y de la Junta Directiva. 

Como no podía ser de otra forma, el Concierto finalizó 

con la interpretación del Himno de Fiestas, Visca la Festa, 

música de José Insa y letra de Gerardo Mur, y cuando los 

ecos de la última nota  quedaron suspendidos en el aire y 

el director bajo la batuta, el público asistente, puesto en pie, 

agradieció a los músicos el esfuerzo y cuidado puesto en la 

preparación del concierto y su extraordinaria interpretación 

con una larga ovación que no pareció tener fin.
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Concert de música festera de la colla Mal Passet
Redacció

F
idels a la seua cita, el diumenge 2 d’agost, dia en 

què haguérem encetat la setmana festera, la colla 

de dolçaines i tabals Mal Passet i sota la direcció de 

Francisco Valor va oferir al públic el seu concert de música 

festera: amb un Pati d’Armes acotat i guardant distàncies, 

però amb uns dolçainers i tabaleters plens de ganes i il·lusió 

per fer sonar els seus instruments en el calendari atípic 

d’aquest estiu 2020.

Amb el so fresc, festiu i alegre del pasdoble més internacional 

que tenim a Cocentaina “Paquito el Chocolatero” de Gustavo 

Pascual van encetar el concert de Música Festera, un 

concert que a més, va poder seguir-se a través de les ones 

de Ràdio Cocentaina i per Tele Cocentaina.

Un estiu diferent: no hi ha festes, però no es pot amagar 

el sentiment fester que tenim i la música festera és part 

d’eixe sentir. Per eixe motiu la colla de dolçaines i tabals 

Mal Passet també va voler oferir el seu concert de festes, 

però en aquest any, en compte d’obrir el cicle musical de 

la setmana festera, el va tancar.

Amb tot hi ha coses que no canvien, com donar pas a la 

nova sàvia que li dona continuïtat a la colla i eixa benvinguda 

es feia en aquest concert. Al mig de l’escenari, i guardant 

distàncies, el president de la colla Alfonso Sánchez, Pòlit 

Agulló, padrí del grup i el director de la mateixa Francisco 

Valor, van rebre als dos nous dolçainers: Ainhoa Brotons 

Vidal i Moisés Gil i Bernabeu.

Una vegada incorporats i amb el faristol ple de partitures, 

la colla va iniciar el seu concert amb un programa molt 

local i amb un homenatge a tot el personal sanitari. Un 

reconeixement musical per a tots aquells que han estat en 

primera línia de la pandèmia i demostrar que junts podem 

eixir d’este episodi i tornar a la normalitat sense que siga 

nova.

En aquesta primera part es va poder sentir la marxa mora 

“Als Bereberes” de Pérez Vilaplana; “Pas al pas”, marxa 

cristiana de Francisco Valor; el pasdoble “La Fustera” de 

Vicente Genís;“Judith”, ballet moro de Marcos Verdú i 

tancaren este primer bloc “Rebombori”, marxa cristiana de 

Josep Vicent Egea.

Sense descans, es va procedir al torn dels parlaments, 

prenet la paraula el president de la colla, Alfonso Sánchez 

així com Francisco Masanet, president de la Junta de Festes 

de Moros i cristians de Cocentaina.

I seguint amb la música relacionada en Cocentaina o en la 

colla, la segona part va avançar amb el pasdoble d’Antonio 

Ferrándiz “Sergio”. Seguiren amb “Marxa Comtal” de José 

Rafael Pascual Vilaplana; “Draps bruts” ballet de Francisco 

Valor Llorens; “NCU” marxa mora del contestà Rafa Faus 

Uris; “La batalla de Sant Hipòlit” de Xavier Richart i acabaren 

com no podia ser d’altra manera en aquest concert amb el 

“Visca la Festa”, l’himne de festes de José Insa amb lletra 

de Gerard Mur.
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Thiago Pascual Sanchis guanyador de l’edició 2020 del 
concurs Música i Festa 2020
Redacció

E
nguany ha sigut tot diferent, però amb tot, Ràdio 

Cocentaina ha volgut tindre present al món fester i per 

això no va voler renunciar al concurs “Música i Festa”, 

si bé amb unes circumstàncies totalment diferents, però 

sense deixar de banda el sentir i la finalitat d’aquest concurs: 

tindre present i conéixer a festa contestana. Han sigut 5 dies 

d’emissió i amb un horari diferent, però estem molt contents 

per la resposta de la gent i dels nostres participants. Aquesta 

casa vam decidir emetre el concurs a les 12 del migdia i en 

la setmana festera, el motiu, molt senzill: en circumstàncies 

normals el protagonista del dia l’haguérem dedicat al món 

fester amb la visita dels nostres càrrecs. Com que no hi 

havíen festes, vam pensar que volíem mantindré la setmana 

festera i el seu protagonista fester, incloent-hi en la nostra 

graella de programació el concurs més esperat. Una altra 

de les diferències, és que enguany no podíem tindre mans 

innocents, per tal que no hi haguera massa tràfec de gent 

ací a la ràdio i aleshores, hem sigut els vostres companys 

de la ràdio els qui hem exercit eixia tasca, això sí, ens hem 

aprofitat de les xarxes socials (Facebook i Insatgram) perquè 

pogueren ser testimonis que no hi féiem ni trampa ni cartó.

L’edició del 2020 de Música i Festa ha comptat amb un total 

de vora 56 concursants diferents, superant cada matí les 

20 telefonades, la qual cosa demostra l’interés que aquest 

concurs de Ràdio Cocentaina desperta entre l’audiència.

Una vegada més, el concurs ha comptat amb la 

col·laboració directa de molts comerços i establiments locals, 

així com de la Federació Junta de Festes, l’Associació de 

Comerç i del mateix Ajuntament així com el patrocini de 

Caixa Ontinyent i Licores Sancho. Volem tindre’ls present 

en aquest article, perquè malgrat la situació tan difícil que 

estem travessant i provocada per la Covid-19, el comerç local 

i l’associació de comerç, no han dubtat en apostar per aquest 

concurs, per això, i amb la paraula GRÀCIES en majúscules 

els nomenem a tots: Electrodomésticos Vial; Maymi joiers; 

Tien 21; Caixa Ontinyent, Rellotgeria i joieria Javier Moltó; 

Nuria Esport; Cooperativa de Cocentaina; Confiteria Agulló; 

Mutualidad de Levante; Lenceria i merceria Borrás; Óptica 

Agulló; Quadra Rovira; Francisco Valor, compositor i director; 

De nens, moda infantil; La Solana Vivers; De cap a peus; 

Bar cafeteria, Centre Social; Pa i dolços Paula; Bar Raspa 

Avenida; Gelats La Ibense; Ksigual; Smile; La carni-Dolo 

Martí; José Francisco Molina, compositor; l’associació de 

comerç el Comtat de Cocentaina; la Junta de Festes i la 

regidoria de Festes de l’Ajuntament de Cocentaina.

El divendres 7, després del concurs va tindre lloc el sorteig 

de la cistella final, gentilesa de la regidoria de Festes. El 

guanyador d’aquesta edició va ser Thiago Pascual Sanchis 

i eixe mateix dia, a les 14h i a les portes de l’ajuntament 

es va fer entrega del premi amb la presència del regidor 

de festes, Octavio Cerdá. Thiago estava acompanyat pel 

seu germà Javier (que també havia participat en aquesta 

edició) i per sa mare Carolina, donant la casualitat, que 

ells van protagonitzar les festes de l’any passat, ja que 

son pare Javi Pascual Motos, fou l’abanderat cristià de la 

filà Creuats i tota la família va participar en el càrrec. Tot 

i la il·lusió d’haver guanyat, aquest moment també va ser 

diferent: alstres anys hem estat a la plaça de l’ajuntament 

ben ornamentat i preparant-se ja per a la diana, amb l’anar 

i vindre dels membres de la junta i festers que venen 

d’arreplegar la pólvora i es disposen a gaudir de la nit del 

dinar, la interpretació del “Visca la Festa” i la nit de l’olla que 

ens aboca ja en la trilogia. Enguany estàvem soles, però la 

mirada i l’alegria de Thiago al veure la gran cistella, ens va 

fer creure que açò passarà i l’any que ve tornarem, amb el 

compromís que ell serà la ma innocent.

El regidor de Festes Octavio Cerdá, es reafirmava en la 

importància d’aquest concurs i del suport que l’Ajuntament 

li dona cada any i més en aquest 2020 on no tenim festes.

Des de Ràdio Cocentaina, la Veu del Comtat, donar-los 

el nostre més sincer agraïment a tots ells esperant que tot 

vaja a millor i l’any que ve i poder tornar a estar amb tots 

vostés en el que serà l’edició de 2021 de Música i Festa, 

esperem amb l’horari vespertí i amb una normalitat que no 

siga “nova”.
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

Dia Mundial sense Cotxes: per què 
cal evitar-ho

El 22 de setembre és el Dia Mundial sense Cotxes, 

una iniciativa que tracta de potenciar el transport públic, 

la bicicleta o els desplaçaments a peu com a mètodes 

alternatius al cotxe; així com de conscienciar als ciutadans 

sobre els efectes que els automòbils tenen en el medi 

ambient.

El cotxe és el principal emissor de contaminació atmosfèrica 

a les ciutats. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima 

que provoca uns set milions de morts prematures anuals, a 

més de les malalties o els costos econòmics per al sistema 

de salut. A més, els automòbils emeten diòxid de carboni 

(CO2), un dels principals gasos d’efecte hivernacle implicats 

en el canvi climàtic. Tampoc cal oblidar els problemes que 

causen els embusos, el soroll o un estil de vida sedentari 

basat en el desplaçament a quatre rodes. Els ciutadans 

han perdut l’espai del carrer, la qual cosa ha afectat a les 

relacions socials. Els vehicles actuals perpetuen el model 

energètic basat en els combustibles fòssils.

Les persones haurien de ser els veritables protagonistes 

de les ciutats, i no els cotxes que fan dels seus carrers 

llocs insalubres. I no hauria de ser una pràctica estranya.  

Segons un informe de la Comissió Europea, una ciutat sense 

cotxes pot ser entre tres i cinc vegades menys costosa. Per 

als ciutadans, inclou no solament el valor de l’automòbil 

en si, sinó també el manteniment, l’aparcament, el segur 

o els impostos. 

Segons càlculs de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi 

de l’Energia (IDAE), els viatges en turisme per a distàncies 

menors de tres quilòmetres representen gairebé la meitat 

dels desplaçaments totals diaris.

Idees per deixar el cotxe

La Bicicleta, és un mitjà de transport eficient, econòmic, 

ecològic i saludable, que pot utilitzar-se com a afició o per 

als desplaçaments diaris al treball.

Fomentar l’economia local, el transport de mercaderies 

i treballadors suposa un important consum de vehicles 

privats. Els negocis locals, a més de generar ocupació i 

riquesa en el nostre entorn, redueixen la necessitat de 

transport o propicien mitjans més sostenibles.

Cotxes elèctrics urbans, si no queda més remei que utilitzar 

el vehicle privat, almenys que sigui elèctric, doncs és menys 

contaminant que els convencionals.

Compartir Vehicle, la gran majoria dels cotxes porta un 

passatger, així que en compartir-ho es redueix despeses 

i contaminació. Els sistemes d’economia col·laborativa 

faciliten aquesta labor, tant per a automòbils com per a 

altres mitjans de transport.

#canviclimatic: «Tota acció compta per menuda que siga»
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1300 alumnes inicien el curs a Cocentaina

A
proximadament 1300 xiquets i xiquetes tornen als 

centres educatius contestans per a seguir amb la seua 

formació, un curs que es preveu molt intens, amb un 

fum de noves rutines i amb la possibilitat en l’aire d’introduir 

l’aprenentatge des de casa en el cas de confinament.

Un total de 232 alumnes en els cursos d’Infantil, 584 en 

Primària i 480, més o menys, entre Secundària, Batxillerat i 

cicles formatius formen el total d’alumnat que inicia el curs.

Una novetat important en aquest inici és que l’alumnat del 

Bosco II ha començat les classes al nou aulari, situat en l’antic 

alberg municipal, on estaran fins que finalitzen, d’ací uns 

pocs anys, les obres d’unificació i construcció del nou col·legi.

La regidora d’Educació, Mireia Estepa, explica les 

inversions que ha fet l’Ajuntament de Cocentaina per al 

present curs: «hem fet un esforç econòmic important per 

augmentar les hores de neteja i el material per garantir 

que es complixen els protocols sanitaris que ha marcat 

Conselleria d’Educació. Ens enfrontem a un curs complicat 

per a l’alumnat, les docents i les famílies i des del govern 

s’esforcem per donar la seguretat que l’aprenentatge en 

les escoles, en la part que ens correspon, va a ser segur».

Aquesta no és l'única inversió, ja que a l’escola infantil 

municipal també s’ha fet una millora de més de 3000€ al pati 

per separar els grups i garantir les aules bambolla. I al nou 

aulari del Bosco II també s’ha invertit una quantitat similar 

per acollir als xiquets i xiquetes a les noves instal·lacions.

També s’incorporaran a les classes els més menuts del 

poble que acudiran a l’escola infantil municipal Sant Hipòlit 

que aquest curs comptarà amb una aula per a xiquetes i 

xiquets d’1 a 2 anys i dues aules per als d’un any més, 

recordar que la Generalitat es fa càrrec del cost de l’educació 

de l’alumnat de 2 a 3 anys, per aquest motiu, l’educació és 

gratuïta a l’escola municipal.

Mireia Estepa desitja a tota la comunitat educativa «un 

curs ple d’aprenentatges que acreixerà la seua capacitat 

d’adaptabilitat donades les circumstàncies que estem vivint. 

Aquest curs és un repte i, estic segura, que el superarem!».

El 7 de setembre la revista Cocentaina.El Comtat anava 

a impremta, ens vam voler esperar per poder donar tota la 

informació d’aquest inici de curs tan atípic, un curs marcat 

sens dubte per la Covid-19, un curs ple de noves normatives i 

en el que esperem, no hàgem de tancar cap aula ni cap col·legi.

Així doncs, Ràdio Cocentaina va parlar en els directors 

dels tres centres educatius i també de l’IES Pare Arques.

Parlàvem amb Rosana Soler, directora del col·legi 

Sant Joan Bosco, un cole que, a més, afronta una doble 

problemàtica, el coronavirus i el canvi d’ubicació per als 

alumnes de 3er fins a 6é, que recordem estaran ubicats 

a l’antic institut compartint centre amb la FPA Beniassent. 

L’entrada serà escalonada entre dilluns i dimarts i compliran 

amb totes les mesures marcades des de Conselleria.

Per la seua banda la directora el col·legi Real Blanc, Eva 

Arlandis, comentava que ja ho tenen tot preparat per a un 

arranque de curs que qualificava de de molt complicat i 

inclús de surrealista. L’entrada serà escalonada al llarg de 

tota la setmana, de dilluns a divendres, i els primers dies es 

dedicaran a explicar amb molta claredat a tots els alumnes 

totes les noves normes de convivència al col·legi amb la 

llavada de mans continuada, l’ús de la mascareta tot el 

temps o el manteniment de la distància social en els grups 

que així ho requerisquen.

Seguim amb Sergio Cortés, director del col·legi Sant 

Francesc d’Assís que, en referència a com serà a aquest 

centre educatiu la tornada a les classes,  comentava que serà 

un inici frenètic però a la vegada molt il·lusionant per poder 

tornar a retrobar-se tota la comunitat educativa. Realitzaran 

una entrada escalonada entre dilluns i dimarts gastant els 

diferents grups d’alumnes dues entrades separades, i a 

més, com a novetat d’aquest curs, ens comentava que els 

alumnes de 3er i 4art de la ESO rebran classe mixtes, és 

a dir, de forma presencial però també amb alguns dies de 

classes telemàtiques.

Per últim, Ràdio Cocentaina es posava en contacte 

amb Alejandro Barber, vide-director de l’institut, que ens 

comentava que estan treballant des dels inicis del mes de 

juliol en l'adequació i zonificació d'espais, en la confecció 

dels grups estables de convivència, dels horaris, de formes 

i torns d'accés, protocols sanitaris... i en totes les mesures 

necessàries perquè l'esperat retorn a les aules siga en 

l'entorn el més segur possible per a tots. La intenció dels 

responsables de l’institut contestà és publicar en la seua 

web, i difondre per tots els mitjans al seu abast, els canvis 

i els nous procediments, ja concretats al detall, als quals 

s’hauran d'adaptar per al retorn.

Les classes presencials es reprendran amb la major 

normalitat possible, i com diem, de manera escalonada a 

partir del 7 de setembre. Tota la informació sobre llistats i 

grups la poden trobar en una la pròpia web de l’institut. És 

per això que demanem a totes i tots que no vagen a l’institut 

sense demanar cita prèvia.

Com a novetat d’aquest curs, i com a una mesura mes de 

prevenció, cada grup serà rebut pel seu tutor/a a la porta 

exterior del centre (a l’avinguda del Ferrocarril) i serà qui 

els guiarà pels nous itineraris d’entrada segura a l’institut. 

El dimecres 9 de setembre tots els grups ja deuran anar a 

l’institut seguint les noves normes d’entrada i eixida al centre.

Completant la informació sobre l’inici del curs escolar 

assenyalar que els centres educatius de la Comunitat han 

rebut una guia amb el protocol d'actuació en cas que es 

sospite de l'existència d'un cas positiu de COVID-19 o quan la 

confirme amb una prova PCR el centre de salut corresponent. 

Indica la manera de fer l'aïllament, quan hi haja símptomes 

i els qui es consideren contactes estrets als quals controlar i 

si és necessari enviar als xiquets a casa. Cal dir que la guia 

l'ha realitzada la conselleria d'Educació en col·laboració amb 

sanitat, i estableix que serà Salut Pública la que determine 

si és necessari tancar una aula o un col·legi sencer.

Però la pregunta que es fan molts pares i mestres.... 

Refredat comú?, covid-19?, com detectar a les aules si 

l'alumne té els uns o els altres símptomes?. El conseller 

d'Educació, Vicent Marzà, junt al secretariat autonòmic, 

Miguel Soler, han anunciat que a més de la guia de passos 

bàsics per a actuar enfront del coronavirus en tots els 

centres, la setmana pròxima el director o professor que 

determine cadascun d'ells rebrà una formació específica 

per especialistes de Salut Pública perquè se sabia distingir 

la Covid- 19 d'altres malalties comunes com la grip, els 

refredats, al·lèrgies fortes, etc.
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Salut Mental, una prioritat global

E
l pròxim 10 d'octubre se celebra 

el Dia Mundial de la Salut Mental 

2020. Un any més, des del 

programa TAPIS (Taller per a la Inclusió 

Social), del Departament de Benestar 

Social, ens afegim a la campanya 

llançada des del moviment associatiu 

SALUT MENTAL ESPANYA que compta 

amb la identitat visual que acompanyarà 

tots els actes commemoratius del Dia 

Mundial de la Salut Mental 2020, que 

enguany se centrarà a reivindicar que 

la salut mental siga una prioritat per 

als estats i en les inversions a escala 

global, en línia amb el tema proposat 

per la Federació Mundial per a la Salut 

Mental (WFMH).

A partir del lema: «Salut mental, 

una prioritat global», elegit per votació 

popular, en la qual van participar 

al voltant de 2.500 persones, el 

dissenyador Antonio Lorente ha elaborat 

una imatge en la qual es reflecteixen les reivindicacions 

històriques de la Confederació SALUT MENTAL ESPANYA, 

però que actualment i amb la crisi del COVID-19 cobren 

major força i rellevància per a tot el moviment associatiu.

Per a això, en la imatge s'han inclòs alguns elements 

representatius de la situació que estem vivint, com ara la 

màscara, transformada en pancarta com a principal símbol 

d'acció reivindicativa. Aquesta pancarta està sostinguda per 

les persones que, sobre una balança equilibrada, apel·len 

a l'equitat i la igualtat d'accés a recursos. D'una banda, la 

societat civil i d'una altra, professionals de diferents àmbits 

(sanitari, social, educatiu…), tots imprescindibles en el 

treball per i per a la salut mental.

«La identitat visual d'enguany busca transmetre a les 

institucions públiques la necessitat urgent d'invertir en salut 

mental i comptar amb recursos i un nombre de professionals, 

adequat i suficient, per a atendre les necessitats de la 

població. La idea d'invertir en salut mental no sols respon 

a la necessitat sanitària, sinó que és una qüestió de justícia 

social i que permetrà societats més sanes i igualitàries», 

explica Nel González Zapico, president de la Confederació 

SALUT MENTAL ESPANYA.

Segons la Societat Espanyola de Psiquiatria la situació de 

crisi que estem vivint per la pandèmia del Covid-19 té un 

impacte en la nostra salut mental, que s'ha manifestat de 

diverses maneres i s'ha vist agreujat durant les setmanes 

de confinament, per factors com la soledat o la situació 

socioeconòmica de cada persona.

Cal recordar que un cert nivell d'ansietat és necessari 

perquè no baixem la guàrdia davant de, per exemple, les 

mesures de seguretat establides que hem d'observar pel bé 

comú, i únicament si aquestes emocions són molt intenses o 

duradores han de preocupar-nos. Al que és necessari afegir 

que, sent molt conscient de la necessitat de protegir-se, la 

població major té sentiments oposats que van des de la 

necessitat d'afecte, d'ajuda o acompanyament a la por al 

contagi i la mort, per la qual cosa poden veure's afectades 

psicològicament, emocionalment i 

físicament.

L'ansietat, la por o la tristesa són 

reaccions normals davant de situacions 

inusuals que impliquen afrontar nivells 

elevats d'incertesa i estrés. 

«Les persones que tenen suficients 

recursos tindran més capacitat per a 

superar aquesta situació que altres 

persones a les quals ha afectat més 

la pandèmia com els propis malalts 

o familiars de morts, els professionals 

de la salut, les persones vulnerables, 

i les persones que viuen soles, o que 

han patit un impacte econòmic. Totes 

elles han de comptar amb una xarxa 

de suport. Per això, hem d'acostar 

els dispositius d'ajuda psicològica 

a la població», considera Fernando 

Chacón, degà del Col·legi Oficial de la 

Psicologia de Madrid. Per aquest motiu 

s'ha d'acostar els dispositius d'ajuda 

psicòlogica a la població. 

Els sentiments i emocions que poden aparéixer en aquests 

moments són molt variats, però conéixer-los i aprendre 

diferents estratègies, pot ajudar-nos a afrontar-los amb un 

menor desgast emocional. Els experts consideren que això 

ens ajudara. 

A més, la reducció d'interacció amb les persones del nostre 

entorn habitual pot fer que sentim una sensació de buit. Tant 

els especialistes en salut mental com l'OMS ens recorden 

que el que ha de propiciar-se és la distància física entre les 

persones i no la distància social, perquè la proximitat de la 

comunitat és la que ens permet desenvolupar l'empatia i 

el compromís de manera que no es quede arrere ningú en 

l'eixida d'aquesta pandèmia. 

Encara que les nostres rutines s'hagen vist modificades és 

important adaptar-les i crear-ne de noves, compatibles amb 

uns hàbits saludables. Aprendre a relaxar-nos, no anticipar 

pensaments o sentiments negatius, ser realistes, tindre 

esperança i pensar en activitats que ens agradaria realitzar en 

el futur són actituds que ens ajudaran a mantindre l'equilibri.

A més, és molt important seguir una alimentació variada, 

equilibrada i adequada a les necessitats actuals, com també 

una rutina diària d'activitat física que ens facilite un somni 

reparador a les nits.

Els experts opinen que la resiliència i la psicologia positiva, 

mecanismes de defensa de la ment humana, s'activen per a 

adaptar-nos a les noves circumstàncies i superar-les. I davant 

d’aquesta situació també poden protegir la nostra salut 

mental i permetre'ns eixir enfortits d'aquesta experiència vital.

Des del TAPIS, durant aquests mesos, hem treballat amb 

les persones usuàries aquests temes a través de les noves 

tecnologies, amb trucades telefòniques i visites domiciliàries, 

per a dotar-los de les eines necessàries per a afrontar 

aquesta nova normalitat. Enguany no podrem desplaçar-nos 

als col·legis per a realitzar activitats, però des d'ací volem 

que tots sumem forces i veus per a visibilitzar que la salut 

mental ha de ser una prioritat global. 
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Setembre, mes de l’alzheimer

E
n AFAMA Cocentaina, després del més d’agost en 

el que vam romandre tancats, l’1 de setembre hem 

reiniciat els serveis seguin implementan totes les 

mesures que tenim al nostre abast com a forma de prevenció 

front al Covid-19. 

El més de setembre és un més molt especial per a 

l’associació, degut a que el pròxim dia 21 es commemora 

el Dia Mundial de l'Alzheimer, esdeveniment instituït per 

l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i afavorit per 

Alzheimer's Disease Internacional (ADI) en 1994.

AFAMA Cocentaina tots els anys acostuma a realitzar 

un intens programa d'actes amb el doble objectiu de 

sensibilitzar a la societat sobre la malaltia d’Alzheimer, 

així com de les seues conseqüències sociosanitàries. Però 

malauradament, aquest any degut a la situació que ens 

afecta s’hem vist obligats a reduir-los. La programación 

d’actes és la següent: el dijous 17 de setembre es realitzarà 

una taula informativa al mercat municipal, i el dilluns 21 

de setembre, Dia Mundial de l’Alzheimer, a les 12 hores es 

portarà a terme un programa especial a Ràdio Cocentaina. 

El lema escollit per la Confederació Espanyola d'Alzheimer 

és “La Dependència fora de la Llei”.En la passada edició, 

una de les reivindicacions va ser #EvolucióDependència 

i enguany centrem les nostres reivindicacions en la 

Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la 

dependència, en com afecta al nostre col·lectiu i en quins 

aspectes específics han d'articular-se mesures que milloren 

l'atenció a les persones amb Alzheimer i altres demències 

(binomi pacient-persona cuidadora) i no es queden fora de 

l'aplicació correcta i equitativa d'aquesta Llei.

Per últim, ens agradaría llançar un missatge a la ciutadania 

de la importancia de continuar apel·lant per el sentit comú 

i la responsabilitat de tothom per tal de poder controlar 

aquesta pandèmia que tant ens afecta, i en especial a les 

nostres persones majors les quals pateixen conseqüències 

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

S
eguim a la - Campanya de Recollida de Taps Solidaris 

- tasca que fem des de l'inici de l'associació fa 6 

anys, col·laborant per a aconseguir recursos per a 

les necessitats especials que ens van sorgint; tasca que 

continuarem mantenint mentre es puga.

La recollida de taps, és una manera de contribuir amb 

les persones que tenen exigències específiques , amb falta 

d'ajudes i amb poc recursos. En aquesta acció, formem 

una cadena entre tots els col·laboradors que participem 

en ella. Des del principi amb la gent solidària que recull 

els taps, passant pels establiments que s'uneixen formant 

els punts de recollida que els sostenen, i seguint amb 

e-mail:illusionatdiversitatfuncional60@yahoo.com

la col·laboració dels components de l'associació que els 

traslladen al magatzem on es depositen, per a un posterior 

trasllat amb un camió, quan hi ha una càrrega prevista 

per a portar-los a l'empresa que els recicla. Recollint una 

compensació econòmica i d´aquesta manera ajudem a les 

persones amb aquesta exigència.

Agraïm a tots els que formen part d'aquesta cadena, 

perquè gràcies a la cooperació de tots es pot arribar a 

contribuir en una causa.

I reconèixer la tasca de Transports Ferri per poder 

emmagatzemar els taps en les seues instal·lacions i cedir-nos 

un camió per al trasllat dels taps a l'empresa de reciclatge, 

tot sense cobrar-nos res. 

Per a qualsevol consulta referent a la campanya de 

recollida de taps,  podeu posar-vos en contacte amb 

l'associació; ja siga per a col·laborar, per a conèixer els 

punts de recollida, per a sol·licitar possibles ajudes, o per a 

qualsevol altra cosa més:

Il·lusiona´t.

Telèfon: 664084796

El Síndic de Greuges fa visible la necessitat de recursos pels 
joves de les nostres comarques amb diversitat funcional 
de més de 21 anys

E
l passat 30 de juliol una de les famílies 

pertanyent al Projecte Somriures va 

rebre una carta signada pel Síndic de 

Greuges de la Comunitat Valenciana “Àngel 

Luna González” on posava de manifest la 

manca de recursos necessaris per a atendre 

a molts dels joves amb diversitat funcional 

de la nostra comarca de l’Alcoià i El Comtat 

que, una vegada acabada l’etapa educativa 

al cap de 21 anys no poden accedir a cap 

recurs que puga atendre’ls per poder seguir 

amb una vida digna. 

Aquesta carta fou conseqüència d'una queixa presentada 

al Síndic el passat mes de desembre, on es posava de 

manifest el que des del nostre Projecte Somriures estem 

reivindicant des dels nostres inicis (2017) i que és visibilitzar 

i conscienciar a la societat i a les administracions públiques 

de la necessitat que urgeix a les nostres comarques de 

disposar d’uns serveis dignes, públics i de qualitat per una 

població amb unes atencions específiques com ho són els 

nostres fills i filles.

 El Exc. Sr. Àngel Luna, dins de les seues funcions 

i potestats, recomana a la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport, la Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives a la Conselleria 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treballs: “Que, en l'àmbit de les 

seues respectives competències, s’augmenten 

els recursos, atesa l'escassetat dels que hi 

ha disponibles en l'actualitat, a l'efecte de 

poder atendre la demanda dels joves amb 

discapacitat en la zona de l'Alcoià– Comtat” . 

També recomana, i de manera més específica 

i concreta a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives: 

“Que agilitzen al màxim l'elaboració i aprovació del decret 

que regule el mapa territorial de les necessitats dels serveis 

socials de la Comunitat Valenciana en general i en concret 

per a la zona de l'Alcoià-Comtat”.

 Des de la nostra associació, exigim que aquestes 

recomanacions es convertisquen en realitat el més prompte 

possible, ja que, també és una gran realitat, que molts joves 

que han acabat l’etapa educativa es troben sense una 

atenció professionalitzada i específica per poder tindre un 

futur de vida digne i esperançador.
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Una imprudència s’interposa entre el Tour de França i Rafa Valls

D
e nou l’infortuni entropessa de ple en la carrera del 

ciclista professional de Cocentaina, Rafa Valls i és que 

Valls va ser un dels tres ciclistes que no va prendre 

l'eixida en la segona etapa del Tour. I tot per la imprudència 

d'un espectador en fer-se un selfie baix de la pancarta de 3 

km a meta en la primera etapa, que va provocar una caiguda 

múltiple que va portar al contestà a l'hospital per a ser operat 

d'una fractura de fèmur en la cama dreta.

El corredor contestà tornava amb ganes per cinquena 

vegada després d'un lustre sense córrer-lo, i amb molta 

ambició, com la del seu nou equip Bahrain-McLaren, que 

rebia els ànims de Carlos Sainz i Lando Norris, pilots de 

l'escuderia McLaren de Fórmula 1 des del Gran Premi de 

Bèlgica en el circuit de Spa-Francorchamps.

Mikel Landa, el seu cap de files i fins a l'any passat 

company de Valls en el Movistar Team, es queda sense un 

gregari de luxe per a la muntanya, i amb Pello Bilbao com 

a únic espanyol acompanyant-lo en l'esquadra.

Encara que al principi es va pensar que podria tindre 

trencada la clavícula dreta, les proves mèdiques a les quals 

va ser sotmés, només van revelar a més de la fractura de 

fèmur, ferides superficials en muscle, colze i genoll drets, 

segons va confirmar el doctor de l'equip. L'equip de Rafa 

Valls, va demanar respecte als espectadors d'un Tour, 

per cert, declarat a porta tancada per la pandèmia, i amb 

múltiples restriccions per al públic, entre elles la prohibició 

de realitzar-se 'selfies' amb els ciclistes. "És genial estar 

en el Tour. – va dir l’equip a Twitter- Si poguérem fer una 

crida a tots els espectadors perquè retrocedisquen mentre 

passa la carrera. El primer corredor va caure com a resultat 

d'una mà estesa d'un espectador que prenia una foto. Va 

resultar en un accident que va afectar uns 20 corredors". 

Des de l’equip del contestà Rafa Valls i des de la mateixa 

organització del Tour de França s’espera que els espectadors 

prenguen consciència i no es torne a repetir un accident 

com aquest per una imprudència.

Una caiguda que trunca el gran inici de temporada que 

Valls duia, ja que Rafa Valls havia sigut el millor espanyol 

en finalitzar entre els 10 millors en la Route d’Occitanie, 

prova disputada en territori francés i en la qual el ciclista 

contestà havia exercit de cap de files de Bahrain-McLaren. 

Assenyalava el propi Rafa als mitjans de comunicació que 

“havia sigut una experiència curiosa, ja que feia ja temps 

que no anava a una carrera amb la sensació de llibertat 

que m'han donat en aquesta Route d’Occitanie. A Bahrain-

McLaren et marquen de forma molt clara els teus objectius i 

és alguna cosa que els agraïsc. Em van dir des del principi 

que tindria llibertat ací i que, en canvi, en Dauphiné hauré 

d'anar a treballar per a Mikel Landa. Així que per part meua 

he intentat aprofitar aquesta primera carrera, però tinc clar 

que és encara més important fer-ho bé en Dauphiné i que 

acaben contents amb el meu treball. Tenim a Mikel en un gran 

moment i hem d'aprofitar la seua qualitat en l'alta muntanya.”

El ciclista de Cocentaina va finalitzar dos dies entre els 10 

més forts i també en la general.

Des d’aquestes pàgines de la revista Cocentaina. El Comtat 

li desitgem a Rafa Valls una prompta recuperació per a què 

quan més aviat possible, puga tornar a rodar. Ànims Rafa!!!

Eusebio Pascual segueix a bon ritme

E
usebio Pascual tampoc ha parat de rodar aquest estiu 

i ho fa amb l'equip filial de Rafa Valls (Bahrain Cycling 

Academy).

La participació d'Eusebio deixa molt bones sensacions 

en el seu equip. Eusebio ha participat en  el Tour de Savoie 

Mont-Blanc  on va obtindre bons resultats en diferents 

etapes i també va tindre el seu protagonisme en el Nacional 

de Jaén. Va aconseguir ficar-se en un tall de nou corredors 

que es va formar en el quilòmetre 20. El contestà va estar 

escapat amb Diego López, Torres, Cañellas, Madrazo, 

Trueba, Chacón, Miguel Ángel Fernández i Víctor Martínez. 

Gotzon Martín se sumava al grup capdavanter en el km 75, 

on resistien Torres, Madrazo, Pascual, Cañellas, Trueba i 

Diego López, mantenint un minut d'avantatge respecte a 

l'escamot, on Kern-Pharma va treballar perquè no s'anara 

en el temps la iniciativa. Pascual va demostrar estar a un 

bon nivell i que s'està adaptant molt bé a la nova categoria.
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Lucas Torró torna a la lliga espanyola

L
ucas Torró es va convertir en el primer fitxatge d'Osasuna 

cara a la pròxima temporada, la del seu centenari en 

Primera Divisió. El migcampista contestà de 26 anys, 

retorna a Pamplona previ pagament de dos milions d'euros 

al Eintracht de Frankfurt, qui es reserva el 30 per cent de la 

plusvàlua d'una hipotètica venda. El jugador, que signa fins 

a 2024, tindrà una clàusula de deu milions d'euros; sempre 

que Osasuna milite en Primera Divisió.

L'anunci del fitxatge es va produir a principis d’agost a 

través d'un vídeo en el qual es veu a Torró lluint l'elàstica 

rogeta amb el 24 a l'esquena en l'estadi del Sadar, que 

prossegueix amb les seues obres de remodelació i ampliació 

del seu aforament. No és la primera vegada que es veu al 

pivot amb la samarreta d'Osasuna perquè ja la va defensar 

en la temporada 2017-2018, la primera en Segona després 

de l'últim descens de la màxima categoria i en la qual els 

navarresos, de la mà de l'actual entrenador del Granada, 

Diego Martínez, es van quedar a les portes del playoff.

Precisament Torró va ser un dels futbolistes més destacats. 

El de Cocentaina va participar en 37 partits i la seua bona 

temporada li va valdre per a marxar-se a la Bundesliga. El 

Eintracht de Frankfut va pagar tres milions i mig que van anar 

a parar, en un cinquanta per cent, a les arques d'Osasuna 

i Reial Madrid; club que li va deixar lliure per a jugar a 

Pamplona a canvi d'aquesta clàusula en una futura venda.

Dues temporades després, Torró torna a l'equip que li 

va permetre fer aqueix gran pas en la seua carrera. No 

obstant això, les lesions li han impedit tindre continuïtat 

en el Eintracht on va participar en quinze trobades de la 

Bundesliga en les dues temporades en les quals ha estat a 

Alemanya. El migcampista de Cocentaina espera recuperar 

en Osasuna el nivell demostrat en la seua anterior etapa i 

arriba per a repartir-se els minuts amb Oier i Moncayola.

Per tant, encara que siga através de la televisó ( per culpa 

de la Covid-19 que evita el públic als partits), tornarem a 

disfrutar del joc exquisit i de qualitat de Lucas Torró en 

la primera divisió del futbol espanyol, i a més en l’any de 

centenari de l’Osasuna. 

El porter contestà Natxo Faus torna a Texas

E
l dilluns 10 d'agost el porter de Cocentaina, Natxo 

Faus tornava a la Texas A&M Internacional University 

a estudiar la carrera de Ciències de l'Activitat Física 

i l'Esport a Texas (els EUA) i jugar en l'equip de la seua 

universitat. Allí va estar mes i mig, va aparéixer la pandèmia 

de la Covid-19 i això el va obligar a tornar a casa.

Ara nouvingut, Natxo afronta un any atípic amb una 

competició molt diferent. Segons les seues declaracions en 

“Golsmedia”, abans de desembracar en terres americanes,” 

vam tindre una reunió amb l'entrenador tots els de l'equip, 

i ell ens va informar que la lliga no es farà com és habitual. 

Aquests pròxims mesos no s'emportarà cap la típica lliga 

i play-off, jugarem un torneig amistós entre altres clubs 

del mateix estat, en el nostre cas de Texas. El que es farà 

és com una Copa del Rei, però crec que serà amistosos. 

En ser partits més físics, potser ens centrarem més en 

l'apartat físic que en el tàctic en els entrenaments. Allí 

juguen semblança a la Premier, en el sentit que els partits 

són molt  d'anada i volta. En els equips universitaris hi ha 

jugadors internacionals, de països molt diferents, i si que 

hi ha alguns que controlen més la pilota i intenten fer més 

el típic “tiki taka”.”

Natxo Faus no es penedeix de la decisió presa, encara que 

això supose grans sacrificis, com l'estar lluny de casa, “ara 

és una bona etapa, una mica dura perquè no em vaig a deu 

quilòmetres de casa, si no a l'altre costat del món, però amb 

les xarxes socials es passa bastant bé. Això suposa bastant 

sacrifici però cal sacrificar-se per a obtindre els beneficis. 

Les decisions sempre comporten riscos, però veient el meu 

temps allí de moment puc dir que ha sigut genial. Si a mi 

m'ha anat bé fins ara i amb una pandèmia pel mig, perquè 

espere que aquesta experiència continue sent molt positiva.”

De segur que així será i a través de les xarxes socials, 

seguirem tenint bones notícies de Natxo Faus.
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El CD Contestano i el Ye Faky FS sumen forces
El Contestano incorpora una nova secció de futbol-sala després de signar 
un conveni amb el Ye Faky

E
l CD Contestano i el Ye Faky FS han signat un conveni 

amb la intenció d'unir esforços i treballar per objectius 

comuns. El CD Contestano afegirà al seu club una nova 

secció de futbol sala gràcies a aquesta annexió amb el Ye 

Faky FS que a partir d'ara es denominarà CD Contestano YF.

Totes dues entitats contestanes busquen des de fa anys 

fomentar l'esport local des de la seua inicialització fins 

a l'etapa amateur i veuen en aquesta annexió una bona 

oportunitat per a unificar esforços i continuar treballant per 

millorar l'esport de Cocentaina en general i el futbol i futbol 

sala en particular.

Laura Blanes, com a presidenta del CD Contestano, 

liderarà aquest il·lusionant projecte i comptarà amb l'ajuda 

del nou vicepresident de l'entitat i responsable de l'àrea de 

futbol sala, Saúl Lledó. Tots dos han incorporat a la seua 

estructura directiva un extens grup humà que treballarà en 

les àrees organitzatives, econòmiques i esportives, tant de 

base com de sènior, per a dotar a la nova secció de futbol 

sala de les millors prestacions possibles.

La secció de futbol sala del Contestano comptarà amb 

tres equips sènior: primer equip que militarà en la Segona 

Divisió B després del seu recent ascens, el filial que ho farà 

en el Grup 3 de Preferent i el femení que disputarà les seues 

trobades en el Grup 2 de lliga autonòmica.

Per part seua, amb la col·laboració de totes dues entitats 

comença a prendre forma el projecte #SENTIMENTROGET 

basat en l'educació a través de les dues escoles, “Rafel 

Blanes El Siso” de futbol 11 i “Juanvi Cardona Sanchis” de 

futbol sala. I també en el desenvolupament de l'obra social 

del club. Les dues escoles comptaran amb equips en totes 

les categories de la base. Actualment, la inscripció es troba 

oberta per a tot aquell xiquet o xiqueta que vulga practicar 

el futbol i/o el futbol sala.

El Sènior s'inscriu en la Segona Divisió B

El primer equip del CD Contestano YF de futbol sala va 

formalitzar dimarts 4 d'Agost la seua inscripció en la Segona 

Divisió B i es troba a l'espera de conéixer tant el grup en el 

qual quedarà enquadrat com els seus rivals.

Fins hui, i segons el primer esborrany de calendari, es 

preveu que la lliga comence dissabte 26 de Setembre. El 

club, en breu, farà públic renovacions i fitxatges tant del 

primer equip com del filial i femení.

Conveni per fomentar la formació

A finals del mes d’agost, el club roget va signar un un 

conveni amb Elitesport per fomentar la formació d’entrenad@

rs tant en el poble de Cocentaina com en la resta de localitats 

de les Comarques d'El Comtat i l’Alcoià.

Si eres un apassionat del futbol sala i vols formar-te com 

a entrenador, pots accedir als diferents cursos i nivells que 

imparteix aquest Centre de Formació Esportiva . Posa’t amb 

contacte amb el club per aconseguir inscriure’t i gaudir de 

tot tipus d'avantatges.
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Ens adaptem a la nova normalitat

A
mb totes les mesures de precaució i encara una mica 

a l’aire, segons evolucione la pandèmia, els nostres 

clubs intenten tornar a la nova normalitat. Després de 

vora 6 mesos d’inactivitat, les entitats esportives contestanes 

preparen amb molta cura la que serà la temporada més 

incerta del moment: la campanya 2020/2021.

Tanmateix, els grans comitès (futbet sala comarcal i futbol 

7) també han començat a presentar els equips i categories, 

tot a expenses de tindre segur la data de l’inici d’aquesta 

lliga.

No sabem quan començaran les competicions, ni quines 

mesures preventives es prendran, està tot a l’aire,  esperant 

que les federacions marquen les noves normatives per 

a la temporada. Si que laguns clubs ja han començat 

els seus entrenaments...i és que l’esport és vital per al 

desenvolupament humà.



FERRAN ALBORS
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

SALVIA (Salvia officinalis)
(Salvia)

Floració durant els mesos de maig i juny. La 
recol·lecció es fa a la fi de juliol i durant el mes 
d'agost, ja que en aquestes dates la planta ha 
madurat en tota la seua saba, i l'herba té totes les 
seues propietats, a més no s'enganxa a les mans, i 
assecada a l'ombra conserva tot el seu color.

Se li atribueixen moltes propietats entre 
altres: tònica, estimulant, digestiva, diürètica, 
antiespasmòdica, febrífuga, antisèptica, vulnerària, 
hipoglucemiant, emmenagoga, etc.

És una de les plantes amb més devoció que hi ha a 
la serra de Mariola i, sobretot, quan no t'assenta bé el 
menjar, és molt adequada per a la infecció de la panxa.

LICOR DE SÀLVIA:

Estant al Molí Payà realitzant el servei militar, el 
meu company Paco, que vivia a Barxell, una pedania 
d'Alcoi, em va dir, agafa una botella de cristall de 
boca ampla i ompli-la fins a la meitat de sàlvia, però 
arreplega-la en el mes d'agost, quan no s'apega, i 
li afiges mig litre de cassalla i mig litre d'anís dolç, 
deixa-la reposar en un lloc fresc i fosc durant 3 
mesos i veuràs quin licor degustarem.

REMEI CASOLÀ:

La meua àvia Francisqueta la Coloma i la meua 
mare Remedios del 19, de xicotet com era un fartó i 
moltes vegades em feia mal el menjar, em donaven 
a beure aquesta planta, i em deien que prenent 
una infusió de sàlvia sense sucre i una punteta de 
bicarbonat, o t'assentava o ho treies, o siga que 
et llevava l'empatx, i si damunt et "medien" amb el 
mocador, molt millor.

)



MÓNICA CORTÉS DOMÍNGUEZ Psicóloga Clínica
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EL QUINTO CEREBRO

T
odos tenemos muy claro que nuestro cerebro está en la 
cabeza, pero también habíamos oído hablar del segundo 
cerebro o red de neuronas localizadas en el intestino 

que se comunican directamente con el primer cerebro (el de 
la cabeza) mediante el sistema nervioso parasimpático. Pero 
existen nuevos conceptos aún más novedosos: la existencia 
de un tercer cerebro, de un cuarto cerebro e incluso de un 
quinto cerebro.

EL PRIMER CEREBRO (Cabeza)  se encarga de funciones 
neurológicas complejas como el aprendizaje, la memoria, la 
toma de decisiones, etc. y está compuesto por las neuronas 
y células gliales.

EL SEGUNDO CEREBRO (intestino) está formado por unos 
500 millones de neuronas en la pared del tracto intestinal 
que se comunican con el cerebro de forma bidireccional, de 
ahí la relación tan estrecha entre problemas intestinales y 
sistema nervioso.

EL TERCER CEREBRO
Está compuesto por una amplia gama de bacterias, conocida 

como “microbiota intestinal” que participa en todas las 
funciones comúnmente atribuidas al primer cerebro ubicado 
en nuestra cabeza. Se sabe que estas bacterias pueden influir 
en nuestro comportamiento y en los trastornos psicológicos 
que padecemos.

EL CUARTO CEREBRO
Este es el concepto más novedoso y se refiere al conjunto 

de microbios que residen en el interior de nuestro cráneo. 
Se conoce desde hace solamente unos escasos años y 
curiosamente solo están presentes en los cerebros de los 
humanos y de los primates. Son bacterias que han sido 
transportadas al primer cerebro a través de las células del 
sistema inmunitario (linfocitos y macrófagos activados), de ahí 
la relación entre problemas psicológicos y sistema inmunitario. 

Actualmente se investiga si la alteración de  esta microbiota 
cerebral tiene relación con el desarrollo de ciertos trastornos 
neurológicos y psiquiátricos como el alzhéimer, el autismo o 
la esquizofrenia. 

Pero, aún nos quedaría un quinto cerebro del que 
hablar, EL CEREBRO DEL CORAZÓN. Se ha descubierto que el 
corazón contiene un sistema nervioso independiente y bien 
desarrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja y 
tupida red de neurotransmisores.  Gracias a esos circuitos tan 
elaborados, parece que el corazón puede tomar decisiones 
y pasar a la acción independientemente del cerebro, puede 
aprender, recordar e incluso percibir. Parece que el corazón 
es el que arrastra al cerebro.

La comunicación cerebro-corazón es muy amplia y variada. 
A nivel neurológico se comunican mediante impulsos 

nerviosos. Esta particularidad sólo se da en este órgano, de 
tal forma que el corazón puede inhibir o activar determinadas 
partes del cerebro según las circunstancias y así, influir en 
nuestra percepción de la realidad y por tanto en nuestras 
reacciones.

A nivel hormonal, el corazón produce la hormona ANF 
encargada del equilibrio en el cuerpo y uno de sus efectos 
es inhibir la producción de la hormona del estrés y producir 
y liberar oxitocina, la que se conoce como hormona del amor. 

A través del ritmo cardiaco y sus variaciones el corazón 
puede enviar mensajes al cerebro y al resto del cuerpo.

A nivel energético, el corazón genera un campo 
electromecánico de enorme potencia, cinco mil veces 
más potente que el del cerebro. Este campo se modifica 
según el estado emocional. Es más armónico en estados de 
satisfacción, pensamiento positivo, confianza y tranquilidad, 
y en cambio es más irregular o caótico en estados de alerta 
(temor, frustración, peligro).

El campo electromagnético llega hasta cuatro metros fuera 
de nuestro cuerpo. Eso explica que, a veces, sincronicemos 
nuestro corazón con el de otra persona cuando estamos 
dentro de su zona física de influencia: el bebé y la madre, 
dos personas que se quieran…

Está demostrado que cuando el ser humano utiliza el 
cerebro del corazón crea un estado de coherencia biológico, 
todo se armoniza y funciona correctamente, es una inteligencia 
superior que se activa a través de las emociones positivas. 

Podemos cultivarlo mediante la ayuda al prójimo, escuchar 
activamente, tener paciencia, fomentar la cooperación, la 
aceptación de las diferencias, el coraje...toda práctica de 
pensamientos y emociones positivas. En esencia, liberarse del 
espíritu de separación y de los tres mecanismos primarios: el 
miedo, el deseo y el ansia de dominio, mecanismos que están 
anclados profundamente en el ser humano porque nos han 
servido para sobrevivir millones de años.

 Debemos aprender a confiar en la intuición y reconocer 
que el verdadero origen de nuestras reacciones emocionales 
no está en lo que ocurre en el exterior, sino en nuestro interior. 

Como dijo Annie Marquier en su libro “El maestro del 
corazón” somos la fuente de todo lo que nos sucede y de todo 
lo que se nos presenta en nuestra vida, el azar no existe. Nada 
puede presentársenos en nuestro universo sin que hayamos 
dado nuestro permiso. No es lo que sucede lo que determina 
nuestra vida, sino más bien la forma como elegimos reaccionar 
interiormente frente a lo que sucede.

Cultiva el silencio, contacta con la naturaleza, medita, cuida 
tu entorno, trabaja en grupo, vive con sencillez. Y pregunta a 
tu corazón cuando no sepas qué hacer.
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OTOÑO PARA REFORZAR

M
ediante la alimentación, ¿cómo puedo mejorar mi 

sistema inmunológico?. Esta es una de las preguntas 

que más veces me han formulado este año. La 

verdad es que a la vez la respondo con otra pregunta, ¿qué 

estás dispuesto a abandonar de tus hábitos alimentarios 

para mejorar tu sistema inmunológico?.

Sólo echando una simple mirada a los carros del 

supermercado ya puedes saber cuánto estamos dispuestos 

a mejorar la alimentación para fortalecer el sistema 

inmunológico. Carros de la compra repletos de refrescos, 

productos procesados, bollería, carnes procesadas y 

productos con exceso de azúcares poco va a contribuir a 

nuestro bienestar. De la manera que cuidemos a nuestro 

intestino va a repercutir al cien por cien en nuestro sistema 

inmunológico.

En esta época del año nos adentramos en una etapa de 

cambio de temperatura que nos hace más vulnerables a 

padecer alguna patología típica invernal. Este año debe 

ser una "obligación" para todo ser viviente el cuidar de su 

sistema inmunológico ya que las circunstancias que estamos 

viviendo lo requiere a la fuerza en lo que nos referimos a 

cuidar de manera intrínseca nuestro organismo para que 

se comporte como un gran valeroso en el campo de batalla.

Sin más preámbulos, nuestra postura debe ser firme para 

cuidar nuestro organismo en todos los aspectos, desde 

cómo alimentamos a nuestro organismo hasta con qué 

pensamientos le damos a comer a nuestra mente. Nuestro 

comportamiento debe generar una simbiosis positiva 

entre todas las acciones y comportamientos que solemos 

realizar habitualmente para apostar por nuestro sistema 

inmunológico. 

El sistema inmunológico depende en un 75% de los 

factores que comprenden nuestro estilo de vida, por 

lo que debemos ser conscientes de los factores que lo 

debilitan como el mantener un estrés crónico, un descanso 

inadecuado, practicar conductas tóxicas como el alcohol 

y el tabaco, el contacto con tóxicos, mantener un déficit 

en vitamina D y tener en cuenta la salud de nuestra 

microbiota intestinal. Conjuntamente estos factores con la 

calidad de nuestra alimentación va a generar una sinergia 

optima o indeseable en nuestras defensas según nuestro 

comportamiento.

La alimentación va a ser la base para nutrir nuestro 

organismo y según como lo tratemos así se comportará. 

Tenemos que tener en cuenta lo que va a contribuir a una 

mala nutrición como por ejemplo, el consumo de grasas 

manipuladas o grasas saturadas como las empleadas 

para la fabricación de productos procesados como pizzas, 

comidas preparadas, bollerías..., productos con grandes 

concentraciones de azúcares sencillos y sal, refrescos 

con alta concentración de azúcar y aditivos artificiales, 

el consumo de procesados con aditivos y edulcorantes 

artificiales... Esta mala alimentación va a contribuir de 

forma nefasta en nuestro sistema inmunológico. Nuestra 

alimentación debe de estar compuestas de alimentos que 

nutran nuestra microbiota intestinal, por su relación tan 

estrecha con el sistema inmunológico, que nos aporten 

sustancias naturales de los alimentos que evitan la 

inflamación como los antioxidantes y alimentos que no 

nos generen malestar, ser conscientes de los alimentos 

que a nuestro organismo no le favorece, cada organismo 

se comporta de una manera y lo que es bueno para una 

persona para otra puede que no sea tan favorable.

En general nuestra alimentación debe estar compuesta 

de fibras, proteínas de calidad ya que los anticuerpos 

están formados de proteínas, grasas de calidad, proporción 

adecuada de ácidos grasos esenciales como el omega 3, 

consumo de carbohidratos complejos enteros (harinas de 

calidad integrales, cereales integrales, legumbres...), aporte 

de antioxidantes como vitamina C y vitamina A, minerales 

como selenio y zinc.

Todo lo comentado lo podemos aportar con una dieta 

mediterránea de calidad en la que la base de la alimentación 

sea aportado por vegetales, hortalizas y frutas, acompañados 

de carnes de calidad, mejor si es carne blanca y moderar 

el consumo de carne roja, en ambos cosas mejor si es 

de procedencia ecológica o crianza respetuosa. Aporte 

adecuado de huevos, pescado azul, frutos secos y semillas 

como las pipas de girasol y calabaza para fomentar el aporte 

de grasas saludables, de vitaminas y minerales. Por último, 

para amenizar este composición añadiremos aceite de oliva 

virgen extra. Otras sustancias que pueden ser favorables y 

que le pueden dar un toque especial a nuestras comidas 

son las especies y las hierbas que han acompañado 

nuestros platos desde antaño como el laurel, tomillo, romero, 

cúrcuma, pimenta negra... 

En cuestión no es lo que no debemos comer sino que 

hábitos alimentamos debemos fomentar.
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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: 2- 5- 6- 8- 14- 18- 24- 30 

Dies:  1- 7- 11- 17- 23- 26- 27- 29 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina SETEMBRE

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: 3- 9- 12- 13- 15- 21- 25

Dies: 4- 10- 16- 19- 20- 22- 28

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

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



MIMI&CAMILO
(passeig centre)

Dissabte 5

DJ DRUM & NAC

Dissabte 12

Dissabte 19
SUITE RUMBA (centre)

Divendres 4
KAIROS

Divendres 11
SAUWY (torreta)
XAVER MARS 
(passeig dalt)
JOSUE RIBERA
(passeig baix)

Divendres 18

JULIOL - AGOST - SETEMBRE

COMERÇ

COCENTAINA

2020
I SERVEISACTIVA’T AMB EL COMERÇ 

I SERVEIS LOCALS
ACTIVA’T COCENTAINA!

Divendres 25
Dissabte 26

MUSICARTES
INFANTIL

(c/Àusias March)

ATENEU MUSICAL
(passeig centre)

ESTEBAN FERRE
(passeig dalt)
ANSELMO MARTÍ
(passeig baix)

DIMAS BOTELLA
(passeig dalt)
GARETH JENKINS
(passeig baix)




