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N
ingú ens haguera dit que quan començàvem a preparar aquesta revista anàvem a patir el revés que hem patit.

La revista d’abril se’ns presentava amb l’especial de la Mare de Déu, enguany de manera diferent per celebrar-se 

el V Centenari del Miracle i a més, havia de recollir la festa dels Nanos i les diferents activitats culturals, lúdiques, 

religioses i esportives que hi havien previstes per al mes de març.

Però de sobte, un bitxet, un virus amb corona ens ha fet parar. De sobte, març s’ha detingut al calendari i fins i tot les 

falles, s’han hagut d’amagar i no del foc i la flama, sinó dels contagis vertiginosos d’aquesta pandèmia mundial.

En aquest escrit, no critiquem ni opinem sobre les decisions preses, tard o prompte, això cadascú que ho valore i per 

descomptat, respectem l’opinió de tots.

Sabem que no són moments fàcils: a Cocentaina no tenim infectats, però a Alcoi, el coronavirus ha fet malbé en una 

residència de la tercera edat. Ens obliguen a quedar-nos a casa, cal que ho complim i mentrestant, els xiquets no acaben 

de comprendre aquest aïllament. La part “positiva”, l’oratge que està acompanyant-nos a no eixir de casa.

Simplement volem enviar un missatge d’agraïment per a totes aquelles persones que de manera desinteressada han 

estat i estan al peu de canó: al personal sanitari en primer lloc; a les forces de seguretat que vetlen perquè es complisquen 

les normes (estat d’alarma en l’àmbit nacional no per eixir a passejar, sinó per previndre); al personal que treballa de cara 

al públic per abastir-nos de menjar; als transportistes que no permeten que falte res als supermercats; al xicotet comerç 

i establiments que fent cas a les recomanacions, han tancat els seus negocis (en tot el que això suposa); a la gent que 

totalment consciencià, fa cas de les mesures adoptades a nivell estatal; a la gent que des de casa treballa per posar el seu 

granet de sorra (fabricant mascaretes, donant guants a l’àrea sanitària..), a tota aquella gent que a les 20 h ix al balcó per 

aplaudir; als companys de ràdio i televisió que treballen per acompanyar-nos en aquest confinament, als artistes que ens 

envien cançons, vídeos de les seues creacions i que fins i tot fan concerts a casa….que no tot siga roin, perquè aquesta 

parada obligatòria ens ha ajudat a valorar el que tenim: la llibertat de poder eixir, el fet de saludar als nostres veïns, la 

necessitat de comprar en el xicotet comerç, la satisfacció d’asseure’t a una terrassa d’un bar amb els amics; la senzillesa 

d’un bes, una abraçada...

Tot ha canviat, o almenys això pareix en aquest confinament que es preveu llarg.

Aquesta casa, Ràdio Cocentaina i la revista Cocentaina. El Comtat no ha parat la seua activitat. Si bé hem modificat la 

programació, seguim estant ahí, les 24 hores del dia. Trobem a faltar als nostres col·laboradors: Temps i cançons (Paco 

Insa); Sense Fronteres (Gabri Pascual); Santuari (Mario i More); Prop de Déu (Marian, Milagro i Gloria); L’embruix de la 

Mariola (Ferran Albors); Sentiment Roget (CD Contestano).... però per prevenció, aquestes setmanes no estaran amb 

nosaltres, ja que no se’ns permet obrir les portes a cap col·laborador. Estem segurs que en passar açò, vindran amb les 

piles carregades i serà com si despertarem d’un mal son. Gràcies a Fernando i Mila, de “Muntanyes de música” que des 

de casa, seguiran oferint-nos el seu programa.

També aquesta revista ha patit canvis, aquest mes la trobarem sols de manera digital. Gràcies a la Impremta Agulló per 

estar ahí i fer possible aquesta publicació digital.

A la revista de maig, esperem poder dir que hem superat aquesta pandèmia, que Cocentaina torna a la seua normalitat, 

amb una agenda farcida d’actes (són moltes les activitats ajornades) que farà que no entrem a casa.

Mentrestant, a ràdio Cocentaina, els vostres amics: Geles, Paco, Milagro, Alicia i Mari Nieves seguirem oferint-los 

l’actualitat de Cocentaina i comarca, seguirem amb la nostra missió: la d’acompanyar-los dia i nit perquè junts podem 

combatre aquesta pandèmia.

Acomiadem aquesta editorial amb els hashtags que s’han convertit en l’himne de lluita contra el coronavirus: Queda’t 

a casa. Tot anirà bé.

Editorial. Abril 2020
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El coronaviurs, pandemia a nivell mundial, ens obliga a parar
Redacció

V
a ser en desembre de 2019, i a la província xinesa de 

Wuhan, quan per primera vegada sonaria la paraula 

coronavirus o Covid-19. Es tractava d’una “grip” que 

estava arrassant entre la població xinesa, deixant un gran 

nombre de contagis i víctimes mortals. 

El virus, de propagació fàcil va creuar fronteres i ja en 

febrer, el nord d’Itàlia es convertia en un focus important 

d’aquesta greu malaltia.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) definia l’11 de 

març al coronavirus com una pandèmia a nivell mundial.

El virus, que es contagia pel contacte o l’alè (no per l’aire), 

va anar propagant-se i va arribar al nostre país: el divendres 

13 de març, es prenia la resolució de tancar els centres 

educatius, els parcs i edificis municipals per previndre 

contagis i ja el diumenge 15 de març, Pedro Sánchez, 

declarava l’estat d’alarma a tot l’àmbit nacional. En principi 

fins el 26 de març, però degut a l’increment d’infectats i 

morts, l’estat d’alarma es prolongarà fins l’11 d’abril.

Mentre tant, la xifra de contagis va en augment i les 

mesures de prevenció ens arriben per tots els llocs i per 

tots els mitjans. Preocupa el nombre de morts (sobretot en 

gent major i amb patologies anteriors) i la falta de mesures 

per al personal sanitari.

A Cocentaina, a l’igual que a la resta de l’estat, les 

mesures s’han aplicat en tots els àmbits: centres educatius 

tancats; Tapis i Respir, tancat; edificis municipals, tancats; 

poliesportiu, tancat i suspesa tota activitat (les lligues 

esportives també han quedat ajornades); les Esglésies 

romanen tancades ( a la parròquia de Santa Maria, tots els 

dies a les 10 del mati d. Eduardo Rengel celebra l’Eucaristia 

que pot seguida pel canal youtube de la parròquia i a les 

20:10 h realitza la reserva del Santíssim); queden suspesos 

tots els actes de carrer de la Setmana Santa contestana; el 

comerç local i els establiment, per decret, han tancat les 

seues portes, tan sols tenen obert i amb horari restringit els 

comerços d’alimentació, farmàcies i estancs; s’ha de guardar 

una distància mínima entre dos persones; no eixir de casa i 

utilitzar guants i mascareta. Les grans empreses han optat 

per donar vacances o realitzar diferents Erte’s. També s’ha 

potenciat el teletreball (treball a casa) i és que gràcies a les 

noves tecnologies, podem fer feina des de casa i també 

comunicar-nos via Skype, google duo.....

Un estat d’alarma que ens ha mobilitzat a tots, fent-nos 

canviar d’hàbits, rutines, però que sens dubte ens ha fet 

valorar el més preat que tenim: la vida i la llibertat.
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Pla de neteja especial a Cocentaina per a fer front al 
COVID-19
NP Ajuntament de Cocentaina

D
urant estos dies s'ha procedit a la neteja amb aigua 

clorada a pressió de tots els contenidors de la població, 

així com la ubicació d’estos.

També s'està procedint a la neteja de zones més sensibles 

de contaminació, com la contornada del Centre de Salut, 

zones de comerç autoritzades per a la seua obertura, el 

mercat municipal i les farmàcies, així com els llocs on més 

aglomeració de persones puga produir-se.

En estes zones es procedeix també a la neteja del mobiliari 

urbà veí. A més a més, aquestes neteges es continuaran 

realitzant amb assiduïtat.

El servici d'Ecoparc està disponible, en el seu horari 

habitual, només per a atendre a les xicotetes empreses 

que solen fer ús d’ell. Cal recordar als ciutadans que l'estat 

d'alerta en què ens trobem no permet desplaçaments 

que no siguen  de necessitat, per tant, si es desplacen a 

l'Ecoparc, no seran atesos si no és una urgència. El personal 

de l'Ecoparc, en cap concepte, ajudarà a descarregar res 

de cap vehicle.

El servici de recollida d'efectes i voluminosos es continua 

realitzant en els mateixos dies: dimecres i dissabtes. Es pot 

concertar cita cridant al telèfon 965335204 i els efectes han 

de ser depositats el dia i l’hora que s’indique, en la vorera 

del domicili, intentant no entorpir el trànsit de persones.

“Des de la Regidoria de Neteja viària i Recollida de Residus 

urbans (RSU) preguem als ciutadans que complisquen 

amb els horaris d'abocament de residus en els contenidors 

i que siguen depositats en l'interior. Som conscients que 

això pot suposar un esforç per a algunes persones, és per 

això que sol·licitem a la població que, en la mesura que 

siga possible, siguem solidaris amb els més vulnerables”, 

apunta Paqui Ruiz.

Així mateix la regidora de l`àrea afegix, “demanem que 

es seguisquen les recomanacions d'higiene i cures que ens 

han demanat a tota la població. Recorden que les màscares 

protectores i guants de làtex o nitril no són reciclables i han 

de depositar-se en el contenidor de la resta (verd) en una 

bossa tancada. A més a més, també demanem que es 

continuen reciclant envasos, cartó i vidre”.

Finalment, sol·licitar a tota la ciutadania de Cocentaina la 

seua col·laboració en estos dies i que, en la mesura que siga 

possible, faciliten la tasca del personal de neteja.

Al servici de neteja viària i recollida de residus, agrair-

los el gran esforç que suposa la tasca que realitzen durant 

tot l'any i especialment davant d'esta situació.
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Queden suspeses les activitats del cap de setmana en 
Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l 12 de març i davant del que anàvem a tindre, 

l’Ajuntament de Cocentaina compartia amb els mitjans 

de comunicació aquesta nota.

El govern de Cocentaina en consens amb les entitats 

organitzadores han decidit ajornar totes les activitats 

previstes per a aquest cap de setmana per l’alerta sanitària 

del coronavirus. «Aquestes mesures s’han pres des de 

la responsabilitat i seguint les recomanacions del Govern 

d’Espanya i Generalitat», apunta l’alcaldessa del municipi.

Aquest matí l’edil es reunia amb els tinents d’alcaldessa, 

el cap de la policia local i el responsable de seguretat de 

l’ajuntament per estudiar el pla de contingència municipal 

i les mesures preventives a l’àmbit laboral del personal dels 

serveis essencials i resta de treballadors i treballadores de 

l’ajuntament. A més a més, Mireia Estepa es comunicava 

personalment amb totes les entitats implicades en les 

activitats d’aquests dies per transmetre’ls les indicacions del 

govern estatal, consensuant la forma d’actuar en cada cas.

Les activitats que estaven previstes per a aquest cap de 

setmana que es faran quan els organismes oficials estimen 

possible són les següents:

- I Cursa de la Dona.

- Concert de Dani Miquel.

- Dansà dels Nanos.

- Concert de l’Ateneu.

- Concert de Setmana Santa.

- Activitat esportiva al poliesportiu que romandrà tancat 

tot el cap de setmana.

El pregó de Setmana Santa i la presentació del seu cartell 

es farà amb un públic reduït de menys de 50 persones i 

es retransmetrà, així ho han acordat els rectors de les dos 

parròquies, el president de la Junta de Confraries i les 

regidores presents que s’han reunit aquest matí.

Lamentablement, el mercat de dimecres 18 de març 

queda anul·lat i els Nanos queden ajornats per a una data en 

què el risc de contagi siga menor i així ho aconselle el  Govern 

d’Espanya. Mireia Estepa explica que «ens sentim tristos de 

no poder celebrar la tradició en la data establida, des del 

govern municipal estem posant en marxa totes les mesures 

de prevenció que ens indiquen els organismes superiors 

i que considerem oportunes per evitar concentracions 

de gent. Treballem i estem en comunicació continuada 

amb tots els organismes per informar a la població amb 

rigorositat, responsabilitat i donant tranquil·litat. Esperem 

poder celebrar els Nanos en altra data i gaudir de l’esforç 

del veïnat del Raval».

Cocentaina seguix sense tindre cap persona contagiada 

i s’està aplicant el pla de contingència que indiquen els 

experts sanitaris oficials. Divendres l’alcaldessa es reunirà 

amb el seu equip de Benestar Social per valorar les mesures 

a aplicar en el departament i, molt especialment, en els 

serveis de Respir i TAPIS on els usuaris són població de risc.
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Els actes de la Setmana Santa contestana queden també 
suspesos i també, els actes previs a la festa de la Mare de Déu
Redacció

S
ens dubte aquesta situació tan atípica que estem vivint 

i que ens convida a un confinament obligat, ha fet que 

els actes previs de la Setmana Santa contestana i de 

la Mare de Déu del Miracle s’hagen suspés.

El dissabte 14 de març, l’Església del Salvador havia 

d’acollir el pregó i la presentació del cartell de la Setmana 

Santa Contestana. Pablo León havia de preparar-nos amb 

la paraula, mentre que la jove Núria Botella havia estat 

l’encarregada de fer la imatge que anunciaria la Setmana 

Santa Contestana. En principi, els actes anaven a realitzar-

se amb un nombre reduït de persones i ser retransmés 

via internet, però a la fi, la Junta Central de Confraries va 

decidir ajornar-ho fins a nova ordre. Ja el dimarts 24 de 

març, els mitjans de comunicació rebíem un comunicat on 

se suspenien tots els actes al voltant de la Setmana Santa 

Contestana. Compartim aquest Comunicat.

Junta Central de Cofradías 
Semana Santa Contestana 

Debido al estado actual de alarma decretado por el 

gobierno de España, que durará hasta el día 11 de abril, 

en relación con la crisis sanitaria provocada por el virus 

COVID-19, la Junta Central de Cofradías comunica que 

quedan suspendidos los siguientes actos, de carácter 

exterior e interparroquial, que se iban a celebrar durante la 

próxima Semana Santa en nuestro pueblo: 

Sábado día 4 de abril: 

- La Passió pels carrers 

Domingo de Ramos día 5 de abril: 

- Bendición de ramos, procesión hasta el Pla y celebración 

de la Eucaristía interparroquial 

- Vía Crucis en el Convento de los Franciscanos 

- Procesión de la Dolorosa 

Miércoles Santo día 8 de abril: 

- Procesión del Nazareno 

Jueves Santo día 9 de abril: 

- Procesión del silencio 

Viernes Santo día 10 de abril: 

- Vía Crucis interparroquial 

- Procesión general del Santo Entierro 

Sábado Santo día 11 de abril: 

- Encuentro glorioso y posterior chocolatada 

Es nuestra vocación como cristianos contribuir al bien 

común y, abrazados a la cruz del Señor, debemos evitar 

actividades que nos pongan en peligro y propaguen más 

la pandemia, por este motivo se ha decidido tomar esta 

decisión. 

Ahora, más que nunca, permanezcamos unidos como 

comunidad cristiana y elevemos nuestras oraciones para 

la pronta recuperación de los afectados por el virus y la 

erradicación del mismo. 

#QuédateEnCasa 

Cocentaina, marzo de 2020

De la mateixa manera, la Pia Unió Mare de Déu del Miracle 

també enviava un comunicat, anul·lant la presentació de la 

revista-programa, el cartell anunciador i l’acte del pregó. A 

continuació, vos deixem el següent comunicat: 

Pía Unión Virgen del Milagro

Davant la situació de crisi sanitària que estem patint a 

tot el país, la Pia Unió Mare de Déu del Miracle ha decidit 

posposar els actes previs a les Festes de la Mare de Déu 

programats per als propers caps de setmana.

Bar Raspa

Passeig del Comtat, 51 - COCENTAINA
Tel.: 96 559 01 55

Amplios Salones para Comuniones, 
Bodas, Bautizos, Comidas de empresa
Reuniones familiares...

Avenida
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Així, tant la Presentació del cartell i revista de les Festes 

del 2020 previst per al dissabte 21 de març, com el pregó a 

càrrec del periodista i director de cine Juan Manuel Cotelo, 

que s’havia de fer el dissabte 28 de març, queden posposats 

fins a nou avís.

Pel que fa a la celebració de les Festes Patronals, de 

moment no s’ha pres cap decisió a espera de com es 

desenvolupe la situació. El funcionament dels nostres actes 

ens permet poder decidir durant els dies previs, atenent 

sempre les instruccions que ens arriben des dels diferents 

estaments oficials i pensant en el bé comú dels nostres 

veïns i veïnes.

Mentrestant, sols en queda demanar a la Mare de Déu 

del Miracle que ens ajude a viure aquesta situació amb 

esperança, encomanant-li a Ella totes les nostres intencions i 

de manera especial a tots els malalts, professionals sanitaris, 

se serveis i a tots aquells que estan ajudant davant aquesta 

difícil situació sanitària. Gràcies per la vostra comprensió.

Pía Unión Virgen del Milagro

Les noves tecnologies, en aquestos dies, fan possible 

que les parròquies estiguen prop dels seus feligresos. Així 

doncs, a la parròquia de Santa Maria tots els dies a les 10 

del mati i pel canal youtube podem seguir l’Eucaristia.  A 

continuació es queda exposat el Santíssim junt a la relíquia 

de Sant Hipòlit. A les 20:10 h de la nit, es fa la reserva. Per 

poder seguir-ho cal buscar  “parròquia Asunción santa Maria 

Cocentaina, en directo” a través del canal youtube.

També a les 12 del migdia es resa l’Angelus i toca en 

solitari la campana de Sant Hipòlit, fent un crida així també 

al Patró contestà que ja en 1600, va alliberar al poble d’una 

pesta, per a que ens “defese valerós contra tota enfermetat”.

Tanmateix, podem accedir al monestir de la Mare de Déu 

i fer la visita, ja que el cambril estarà obert per a les visites 

virtuals. També a través del youtube, buscant “Pia Union, 

directo des de el Monsaterio de la virgen del Milagro”.
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Acciones CORONAVIRUS COVID-19
Grup municipal popular

E
l Grupo Popular quiere manifestar su entera disposición 

a colaborar con todas las herramientas para flexibilizar 

al máximo la gestión de todo lo relativo al Estado de 

Alarma que vivimos en la actualidad. 

En primer lugar consideramos importante bajar la carga 

fiscal a tributos, tasas o precios públicos afectos a servicios que 

no se han ofrecido durante el periodo de cuarentena siempre 

y cuando no pongan en jaque la sostenibilidad del resto.

Respecto a las medidas con alcance presupuestário 

anunciamos que MANTENEMOS LAS PROPUESTAS 

PARA LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES por entender 

que en su mayoría no suponen un gasto público relevante 

pero dada la situación de excepcionalidad sí entendemos 

que hay un cambio de prioridades que estamos a la 

espera de poder concretar una vez conocido el impacto 

económico del confinamiento y las líneas de ayuda públicas. 

Esperaremos a conocer su alcance y así evitar propuestas 

que supongan una duplicidad más tarde. Cabe añadir que 

consideramos MUY IMPORTANTE que el Ejecutivo dote de 

la mayor flexiblidad posible a las Administraciones Locales 

para gestionar el superávid presupuestário. Al respecto 

planteamos la adhesión a los siguientes puntos:

1.En la justa medida del esfuerzo económico que los 

Ayuntamientos y demás Entidades Locales van a hacer 

ante la situación generada por la evolución del coronavirus 

(SARS-coVlD-19), se solicita que, en el marco de la Ley de 

Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno de España flexibilice 

la regla de gasto, tanto para Entidades locales adeudas como 

para aquellas que tengan superávit, todo ello independiente 

de que para las liquidaciones negativas producidas en la 

liquidación definitiva de la PIE 2017 se proceda a devolver 

las liquidaciones soportadas.

2. Permitir a los Ayuntamientos utilizar el superávit para 

poder asumir las consecuencias económicas que se ven 

obligados a soportar en la situación actual de Estado de 

Alarma declarada por el Gobierno.

3. Para los Municipios endeudados, se solicita al Gobierno 

de España que arbitre medidas extraordinarias o mecanismos 

adicionales de apoyo a la liquidez para que puedan atender 

las consecuencias económicas sobrevenidas, mediante la 

concertación de préstamos sin interés financiados por el 

lnstituto de Crédito Oficial (lCO).

4. Acelerar las modificaciones legislativas tributarias para 

mejorar los beneficios fiscales y las normas de gestión de 

los tributos.

5. Promover la modificación de la Ley 912017 de contratos 

del sector Público 912017, de 8 de noviembre para elaborar 

una nueva regulación de los contratos de larga duración 

(contratos de concesión de servicios con posibilidad de 

exclusión del IVA y del beneficio industrial).

6. lgualmente estudiar la posibilidad de sustitución 

temporal de las formas de gestión de un servicio público en 

vigor siendo aplicable idéntica regulación propuesta.

7. Establecer mediante la Subdelegación de Gobierno, 

una coordinación o grupo de trabajo con los alcaldes de 

cada provincia para la aplicación de las medidas legislativas 

tales como el servicio de policía local, así como otros que 

se establezcan para la unificación de medidas y criterios.

8. Extensión de la suspensión de los plazos de la 

jurisdicción administrativa al ámbito de la ejecución de 

contratos públicos, en especial, plazos de ejecución y 

plazos de finalización de contratos, permitiendo la prórroga 

de contratos de forma excepcional para la prestación de 

servicios de la entidad local.

9. Unificación de criterio sobre suspensión de las obras 

publicas en ejecución u otras prestaciones de carácter no 

esencial para la entidad local.

10. Habilitación de mecanismos extraordinarios para 

que los órganos de contratación puedan contratar y 

abonar la adquisición de bienes, servicios o suministros de 

necesidades de emergencia de las entidades locales sin 

los tramites presupuestarios y contractuales existentes, con 

la posterior convalidación de actos. (Evidentemente, para 

presetar cualquier servicio esencial este Grupo Municipal 

apoyará cualquier contratación)

11.- Habilitación de mecanismos de modificación 

contractual para aquellos servicios que se suspendan total 

o parcialmente, para el abono como contraprestación al 

contratista del coste efectivo del servicio, exceptuando 

beneficio industrial e IVA.

12. Por último, solicitar al Gobierno de España que apruebe 

medidas económicas o líneas de crédito extraordinarias 

para hacer frente o paliar los efectos económicos que las 

empresas y demás agentes económicos están padeciendo 

como consecuencia de la situación generada por la 

evolución del referido coronavirus.

Debido a la rápida evolución de los acontecimientos, 

algunas de estas medidas son total o parcialmente ya 

puestas en vigor. No obstante cabe debatir su envergadura 

cuando conozcamos –como corporación Local- el alcance 

de nuestras competencias.



ACTUALITAT 9Revista El Comtat abril 2020

L’IES Pare Arques fabrica pantalles protectores per als 
sanitaris
IES Pare Arques

L
a resposta solidària de la societat contra el COVID-19 

està sent generalitzada.

Els sanitaris i sanitàries i les forces de seguretat 

són els nostres herois i heroïnes, i per això la gent de tots 

els pobles s’han entregat amb ells. Des dels homenatges 

cada dia a les 20:00 h des dels balcons que fem cadascú 

de nosaltres a diferents grups de professionals, fins a 

múltiples tasques i iniciatives solidàries i encoratjadores. 

Es ret homenatge tant als que estan desenvolupant el seu 

paper i la seua feina primordial, com a tots i totes aquelles 

persones que restem a casa per no contagiar i no contagiar-

nos; i que ens hem unit per col·laborar i recolzar els herois 

i heroïnes d’esta societat, que lluiten en primera línia, en la 

lluita contra el COVID-19.

Una d’estes iniciatives va sorgir de la mà d’un grup 

d’enginyers i investigadors que uniren esforços per tal 

de dissenyar i fabricar en un temps rècord, respiradors, 

mascaretes i pantalles protectores per dotar els sanitaris/

sanitàries i a les forces de seguretat dels EPIs (Equips 

de Protecció Personal) que en estos moments tant les 

necessiten, ja que escassegen, i són primordials per seguir  

protegint-se i així a més, seguir protegint-nos de possibles 

contagis entre ells i entre la societat civil, malalts, treballadors 

obligatoris, etc...

Davant esta situació, els professors Vicent Senabre, Héctor 

Mas i Àlex Bertomeu, de l’IES Pare Arques de Cocentaina 

s’han unit a esta última iniciativa i s’han mobilitzat per 

fabricar pantalles protectores facials amb impressió 3D.  

Amb una capacitat de producció de 4 mascaretes diàries. 

Les pantalles protectores seran donades a l’hospital 

comarcal Francesc de Borja de Gandia. Els sanitaris d’aquest 

hospital, han agraït la iniciativa ja que en estos moments no 

disposen d’EPIs suficients i n’és una necessitat bàsica que 

facilitarà la seua feina i salvarà moltes vides, possiblement.

Units ho aconseguirem!

C
om han llegit a l’article anterior, l’IES Pare Arques ha 

decidit sumar-se a la lluita contra aquesta pandèmia 

i des de les seues possibilitats, fer mascaretes per a 

l’hospital de Gandia.

És en aquestos moments més difícils, quan ens 

adone’m que no tot està perdut, que hi ha gent que lluita a 

contracorrent, i tal volta més de la que ens pensem.

Si bé, a les 20 h eixim a aplaudir als sanitaris que dia rere 

dia veuen la malaltia de casa i estan treballant sense descans 

i quasi, sense mitjos, també havíem d’aplaudir a totes eixes 

persones que de manera desinteressada estan treballant, a 

les seues cases o als seus tallers per poder abastir mesures 

de seguretat als mateixos sanitaris.

Així doncs, podem parlar de l’atelier Saúl Santonja o de 

Raquel Seguí que han decidit fer mascaretes per poder 

donar-les als centres o persones que així ho desitgen. Ells 

no han estat soles, les seues famílies s’han unit a aquesta 

empremta, així com altra gent que tenia màquines de cosir 

i sota les ordres de Saúl, han estat fabricant mascaretes. 

La mà d’obra és important però també comerços com 

Merceria Borras o gent anònima, ha donat la tela, les gomes 

perquè puguen fabricar-se aquestes mascaretes per als 

professionals que dia adia estan en contacte amb persones 

majors. Tanmateix, la perruqueria unisex E&D de Cocentaina 

ha donat material a l’hospital Verge dels Lliris i L'empresa 

Licores Sinc ha posat a la disposició del Govern Estatal les 

seues instal·lacions per a fabricar gel hidroalcohòlic. La 

situació d'emergència a causa de la crisi del coronavirus ha 

La solidaritat. L’altra cara del coronavirus
Redacció

motivat la decisió de col·laborar activament per a contindre 

la propagació del virus.

I així, hi ha molta gent que de manera anònima, s’ha posat 

a disposició de la societat per fer front a aquesta pandèmia. 

Vaja per a ells també el nostre aplaudiment.

I un últim apunt per a tancar aquesta actualitat del 

covid-19.

La pandèmia ens ha fet parar i valorar el que tenim. També 

la música ha estat el fil que anima des de les cases i els 

balcons a tota la gent. Cocentaina, com la resta del país, 

té una cita a les 20 h, ix als balcons a aplaudir, a fer sonar 

els seus instruments (escoltem dolçaines, pianos i fins i 

tot el 19 de març, va sonar el Paquito El Chocolatero); és 

una manera de veure’ns, escoltar-nos encara que siga des 

de la distància i ens ha ajudat a conéixer-ns, a compartir 

i sobretot a valorar totes eixes xicotetes coses que tenim, 

perquè aquest virus, el pararem units.

#Queda’tacasa
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Segueixen les bones accions i la solidariat front el Covid 19
Redacció

E
l 30 de març, ha estat l’últim dia per tancar aquesta 

revista de Cocentaina. El Comtat. Revista que també 

s’ha hagut d’adaptar a causa de la crisi del coronavirus, 

oferint-la tan sols en format digital.

Per tancar aquest episodi del Covid’19, seguim amb 

les bones notícies, no ja referent a les xifres, que ben 

cert segueixen sent escandaloses(7.340 morts i 85.195 

contagiats, amb l’esperança també dels recuperats 16.780 

pacients donats d’alta) sinó amb les mostres de solidaritat 

que segueixen mostrant la cara més humana de la gent.

L’empresa contestana Llevantina Carpa S.L també ha 

volgut aportar el seu granet d'arena davant la situació que 

estem vivint per la crisi del Coronavirus i s'ha oferit a muntar 

carpes en el cas que el necessitaren els Hospitals de les 

províncies d'Alacant o València.

Des de l'empresa destaquen que disposen del material 

necessari per a poder muntar carpes que puguen albergar 

Hospitals de Campanya o magatzems temporals per al 

material que s'està emprant ara mateix en els centres 

sanitaris. Paula Reig, gerent de Llevantina Carpa, explicava 

que han traslladat la proposta als Ajuntaments de la zona 

perquè la tinguen en compte en el cas que la Conselleria 

de Sanitat requerira aquest servei.

També Limpiezas grupo Espiral, empresa de Cocentaina, 

ha decidit utilitzar els seus coneixements en desinfecció 

per netejar de manera ràpida els vehicles d'aquells que 

estan en primera línia. Utilitzen un canó d'ozó que "a 

més d'higienitzar, actua de forma molt eficaç contra 

bacteris, fongs i virus, inclòs la Covid-19". A més, per l'alta 

concentració, és "entre 600 i 3.000 vegades més ràpid que 

el clor", així que en tan sols 20 minuts es pot fer ús de nou 

del vehicle "sense que els usuaris hagen de patir hores 

d'espera durant i després del tractament".

Així, dimecres 1 d'abril, instal·laran un lloc de tractament 

a l'avinguda del País Valencià 132 de Cocentaina, de 9 a 

14 hores, per a desinfectar tots els vehicles que vagen, 

S'atendrà als vehicles de la Policia Local, Guàrdia Civil, 

Protecció Civil, Policia Nacional, Ambulàncies, Bombers, 

vehicles sanitaris i taxis locals. Compten amb la col·laboració 

de Levantina Carpa que els instal·larà gratuïtament la carpa.

Per tancar aquest article, també les forces de seguretat 

de Cocentaina van omplir els carrers fent sonar les seues 

sirenes (policia, guàrdia civil i bombers) a tall d’homenatge 

a tots els xiquets que estan fent cas a les recomanacions.

Precisament, aquest dilluns dia 30, entra en vigor l'última 

mesura adoptada pel govern nacional on es restringeix l’estat 

d’alarma i fins al 9 d'abril aquells treballadors no essencials 

no podran acudir als seus llocs de treball i hauran de 

confinar-se com la resta de la població.

Els mitjans de comunicació locals seguirem al peu del 

canó i des del Facebook de Ràdio Cocentaina compartim les 

fotografies i les imatges i vídeos que ens envien els nostres 

oients (radiococentaina@cocentaina.org). Gràcies a tots per 

sintonitzar-nos!! Seguirem informant-los, entretenint-los i 

acompanyant-los. Junts ho aconseguirem. 
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Incorporació de 6 agents de policia a Cocentaina

E
l passat divendres 28 de febrer van prendre possessió 

del càrrec les i els nous agents que s'incorporen a la 

plantilla de Policia Local de Cocentaina, dues dones i 

tres homes, cinc nous efectius que es sumen als agents que 

ja hi havia. A més a més, en els pròxims dies s’incorporarà 

altre agent a aquest cos de seguretat. L’acte va estar presidit 

per l’alcaldessa, Mireia Estepa, acompanyada pel regidor de 

Seguretat Ciutadana, Toni Hernández, i el cap de la Policia, 

Toni Gozálbes.

D’aquesta forma, l’ajuntament de Cocentaina recupera el 

número d’agents que tenia en la seua plantilla abans que la 

llei permetera avançar l’edat de la jubilació als policies locals.

Mireia Estepa i Toni Hernández els donaven la benvinguda 

a l’ajuntament després que aquests prometeren el càrrec. 

Recordem que tres policies provenen del torn de mobilitat, 

és a dir, ja exercien en altres ajuntaments com a agents, i 

altres tres han accedit pel torn lliure.

L’alcaldessa els encoratjava a «protegir els drets i les 

llibertats de la ciutadania contestana» i aprofitava aquestes 

línies per agrair als policies de la plantilla «aquest temps que 

NP Ajuntament de Cocentaina

han estat treballant amb menys efectius i doblant torns per 

a no deixar el poble desproveït de seguretat».

Conferencia sobre la xylella fastidiosa: Una visión desde 
la agroecologica
Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina

E
l día 03-03.2020 en el Centro Social Real Blanc de 

Cocentaina organizada por la Cooperativa Agrícola 

Católica de Cocentaina y con la colaboración del 

Ayuntamiento contestano, tuvo lugar la conferencia 

impartida por Doña Maria Jose Paya Valdés, Ingeniera 

agrónoma, especialista en agricultura ecológica y miembro 

de la SEAE (Sociedad Española de Agricultura Ecológica) 

sobre la Xylella fastidiosa: una visión desde la agroecología.

La Cooperativa con la colaboración del Ayuntamiento han 

querido abordar de la mano del ponente especialista en estas 

materias, por una parte, el problema que representa esta 

enfermedad en todos los aspectos para la agricultura en 

la zona y por otra exponer una una serie de estrategias y 

buenas prácticas agrícolas para aumentar la biodiversidad y 

mejorar el estado de los suelos, estimulando la defensa 

natural de los arboles con el objetivo de dificultar la 

enfermedad combatiéndola desde el punto de vista 

agroecológico. 

Debemos destacar su convencimiento de que un árbol 

sano, un árbol alimentado con nutrientes naturales, es 

mucho más resistente a las enfermedades y más productivo, 

el combatir con fertilizantes químicos enfermedades y 

carencias debilita las estructuras de vida de las plantas, 

dio como ejemplo la sección de la Cooperativa que agrupa 

a  socios y no socios que cultivan sus parcelas de olivos de 

manera   agroecológica, con un control de tratamientos en 

dicho cultivo desde la Cooperativa que da como resultado 

un aceite de mayor calidad, siendo progresiva integración 

año a año de cada vez mayor número de  parcelas. 

De una manera amena y didáctica explico al auditorio 

compuesto por agricultores deseosos de conocer más 

sobre este problema y esta forma de combatirlo,  además 

de afectados por el mismo en la zona, se explicó  en 

qué consistía esta plaga, como están actuando en otras 

comunidades autónomas españolas y en otros países, 

principalmente en Italia origen del foco en Europa, con la 

presentación de extensa información fotográfica, enlaces 

etc., y las diferentes estrategias aplicadas desde los 

organismos oficiales y sus resultados.

Actualmente la plaga en la zona afecta a los almendros 

principalmente, pero no se descarta al igual que en otras 

comunidades autónomas que los olivos se vean afectados.

Finalmente, al finalizar la misma se entablo un animado 

debate sobre las actuaciones que se están llevando a cabo 

y sus resultados, así como el futuro que nos espera, se hizo 

hincapié de que la solución no es fácil evidentemente pero 

que un camino adecuado puede ser la ecología.
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Nuevo premio para el aceite elaborado por la Cooperativa 
Agrícola Católica de Cocentaina, Categoria de Plata en 
el Concurso Ibérico A.O.V.E.
Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina

L
a Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina, ha 

conseguido la categoría de Plata en el VII CONCURSO 

IBERICO DE A.O.V.E., PREMOS 2020 celebrado en 

Córdoba, en la categoría de FRUTADO VERDE SIN D.O.P. 

por su aceite ARBEQUINA.

Las características principales son respecto al AROMA, 

Frutado de aceituna intensa media-alta, y aromas a manzana 

fresca, almendras y alloza, respecto al SABOR, dulce y fluido 

en boca, MARIDANDO bien en, carnes blancas, pescado 

azules, arroces a banda y a la cubana, legumbres, verduras, 

mahonesas, lasañas, queso azul y gouda.

Este galardón supone un reconocimiento más a la labor 

y el trabajo conjunto de todos los socios de la cooperativa 

en el esmerado cultivo de sus olivos, al mismo tiempo que 

la esmerada elaboración realizada por los responsables de 

la almazara al tratar su fruto.

La Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina mantiene 
la paridad en su junta rectora, seis hombres y seis mujeres 
rigen sus destinos desde la última asamblea del 27-12-19
Rafael Montava Molina

D
esde mucho antes que en el 2007 se promulgara la Ley 

de Igualdad entre hombres y mujeres para los consejos 

de administración de las empresas, en la Junta Rectora 

de la Cooperativa contestana ya estaban presentes mujeres 

tomando conjuntamente con los hombres las decisiones que 

correspondían en cada momento en el devenir de la misma, 

siendo en esta última Asamblea cuando se llegó a la paridad.

La Cooperativa contestana esta entre las pocas de la 

Comunidad Valenciana que tiene paridad en su órgano de 

gobierno y toma de decisiones, y a mucha honra de ser 

pionera en la introducción de mujeres en su consejo rector 

y tener paridad en el mismo, ya que la igualdad de género 

es consustancial al cooperativismo. 

En el campo y desde siempre, la mujer ha jugado un 

papel fundamental en todos los aspectos, siendo básica 

en el desarrollo de la economía rural y sin embargo su 

representatividad en organizaciones del ámbito agrario es 

escasa y no a estado nunca debidamente representada, 

llegándose incluso a la actualidad con una exigua cuota 

de representación.-Las barreras solamente generan 

insuficiencias y estereotipos que en nada benefician a las 

organizaciones sean del tipo que sean. 

En el año del Metoo, en España aún tienen las mujeres 

escasa presencia en los consejos de administración y las 

que están son consejeras independientes o dominicales, hay 

muy pocas con poderes ejecutivos, debiendo los poderes 

públicos incentivar esta igualdad en la que hay mucho 

camino por recorrer al paso que vamos.
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Juan Francisco Masanet Valls, nou President de la Junta 
de Festes de Cocentaina

L
a Federació Junta de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina ja té President una vegada ha conclòs el 

procés per elegir nova Junta, dos períodes de temps 

que van començar el passat mes d'octubre només finalitzar 

el trienni de l'anterior Directiva que presidia Hipòlit Borràs. 

El contestà Juan Francisco Masanet Valls és la persona que 

estarà al capdavant de la Junta de Festes de la localitat per 

als tres anys vinents i la seua elecció no ha requerit votació, 

ja que la seua va ser l'única candidatura que es va presentar 

per estar al davant de la màxima entitat festera contestana.

Cal recordar que la passada tardor va començar un primer 

procés electoral per a escollir nova Junta Directiva que es 

va saldar sense la presentació de candidatures. Per aquest 

motiu l'entitat va quedar en mans d'una Junta Gestora 

de cara a, segons marquen els Estatuts de la Federació, 

coordinar la convocatòria d'una segona cita electoral a la 

qual es va presentar finalment Juan Francisco Masanet 

acompanyat de les quinze persones que formaran part del 

seu equip. Finalment el 25 de febrer, com que no es va 

presentar cap al·legació, el candidat va quedar proclamat 

oficialment com a President de la Junta de Festes per als 

anys 2020, 2021 i 2022.

El nou president, que és gran coneixedor de la Festa 

Contestana i que ja formava part de l'anterior Junta, destaca 

que ha comptat amb un gran suport dins de l'àmbit de la 

Festa a l'hora d'encapçalar aquest projecte. A més assegura 

que afronta el repte sabent la responsabilitat que comporta 

el fet d'ostentar un càrrec com aquest "tinc moltes ganes i 

il·lusió per aportar noves idees a les nostres Festes de Moros 

i Cristians i estic molt agraït a totes les persones que han 

decidit unir-se a mi en una aventura que comporta molta 

feina però que també ens reportarà molt bons moments", 

indica.

Els integrants de la nova Junta de Festes prendran 

possessió del seu càrrec en els pròxims dies i rebran les 

NP Junta de Festes Cocentaina

seues insígnies en el transcurs d'una missa en honor a Sant 

Hipòlit Màrtir en la qual es materialitzarà el relleu entre la 

Directiva d'Hipòlit Borràs i la de Juan Francisco Masanet.
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Gran partida de billar
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 22 de febrer es va celebrar una 

partida de billar històrica amb la modalitat 

a tres bandes al Centre Social Real Blanc, 

partida organitzada per la UDP el Comtat amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Cocentaina i la 

Federació Valenciana de Billar. Podem dir que fou 

històrica per la qualitat dels jugadors que hi van 

participar. La partida va estar a càrrec de dos joves 

promeses del billar, els germans Garcia de Castalla, 

Toni i Pedro, de tretze i huit anys respectivament. 

Tots dos són campions de billar en les respectives 

categories de la Comunitat Valenciana.

Va ser tot un luxe poder presenciar aquesta 

exhibició de billar d’aquests joves jugadors, que malgrat 

la seua joventut, ja són una realitat d’aquesta modalitat, 

mostrant la seua destresa. Aquesta modalitat consisteix en 

què el jugador per a poder aconseguir una carambola vàlida 

no pot fer-ho directament, sinó que la bola ha d’entrar abans 

en contacte amb les bandes. La dificultat d’aquesta pràctica 

serveix per a posar de manifest, a banda de la destresa i 

precisió del jugador, les possibilitats de càlcul i fantasia que 

té, obtenint caramboles de gran bellesa. 

Seguint amb les activitats organitzades per la junta rectora 

de la UDP el Comtat, el passat 23 de febrer a les 19 hores, 

i en el popular ball de tots els diumenges, celebraren un 

particular carnaval, en el qual tot el nombrós públic assistent 

a l’acte, van mostrar fantasia i artesania en les seues 

disfresses. L’acte va estar amenitzat, com no podia ser d’una 

altra manera, amb música alegre i carnavalesca, on totes 

les persones assistents passaren una vetllada entretinguda i 

divertida, posant de manifest el bon humor i l’harmonia que 

caracteritza les persones majors. La vetllada va finalitzar, al 

mateix Centre Social, amb un sopar de germanor en el qual, 

entre mos i mos, es varen sortejar diversos regals entre tots 

els participants a l’acte per gentilesa dels responsables de 

la cafeteria del centre. 
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

Peregrinacions i dia júnior

T
ot i que de moment, queda tot paralitzat, en aquesta 

pàgina que dediquem al V Centenari del Miracle, 

compartim les diferents peregrinacions que es van fer 

fins al 7 de març. Ja saben, unes peregrinacions que ixen 

des de la capella de Sant Antoni fins a arribar al monestir i 

allí s’oficia la Missa, als peus de la Mare de Déu el Miracle.

El 29 de febrer, ens van visitar de la parròquia de Sant Pere 

de Beniarrés.

L’1 de març va ser el torn de la Confraria Mare de Déu del 

Miracle de Rafelbunyol.

I ja el 7 de març, van peregrinar feligresos de la Parròquia 

Sant Pere Apòstol de Sueca (on està de retor el contestà 

Diego Ferándiz) acompanyats de veïns dels carrers Convent 

i Ausiàs March i Plaça El Teular de Cocentaina.

L’última de les activitats que es van fer al voltant del V 

Centenari la van protagonitzar els júniors, ja que Cocentaina 

va albergar el dia Júnior 2020 de la nostra zona (van ser el 

diumenge 8 de març). Sota el lema "Camina amb mi" de la 

mà de Maria, centenars de xiquets van gaudir d'un dia ple de 

jocs, convivència i apropament a Jesús per mitjà de Maria. 

Els amfitrions, Generació Oberta i Sol Sortit, van donar a 

conéixer l’advocació contestana del Miracle al mateix temps 

que van aconseguir contar-los l’origen de la nostra devoció.
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

Un V centenari diferent

A
bril havia de ser el mes de la Mare de Déu, el 19 d’abril 

farà just 500 anys que es va produir el Miracle, amb 

tot, sembla que eixe dia seguirem confinats a casa a 

causa de aquesta pandèmia mundial del coronavirus.

Sembla que ho preveníem i la Mare de Déu va voler 

eixir per tots els carrers de Cocentaina i pedanies i que la 

besarem, sabent que enguany i en les dates esperades, no 

anava a ser possible.

De moment, la Pia Unió no s’ha pronunciat al respecte, 

però tot apunta que el 19 d’abril de 2020, la Icona de la Verge 

miraculosa no podrà eixir al carrer (per evitar aglomeracions i 

per estar en estat d’alarma). Amb tot, eixe dia les campanes 

sonaran amb força per anunciar a tot arreu, que “no fa un 

segle ni dos, sinó 500 anys en què tal dia com hui regareu 

la vostra cara amb llàgrimes sanguinoses per lliurar al vostre 

poble, a l’igual que Jesucrist, de les penes i amargures que 

produeix el pecat”.

Com que el 19 d’abril no podrem eixir a festejar a la 

nostra Patrona, tenim l’alé de Miguel Àngel Pardo Bayona 

que amb els clics de Playmobil, segueix duent-nos les 

tradicions contestanes. Miguel Ángel ens ha tornat a 

sorprendre: aquesta vegada ha recreat el 19 d’abril al matí, 

on els maseros porten en andes a la Mare de Déu des del 

Monestir fins a l’Església de Santa Maria per poder-li ofrenar 

“flors i cors tot barrejat, les flors del jardí contestà i els cors 

dels teus contestans”. De segur que aquesta recreació ens 

acompanyarà el 19 d’abril.

El V Centenari ha servit també per a presentar tres llibres 

que ens apropen la història del miracle des de tres vessants 

diferents: la vessant històrica dels comtes, la vessant de la 

tradició oral i del poble i la vessant més aventurera per al 

públic infantil i juvenil.

Així doncs el 15 d'octubre es va presentar el llibre “Los 

Corella. Condes de Cocentaina. Memoria histórica de su 

linaje, S XIII-XVII” de Jaime Richart Gomá.

El 26 d'octubre va tindre lloc la presentació de la trilogia 

de “La guàrdia “blava”, tres llibres per a xiquets i joves que 

a més inclou un joc de taula de la Verge del Miracle. Les 
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històries són originals de l'escriptor contestà Juan Francisco 

Ferrándiz, les il·lustracions són obra de l'artista Inma Ribelles 

i la coordinació del joc i activitats didàctiques, obra de l'artista 

Rosa Ribelles (autora també del logo del V Centenari).

Finalment, el 8 de desembre es va presentar també “Mare 

de Déu del Miracle. 500 anys de devoció”. La presentació 

va estar a càrrec de d. Miguel Navarro Sorní, catedràtic 

d'Història de l'Església. El llibre que recopila els diferents 

aspectes que contribueixen a donar forma a la gran devoció 

que el municipi li professa a la seua patrona i ens permet 

aprofundir en qüestions artístiques, la música dedicada a 

la Verge del Miracle o l'evolució de les festes patronals en 

el temps. A més es fa referència a la Capella de Sant Antoni 

Abat del Palau Comtal, en la qual es va produir el miracle 

de la Mareta el 19 d'abril de 1.520, sense deixar de costat 

el Monestir de les Clarisses o a la mateixa Comunitat de 

Religioses que custòdia a la patrona. Tot això es completa 

amb apartats que deixen constància de la concessió de 

l'Any Sant Jubilar per part de la Santa Seu, per a celebrar 

el V Centenari del miracle, i de textos que plasmen els fruits 

visibles de la devoció a la Mare de Déu del Miracle. En el 

llibre han participat 16 autors com a Don Eduardo Rengel, 

Don Joan Antonio Reig Pla, Fra J. Benjamí Agulló Pascual, 

Pere Ferrer, Aureli Tormos, Amparo Martí, Francisco Jesús 

Giménez, Inma Ribelles, Elíes Sánchez, Pablo González, 

Enrique López Català, José Francisco Molina Pérez, Joaquín 

Navarro Reig, Pablo León Vidal, Joanjo Lloréns i Miguel 

Navarro Sorní.

Recordem que les tres publicacions es poden adquirir en 

les llibreries contestanes o posant-se en contacte amb la Pia 

Unió o la comissió del V Centenari.

En aquesta atípica revista d’abril en la que deuríem haver 

dedicat gran part de les pàgines a la Festa de la Mare Déu, 

ens acomiadem amb l’esperança que tot passe prompte i 

amb la part positiva: anem a fer que aquest centenari dure 

un poc més.

El 19 d’abril, quan repique ben fort la campaneta del 

Monestir cridem des de les nostres cases “Mareta, Mareta” 

perquè just farà 500 anys, la Verge va triar Cocentaina per 

quedar-se “sigues tu l’ambaixadora, que portant-nos de la 

mà ens introduïsca un dia en la pàtria celestial. Visca la 

Mare de Déu del Miracle!!.
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Els Nanos, tot i la quarentena, van eixir i des dels balcons 
i les xarxes van mantinde aquesta tradició 
Redacció

E
l 18 de març, just meitat de quaresma, Cocentaina no 

va voler ajornar la festa dels Nanos i si bé, no va poder 

ser al carrer, sí que els Nanos van sortir als balcons i a 

les xarxes socials per reivindicar aquesta tradició contestana 

i amb un missatge d’esperança. 

Les crítiques i missatges satírics, donada la situació 

d’emergència actual, es van  centrar en l’optimisme i la 

reivindicació d’ànims. La consigna comuna, malgrat tot, 

esdevé clara: juntes superarem la situació!

Gràcies Cocentaina per mantindre viva la tradició dels 

Nanocs, ni el coronaviurs podrà amb nosaltres!!!

A continuació els exposem una xicoteta mostra dels Nanos 

2020, confinats a casa, però amb la veu ben alta.
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Regidoria Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL

Què hem fet?

VISITA HORTS URBANS : Visita de l'alumnat de primària 

del Col·legi Real Blanc, als Horts Urbans L´Alcavonet, de 

la mà de Gabriel Martinez, han pogut conéixer el cultiu 

d'hortalisses de temporada com: faves, carxofes, cols, alls, 

ceba. Així com els planters que es troben en l'hivernacle i el 

projecte de compost que s'aquesta duent a terme.

PROJECTE AGROCOMPOSTATGE HORTS L´ALCAVONET.

El agrocompostatge es presenta com una activitat que 

uneix i soluciona diverses necessitats del sector agrari, que 

produeix grans quantitats de subproductes orgànics que 

han de ser tractats per a reduir el seu impacte ambiental. 

Per a l'aplicació d'aquestes mesures i accions concretes, la 

Conselleria ha creat un grup d'experts en agrocompostatge 

que reuneix tècnics del Servei de Producció Ecològica 

(l'estació experimental de Carcaixent), l'Institut Valencià 

d'Investigacions Agràries (IVIA) i la Universitat Miguel 

Hernández per a abordar de forma conjunta l'experimentació, 

l'assessorament i la divulgació.

Des de juny de 2019, el projecte d'horts urbans l 

´Alcavonet forma part d'aquest projecte pilot, es tracta 

d'utilitzar els residus dels xicotets ramaders (en el nostre 

cas residus de bestiar oví), residus d'herbes aromàtiques i 

residus hortícoles i elaborar compostatge.

Amb aquesta experiència pilot es pretén que els residus no 

viatgen o en alguns casos no es cremen o no s'amunteguen, 

sinó més aviat que es tracten en orige i que siguen els 

mateixos agricultors dels horts els protagonistes de la gestió, 

del tractament i del seu ús, generant una economia circular 

d'escala local.

Recentment la Universitat Miguel Hernández ens ha 

remés l'informe amb  els resultats obtinguts al cap de 117 

dies,  seguits de 30 dies de maduració, incloent 4 voltejos i 

una temperatura màxima de 71,1ºC i complint els requisits 

d'higienització exigits en el Reglament (UE) 2019/1009.

El compost obtingut té pH bàsic situant-se dins del rang 

adequat per al seu ús agrícola (pH= 6,0-8,5). La CE és 

mitjana pel que en general pot ser usat com a esmena de 

sòls, encara que el seu ús podria estar limitat per a cultius 

sensibles. El contingut en matèria orgànica és alt i la seua 

densitat aparent és mitjana.

L'índex de germinació (>50%) indica absència de 

fitotoxicitat. Els continguts en àcids húmics i fúlvics són alts 

indicant qualitat i humificació.

A escala fertilitzant, té un contingut alt en unitats 

fertilitzants de N, baix de P2O5 i mitjà de K2O.

HORA DEL PLANETA. Apaga la llum tot anirà bé.

Aquest dissabte 28 de març, ens hem sumat a l'acció 

"L'hora del Planeta" i hem col·laborat en la divulgació 

d'aquesta campanya que és desenvolupa en tot el món i 

que genera una acció per a frenar el canvi climàtic: s'han 

apagat durant una hora el castell, Castell de Penella, l'àrea 

recreativa de Sant Cristòfol i a més s'ha procedit a l'apagat 

durant una setmana una fase de l'enllumenat de l'Avinguda 

del País València i així poder donar més visibilitat a aquest 

gest i campanya. Des dels balcons i finestres, els veïns han 

llançat missatges en codi morse utilitzant les llanternes i 

s'han apagat les llums dels habitatges.

Què farem?
Tenim un mes destinat a realitzar accions en les nostres 

cases per a utilitzar els diferents contenidors de residus que 

disposem al nostre municipi. Reciclar és una de les millors 

maneres d'ajudar al medi ambient. 

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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XXI Mostra de Teatre Amateur Vila de Cocentaina
Joan Jover i Domínguez. Fotos: J. Pascual

F
ebrer és per excel·lència el mes del teatre. Un any més 

els teatrers de  Teló Teatre van organitzar la Mostra de 

Teatre “Vila de Cocentaina”, i ja és la XXI Mostra, però 

això sí, amb la mateixa il·lusió i entusiasme que el primer 

dia; amb l’única diferència que enguany va ser Teló Teatre 

qui va obrir la Mostra.

Abans d’alçar el teló, el president de Teló Teatre, Saül 

Santonja, va saludar al públic present per a agrair-los 

la fidelitat amb el teatre; com també va tindre paraules 

d’agraïment per a les persones que l’acompanyaven: la 

representant de la Comunitat Valenciana, de Teatre Amateur, 

Maria Teresa Cerdà, el director de la Seu Universitària 

d’Alacant, José Luis Todolí, involucrat sempre en la cultura 

al nostre poble, i el regidor de Cultura, Ivan Jover; tots ells 

van tindre paraules de recolzament i van destacar la llavor 

en pro del teatre d’aquesta entitat, animant-los a continuar 

treballant pel teatre a la nostra Vila.

Teló Teatre va obrir la Mostra amb la representació de 

l’obra “AUTO”, escrita per Ernesto Caballero. Aquesta 

obra ens parla de la problemàtica de la societat actual i 

dels problemes personals de cadascú. Els personatges de 

l’obra es veuen involucrats en un accident de circulació a 

la sala d’espera d’un jutjat; tots ens descriuen l’accident 

davall del seu punt de vista, en la qual ningú no es sentia 

culpable. Després de passar per una fase d’amnèsia dels 

fets ocorreguts, acaben per reconèixer la culpabilitat de 

cada un, reflexionant l’estat d’ànim d’aquell moment i els 

problemes personals que arrossegaven cada un dels actors.

En aquesta obra actuaren els ja veterans Aida Payá, 

Marcos Cantó, Mariola Reig, i la jove promesa que ja és 

tota una realitat, Rocío Briet; tots quallaren una excel·lent 

interpretació; sota la direcció de Dolo Martí, que encetava 

així, una nova faceta teatrera.

Dissabte 15 va ser l’agrupació de Suc de Teatre 

“La Tarumba” d’Alzira qui va posar en escena l’obra, 

“CULPABLE”, de Sonia Cabrera. De nou la trama de l’obra 

es desenvolupa al voltant d’un accident de tràfic, que ens 

mostra com uns fets dramàtics poden modificar les nostres 

vides. Tres amics eufòrics per la recuperació d’un d’ells 

de la dependència de les drogues, es disposen a realitzar 

una excursió amb moto. Partint d’un cúmul de fatalitats i 

negligències, es produeix el fatídic accident, amb el resultat 

de la mort d’un. A conseqüència d’aquests fets, es produeix 

un canvi negatiu en les relacions humanes dels amics i de 

les seues famílies: El deteriorament neurològic del pare del 

finat, i la rancor de l’esposa cap al grup d’amics. Els actors 

que van intervindre en l’obra, van estar a un gran nivell 

interpretatiu.

El dissabte 22 va ser el torn del grup Aigua Mar Teatre 

de Gandia, que va posar en escena, “TRÍO FARAONA”, de 

Mariano Lloret. Aquest trio és un suposat grup d’animadors 

que juguen a ser actors, i entre cançons i un grapat de 

personatges, ens fan una paròdia d’algunes de les tradicions 

més comunes de la nostra societat, com poden ser: les 

Falles, la Primera Comunió, Nadal o Setmana Santa; trauen a 

la llum en clau d’humor l’actitud costumista de les tradicions. 

Més que una crítica a les tradicions abans esmentades, 

diria que és una denúncia a la societat de consum que, 

davant d’aquests rols, tots els mitjans de comunicació ens 

bombardegen amb missatges consumistes.

Aquest trio va fer una excel·lent interpretació de cada un 

dels personatges protagonistes de l’obra; però malgrat tota 

aquesta paròdia satírica, crítica i humorística, les tradicions 

i els costums continuaran celebrant-se.

L’encarregada de tancar la Mostra de Teatre 2020 va ser 

Faula Teatre, que va posar en escena, “LAS AVENTURAS 

DE ALICIA”; aquest grup teatral va fer una adaptació molt 

especial de la famosa novel·la de Lewis Carroll per als seus 

actors i actrius. En aquest muntatge coneixem una xica 

alegre i el seu company Hugo els quals s’encarreguen 

de la neteja d’un vell teatre. Junts es troben una estranya 

maleta amb uns poders màgics, que els transportaran 

com un somni a un viatge fantàstic per un món imaginari, 

on es trobaran amb un bosc ple de flors, papallones, un 

rellotge que marcava les hores, amb uns efectes especials 

lluminosos, pallassos divertits; una vegetació on lliurement 

viuen un conjunt d’alegres animalets que seran companys 

del somni d’Alicia i Hugo.  

Cal llevar-se el barret davant del treball que du a terme 

aquesta entitat teatral: la seua tasca orientada a obtindre 

uns resultats òptims, davant d’uns actors i actrius especials, 

cosa que ens demostra que tots podem fer allò que ens 

proposem. Tot aquest muntatge va fer entusiasmar un públic 

bolcat i participatiu en l’obra, aconseguint que passàrem 

un matí alegre i divertit, tan xiquets com majors. La més 

cordial enhorabona als responsables de Faula Teatre, PEL 

SEU TREBALL.
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Presentació del llibre de Vicent Àlvarez «Un Temps i un País»
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l dijous 5 de març el Fòrum per la Memòria Històrica i 

Democràtica va presentar a la Biblioteca Municipal de 

Cocentaina el llibre de Vicent Àlvarez «Un temps i un 

País» editat per la Companyia Austro-Hongaresa de Vapors. 

Àlex Barber, membre del Fòrum i professor de geografia i 

Història fou l’encarregat de presentar a Vicent.

El llibre de Vicent Àlvarez ens parla de la memòria 

col·lectiva sobre la dictadura franquista, l’antifranquisme i 

la Transició. Enfront de la versió oficial segons la qual, es 

va fer el canvi del règim franquista a la democràcia gràcies 

al fet que una petita minoria de dirigents van arribar a fer 

un pacte, Vicent planteja altra visió, posant l’accent en 

tota la gent que va lluitar i va participar en tota mena de 

mobilitzacions fent insostenible la situació als dirigents 

franquistes, portant-los a negociar. Per a Vicent, un element 

bàsic de l’antifranquisme fou el valencianisme polític d’arrel 

fusteriana, i la reivindicació de «llibertat, amnistia i estatut 

d’autonomia». També va rememorar els debats interns que 

hi van sorgir dins de les forces opositores d’esquerra, entre 

els partidaris de trobar una eixida pactada o els defensors 

de trencar amb el règim.

Durant la xarrada Vicent va rememorar diferents anècdotes 

d’aquella època. El nombrós públic assistent també hi va 

intervindre, fent preguntes a l’autor o recordant episodis del 

final de la dictadura i l’inici de la Transició com el destacat 

paper d’alguns sacerdots i monges dins de l’oposició al 

franquisme, o les primeres vagues i manifestacions després 

de la mort de Franco quan les autoritats policials no sabien 

que fer en aquella nova situació predemocràtica.

#queda’t a casa
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Vicent Borrás, Faenes, va rebre el reconeixement Passet 
a Passet
Redacció

E
l passat 7 de març, la colla de dolçaines i tabals oferia 

la XVI edició del seu Festival de colles.

En tots aquestos anys, hem pogut veure i escoltar, 

com ha evolucionat dit festival i com s’ha consolidat el 

reconeixement Passet a Passet. 12 anys després, aquest 

mèrit s’ha convertit en un vertader homenatge cap a tots 

aquells que han lluitat de valent per donar-li el lloc que li 

correspon als instruments tradicionals, per incloure’ls en 

cada partitura i fer d’ells, instruments de prestigi.

En aquesta edició, el reconeixement Passet a Passet va 

recaure en altre mestre, en aquest cas de la percussió, del 

tabal que de manera íntima acompanya a la dolçaina, Vicent 

Borrás, Faenes, tabaleter d’Algemesí.

Però anant per parts, direm que els convidats en aquesta 

setzena edició no van decebre al públic present. Provinents 

del Campello, la colla Larraix dirigida per Lluís Seguí, van 

obrir l’apartat musical del festival amb “Hefèstica, música 

per a un Correfocs” de Ferran Campos Valdés. Van seguir 

amb una peça que coneixem i que hem sentit en més d’un 

19 d’abril amb la colla Mal Passet: “La Marxa Comtal” de 

José Rafael Pascual-Vilaplana. I van tancar la seua primera 

actuació amb una obra del contestà Iñaki Lecumberri 

Camps: “Tríptic per a colla”.

El segon bloc de la nit el va protagonitzar la colla amfitriona, 

la colla de dolçaines i tabals Mal Passet de Cocentaina, un 

grup que hem vist créixer des que prenguera forma en 1999 

apadrinats pel mestre Pòlit Agulló.

Dintre del seu palmarés, destacar el primer premi rebut al 

Certamen per a gran colla de dolçaines i percussió "Ciutat 

d’Ontinyent" i com no les seues actuacions més enllà del 

nostre poble a localitats com Silleda, a Mallorca i fins i tot 

al Palau de la Música de València.

Mal Passet a més, ha aconseguit tindre una escola pròpia 

on els alumnes de la dolçaina i el tabal estudien amb els 

millors professors per a formar part després de la colla, 

inculcant així, ja des de ben menuts, l’estima per la música.

Parlar de les tradicions contestanes és parlar també del 

Mal Passet: els Nanos, el 9 d’octubre, el Nadal, les festes 

de les pedanies i barris, la Corriola o de les festes locals com 

la Mare de Déu del Miracle, els Moros i Cristians o la Fira. 

No hi ha sarau on no estiga la colla.

A més, cal recordar també que la colla ha oferit espectacles 

per a tots els públics: “Dolça Fira. El Viatge d’Alessandro”, 

“Dolç Nadal. La dolçaina màgica”; “Corella, cavaller d’amor 

i de paraules”. I el dissabte 29 de febrer “Dolça Mareta. Les 

llàgrimes de Maria”. Una obra que completa la trilogia escrita 

per Pablo León, amb música de Francisco Valor i que la colla 

va representar junt amb el grup local Teló Teatre sumant-se 

així al V Centenari del Miracle de la Mare de Déu.

Sens dubte, una gran colla per a un gran poble. Una colla 

que s’ha fet indispensable en la cultura, la festa i la tradició 

contestana.

La seua participació va començar amb un pasdoble 

d’Antoni de la Asunción “Málaga-Dr Montoro”. Van seguir 

amb “Estramp”, obra d’Arnau Bataller que va aconseguir 

el 1r Premi al I Concurs de Composició “Poble de Muro” 

l'any 2000. Fa 20 anys de l’estrena d’aquesta obra escita 

per a tres dolçaines solistes i colla. Avui sonaran com a 

dolçaines solistes Pau Anduix, Cristina Martí i Alfonso 

Sánchez i tancant el segon bloc i sense deixar la batuta el 

mestre Francisco Valor, va sonar “Preludi” del compositor 

d’Atzeneta Ramón García i Soler.

Després i sense descans, es va passar al tercer bloc, on 

es va atorgar el reconeixement Passet a Passet. De la mà del 

president de la colla de dolçaines i tabals Mal Passet, Alfonso 

Sánchez, Vicent Borras, va protagonitzar un dels moments 

més emotius de la nit al rebre aquest guardó de la colla 

contestana. Les seues paraules emocionades demostraven 

el seu talant i la seua passió per la música tradicional, i en 

especial per a la música amb la dolçaina i el tabal.

La nit va acabar amb les dues colles juntes a l’escenari 

interpretant sota la direcció de Lluís Seguí “Faenes”, 

pasdoble del mestre Xavier Richart i amb una fabulosa i 

espectacular interpretació de “La Muixeranga” d’Algemesí 

sota la direcció de Francisco Valor on es van trobar dos vells 

amics damunt de l’escenari fent-nos vibrar en l’execució de 

la mateixa: el mestre Xavier Richart i com no, el tabaleter 

homenatjat, Vicent Borrás, Faenes que no va dubtar a l’hora 

d’agafar el tabal i pujar a l’escenari per tancar aquest festival 

de colles amb aquesta peça sense saber com ni quan, s’ha 

convertit en tot un himne i peça obligada en el repertori de 

qualsevol colla.

Sens dubte, la colla Mal Passet va signar un altre gran 

concert en el seu festival de colles.



   Us  de itgem bones   fe tes

    d  la  M r   d   Déu l ' ny del

             V Centen r  del  Mir cl

               d  les àgri es
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Departament Benestar Social

E
n el present article tractarem sobre la novetat legislativa 

recollida en el Reial decret llei 7/2019, d'1 de març, 

de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, 

que introdueix un nou apartat 5 en l'article 441 de la Llei 

d'Enjudiciament Civil i que disposa el següent:

«5. En els casos del número 1r de l'article 250.1, 

S'INFORMARÀ EL DEMANDAT DE LA POSSIBILITAT QUE 

ACUDISCA ALS SERVEIS SOCIALS, I EN EL SEU CAS, 

DE LA POSSIBILITAT D'AUTORITZAR LA CESSIÓ DE LES 

SEUES DADES A AQUESTS, A L’EFECTE QUE PUGUEN 

APRECIAR LA POSSIBLE SITUACIÓ DE VULNERABILITAT. 

Als mateixos efectes, es comunicarà, d'ofici pel Jutjat, 

l'existència del procediment als serveis socials. En cas 

que els serveis socials confirmaren que la llar afectada es 

troba en situació de vulnerabilitat social i/o econòmica, ES 

NOTIFICARÀ A L'ÒRGAN JUDICIAL IMMEDIATAMENT. 

Rebuda aquesta comunicació, el Lletrat de l'Administració 

de Justícia SUSPENDRÀ EL PROCÉS FINS QUE S'ADOPTEN 

LES MESURES QUE ELS SERVEIS SOCIALS ESTIMEN 

OPORTUNES, DURANT UN TERMINI MÀXIM DE 

SUSPENSIÓ D'UN MES A COMPTAR DES DE LA RECEPCIÓ 

DE LA COMUNICACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS A L'ÒRGAN 

JUDICIAL, O DE TRES MESOS SI EL DEMANDANT ÉS UNA 

PERSONA JURÍDICA. UNA VEGADA ADOPTADES LES 

MESURES O TRANSCORREGUT EL TERMINI S'ALÇARÀ LA 

SUSPENSIÓ I CONTINUARÀ EL PROCEDIMENT PELS SEUS 

TRÀMITS. En aquests supòsits, la cèdula d'emplaçament 

al demandat haurà de contindre dades d'identificació dels 

serveis socials als quals pot acudir el ciutadà.»

Aquesta novetat està prevista pel legislador per a 

salvaguardar els drets dels inquilins més desfavorits que es 

troben en una situació d'especial vulnerabilitat, com pot ser, 

per exemple, tindre fills menors a càrrec i estar aturat sense 

percebre cap prestació, o percebre ingressos mínims, etc.

A partir de l'entrada en vigor d'aquesta reforma legal 

els jutjats, d'ofici, estan obligats a comunicar als serveis 

socials, la possibilitat que informen sobre la vulnerabilitat 

o no del particular arrendatari que s'ha vist abocat a un 

procediment de desnonament. Igualment, comunicaran 

al particular demandat que té la possibilitat d'acudir als 

serveis socials i, prèvia cessió de les dades per a aquest 

menester, que aquests informen el Jutjat en relació amb la 

seua vulnerabilitat o no.

Per a la confecció de l'informe de vulnerabilitat o no del 

particular demandat, se celebrarà una entrevista entre 

el particular demandat, la treballadora social i l'assessor 

jurídic de serveis socials, amb la finalitat que aquests 

aprecien la vulnerabilitat o no del demandat amb les dades 

i documents que aquest els aporte. En el mateix informe es 

proposaran al Jutjat les mesures que es creguen oportunes 

per a solucionar aquesta situació com, per exemple, la 

proposició al demandant del pagament d'un lloguer social 

en el mateix habitatge o un període de carència amb la 

finalitat de recapitalitzar-se i poder fer front als pagaments 

en els mesos esdevenidors. 

Una vegada realitzat l'informe per aquests professionals 

de serveis socials, s'enviarà aquest al Jutjat, el qual en vista 

d'aquest, si s'ha apreciat vulnerabilitat social del demandat 

puga SUSPENDRE EL PROCEDIMENT (amb tot el que això 

comporta, fins i tot el LLANÇAMENT de l'habitatge objecte de 

desnonament) fins que s'adopten les mesures proposades 

en l'informe de vulnerabilitat o, en tot cas, com a màxim 

durant UN MES si la demandant és persona física o, com a 

màxim durant TRES MESOS si la demandant és una persona 

jurídica, per exemple, una entitat bancària.

Aquesta última consideració està prevista pel legislador 

entenent que una entitat bancària té menys urgència 

d'obtindre la possessió de l'immoble que un particular 

demandant, en tindre més recursos econòmics i poder 

prescindir més temps de la possessió de l'immoble.

Rafael Escrivá Victorio

Assessor jurídic, Serveis Socials
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AMICO. Associació de persones amb discapacitat de Cocentaina

E
nguany hem tingut sort, ja que les xarrades que donem 

en els col·legis Bosco ll i Real Blanc als alumnes de 

4 de primària les hem donat abans d'entrar en l'estat 

d'emergència. En cada col·legi s’han donat 2 xarrades: en 

una Pilar els ensenyava a les xiquetes i xiquets el llenguatge 

dels signes que utilitzen les persones sordes i es repartien 

uns folis amb un resum del llenguatge i després les xiquetes 

i xiquets practicaven dient els seus noms en el dit llenguatge.

En una altra classe Vicent passava un power point i 

explica les activitats d'Amico: els servicis que dona per a tota 

Cocentaina, que són totalment gratuïts, també els comenta 

els diferents tipus de discapacitat i el més important, els fa 

comprendre que el fet de tindre una o diverses discapacitats 

no significa que estiguen malalts, sinó que en funció del 

grau de les seues discapacitats alguns s'adapten a elles i 

tenen una vida normal.

D'altra banda, Amico col·labora des de fa anys amb DIA 

(Associació Estatal de Víctimes d'Accidents). El nostre 

President Vicente Pérez, que recentment ha sigut anomenat 

com a delegat de la Comunitat Valenciana, dona xarrades 

a alumnes de 4t de secundària en col·legis i instituts de 

9 poblacions del nostre entorn. Just la setmana abans de 

la situació d'emergència, la va donar en el Col·legi San 

Francisco d'Assís (Convent).

Centre Social “Real Blanc”
Avda. Real Blanc, 1. -  03820- Cocentaina (Alicante) 

Correus Electrónics: amico2002@hotmail.com, vperez@
asociaciondia.org

Facebook: amico asociacio de discapacitats
Tel i WhatsApp: 652833389

www.asociaciondia.org
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Aquest 2020, SOMRIUREM amb el vostre suport!

A
quest 2020 està suposant una gran onada de 

Somriures per a la nostra associació, ja que moltes 

persones ens estan volent ajudar amb les seues petites 

o grans col·laboracions. 

Ara fa un any, aproximadament, un grup de joves corredors 

ens proposaren un repte, córrer 5.000km per a nosaltres, 

amb l’única finalitat de destinar tota la recaptació al Projecte 

Somriures. En aquell moment, les famílies ni imaginàvem 

el que estos sis corredors estaven disposats a fer. Fa unes 

setmanes tinguérem l’oportunitat d’agrair-los personalment 

tot l’esforç que han fet i sobretot el compromís que durant 

tot un any han mostrat. 

“Un reto para una causa 2” no sols ens ha deixat una 

ajuda econòmica important per al nostre projecte, també 

ens ha aportat una gran quantitat d’amics i amigues: els 

propis corredors, Saúl Ramírez, José Rico, Rubén Colomina, 

Zeus López, Julio Abad i Jaume Belda, les seues famílies i 

les empreses col·laboradores del repte: Bichero Fotografía, 

Brildor, PowerGym Nutrition, Associació Somriu, Mr. 

Bombon, Peluqueria Julia Perez Garcia, Dominos Pizza 

España, Nuevos Vinos CB, S.L., Roure cocinas a medida, 

Academia da Vinci, Peluqueria Ani, Peluquería Almudena 

Soler, Centro de Estudios Athenas, Soluntec, Peluquería 

Mar, La Taberneta, New Shine Estilistas, Trabajos Verticales 

Lateral, INRESMA Laboratorio de Análisis, Unión Alcoyana 

Seguros, JS España World Media, S.L. i SR Sport & Training.

 No tenim paraules suficients per transmetre’ls cóm ens 

hem sentit amb el seu suport, la seua ajuda econòmica 

apadrinant kilòmetres, la visibilitat i difusió que han donat 

a les necessitats dels nostres fills i filles i les hores que han 

dedicat de manera altruista en cada cursa. A l’acte d’entrega 

del xec simbòlic, que va tenir lloc al CPEE Tomàs Llàcer, 

vam poder conèixer la gran qualitat humana i personal de 

tots ells, i ara sols ens resta dir-los públicament: GRÀCIES! 

Però això no és tot. Diumenge passat vam concloure 

el repte amb el 1r Sprint Trail Solidari & Eco Marcha 

organitzat pel col·legi Santa Ana d’Alcoi. Un projecte molt 

emotiu en el qual es va combinar l’esport, la cura del medi 

ambient, l’educació, les famílies, la solidaritat, ...Volem 

agrair als organitzadors i participants la celebració d’aquest 

esdeveniment i felicitar-los pels magnífics moments que ens 

van fer gaudir.

 I com les ajudes no les mesurem per la seua transcendència 

econòmica sinó per allò que hi ha darrere, també volem 

agrair als alumnes i professors del C.P. Alfonso Iniesta de 

Banyeres el seu projecte “Un euro, un Somriure”, amb motiu 

de la setmana de la Pau d’aquest any.

 I si encara els queden ganes de córrer i ajudar-nos, els 

recordem que el dissabte 7 de març la cursa solidària de la 

Dona, organitzada pel col·lectiu Les Llebres de Muro i amb 

el suport econòmic de l’obra social de La Caixa, també va 

ser  a benefici de Somriures. 

SOMRIURES, som una associació comarcal de pares i 

mares que lluitem per una vida més digna i més feliç per 

als nostres fills i les nostres filles amb dependència i/o 

discapacitat i reivindiquem uns recursos i serveis públics i 

de qualitat que els atenguen en acabar l’etapa escolar als 

21 anys. Els assegurem que totes les ajudes rebudes seran 

ben emprades per eixe fi i més ara que tenim la possibilitat 

de tenir un centre a Benimarfull. 
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Il·lusiona´t , per al suport de persones amb diversitat 
funcional

D
e moment ens trobem tots a l'espera de l'evolució 

d'aquesta pandèmia- Coronavirus - ( Covid-.19 ), 

desitjant que passe com més prompte millor, encara 

que els resultats de propagació al nostre país, ens indica 

que es va allargant i per tant es paralitzen totes les coses 

previstes.

Haurem de mantindre'ns a casa, per a tindre la menor 

exposició, mantindre la calma, conscienciar-nos del 

confinament de tots per a acabar abans. Hem de protegir el contacte amb els altres per a evitar més contagis, eixint 

el just de casa, mantindre la distància de seguretat amb els 

altres, llavar-se bé les mans, evitar tocar-se la cara i utilitzar 

les màscares i els guants.

Aquesta epidèmia sense precedents, ens ha fet parar en 

aquesta vida que portem i adonar-nos que cal viure amb 

més calma i més humanitat, fins ja tenim temps de conèixer 

i compartir amb la gent que ens envolta. Esperant que 

tot ens servisca per a molt en les nostres vides i ens faça 

reflexionar , per a afrontar-les amb més intensitat, apreciant 

als que ens envolten.

Desitgem que us cuideu el més possible, per a qualsevol 

ajuda o consulta , podeu contactar amb nosaltres , per a 

veure que podem fer amb el suport de les autoritats.

Continuarem informant de la nostra associació , segons 

el transcurs dels esdeveniments.
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El Club Handbol Muro cierra el proyecto europeo Sport 
and Dialogue con una declaración Europea a favor de la 
igualdad, la tolerancia y el juego limpio

E
l pasado viernes 28 de febrero concluyó el proyecto 

europeo del programa Erasmus plus “Sport and 

Dialogue”, en el que han participado en los últimos 

meses el Club Handbol Muro, el Ayuntamiento de Muro y 

la empresa contestana especialista en gestión y captación 

de Fondos Europeos Crea360.

El resultado de estos meses de trabajo ha sido la 

elaboración de una declaración institucional europea que 

quiere  poner de relevancia la necesidad de trabajar en favor 

de la igualdad, la inclusión y la tolerancia mediante el juego 

limpio en el deporte a nivel local para fomentar la cohesión 

en el deporte europeo en particular y en  la ciudadanía 

europea en general.

En los últimos años, se han producido importantes 

cambios en las relaciones de las mujeres y la infancia en el 

mundo del deporte que han permitido una mayor visibilidad 

y empoderamiento. Sin embargo, y a pesar de los avances, a 

menudo vemos cómo el deporte a pesar de su universalidad 

no es capaz de romper el techo de cristal a todos los niveles, 

ya sea a nivel amateur o profesional, circunstancia esta que 

muchas veces pasa inadvertidas y a la que no se presta la 

atención necesaria. 

Esta declaración institucional, que será parte de la política 

europea en matera de deporte para el septenio 2021- 2027, 

ha marcado estas líneas de trabajo para los próximos años 

en la nueva Europa de los 27 y que se completará en el mes 

de mayo con las aportaciones en otras materias vinculadas 

al deporte que aportaran en el evento final del proyecto el 

resto de países participantes en este proyecto. 

Contestano CD

L
’equip roget també ha vist 

parada la seua lliga. Després 

d’unes bones ratxes, els rogets, 

seguint les recomanacions de la 

FFCV front aquesta pandèmia 

també es veu obligat a parar.

L’ent i ta t  rogeta duia unes 

setmanes sumant i fent somniar 

a la seua afició amb la promoció 

d’ascens, un somni que esperem 

no es veja truncat.

De moment ens quedem amb els 

últims punts sumats:

-Jornada 23. Els rogets s’enfrontaven a l’UE Gandia 

(diumenge 1 de març) i aconseguint una còmoda victòria 

2-4 i tres punts més. El partit ens va deixar un esglai, una 

lesió d’Adri Lucas, qui esperem que es recupere prompte. 

Per la seua banda, Alzina va signar un hat trick.

I l'últim partit disputat va ser a casa. 

-Jornada 24 i victòria per la mínima davant el Villena.

Aquest partit jugat a la Via va servir per a presentar a 

l'afició al Contestano benjamí de segona i aprofitant que era 

el dia de la dona i que aquest disposa d’una xiqueta, va ser 

Aitana la que va protagonitzar la treta d’aquest encontre que 

va servir perquè els rogets seguiren sumant.

A hores d’ara, el Contestano es troba en la quarta posició 

amb 44 punts.
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El Ye Faky passa per ser l’únic invicte de les quatre 
categories nacionals

E
l Ye Faky continua sense trobar sostre en la competició 

regular del grup XV de tercera Divisió. Contra el Irefrank 

Elx A va sumar la dosena victòria consecutiva que li 

ha permés erigir-se en l'únic equip invicte de les quatre 

categories nacionals: Divisió d'Honor, Divisió de Plata, 

Segona B i Tercera.

El triomf davant els il·licitans no va estar exempt de 

sofriment. La trobada va començar amb els visitants posant 

cércol a la porteria defensada per Jorge Verdú. No obstant 

això, Pablito en jugada individual va aconseguir inaugurar 

el marcador (1-0). El Irefrank va mantindre l'objectiu de 

plantar cara i posar les coses difícils al líder de la categoria. 

Nata va sorprendre el meta contestà amb un gran colpege 

des del seu camp (1-1).

El millor gol de la vesprada, no obstant això, va portar la 

signatura de Jordi Alcaide fruit d'un fort tret des de més 

de 10 metres que es va colar per l'esquadra (2-1). Els 

contestans van despertar i van començar a desplegar el 

seu joc. Mauro Verdú va posar terra pel mig (3-1). Amb tot, 

una ràpida contra dels visitants va acabar amb un rebutge 

aprofitat de nou per Nata per a reduir diferències abans del 

descans (3-2).

El Ye Faky va eixir amb major decisió en el segon acte. 

Pablito va cedir la pilota a Víctor que el va espentar a plaer 

al fons de la xarxa culminant una gran triangulació. El 

gol va esperonar als il·licitans que va fer mal a la defensa 

contestana emprant joc de pivot. Jorge Verdú va aconseguir 

detindre totes les escomeses rivals fins que mancant 5 

minuts Enoc va estrényer més si cap el marcador (4-3).

El tram final va oferir gran emoció. El meta contestà va 

haver d'abandonar el xoc després d'una mala caiguda sent 

substituït per *Jacobo. Els visitants van apostar sense èxit 

pel porter-jugador.

 El Ye Faky, que manté 5 punts d'avantatge sobre el 

Dinamita Albatera.

A causa de aquesta pandèmia, tot l’esport ha quedat parat 

i hi havien dubtes sobre quin seria el final de la lliga. El 20 

de març, la Federació de Futbol de la comunitat Valenciana 

emetia un comunicat en el qual assegurava que es jugaran 

fins a la fi totes les competicions:

“Des de la FFCV s'entén que el més just per a tots els 

equips immersos en competició és que es disputen tots els 

partits d'aqueixa competició. Per això, es disputaran fins al 

final totes les competicions de lliga que depenen de la FFCV 

quan hi haja garantia sanitària per a fer-ho.

L'objectiu és acabar-les abans del 30 de juny, però en el 

cas de no poder fer-lo les competicions d'aquesta temporada 

19/20 es finalitzaran de la millor manera possible ateses les 

circumstàncies (altes temperatures, necessitats específiques 

de les competicions i descans vacacional).

Des de la FFCV s'està treballant aquests dies amb tota la 

informació possible i en contacte amb les autoritats amb 

la finalitat d'oferir la solució més adequada. Finalment, 

des de la FFCV se segueix recomanat a tots els federats i 

públic en general que es queden a casa aquests dies. Són 

moments difícils però units com un equip el podem tirar 

avant. AQUEST PARTIT EL JUGUEM A casa.”
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Lliga comarcal de futbet sala

Equip ciclista Alltricks - Fira Tots Sants

E
l diumenge 26 d’abril s’havia de celebrar el XLVIII 

Trofeu de ciclisme Mare de Déu del Miracle. Prova 

del campionat autonòmic que havia de transcórrer per 

la comarca. La situació actual ha fet que s’ajorne aquesta 

prova, un trofeu que organitza el club ciclista contestà i que 

compta amb la participació de l’equip contestà Alltricks - 

Fira Tots Sants.

Tanmateix, la Fira de Tots Sants segueix recolzant a l’equip 

contestà que no deixa de competir en les diferents proves 

que es realitzen per tota la Comunitat valenciana. L’última 

prova on van estar va ser La volta a la Marina i també van 

participar en la Andalucía Bike Race 2020.
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Campeonato  autonómico  universitario de  ajedrez 2020

S
e celebró recientemente el Campeonato Autonómico 

Universitario de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, 

que ha sido organizado por la Universidad de Alicante.

El torneo se jugó por Sistema Suizo al mejor de 6 partidas, 

a 25 minutos por jugador. La competición que tuvo un 

altísimo nivel, contó con 46 participantes de diferentes 

Universidades de la Comunidad Valenciana, con Maestros 

Internacionales, Maestros FIDE y fuertes jugadores con 

puntuación internacional (ELO) la gran mayoría.  

Gran actuación tuvo el jugador del Club de Ajedrez 

Cocentaina y componente del Equipo Tabiya Alcoy-

Cocentaina Diego López, que representaba a la Universidad 

de Valencia, que jugó contra jugadores más experimentados 

y fuertes que él, venciéndolos. Su resultado en la 

Clasificación General fue :

con 4’5  puntos de  6.

Diego López fue el 1er. Clasificado masculino de su 

Universidad, y contribuyó a que la Universidad de Valencia 

quedara Campeona por Universidades.

Los Árbitros Principales del evento fueron el alcoyano 

Joaquín Corbí Martí, que es actualmente Árbitro Internacional 

de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez), máxima 

categoría mundial en titulación arbitral de ajedrez, y José 

Antonio García Domingo también Árbitro Internacional de 

la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).   

Campeona del Torneo y 1ª Clasificada Femenina quedó 

la Gran Maestra Femenina y Maestro Internacional Marta 

García (Universidad de Valencia) con 5’5 puntos.

En un buen ambiente se realizó la entrega de premios, 

contando con la presencia de las Autoridades de la 

Universidad de Alicante, el Director del Secretariado de 

Promoción Deportiva Sr. Dari Escandell, y del Técnico 

Deportivo del Servicio de Deportes Sr. José Antonio 

Rodríguez, que agradecieron la excelente deportividad 

mostrada por todos los participantes.

El CPA Cocentaina aconsegueix bons resultats en el primer 
passe de nivell d´Alacant organitzat pel CPA Alcoi i la FPCV

D
os dels patinadors del CPA Cocentaina, Claudia 

Casasempere i Iván Masiá han obtingut el primer 

passe de nivell de programa curt organitzat per la 

FPCV i el CPA Alcoi que ha tingut lloc en el pavelló Miguel 

Sarasa d'Alcoi.

A la resta de patinadors ha sigut una oportunitat per a anar 

adquirint experiència i continuar treballant amb el mateix 

entusiasme i esperit de superació



ESPORTS36 Revista El Comtat abril 2020

Juan Silvestre, nou President de la Penya Madridista “El 
Comtat”
Rafa Grau - Soci de la Penya

D
issabte passat 29 de febrer, en Assemblea General 

Extraordinària, Juan Silvestre va substituir a JuanVi 

Ripoll a la presidència de la Penya. 

Si em permeteu, vull destacar l'excel·lent treball de Juanvi 

durant aquests dotze anys de vida de la Penya. És membre 

fundador, a més d' haver exercit diferents càrrecs en anteriors 

Juntes Directives, i d´haver participat voluntariosament en 

totes les tasques en què ha participat. En estos últims anys 

de President cal destacar la incansable tasca de peticions 

d'entrades al Real Madrid, així com l'organització de diversos 

viatges, tant a Madrid com a camps limítrofs, destacant el 

viatge que vam fer a València per veure al Llevant de Natxo 

Insa contra l'Oviedo de Lucas Torró. També destaca l'haver 

aconseguit l'adquisició d'abonaments de temporada que 

tenim a disposició de tots els socis; així com la gran il·lusió 

que va posar en l'organització de la Cavalcada de Reis Mags 

de Cocentaina de l'any 2018, que conjuntament vàrem 

treballar amb la seua Filà els Contrabandistes. Tots estos 

esforços, i molts més, al costat dels seus companys de 

Junta i amb el suport dels socis, donant-li a la Penya una 

base sòlida de socis, així com una estabilitat econòmica en 

els últims anys.

En nom dels socis de la Penya vull fer un especial 

agraïment a JuanVi Ripoll per tot l'esforç i dedicació, 

extensiu a tota la seua Junta Directiva, així com felicitar a 

Juan Silvestre per afrontar els reptes d'aquesta gran Penya 

i desitjar-li la major de les sorts en esta nova etapa. HALA 

MADRID !!! 

Judo club Cocentaina

E
l Judo club Cocentaina va participar el dissabte 7 de 

març en la súper copa d’Espanya que es va celebrar en 

Alacant. Els resultats dels judoques contestans van ser:

5° CARLA SANOGUERA -48KG

5° CARLES AGULLO -73KG

12° LUIS ARACIL -73KG

14° ENMA MARTINEZ -57KG

Futbol 7

E
l diumenge 1 de març va finaltzar la lliga comarcal de 

Futbol 7 quedant com a campió el Patronat, i com a 

subcampió el Grupo Realsa Constructora. Ara la lliga 

s’ha dividit en dos equips
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

RABET DE GAT (Sideritis angustifolia)
(Cua de gat)

Floració entre finals de primavera i durant 
l'estiu. La recol·lecció es fa durant els mesos 
de maig i juny.

Aquesta bonica herba té propietats 
vulneràries, digestives i antiinflamatòries. 
Hi ha tres varietats d'aquesta planta per la 
nostra zona, totes amb les mateixes propietats 
diferenciades solament pel sabor i l'olor: el 
rabet de gat (Sideritis angustifolia), rabet de 
gat ver (Sideritis hirsuta) i rabet de gat mascle 
(Sideritis incana).

El meu oncle Juanito, del 19, em deia: "Quan 
tingues coentor en la gola i et trobes una 
miqueta afònic, has de fer-te unes gàrgares 
d'infusió de rabet de gat, timó, agrimònia 
(serverola) i li afiges una cullerada de mel i el 
suc de mitja llima. 

El meu amic Andrés, pastor de Confrides, 
em deia que a la nit, quan tancava el bestiar 
al corral, preparava una cocció de rabet de 
gat per a netejar les ferides que els animals 
s'havien fet durant el dia pel camp, i al matí 
estaven desinfectades i cicatritzades. 

REMEI CASOLÀ:

El mateix pastor, utilitzava el rabet de gat 
ver per a la inflamació de la seua panxa, i 
es prenia una tassa ara i adés, i a voltes em 
deia que la deixava en maceració en un pitxer 
d'aigua i amb uns trossos de llima per a anar 
bevent durant tot el dia.
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LAS ADICCIONES SEGÚN LA 
BIONEUROEMOCIÓN

S
egún la OMS, una adicción es una Enfermedad Física 

y Emocional. Es una dependencia o necesidad hacia 

una sustancia, actividad o relación, debido a los 

trastornos que ésta causa en los circuitos de recompensa 

de la persona.

Solemos achacar la causa de la adicción a algo externo, 

como a las mismas sustancias adictivas, sin embargo, 

la reacción que estas sustancias generan en nuestro 

cuerpo no es otra cosa que la estimulación de diferentes 

neurotransmisores asociados con el placer. Las personas 

adictas buscan sobre-estimular estos centros neurológicos 

para evadirse de una situación o ambiente conflictivo que no 

saben afrontar, por no tener las herramientas o capacidades 

necesarias. 

Desde la Bioneuroemoción (método que se  basa en 

el estudio y comprensión de las claves emocionales que 

hay detrás de todo síntoma o enfermedad) se buscan las 

emociones ocultas que activan programas inconscientes 

para fomentar una reeducación emocional y que la persona 

afronte su vida con otras percepciones y otros recursos 

emocionales.

Según es ta  d isc ip l ina ,  muchos de nues t ros 

comportamientos que creemos conscientes, provienen de 

informaciones inconscientes de nuestros familiares, por ello, 

la Bioneuroemoción propone el estudio de la historia familiar 

y la herencia epigenética para comprender qué predispone 

a una persona a tener una personalidad adictiva. 

Según el grado y tipo de adicción, sabremos el grado 

de daño emocional. Entre las adicciones más comunes se 

encuentran las siguientes:

EL TABACO

El tabaquismo está relacionado con conflictos con la 

madre y el territorio personal, es la necesidad inconsciente 

de “Necesito aire, libertad”. A nivel  simbólico “tengo la 

impresión de ahogarme” o  “en mi casa hay aire suficiente 

para respirar, pero yo me ahogo simbólicamente”. “El 

ambiente es tóxico, por tanto, me voy fuera a respirar un 

poco”.

El trabajo consiste en darse cuenta de lo que realmente 

quieres y hacerlo realidad en un ambiente de claridad, y no 

rodeado por una cortina de humo.

LOS DULCES:

Un niño que  no se siente querido en su familia, pide 

amor, una y otra vez, pero no lo obtiene. Entonces, cuando 

el cerebro es incapaz de gestionar esa frustración, transmite 

la información al cuerpo, en este caso al sistema digestivo. 

El azúcar se relaciona con el afecto, es el símbolo de la 

dulzura, del amor, el alimento para el cerebro, y el niño 

trata de compensar esa sensación de falta de amor con 

chocolate o dulces.

EL ALCOHOL

El alcoholismo está frecuentemente relacionado con el 

deseo de huir de responsabilidades o bien el miedo a afrontar 

situaciones negativas en el plano afectivo, por miedo a ser 

herido. Conflicto de drama familiar y de hogar destruido. 

Escape. “Creo que puedo controlarlo todo pero no puedo, me 

siento solo y el alcohol me hace compañía”. Desvalorización.

LAS DROGAS

Es una manera de evadir la emoción de sentirse poco 

amado o importante para los padres. Es muy común que 

niños con madre o padre ausente caigan en drogas o 

tranquilizantes, porque esas sustancias los hacen evadir su 

“abandono”, que en muchas ocasiones no es físico. 

Toda adicción intenta evitar el contacto con la emoción y 

se relaciona con mucha información “no dicha” en el ámbito 

familiar. Puede ser un sentimiento de vacío existencial, falta 

de amor, sentirse solo, desconexión, etc. Nuestra realidad 

nos hace sufrir y la adicción sirve para enmascarar nuestro 

sufrimiento de forma temporal.

Cuando somos capaces de interpretar y reaccionar de 

una forma más adaptativa frente a nuestro entorno, cuando 

tomamos conciencia sobre el porqué de la adicción, estas 

dejan de tener sentido. Mediante este cambio de percepción, 

y el desarrollo de aquellas habilidades que permiten al 

individuo desenvolverse con una mayor madurez emocional, 

modifica su forma de percibir su realidad y puede elegir, 

esta vez sin condicionamientos, una forma más saludable 

de relacionarse consigo  mismo y con el mundo

En Biodescodificación se analizan las causas emocionales 

de las adicciones, el origen de las mismas y se plantean 

soluciones claras que implican hacer cambios en la vida 

familiar y social. Mediante esta técnica se puede descubrir 

qué emociones son las que no se han podido gestionar  y 

de dónde provienen, para que la persona tome consciencia 

de los cambios que deberá trabajar.
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Pon grasas saludables en tu vida, 
tu organismo lo agradecerá

L
as grasas son el componente nutricional que 

principalmente aportan energía a nuestro organismo, 

aunque también intervienen en otros procesos 

fisiológicos, por este motivo también se las considera 

esenciales para un correcto funcionamiento. Sin embargo, 

según la cantidad y el tipo de grasa que consumamos puede 

ser nuestro aliado o uno de los principales enemigos para 

la salud.

Las grasas son indispensables ya que forman parte de 

la estructura de las membranas celulares, transportan las 

vitaminas A, D, E, y K hasta nuestras células y, almacenan 

una gran cantidad de energía (las grasas nos aportan 9kcal 

por gramo de grasa en diferencia de 4kcal por gramo que 

nos aportan los hidratos de carbono y las proteínas).

Las grasas están formadas por triglicéridos que, a su vez, 

tienen estructuras más sencillas llamadas ácidos grasos. 

Según el tipo de ácido graso de cada triglicérido, habrá 

distintos tipos de grasa con efectos distintos en el organismo.

Los ácidos grasos se clasifican en función de la presencia 

de dobles enlaces en su molécula, dando lugar a distintos 

tipos de grasas. Por un lado tenemos las grasas saturadas, 

las encontramos normalmente en alimentos de origen animal 

como carnes, pescado, leche y derivados, pero también, en 

productos vegetales como el aceite de coco y palma. Por otro 

lado, encontramos las grasas insaturadas, se encuentran en 

alimentos de origen vegetal como aceites (oliva, girasol...), 

también en frutos secos y semillas (girasol, sésamo...). Una 

forma sencilla de reconocerlas, es su estado a temperatura 

ambiente, las de presencia sólidas suelen ser saturadas y 

las insaturadas en estado líquido, ejemplo, la mantequilla 

y el aceite de oliva.

Dentro de las grasas insaturadas encontramos, las 

monoinsalutadas, como el ácido oleico, presente en el aceite 

de oliva y, las poliinsaturadas, grasas esenciales para nuestro 

organismo porque no las podemos sintetizar y debemos 

suministrarlas a través de la alimentación. Son los llamados 

omega 3 y omega 6.

Las grasas son un nutriente imprescindible para la salud 

ya que ejercen una cantidad importante de funciones en 

nuestro organismo:

_ Hacen que las células tengan una membrana flexible,

_ Actúan como materia prima para la formación de 

hormonas tan importantes como el cortisol, hormonas 

sexuales y la vitamina D,

_ La grasa regula la saciedad. Nos ayudará en el proceso 

de adelgazamiento por su función de generarnos la 

sensación de saciedad real en el hipotálamo.

En nuestra mente circula el gran mito de que si las 

grasas tienen más calorías, nos engordan, y son malas. No 

podemos quedarnos con esta creencia tan obsoleta ya que 

nuestro organismo simplemente para crear una nueva célula 

requiere de la presencia de grasa. Piensa que la grasa, el 

organismo sabe como sintetizarla, ahora, los productos 

artificiales que le ponemos a nuestro organismo, ¿sabe como 

sintetizarlos y absorberlos sin perjuicio?.

Es de sentido común, una grasa tiene más calorías por 

lo que no debo consumir en exceso, pero, tanto es malo 

el exceso como la carencia, actuemos en congruencia y 

seamos ecológicos en su uso. Ese sentido común también 

debemos trasladarlo a la procedencia de esa grasa. Si como 

aguacate, frutos secos, semillas oleaginosas, aceite de oliva 

virgen extra... debo analizar el alimento en su conjunto. Este 

tipo de alimentos nos aportan grasas esenciales, de calidad 

y va a beneficiarme más que perjudicarme. Así que, si estas 

cuidando de tu salud, consume grasas de calidad y equilibra 

la cantidad, ni por exceso ni por carencia. Además estas 

grasas van a favorecer la síntesis y eliminación de la grasa 

de nuestro organismo en un proceso de adelgazamiento. 

Estoy segura que en esto momentos te estás preguntando, 

las grasas, ¿Nos ayudan a adelgazar?

Sí,  porque nos ofrecen, una mejora en nuestro 

metabolismo, una regulación en el hambre-saciedad y una 

acción antiinflamatoria vital para perder peso. También 

son un excelente alimento para evitar picar entre horas 

ya que el incremento de grasa, pero de las buenas, será 

imprescindible para poder regular el apetito, liberarte de la 

ansiedad y, poco a poco, poder guardar sin picar entre las 

comidas principales con suficiente energía, sin esa obsesión 

por comer a todas horas. En los tentempiés es aconsejado 

tomar un yogur entero, un puñadito de frutos secos o pipas 

de calabaza o girasol... de esta manera estarás más saciado 

con pocas calorías.

Así que incrementa el consumo responsable de grasa, 

pero, grasa de calidad. Incluye en tu vida omega 3, 

consumiendo pescado azul, ternera criada en pastos,... 

omega 6, consumiendo sésamo, nueces, carne y huevos 

ecológicos,... y omega 9,  consumiendo aceite de oliva, 

aguacate, frutos secos (almendras, nueces, avellanas, piñón 

y nueces de macadamia).

En tu alimentación lo más importante es utilizar el sentido 

común para valorar si un alimento es saludable o por lo 

contrario, perjudicial para tu salud.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 6- 10- 16- 22- 25- 26- 28 

Dies:  3- 5- 13- 15- 18- 21- 29

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina ABRIL 

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA

Consulteu els canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 1- 4- 7- 9- 17- 19- 23- 27

Dies: 2- 8- 11- 12- 14- 20- 24- 30

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

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

les 14:00 h del migdia

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

cada setmana cridant al telèfon: 96 553 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

           L’ECOPARC ROMANDRÀ TANCAT FINS NOU AVÍS 
DILLUNS --------------- 

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

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

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

DIVENDRES ---------- 

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

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

p

      
DILLUN

fins a

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

de la Joventut estarà tancada al públic fins nou 

avís. Mentrestant, podem realitzar consultes per 

mail: cocentainajove@cocentaina.org; whatssap: 

699833855 i per les xarxes socials cocentainajove

-La Conselleria d’economia sostenible ha habilitat 

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

autònoms i comerços per fer front als dubtes 

empresarials i laborals sortits arran d’aquesta 

situació. El telèfon està 24 hores operatiu.

-Si una persona identifica símptomes lleus com a 

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

Ministeri de Sanitat és cridar al número de telèfon 

que ha habilitat cada Comunitat Autònoma per a 

l’atenció mèdica específica del coronavirus i fer-ho 

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

el 900-300-555

-Fins a nou avís, els autobusos interurbans tindran 

nous horaris: Alcoi-Cocentaina- Muro, eixides des 

d’Alcoi a les 6 del matí, 1 del migdia i 3 de la 

vesprada. Muro-Cocentaina- Alcoi: 6:30 del matí; 

2 del migdia i 8 de la vesprada

Més informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TANCAT

VESPRADES: TANCAT



Venga a AGULLÓ Centro Auditivo
y le haremos una demostración SIN 
COMPROMISO de todas estas novedades.

C/ Conde de Cocentaina, 15
03820 Cocentaina

Teléfono: 96 559 33 11 

Audífonos sin pilas
y con conexión directa 
al móvil y la TV

• Conéctese directamente a cualquier móvil, sea de la
marca que sea.

• Responda sus llamadas con sólo presionar su audífono.

• Conéctese directamente a la televisión.
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