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

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

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

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

L’Ajuntament de Cocentaina a través de la regidoria d’obres i serveis treballa sense descans per tornar a la normalitat tots 

els desperfectes causat pel temporal “Gloria”, netejant badens, retirant  restes i reconstruint el pas dels rius

Millora de les cunetes del camí del Terratge
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Em preocupa

P
er fi ja tenim govern, el primer govern de coalició i 

progressista des de la restauració de la democràcia 

i el segon de tota la història d’Espanya. Ha costat, 

però s’ha aconseguit amb tots els entrebancs posats per 

les elits empresarials, econòmiques, socials, mitjans de 

comunicació, jurídiques…, Què durarà?

El nou Govern de coalició entre el PSOE i UNIDAS 

PODEMOS ha signat un preacord que amb el nom “Un 

nuevo acuerdo para España” on ens presenta les bases 

programàtiques que regiran durant tota la legislatura. Com és 

molt important la informació sobre l’acord perquè la ciutadania 

sàpiga que és el que intentaran fer. Els faig un resum.

Aquest acord de govern per a tota la legislatura consta 

d’onze apartats:

1. Consolidar el creixement i la creació d’ocupació de qualitat:

Elaborarem un nou Estatut dels Treballadors del segle XXI.

Derogarem la reforma laboral. Recuperarem els drets 

laborals eliminats per la reforma laboral de 2012.

Apujarem el Salari Mínim Interprofessional fins a aplegar 

al 60% del salari mitjà a Espanya de manera progressiva.

2. Drets socials, Regeneració Democràtica, Ciència i 

Innovació.

Derogació de la LOMCE.

Garantirem la gratuïtat real i efectiva de l’educació obligatòria.

Procedirem a l’eliminació progressiva del copagament de 

les medicines introduïdes el 2012.

Introduirem progressivament l’atenció a la salut bucodental 

de la població del SNS.

Millorarem el finançament del Sistema d’Atenció a la 

Dependència.

Actualitzarem les pensions conforme l’IPC real de forma 

permanent.

Desenvoluparem l’Ingrés Mínim Vital per a famílies sense 

ingressos o amb ingressos baixos.

Frenarem les pujades abusives dels lloguers d'habitatges.

Regulació urgent dels jocs d’atzar per a prevenir i frenar 

la ludopatia.

Elaborarem un Pla Nacional contra la Corrupció.

Justícia eficaç.

3. Lluitar contra el Canvi Climàtic.

4. Enfortir a les menudes i mitjanes empreses i als autònoms.

Pla de modernització del comerç detallista.

5. Nous drets i Memòria Democràtica.

Drets de les persones amb diversitat funcional.

Recuperació de la nostra Memòria Democràtica.

Substitució de la “Ley Mordaza” per garantir el dret a la 

llibertat d’expressió i reunió pacífica.

Aprovarem una Llei Integral per a la Igualtat de Tracte i 

la no Discriminació.

6. Impulsarem un Pacte d’Estat per la Cultura.

Defendrem un model de RTVE plural, independent, 

pública, transparent i de qualitat.

Treballarem en un Pacte per la Lectura.

7. Polítiques Feministes.

8. Suport a l’anomenada “España Vaciada”.

9. Actualització de l’Estat Autonòmic.

10. Justícia Fiscal i Equilibri Pressupostari.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

S’incrementen dos punts a les rendes superiors als 130.000 

euros anuals i quatre punts per als que guanyen més de 

300.000 euros.

11. Una Espanya europea oberta al món.

Els recomane que si els interessa aquesta informació, la poden 

descarregar d’Internet i ampliaran aquest acord de legislatura.

Em preocupa que es parle d’aquesta experiència de 

govern sense informació i amb mentides.

Paco Fuster
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Cocentaina molt present en FITUR 2020

E
l 22 i 23 de gener l’alcaldessa contestana, Mireia 

Estepa, junt a la regidora de Fira, Eugenia Miguel, i el 

regidor de Turisme, Iván Jover, van estar presents en 

la Fira Internacional de Turisme a Madrid representant a la 

Vila Comtal.

Durant aquestos dies van tindre diverses reunions de 

treball amb els encarregats de Turisme de municipis com 

Tarragona o amb el director de Turisme de la Región de 

Murcia. A més, van mantindre reunions amb diferents 

empreses del sector turístic per tal d’estudiar algunes 

propostes per a la Fira, com la de redacció d’una pla 

d’accessibilitat per a aquest esdeveniment, per exemple. 

La regidora de Fira valora molt positivament els encontres, 

ja que «pots aprofundir en aquells aspectes que es poden 

millorar o modificar perquè aquestos projectes que volem 

dur endavant siguen factibles». Eugenia Miguel va ser també 

l’encarregada de representar a la Fira de Tots Sants en 

l’assemblea, que va tindre lloc en FITUR, de la Asociación 

de Ferias Españolas on Xavier Basáñez va tornar a ser elegit 

com a president.

NP Ajuntament de Cocentaina

A banda d’aquestes reunions el 23 de gener també es va 

presentar en l’estand del Patronat de Turisme de la província 

d’Alacant el vídeo promocional i la relació de visites guiades 

que tindran lloc a Cocentaina durant aquesta anualitat, així 

com l’obertura del refugi antiaeri i el torrejó i la nova web de 

turisme local. Iván Jover es mostra molt content amb el treball 

realitzat en FITUR i explica que «tenim molt de treball per 

davant i estem donant els passos adequats per a potenciar 

el turisme i posar-lo a l’altura que el nostre poble necessita».

Altrament, es va aprofitar la presència d’algunes autoritats, 

com Francesc Colomer secretari autonòmic de Turisme i 

Herick Campos director general de Turisme, a FITUR per 

a tancar algunes qüestions que definiran el conveni de 

finançament per a la Fira 2020. Mireia Estepa, va compartir 

alguns moments amb ells i, dintre de poc temps, mantindran 

una reunió per a tractar els trets específics del conveni, així 

com també amb els ministres Pedro Duque i Reyes Maroto i 

el president de la Generalitat Ximo Puig. L’alcaldessa explica 

que «han sigut dos dies de treball intens on s’hem dedicat 

a publicitar al màxim tots els atractius del nostre poble, a 

captar empreses que tenen alguna cosa interessants que 

pot fer que Cocentaina o els seus esdeveniments guanyen 

en qualitat i també hem aprofitat per a parlar d’aquells 

aspectes del govern local que ens preocupen i per a les 

quals necessitem el suport d’administracions superiors a la 

municipal. Ha sigut un FITUR intens i molt productiu, tornem 

a casa molt satisfets amb la feina realitzada.»
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Eugenia Miguel nova regidora de Fira

C
om ja va anunciar en juny l’alcaldessa, Mireia Estepa, 

quan va fer públiques les delegacions de les àrees que 

ocuparien els i les membres del seu equip, la Fira de 

Tots Sants tindria un canvi de regidora una vegada passat el 

2019 i així ha sigut. L’any comença amb aquest canvi que 

suposarà el pas d’una de les regidories de més importància 

a les mans d’Eugenia Miguel qui ja ocupa les delegacions de 

medi ambient i urbanisme, mentre que Mariona Carbonell 

seguirà centrada en obres i serveis, hisenda i indústria, tres 

regidories d’alta responsabilitat.

Mireia Estepa va explicar en el seu moment que la gestió 

de Mariona Carbonell al capdavant de Fira havia sigut 

«impecable» i «estic molt agraïda pel treball que ha fet 

perquè la Fira donara una passa més i que, especialment, 

els contestans i les contestanes ens sentirem satisfets amb 

la seua tradició més emblemàtica. Mariona s’ha deixat la pell 

amb la Fira i és un gran orgull». Amb això serà ara una nova 

cara, Eugenia Miguel, qui portarà ara les regnes del cavall i 

qui s’encarregarà de seguir treballant per mantenir les arrels 

de la Fira adaptant-se a les novetats que un esdeveniment 

d’interés turístic internacional exigix. Estepa té molt clar que 

«Eugenia de Miguel és una bona professional que s’esforçarà 

per donar a Cocentaina un esdeveniment inclusiu, sostenible 

i que done resposta a les necessitats comercials i d’oci que 

mereix la Fira de Tots Sants».

NP Ajuntament de Cocentaina

Mariona Carbonell comenta que «ha sigut un plaer i una 

gran responsabilitat gestionar el gran esdeveniment de 

Cocentaina, he pogut aprendre moltíssim i passe el testimoni 

a la meua companya que, de segur, treballarà molt per la 

Fira i el nostre poble i agraïsc a totes les persones que han 

estat al meu costat afrontant aquest repte». 

Per la seua banda, Eugenia Miguel explica que assumix la 

responsabilitat «amb il·lusió i tranquil·litat perquè sé que la 

meua companya Mariona estarà recolzant-me», afegix que 

«espere estar a l’altura per aportar-li totes les millores que 

puguen estar a la meua mà».
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Millores al polígon de l’Alcúdia

L
’Institut de Competitivitat Empresarial (IVACE) i 

mitjançant el programa per a projectes d’inversions en la 

millora dels polígons  industrials  va atorgar a Cocentaina 

una ajuda del 60% dels costos del projecte que ascendeix a 

un total de 84.444.09€  la quantia subvencionada.

Les obres realitzades consisteixen en el canvi d'il·luminació 

a tot el polígon amb sistema LED i la substitució de les 

columnes que estiguen en mal estat, a banda també s’ha 

realitzat una millora en tota la senyalització tant horitzontal 

i vertical  i la identificació dels carrers amb la col·locació de 

panells informatius a l’entrada el polígon que actualment no 

existien . Altra de les actuacions que estan duent-se a terme 

és la millora dels serveis contra incendis.

Mariona Carbonell Regidora d'Indústria és mostra satisfeta 

NP Ajuntament de Cocentaina

perquè aquests programes de millora e inversió Industrial 

de l’IVACE son molt satisfactòries per a poblacions amb gran 

potencial industrial com és Cocentaina.

Cocentaina tanca 2019 amb augment de població
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Vila Comtal iniciava l’any amb 11.650 persones 

empadronades i l’ha acabat amb un total d’11.704 

veïnes i veïns. Un augment que ha anat mantenint-se 

durant tot l’any i que supera el d’anteriors temps.

El total d’homes ascendix a 5950, mentre que el número 

de dones és lleugerament inferior 5740, amb una mitjana 

d’edat que està en els 44 anys, tota una mostra que 

l’envelliment poblacional no afecta el municipi contestà.

En paraules de l’alcaldessa, Mireia Estepa, “el gran 

objectiu del govern és que aquest siga el poble on millor 

poden establir un pla de vida les persones, proveint-les d’uns 

bons serveis municipals i d’un entorn que faça còmode i 

acollidor viure. Cal seguir treballant de valent aquestos 

aspectes per tindre una població arrelada i millorar la 

nostra convivència, a açò dediquem cadascun dels nostres 

esforços”.

El govern contestà es reuneix amb el subdirector general 
de Mobilitat
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l matí de dimarts l’alcaldessa de Cocentaina, el regidor 

de Turisme i la regidora de Medi Ambient es van reunir 

amb el subdirector general de Mobilitat, Josep Gil, per 

seguir treballant un dels temes que porta el govern socialista 

al seu programa electoral: incorporar a Cocentaina dins de 

la ruta EuroVelo.

Es tracta d’una xarxa de 15 rutes ciclistes de llarga 

distància que connecten tota Europa i que poden ser 

utilitzades tant per cicloturistes com per caminants. La 

qualitat d’aquestes vies està coordinada per la Federació 

Europea de Ciclistes (ECF) i contempla sis objectius, dels 

quals destaquen:

-Promoure els viatges sostenibles en l’àmbit econòmic, 

ambiental i social.

-Fomentar l’intercanvi d’experiències entre els estats 

europeus estimulant estratègies i infraestructures de cicle 

d’alta qualitat.

Durant la reunió s’han clarificat els aspectes de 

senyalització que requerirà el cas d’EuroVelo per a 

Cocentaina i s’ha aprofitat per a parlar d’algunes de les 

millores que l’equip de govern vol fer en el traçat de la via 

verda zona per la qual també transcorrix l’EuroVelo, proposta 

que també és un dels seus compromisos electorals.

Iván Jover, regidor de Turisme, apuntava que «formar part 

d’aquesta ruta europea serà un atractiu més per al turisme 

esportiu outdoor que ja té el nostre poble i això implica que 

augmentarà el número de persones que visiten Cocentaina». 

La regidora de Medi Ambient, Eugenia Miguel, comentava 

que «millorar la via verda contestana i integrar-se en EuroVelo 

ajudarà a donar difusió a la riquesa natural de la nostra zona 

i serà altre recurs de connexió amb altres pobles, tal com ho 

és la passarel·la que es va obrir fa pocs mesos i que dóna 

continuïtat a la via».
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L’Ajuntament de Cocentaina i Puibliservic Canàries, nous 
membres de l’Associació de Fires Espanyoles
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'Associació de Fires Espanyoles continua creixent en 

número e importància gràcies a la incorporació de dos 

nous socis, després d'aprovar la seua admissió la seua 

Junta Directiva, que va celebrar el 17 de desembre la seua 

última reunió de l'any, en IFEMA, Fira de Madrid.

En aquesta reunió es van tractar a més, entre altres 

assumptes, els pressupostos de 2019 i 2020, les activitats 

dutes a terme per les seues comissions de treball i plans 

per a l'any vinent, activitats formatives i estudis, així com 

les eleccions a la presidència que es duran a terme en la 

pròxima Assemblea General.

Els membres de la Junta Directiva van donar la benvinguda 

a Susana Cortés, Directora General de FEVAL, Institució Firal 

d'Extremadura, qui va assumir fa uns mesos el càrrec i que 

assistia per primera vegada a una de les reunions d’ AFE.

Un dels nous socis que s'ha incorporat a la AFE és 

l'Ajuntament de Cocentaina, població de la província 

d'Alacant, que ha sol·licitat l'admissió com a soci 

organitzador. La institució organitza la tradicional Fira de Tots 

els Sants, la celebració dels quals coincideix sempre amb la 

festa anual del mateix nom -reconeguda d'Interés Turístic 

Internacional- als carrers i places que conformen gran part 

de la població. En 2019 s'ha celebrat l'edició número 673, 

sent, per tant, una de les fires més antigues d'Espanya. La 

primera edició d'aquest certamen va tindre lloc en 1346, 

gràcies al privilegi atorgat per Pere “el Cerimoniós”, II de 

València i IV d'Aragó, per a celebrar-la.

Es tracta d'una fira multisectorial, de tres dies de duració, 

dirigida al públic en general, amb una oferta molt variada 

de productes: activitats agrícoles i ramaderes, exposició de 

maquinària i automoció, artesania, mercat àrab, mercat 

medieval, productes típics, alimentació, atraccions i altres 

activitats, que rep edició rere edició a milers de visitants.

D'altra banda, la Junta Directiva va aprovar la sol·licitud 

d'admissió de Publiservic Canàries com a membre 

col·laborador, una signatura de Tenerife, constituïda 

en 2003, de gestió i explotació de suports publicitaris i 

exclusivistes en publicitat de vehicles de transport públic.

L'empresa, en procés d'expansió, té delegacions en Gran 

Canària i a Madrid i compta amb un sistema nou i sostenible 

de publicitat en papereres de cartó per a recintes públics 

i esdeveniments, anomenat Publicbin. El seu Director 

General, Tomás Armando Martín, va manifestar fa unes 

setmanes el seu interés perquè la seua empresa forme part 

de  l'Associació de Fires Espanyoles, per entendre que els 

seus productes i activitats són d'utilitat per al sector.

Amb aquestes dues noves incorporacions, AFE totalitza 

27 membres, entre socis organitzadors i col·laboradors.

En paraules del President d’AFE, Xabier Basañez, 

“Pròxims al tancament de l'exercici anual, donem una 

calorosa benvinguda a aquests dos nous membres. És una 

satisfacció que continuem creixent en nombre de socis i 

que l’ AFE guanye en representativitat a nivell nacional. Això 

ens fa veure el futur amb major optimisme i a continuar 

esforçant-nos per defensar els interessos dels nostres socis 

i del conjunt de la indústria firal espanyola”.

L'Associació de Fires Espanyoles és una entitat sense 

ànim de lucre, creada en 1964, que tanca l'any amb prop 

de 690 esdeveniments, la major parteix fires comercials i 

congressos. L'associació representa el 90% de l'activitat 

firal a Espanya, que al seu torn és un dels principals països 

d'Europa en matèria de fires, juntament amb Alemanya, 

Itàlia, França, Turquia i Regne Unit.
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PSOE, PP i Ciudadanos en contra de donar un ús temporal 
als solars de Cocentaina
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha presentat una 

iniciativa per a donar un ús temporal als solars buits 

i sense edificar de Cocentaina  perquè deixaren de 

generar problemes als veïns i així, dotar de nous equipaments 

al poble. “El PSOE, PP i CIUDADANOS han decidit que volen 

que els solars buits de Cocentaina continuen sent un niu de 

ronya. No han donat cap argument de pes per explicar el 

seu vot en contra. Hauran d’explicar públicament al poble 

de Cocentaina el pacte de Junts pel Jornal i dir que posen 

per davant els seus interessos front als interessos del poble 

de Cocentaina. Ciudadanos i PP són la muleta del PSOE”, 

ha afirmat el portaveu de la coalició, Jordi Pla.

“Qualsevol proposta que es faça des del Col·lectiu-

Compromís pel fet de ser del Col·lectiu-Compromís s’ha de 

rebutjar. S’ha deixat passar una bona oportunitat per millorar 

els solars. Continuarem treballant per millorar Cocentaina 

i continuarem presentant propostes en positiu per fer un 

poble millor”, ha afegit Pla.

Cal destacar que la proposta ha tingut els vots en contra 

del PSOE, PP i Ciudadanos. A favor han votat el Col·lectiu-

Compromís i Unides Podem-EU.

Col·lectiu-Compromís demana valentia a la nova regidora 
de Fira per aconseguir els reptes pendents
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha demanat públicament 

valentia a la nova regidora de Fira per a portar a terme 

els reptes que té per davant la Fira de Tots Sants al 

paréixer de la coalició contestana. El portaveu de la formació, 

Jordi Pla, ha explicat que la Fira és una forma de potenciar 

la Marca Cocentaina i que s’ha de treballar permanentment 

per millorar la seua qualitat.

“La nova regidora ha de tenir valentia per encarar els 

reptes que té la Fira del segle XXI. S’ha d’apostar per fer 

una Fira més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 

S’ha d’apostar per la innovació i per atraure empreses 

tecnològiques. S’ha d’apostar pel Consell de Fira com un 

element de participació efectiva, no tenir-lo abandonat com 

ho està actualment. S’ha d’apostar per valencianitzar les 

retolacions, les obres teatrals i els espectacles de peu de carrer. S’ha de potenciar el sector esportiu com un element 

de vida saludable i generador d’economia. I finalment, s’ha 

de crear l’oficina de la Fira. La Fira necessita un departament 

exclusiu que s’encarregue de la seua gestió i promoció 

durant tot l’any”, ha afirmat Pla.

Baix aquestes propostes, el Col·lectiu 03820-Compromís 

dona la mà a la nova regidora per a treballar conjuntament 

per la Fira de Tots Sants i espera tenir una bona predisposició 

per la seua part.
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El nou plec de condicions de la brossa i la neteja viaria
Eli Aleix. Portaveu Unides Podem-Esquerra Unida

Q
ue tenim un servei nefast de la recollida de la brossa i la 

neteja viària és cert, i que la desídia del Partit Socialista 

ens ha fet perdre una legislatura per a poder resoldre 

aquesta situació, una realitat.

Sí, també és cert que hi ha persones que tenen actituds 

poc cíviques que tiren la brossa quan no toca o altres que 

deixen mobles i altres éssers als contenidors en compte 

de portar-los a l'ecoparc i sí, aquestes actituds has de ser 

sancionades. Però també pot ser que aquestes actituds 

siguen causades per falta d'informació de la població i en 

eixe cas l’Ajuntament té l’obligació d'informar perquè la 

ciutadania té dret a estar informada.

El que no pot ser és que l'equip de Govern de l'Ajuntament 

excusant-se en aquests fets trasllade la responsabilitat de 

que Cocentaina estiga  bruta als veïns i veïnes en conter 

de complir la seua obligació que és fiscalitzar i sancionar a 

l'empresa responsable de la recollida  de brossa i la neteja 

del poble per no complir l’actual plec de condicions.

Tenim un poble on els contenidors són molt vells, i no em 

val que diguen que s’han dut 20 nous contenidors, perquè 

aquests també tenen  problemes, ja que costen d'obrir i això 

fa que les persones deixen les bosses fora. Els camions són 

molt vells i contaminants perquè tenen pèrdues d'oli i trauen 

molt de fum. I açò són sols dos exemples de les mancances 

que té aquest servei en l’actualitat.

Des d'Unides Podem-Esquerra Unida sempre hem apostat 

per la municipalització de la brossa i la neteja viaria plantejant 

inclús mancomunar el servei, ja que seria molt més econòmic 

i no tindríem cap empresa que dirigira  l'Ajuntament. Així i 

tot, donat que la nostra postura no està recolzada per cap 

partit hem decidit, per responsabilitat política, participar 

en les reunions  de treball per  tal de preparar un nou 

plec de condicions que estiga a l'altura de les necessitats 

de Cocentaina. Volem el millor per al nostre poble. 

Creiem que ara tenim l'oportunitat de revertir aquesta 

situació que estem patint. Una vegada el nou plec de 

condicions estiga redactat i consensuat per tota la corporació, 

arribara el moment de licitar el contracte de la brossa i la 

neteja viaria i ací ve la meua principal preocupació. Vist el 

que ha passat en altres poblacions, si el contracte s’adjudica 

a l'empresa que ho du en l’actualitat es corre el risc de, a la 

llarga, tornar a patir els mateixos problemes  que tenim en 

l’actualitat com està passant  a Alcoi. 

Estem convençudes, per la importància d'aquest 

contracte, que el plec de condicions ha d’estar redactat 

el més consensuadament possible, sense clàusules a 

mida que impedisquen a altres empreses poder optar a la 

licitació, perquè l’empresa a la qual finalment se li adjudique 

haurà de complir escrupolosament les condicions del plec 

i l'experiència de la nostra població veïna no sembla ser 

un bon auguri. No podem permetre que torne a passar el 

mateix que aquests últims anys.
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C’s Cocentaina sol·licita la instal·lació d’energies 
renovables en edificis públics així com informar a particulars 
sobre les ajudes a l’autoconsum elèctric-(RD 244/2019)
NP C’s Cocentaina

D
es que va començar la nova legislatura en l’Agrupació 

de C’s Cocentaina afrontem un nou repte: 

Reduir la despesa en llum de l’Ajuntament que en 

el 2019 ha estat per damunt dels 600.000 €.

Per aconseguir-ho, proposem a l’equip de govern 

inversions en  autoconsum elèctric per als edificis públics.

Per un costat la important despesa en llum de l’Ajuntament, 

per altra, l’escalfament global posa de manifest un model 

insostenible que amenaça el nostre benestar i el de les 

futures generacions. A més , les energies renovables generen 

activitat econòmica per a empreses del nostre entorn més 

pròxim.

Per tot açò, en C’s Cocentaina  hem fet un seguiment  al 

llarg de diversos mesos de la despesa en llum en edificis 

públics. En aquesta tasca, observem que hi ha, 5 d’ells 

(Poliesportiu, Centre Social, Biblioteca, El Teular i Oficines 

municipals) que tenen una despesa mensual d’entre 2.000 

€ i 3.000 € mensuals per edifici . 

És per això que C’s demana que  s’incloguen dins 

dels pressupostos 2020, no soles mesures d’eficiència 

energètica que reduïsquen la despesa en llum, sinó 

projectes d’autoconsum elèctric, per aprofitar la normativa, 

Autoconsum Elèctric ( RD 244/2019) amb la qual cosa es 

pot aconseguir una reducció fins del 30% o més de despesa 

en llum. 

També , C’s ha demanat  que és suprimisca l’impost ICIO 

(95%)per a totes les instal·lacions d’energies renovables i 

d’estalvi d’aigua.

Donat que la Diputació te previst finançar projectes com 

aquests dins del programa PLANIFICA 2020-2023, C’s 

demana al equip de govern que siguen inclosos  aquests 

projectes es consideren financerament sostenibles i per tant 

es finança tant  la redacció dels projectes, com la instal·lació.

També la Conselleria mitjançant  l’IVACE , finança i 

subvenciona inversions en energies renovables, per tant 

considerem que Cocentaina deu posar-se al dia i fer 

inversions sostenibles que reduïsquen l’efecte hivernacle.i 

la despesa en llum.  

Informació a particulars: “l’impost al Sol” derogat 

C’s Cocentaina demana donar formació als tècnics del SIC 

per informar  els veïns i veïnes de Cocentaina de les ajudes 

i subvencions de l’Autoconsum elèctric per a particulars de 

forma individual i/o col·lectiva.

C’s demana que en 2020 , dins del programa medi 

ambiental :12 mesos 12 gestos , es faça una campanya 

informativa d’Autoconsum Elèctric a particulars de les 

ajudes i subvencions disponibles per finançar aquestes 

instal·lacions.

C’s demana canvis en  el plec de la brossa y neteja viaria

E
n C’s volem que en el pròxim contracte  els veïns i veïnes 

de Cocentaina gaudisquen  d’un  servici òptim. Per això 

es fonamental  que en la fórmula de pagament hi haja 

termes que puntuen molt alt, tant l’eficiència en la neteja 

viaria com en la recollida de la brossa.  En definitiva, que es 

pague a l’empresa adjudicatària per una  qualitat del servei, 

així com tindre ferramentes per a penalitzar a l’empresa en 

cas d’incompliment de les condicions del contracte.

El contracte te que tindre unes condicions de pagament 

NP C’s Cocentaina

Bar Raspa

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

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

Avenida



ACTUALITAT 11Revista El Comtat febrer 2020

Per què EN C’s estem en desacord amb el metodo de 

pagament del plec de la brossa i neteja viaria?

En primer lloc estem en desacord en el ICM perquè el 

compliment dels mitjos humans i materials oferts formen 

part del acompliment del contracte i per tant l’adjudicatari 

esta obligat al ACOMPLIMENT del que ha ofert , per tant 

si l’adjudicatari no compleix en les seues obligacions 

contractuals és motiu de rescissió del contracte.  NO ÉS 

que afavorisquen un servei ÒPTIM i que penalitze a 

l’empresa en el cas d’un servei REGULAR i/o ACCEPTABLE.

Després de una anàlisis intensiu del Plec de la Brossa  

hem posat en coneixement de l’equip de Govern que C’s 

Cocentaina no està d’acord amb les condicions de mesura 

de la qualitat del servei pels següents motius.

¿COM S’EVALUA LA QUALITAT DEL SERVEI DE NETEJA 

VIARIA I RECOLLIDA VIARIA EN EL PLEC? 

En línies generals i sense entrar en el detalls, el Plec 

considera pel pagament del servei  uns determinats valors:

UN FACTOR A VALORAR EN LA FORMULA DE ABONO 

DEL CONTRACTE, 

En segon lloc , el valor ICA (Conservació dels Vehicles i 

Maquinaria ).

 En C’s considerem que té que tindre un major pes en la 

formula perquè una dolenta conservació dels vehicles, a la 

llarga , esdevindrà en un empitjorament del servei.

C’s Cocentaina considera que l’ ICA te que tindre un valor 

del 20% en compte del 12% que fixa el Plec.

Finalment, estem en desacord en els valors que 

determinen la qualitat del servei en el Plec:

 IVT (42%) :Aquest valor mesura d’una manera documental 

l’eficiència de la recollida de la brossa i l’eficiència de la 

neteja viaria . 

*IP(18%) : Aquest valor mesura la no realització del servei 

i/o recollida de brossa en la seua totalitat.

En C’s  considerem  que es tan important que es netege 

bé  com que el servei és realitze totalment. En resum , la 

qualitat del servei es tan important com que el servei arribe 

a tots els veïns independentment que visquen en el nucli 

urbà ,pedanies o disseminats. Per tant, sol·licitem que  

IVT=35% i I.P.= 35%. 

Demanem a l’equip del Govern de Cocentaina  que tinga 

en compte la nostra proposta  i rectifique el model de fórmula 

en el Plec de Condicions de la Neteja Viaria i Recollida de 

Brossa, per aconseguir el millor servei de la brossa i neteja 

viaria que  Cocentaina es mereix.

El Grupo Popular reivindica el refuerzo de la Guardia Civil
NP Partit Popular Cocentaina

E
l Partido Popular ha reivindicado más efectivos de la 

Guardia Civil para el conjunto de la comarca y, por 

extensión, para Cocentaina. Piden más presencia 

policial para poder contrarrestar de la manera más efectiva 

posible cualquier escalada de delincuencia o cualquier 

tipo de emergencia que requiera su presencia. Según los 

populares los medios con los que trabajan las fuerzas de 

seguridad no se han actualizado lo suficiente y consideran 

prioritario solicitar a la Subdelegación del Gobierno de 

España un refuerzo que entienden “justo”. “No pedimos más 

de lo que nos corresponde, pedimos la presencia policial 

que nos corresponde” asegura Ray Montava.

Además, la falta de medios personales sobreexpone a los 

cuerpos Locales en los casos de aviso simultáneo. Es por ello 

que la formación ha pedido en el Pleno Municipal “requerir 

a la Subdelegación del Gobierno” y también “escuchar a 

todas las personas que viven fuera del núcleo urbano y que 

también padecen estos problemas”.
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Es posa en marxa l’edició 2020 del Pressupost Participatiu
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina inicia, un any més, el procés 

per a presentar els diferents pressupostos participatius 

que es decidiran i s’executaran en aquest 2020.

El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació 

i de gestió del municipal a través d’un procés democràtic 

en el qual la ciutadania decidix de manera directa a què 

és destina una part del pressupost municipal. En concret, 

enguany, hi ha prevista una dotació econòmica aproximada 

de 50.000 euros.

La participació en el procés està oberta a totes les persones 

majors de 16 anys i empadronades a Cocentaina. El període 

per a presentar les propostes va del dia 17 de febrer al dia 

2 de març de 2020. La presentació de propostes es podrà 

fer per dues vies: presencialment al Servei d’Informació a la 

Ciutadania (SIC), ubicat a la planta baixa de l’Ajuntament; 

o bé telemàticament mitjançant la Seu Electrònica en 

cocentaina.sedeelectronica.es, una vegada que s’haja 

emplenat la sol·licitud corresponent disponible en la pàgina 

web de Cocentaina Participa.

Una vegada tancat el termini per a presentar les propostes, 

passaran a la fase d’estudi de la viabilitat per part del 

personal tècnic municipal, que ha d’emetre els informes 

dins del mes d’abril, moment en què es faran públiques les 

propostes durant un altre mes, a fi que la gent les conega 

i les valore, ja que la votació està previst que tinga lloc la 

setmana del 25 al 31 de maig, en Internet, mentre que la 

votació presencial serà el dia 1 de juny al Centre Social 

Real Blanc.

La regidora de Participació Ciutadana, Maite Valls, 

subratlla la importància que té presentar propostes, que 

és la primera fase del procés que comença tot just aquest 

mes de febrer, com també d’actuar a través de les votacions 

que es faran d’ací a tres mesos, per a ajudar a construir el 

nostre poble.

El Cinema en Valencià a l’Escola torna els dimecres de 
febrer al Teular

D
es del departament d’Aviva 

Cocentaina encapçalat 

per Vicent Santamaria i 

amb el beneplàcit del regidor de 

Promoció del Valencià, Ivan Jover, 

ja s’ha posat en marxa l'edició 

2020 del Cinema en Valencià, un 

any més gràcies a la col·laboració 

de la Seu Universi tàr ia de 

Cocentaina de la Universitat 

d'Alacant i de la Coordinadora de 

l'Alcoià i el Comtat pel Valencià En 

aquesta ocasió, s’han seleccionat 

4 projeccions que tindran lloc 

cada un dels 4 dimecres del 

mes de febrer, començant per 

l'alumnat més menut i acabant 

pels més majors. Aquestes són les 

projeccions de les que els escolars 

contestans de segur, que trauen 

bon profit:

-Dimecres 5 de febrer. 9:30 

h. Infantil: “Nadó en cap” (255 

alumnes veuran esta pel·lícula)

-Dimecres 12 de febrer. 9:30 

h. Primària de 1r a 4: “Capità 

calçotets” (391 alumnes gaudiran 

d’aquesta projecció)

-Dimecres 19 de febrer. 9:30 h. 

Primària 5é i 6é: “Batman:La Lego 

pel·lícula” (214 alumnes veuran 

aquesta pel·lícula)

-Dimecres 19 de febrer. 11:30 h. 

ESO 1r, 2n i 3r: “Batman:La Lego 

pel·lícula” (280 alumnes passaran 

este dia pel cinema del Teular)

-Dimecres 26 de febrer. 9:30 h. 

ESO 4t, Batxillerat i FPA: “Estiu 

1993” (150 alumnes veuran esta 

projecció).

NP Aviva Cocentaina
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Cocentaina envia a Subdelegació una valoració econòmica 
pels problemes ocasionats pel temporal “Glòria”
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina ha remés a la subdelegació 

del govern la valoració econòmica pels danys del 

temporal “Glòria”  que ha afectat a les nostres 

comarques. 

A Cocentaina els danys s’estimen al voltant de 105.000€, 

sobretot per destrossa dels guals que creuen els rius 

Penàguila i Serpis, així com la neteja dels mateixos després 

del temporal, ja que està sent una important actuació la que 

està realitzant-se a hores d’ara encara als guals.

Els camins rurals del terme de la localitat també s’han vist 

afectats, sent els de major envergadura el camí de la “La 

Cabanya” i de «Frangí de D’Alt», en els quals va a dur-se a 

terme la millora dels taluds.

Des de l’Ajuntament confiem en que des de Subdelegació 

tinguen en consideració els inconvenients ocasionats a 

Cocentaina per l’últim temporal.

L’ Ajuntament delega en Suma la gestió de rebuts d’aigua
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina va aprovar al passat plenari 

per unanimitat  la recaptació dels rebuts d’aigua en 

Suma.

Aquest tràmit és purament administratiu i consisteix, 

al igual que en altres tributs locals com l’ibi o l’impost de 

vehicles de tracció mecànica , en la gestió dels rebuts dels 

trimestres corresponents a l’aigua. Es realitza per a un millor 

i adequat funcionament de l’emissió trimestral dels rebuts.

D’aquesta manera serà l’entitat provincial qui es farà 

càrrec directament de la gestió econòmica. L’aigua de la Vila 

Comtal continua sent un servei públic de gestió municipal 

des de fa dècades.

Des del govern  es mostren satisfets perquè aquesta 

mesura millorarà el repartiment dels rebuts trimestrals , així 

com el cobrament del mateix.
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Pablo León posarà la paraula i Núria Botella la imatge 
de la Setmana Santa contestana 2020

L
a Confraria de la Dolorosa presidida per Juan Carlos 

Marin feia públic els noms dels encarregats d’introduir-

nos en la Setmana Santa Contestana 2020. La Dolorosa, 

de la parròquia de El Salvador, és la confraria encarregada 

d’organitzar la Setmana Santa d’aquest any, amb tot, la junta 

Central de Confraries segueix organitzar els actes comuns, 

però enguany ha sigut la Dolorosa, la que ha buscat el 

pregoner i la cartellista. 

Pablo León Vidal és professor en el  Col·legi San Francesc 

d’Assis de Cocentaina, llicenciat en Història Moderna i 

Contemporània per la Universitat d’Alacant, serà la paraula 

de la Setmana Santa. Pablo és un entusiasta del seu poble 

i de les seues tradicions. Pertany a la Comissió d‘arxiu i 

patrimoni de la Casa del Fester, tenint especial cura per la 

investigació de les nostres festes i de les tradicions que ens 

fan ser únics. Tanmateix és autor del llibre “100 biografies 

contestanes”, publicació que recull la vida de 100 socarrats 

destacats; és autor de diferents sainets festers i també 

d’una trilogia teatral que ens parla de Cocentaina i les seues 

celebracions (“Dolça Fira. El viatge d’Alexandros.”; “Dolç 

Nadal. La dolçaina màgica” i Dolça Mareta. Les llàgrimes 

de Maria” que s’estrenarà el 29 de febrer al Teular). Durant 

aquests tres anys ha sigut el coordinador de la revista de 

Redacció

Festes de Moros i Cristians, obtenint dos segons premis i un 

primer premi atorgat per la Conselleria per la qualitat de les 

publicacions recollides. Pablo ha sigut també mantenidor 

dels diferents actes festers, a més d’estar involucrat en la 

cultura contestana (és tabaleter de la colla Mal Passet), en 

l’esport contestà (és jugador de l’iris Contestà de bàsquet) i 

de la festa (és membre de la filà Muladís, de la que ha sigut 

també cap de filà). Una xicoteta pinzella de Pablo León que 

segueix tenint diferents projectes per a que tothom sapia 

la història de Cocentaina, les seues peculiaritats i la seua 

gent que ens fan ser diferents (però d’això ja en parlarem 

en una altra edició). 

Per la seua banda, la Setmana Santa necessita d’una 

imatge que l’anuncie. La confraria de la Dolorosa ha confiat 

dita tasca a Núria Botella Pascual, alumna de 2n de Batxiller 

tecnològic, que està cursant els estudis de pintura a Alcoi. 

Núria està molt vinculada a la parròquia de El Salvador ja 

que és membre dels Júniors Sol Sortit.

El dissabte 14 de març i a la parròquia de El Salvador 

tindrà lloc l’acte del pregó i de la presentació del cartell de 

la Setmana Santa 2020. Amb tot, abans, posem el calendari 

al dia: el 26 de febrer serà dimecres de cendra, dia que 
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comença la Quaresma i per tant a Cocentaina, 

cada divendres, hi haurà oració de Quaresma 

(al Convent dels Pares Franciscans amb Jesús 

de l’hort; al monestir de la Mare de Déu, amb el 

Natzareno; a l’Església de Santa Maria amb l’Ecce 

Homo i el Crist dels Llauradors i al Salvador amb 

la Dolorosa). El primer cap de setmana de febrer 

van començar les XL hores al Convent. Aquestes 

seguiran cada cap de setmana fins arribar al 

diumenge 23 de febrer, dilluns 24 i dimarts 25 

que es realitzaran en Santa Maria donant pas al 

dimecres de cendra.  Immersos en la quaresma 

arribarem al dissabte 4 d’abril on el Patronat 

traurà al carrer, un any més, la passió, mort i 

resurrecció de Jesús als carrers de Cocentaina, 

un teatre que cada vegada te més seguidors i que 

s’ha convertit en una catequesis de carrer. Ja a l’endemà, 

el Diumenge de Rams encetarà la Setmana Santa 2020.

Seguint en el que són les celebracions religioses, destacar 

que el passat 25 de gener va tindre lloc el traspàs de comtes, 

mossèn i súplica a la capella de Sant Antoni. Com ve fent-

se, per celebrar l’onomàstica del titular de la capella del 

Palau, la Pia Unió organitza les vespres i posa de relleu la 

importància que tindran els comtes, mossèn i suplicant en 

les festes patronals. 

Ells representen la imatge del que va passar farà enguany 

500 anys. Així doncs, Joan Ferri, Pablo Jordà, Celia Boyero i 

Celia Torregrosa van agafar oficialment el càrrec de mossèn, 

comte, comtessa i súplica. Van rebre el llegat dels seus 

antecessors en un acte molt senzill però molt emotiu, perquè 

després van pujar al camerin de la Mare de Déu per tindre 

un xicotet moment d’oració davant la Mareta. A l’endemà 

va tenir lloc la missa interparroquial (degut a l’oratge es va 

celebrar al Monestir) i després al Pla la benedicció dels 

animals.

Tanmateix, la Pia Unió, presidida per José Luis Molina i 

Ana Massanet, també han fet públic el calendari d’actes 

previs a la Mareta: el dissabte 21 de març tindrà lloc al 

Monestir la presentació del cartell (realitzat enguany per 

l’artista Mari Luz Morant) i la revista i ja el dissabte 28 de 

març, serà el pregó de la Mare de Déu. Des de l’Església 

de Santa Maria i també en directe a través de les ones de 

Ràdio Cocentaina, a càrrec del director de cinema Juan 

Manuel Cotelo.
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El periodista Sergi Castillo publica el llibre “La batalla 
per la sanitat valenciana”
El treball va ser seleccionat per un jurat de la Unió de Periodistes Valencians

E
l periodista contestà Sergi Castillo Prats ha publicat 

el seu tercer llibre, titulat “La batalla per la sanitat 

valenciana”. El treball va ser seleccionat l’any 2018 per 

un jurat professional de la Unió de Periodistes Valencians 

dins del programa d’estudis de periodisme d’investigació 

‘Josep Torrent’ i ha estat editat per la ‘Institució Alfons El 

Magnànim’ de València.

"La batalla per la sanitat valenciana no s'ha lliurat entre 

models de gestió sanitària ni ha tingut un rerefons ideològic. 

Aquesta ha estat una lluita per un negoci que mou milers 

de milions d'euros de les arques públiques i que s'han 

dipositat en mans d'un grup reduït i endogàmic de persones 

pròximes al partit en el poder. Durant 20 anys, de 1991 a 

2015, aquests empresaris no han tingut rival i s'han convertit 

en gegants, en lobbys que han teixit xarxes clientelars al 

seu voltant per mantindre els seus privilegis. han facturat 

a la Generalitat sense controls, creuant portes giratòries, i 

amb total complicitat amb una administració que els hauria 

d'haver vigilat i no ho ha fet".

Així comença el treball, en el que l’autor xifra en 10.000 

milions d'euros el regal del PP a aquest grup. Entre 

altres qüestions es descriu qui són els amos de la sanitat 

valenciana, els secrets que amaga el conegut com a ‘model 

Alzira’ o els escàndols de corrupció que han afectat aquesta 

àrea de gestió.

Aquest és el relat viu d'una batalla que mai s'havia abordat 

de forma global, amb dades oficials i rigor. I amb presència 

de totes les veus. Un document compromès en defensa de 

la sanitat pública.

La presentació del llibre va tindre lloc el passat 23 de 

gener a la Universitat de València i va córrer a càrrec de 

l’exministra de Sanitat, Carmen Montón. També van assistir 

a l’acte els portaveus de les plataformes en defensa de la 

sanitat pública; els líders sindicals d’UGT, CCOO i el SIMAP; 

les conselleres de Medi Ambient i Transparència, Mireia 

Mollà i Rosa Pérez; l’expresident de la Generalitat, Joan 

Lerma; el sotssecretari de la conselleria de Política Territorial, 

Rafa Briet; la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura 

Navarro: la directora general de Pressupostos, Eva Martínez; 

i els portaveus a les Corts del PSPV-PSOE i Compromís, 

Manolo Mata i Fran Ferri entre altres. 
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‘Insurrecte’. El nou treball del cantautor Andreu Valor 
veurà la llum aquest 20 de febrer
Redacció

E
l cantautor contestà Andreu Valor prepara 'Insurrecte', 

el que serà el seu vuitè disc. Es tracta d’un nou treball 

“serà una arrancada plena de renovació. Nous temes, 

nova sonoritat, nova escenografia i audiovisual”.

El contestà, ha anat fent camí poc a poc, des de baix, amb 

la seua guitarra i la seua veu, la seua música i les seues 

lletres plenes de sentiments i reivindicacions, buscant el per 

què d’aquest món i tenint present sempre als més humils, 

com ell: un cantant senzill, que tot el que te s’ho ha treballat 

amb molt de sacrifici, constància i estima cap al que fa “mai 

he sigut dels qui es rendeixen, i en part és gràcies a tota la 

gent que ens dóna suport.”

Insurrecte veurà la llum el 20 de febrer. El presentarà 

a la sala La Mutant de València i les entrades es poden 

aconseguir http://entradas.lamutant.com/…/presentacio-

nou-disc-andreu-…

Sens dubte, aquest treball marca un abans i un després 

en la carrera musical d’Andreu Valor. Aquest és un treball 

de tots ja que Andreu Valor va demanar ajuda als seus 

seguidors mitjançant el micro-mecenatge, un sistema de 

xicotetes aportacions a canvi de recompenses que ha fet 

possible l’eixida del disc al mercat. Entre elles es pot trobar 

la descàrrega digital del disc, el format físic, el vinil, entrades 

per a concerts o tot tipus de 'merchandising'.  

La resposta ha estat molt positiva i fidel i “Insurrecte” es 

preveu com un gran treball discogràfic. Segons ha explicat 

l’artista, “cada projecte pretén madurar i evolucionar 

respecte a l'anterior. Pense que Insurrecte és el millor que 

hem fet fins ara, ha estat un repte  i una exigència en la 

manera de crear i oferir una proposta". 

El nou treball arribarà amb el minimalisme com a base, 

però amb una renovació sonora que, com afirmen, serà 

"contundent" i amb un fort impacte sobre les sonoritats 

anteriors, fruit del treball dels productors Blai Antoni Vañó i 

Hèctor Tirado. A més, canviarà el concepte i l’escenografia, 

però mantenint l’essència crítica, humana i tolerant.

Com dèiem, el projecte veurà la llum a València el proper 

20 de febrer de 2020, any en el qual Valor arribarà als 1.000 

concerts en la seua carrera. 

Però abans, el dimecres, 5 de febrer, a la revista Enderrock 

van presentar el primer senzill del nou disc "Insurrecte". El 

senzill és "Et declare la pau", que és “la nostra manera de 

concebre una insurrecció cap a una dignitat compartida 

lluny de tot condicionant que atempte contra el nostre 

somriure. En aquest tema comptem amb la col·laboració de 

#SamanthaGilabert que gravàrem abans de la seua entrada 

a l'acadèmia d'OT. Belles casualitats de la vida.” compartia 

Andreu Valor a les xarxes socials.

I mentre grava aquest “Insurrecte”, l’agenda d’Andreu 

ha seguit repleta de concerts tant pel territori valencià (el 

8 de febrer va estar a Alzira) com fora, aterrant amb la 

seua guitarra a Itàlia. Va estar en el festival Barnasans, 

esdeveniment molt preocupat per la cançó d’autor, on va 

visitar Itàlia fent diversos tallers en 2 o 3 llocs sobre el mon 

de la musica de cantautor i al mateix temps oferint un parell 

de concerts.

La música no entén d’idiomes, ni de llengües, la música 

és universal i sols hi ha que saber transmetre-la, algo que 

Andreu Valor sap fer i molt bé (recordem que l’any passat 

va estar també a Anglaterra).

A través de Facebook, Andreu Valor ha anat contant-nos 

el procés de gravació i creació d’aquest nou treball, a més, 

de fer-nos partícips dels seus projectes i les esperances 

posades en “Insurrecte”, un treball que de segur, superarà 

les expectatives creades, per la seua senzillesa, per la seu 

valia, pel seu esforç i per la humilitat d’una veu que canta 

per un món lliure i feliç. Una veu que “ens declara la pau”.
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La Cooperativa Agrícola de Cocentaina en el evento 
“Madrid Fusion” 
Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina

L
a Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina, presento 

ayer día 13-01 sus aceites en el evento internacional 

más importante de la cocina española que se celebra 

en nuestro país   la “Madrid Fusión”, el evento cuanta con 

la presencia del elenco de grandes de la cocina española y 

que suman todas las estrellas Michelin existentes en nuestro 

país, Martin Berasategui, David Muñoz el contestano Kiko 

Moya etc.

La presentación, exposición y catas de los aceites fue 

realizada en el stand de la Comunidad Valenciana en el 

evento y con el apoyo del Ayuntamiento contestano, los 

responsables de la Cooperativa consideran un éxito la 

cita dado los múltiples interesados que contactaron con 

los responsables de la cooperativa presentes en el evento 

para la cata de nuestros aceites que fue realizada por el 

responsable comercial de la misma Iñaki, y que seguramente 

se plasmaran en posteriores gestiones de venta.

Responsables de cocina de restaurantes e intermediarios 

del sector alabaron las cualidades de nuestras variedades 

de aceite Picual, Arbequina, Manzanilla, Alfafarenca y sobre 

todo la variedad ecología ganadora de la Medalla de Bronce 

del Certamen de los Mejores Aceites de Oliva Virgen de la 

Comunidad Valenciana  del 2019. 

La Cooperativa Agrícola de Cocentaina y su aceite aove 
blanqueta aparecen en la primera guia gastronomica 
sostenible de la Comunidad Valenciana
Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina

E
L 27-01 se presentó en el Oceanográfic de Valencia 

la primera guía SUSTENTABLE de la Comunidad 

Valenciana, se trata de una guía gastronómica que evalúa 

por primera vez la sostenibilidad ambiental de los restaurantes 

y la proximidad de la materia prima que utilizan los mejores 

chefs de la Comunidad Valenciana. -El proyecto describe 

la evolución histórica de la dieta mediterránea y reconoce 

la diferenciación y singularidad de nuestros productos.

La guía detalla los cien restaurantes de la Comunidad 

con tres criterios imprescindibles de diferenciación, 
Calidad Gastronómica, Proximidad de la Materia Prima y 

Sostenibilidad ambiental.

Conscientes de las preocupaciones sociales sobre la 

salud y el medio ambiente la Cooperativa creo una sección, 

Agrocomtat SPF donde más de 40 socios con variedades de 

olivos locales son controlados por el departamento técnico 

de la cooperativa en el cumplimiento de las practicas 

agroecológicas y fomentando la biodiversidad de sus 

ecosistemas, no aplican herbicidas y únicamente realizan los 

tratamientos aceptados por el Comité de Agricultura Ecológica.

Según su nota de cata, el aceite Aove Blanqueta es 

frutado medio amargo con aromas a almendra, plátano, 

pera e higuera, su sabor con notas de amargo y picante, es 

equilibrado y fluido, de sabor almendrado, aceituna verde y 

frutos secos como las nueces almendras y avellanas.

El reconocimiento de estar en esta guía junto a los cien 

restaurantes de la Comunidad Valenciana elegidos por sus 

prácticas sostenibles y proximidad a la materia prima es un 

honor para esta entidad Cooperativa Agrícola de Cocentaina.
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Gala dels VIII Premis del Concurs d’Empreses i Projectes 
Empresarials Emprenedors
Redacció

L
a Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat 

va organitzar el divendres 31 de gener 

la Gala dels VIII Premis del Concurs 

d’Empreses i Projectes Empresarials 

Emprenedors, una iniciativa que premia a 

les empreses i emprenedors que fomenten 

el desenvolupament local, la promoció 

econòmica i la creació d’ocupació en les 

comarques de l’Alcoià i el Comtat. Cal dir 

que la gala d’aquest any es va celebrar en 

la Casa de cultura d’Agres.

En total, en l’edició de 2019 es repartiran sis mil euros 

en premis, dividits en sis categories, dues adreçades a 

empreses de recent constitució i quatre adreçats a projectes 

emprenedors:

Les empreses i projectes guanyadors es beneficiaran, 

a més, del servei continuat d’assessorament gratuït de 

l’Agència d’Impuls Emprenedor i Empresa Comarcal.

La huitena edició del Concurs d’Empreses i Projectes 

Empresarials Emprenedors de la Mancomunitat de l’Alcoià i 

el Comtat compta amb el suport i col·laboració de la Cámara 

de Comercio d’Alcoi, IDEAS-UPV del Campus d’Alcoi de la 

Universitat Politènica de València, el CEEI d’Alcoi-València, 

JOVEMPA, FEDAC i les Agències de Desenvolupament Local 

dels municipis que integren la Mancomunitat

La guanyadora del premi a la Millor Empresa, dotat amb 

2.000 euros, ha estat la contestana Gemma Figuerola 

amb l’empresa Tangente de Noventa, una marca de moda 

femenina sostenible basada en els principis de proximitat, 

economia circular i la no producció de residus, que destaca 

per la seua aposta en recerca i desenvolupament.

En la subcategoria Millor Empresa Eco-sostenible, el premi 

ha sigut per al també contestà Xavier Linares, amb Ohhna, 

també dedicat al món del tèxtil i la fabricació de moda 

sostenible amb cotó ecològic, orgànic i reciclat.

El Millor Projecte Turístic ha sigut atorgat al contestà 

Jaume Bernabeu per Terraguia, un projecte que fusiona la 

producció agroalimentària amb el turisme.

En la categoria de Millor Projecte Empresarial Emprenedor 

el guanyador, amb una dotació econòmica de 1.000 euros, 

ha estat Ecofilament3D, un projecte de Juan Luis Cabrera i 

Iván Doménech per a fabricar filament per a impressores 3D 

amb plàstic reciclat. Dins aquesta categoria, també ha sigut 

premiat Aarón Moncho amb el projecte de moda masculina 

sostenible Loobo, com a Millor Projecte Eco-sostenible. 

Per últim, David Ferre ha rebut el premi a Millor Projecte 

Agropecuari o Agroalimentari per Bioblanqueta, que planteja 

reciclar les restes de poda per a la fabricació de pintes.

A la gala van assistir representants de la Mancomunitat 

de l’Alcoià i el Comtat i els ajuntaments que la integren, així 

com membres de la Cámara de Comerç d’ Alcoy, el CEEI, 

el Campus d’Alcoi de la Politècnica de València, Jovempa 

Alcoià Comtat i Foia, i FEDAC, entitats col·laboradores en 

els premis. L’acte va ser presentat per la periodista Maribel 

Vicedo i amenitzat amb la música del trio Cool Jazz.
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La marca de roba sostenible Ohhna guardonada en els 
VII premis Lafarge “Ponemos la primera piedra” de la 
localitat de Sagunt 
NP Departament de 

Comunicació d’Ohhna

E
l passat 17 de gener Xavier Linares va ser guardonat 

com a primer classificat en l’edició VII dels premis 

Lafarge “Ponemos la primera piedra” a Sagunt. 

Aquesta és una iniciativa d’àmbit autonòmic de la fàbrica 

Lafarge Holcim ubicada a Sagunt, on hi ha dos premis, un 

primer de 6000€ i un segon de 4000€ per als quatre últims 

finalistes, entre elles es trobava el contestà Xavier Linares. 

Cadascú d’ells havia d’explicar i exposar el seu projecte per 

tal que el jurat prenguera la decisió final.

Aquests premis el que valoren és la originalitat, la viabilitat 

econòmica, financera i tècnica del projecte i, sobretot, el 

caràcter social i mediambiental de la iniciativa. D’aquesta 

manera, Xavier Linares es va traslladar fins a la ciutat de 

Sagunt per tal de plasmar tots aquest valors que té Ohhna. 

El jurat del certamen, va estar format per l’alcalde de 

l’ajuntament de Sagunt, la Universitat Politècnica de 

València, la Universitat Jaume I, ASECAM i pels directius 

de Lafarge Holcim Sagunt. Així mateix a l’entrega de premis 

va assistir el Director Indústria de Lafarge Holcim Espanya, 

Mariano García, el qual va intercanviar unes paraules amb 

el CEO d’Ohhna, Xavier Linares, el qual li va admirar els 

seus valors, la seua magnífica exposició i la il·lusió amb què 

transmet el projecte. 

José Luis Coleto, director de la fàbrica de Lafarge a Sagunt, 

va destacar que “del projecte guanyador ens va entusiasmar 

la seua aposta per la responsabilitat i pels proveïdors locals, 

la qual cosa denominen com a quilòmetre 0, alguna cosa 

que va molt en línia de la nostra filosofia com a empresa”.

Així mateix el CEO d’Ohhna, després del reconeixement 

del premi explicava que: “ aquest premi el rebem amb molt 

il·lusió i alegria, ja que aquesta marca: Ohhna, transmet 

tot els nostres valors tal i com els sentim. Pensem que 

és una iniciativa molt interessant i, que amb moltíssima 

il·lusió anirem plasmant i exposant allà on faça falta, per 

tal que cada vegada més gent conega aquesta marca.  

Reconeixements d’aquest tipus ens indiquen que anem 

pel bon camí”.

L’advocat Mateo Blasco torna a estar en el rànquing Best 
Lawyers España 2020
Redacció

L
’advocat contestà Mateo Blasco ha rebut un nou 

reconeixement. Blasco torna a formar part del rànquing 

Best Lawyers España 2020, que és el directori 

internacional més antic i respectat en el camp de l’advocacia 

del món, i que anualment, reconeix l’exercici de la pràctica 

dels advocats, en funció dels companys que voten als 

candidats.

Els vots són conforme a la qualitat dels serveis legals 

prestats dels advocats en qüestió, a més de les seues 

aptituds professionals. En aquest cas, Blasco, que és soci 

del despatx NEOS Advocats, ha sigut novament reconegut 

internacionalment entre els millors advocats en l’àrea de 

litigació, títol que revalida.
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PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

Segueixen les peregrinacions de l’Any Sant contestà

H
em començat l’any 2020 i seguim tenint posada la 

mirada en la Mare de Déu del Miracle i és que el 19 

d’abril d’aquest any, celebrarem el V centenari del 

miracle de les llàgrimes: el 19 d’abril farà 500 anys que la 

Mare de Déu va plorar 27 llàgrimes de sang, un fet històric 

que canvià la vida de tot un poble; el sentir i el fervor dels 

contestans i contestanes, la fe dels seus habitants i el nom 

d’aquella Verge Inmaculada que passà a ser venerada sota 

l’advocació de Mare de Déu del Miracle.

Per aquest motiu, des de fa anys, hi ha una comissió formada 

per diferents presidents de Pies Unions i que aleshores 

treballa en sub-comissions per portar a terme diferents actes 

al voltant d’aquesta efemèride contestana.

En diferents publicacions d’aquesta mateixa revista, estem 

fent un seguiment de tot allò que s’ha realitzat.

Aquest mes de febrer destaquem sobretot dues coses: per 

una banda les peregrinacions que segueixen realitzant-se i 

per altra, l’obra de teatre que es realitzarà a finals de mes, 

però anem per parts.

Com bé saben, la Santa Seu va concedir l’Any Sant a 

Cocentaina el passat maig de 2019. Significa açò que 

Cocentaina es va convertir en receptora de peregrins que 

volen aconseguir la indulgència plenària, visitant el nostre 

poble, fent la romeria (des de la capella de Sant Antoni fins 

el Monestir) i assistir a l’Eucaristia.  La veritat és que son 

molts els grups que han visitat Cocentaina i també són molts 

els grups de diferents confraries contestanes, les que han 

realitzat aquesta peregrinació.

Tercera Ordre Franciscana Seglar i les Confraries del Jesús 

de l’Hort i la del Jesús Natzaré

 La Dolorosa i la Verge del Carme 2017-2019, i els pelegrins 

de la Mariola

Confraries del Santíssim Sagrament, Ecce Homo, Crist dels 

Llauradors i Crist de la Flagel·lació de Cocentaina

Parròquia de San Jerónimo de València
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

Parròquia Maximiliano Kolbe, Virgen del Milagro

Cal recordar i ressaltar la figura dels voluntaris dels 

peregrins, perquè fan una llavor molt gran coordinada per 

Francisco Miralles i Adolfo Sancho.  I és que els peregrins 

quan venen, tenen a la seua disponibilitat un grup de 

voluntaris de Cocentaina que s’encarrega de contar-los el 

Miracle, ensenyar-los els llocs del fet i acompanyar-los en 

tot moment, a més, d’oferir-los la borsa del peregrí. 

Tota peregrinació arranca des de la capella de Sant Antoni 

i els peregrins segueixen el banderí, fet exclusiu per a les 

peregrinacions, de la Mare de Déu. Una vegada en el Monestir 

es realitza l’Eucaristia i finalment signen en el llibre del peregrí.

Tots els dissabtes hi ha peregrinacions, a les 12 del migdia 

i obertes a aquell que vullga obtindre la indulgència plenària, 

amb tot, hi ha diferents dies i horaris (si els peregrins tenen 

mossèn que els celebre l’Eucaristia) per poder realitzar la 

peregrinació, contactant això sí, amb els coordinadors.

Dolça Mareta, les llàgrimes de Maria

C
ocentaina s’ha volcat per demostrar l’estima i devoció 

que li professen a la Mare de Déu del Miracle, la mostra 

l’hem tingut en la il·lusió i emoció viscuda en l’eixida 

de la Mare de Déu pels diferents carrers de Cocentaina on 

a més, les entitats també han aportant el seu bon fer al pas 

de la Mareta per les seues seus.

Doncs bé, les associacions també estan realitzant actes 

extraordinaris per fer costat i present a la Mar de Déu. En febrer 

tenim dues associacions que ens oferiran un gran espectacle: 

Teló Teatre i la colla de dolçaines i tabals Mal Passet.

El dissabte 29 de febrer i en dues sessions (18:30h i 

21h), Teló Teatre dirigits en aquest cas per Paco Insa, ens 

oferiran l’estrena de l’obra “Dolça Mareta, les llàgrimes de 

Maria”, text original de Pablo León i que a més, compta amb 

la música composada per a l’obra pel compositor contestà 

Francisco Valor.

Amb aquesta obra, Pablo León segueix posant-li text a les 

festes contestanes, mentre que Francisco Valor segueix sent 

la banda sonora de les tradicions contestanes (recorden, en 

la Fira tenim “Dolça Fira. El viatge d’Alexandros” i en Nadal 

“Dolç Nadal. La dolçaina màgica). Amb aquesta, Pablo 

León completa una trilogia no tancada en la que segueix 

recreant històries al voltant dels fets històrics contestans. 

Francisco Valor, per la seua part, segueix posant-li música a 

estes històries, partitures creades “in profeso” per a aquetes 

representacions i que en aquest cas, comptaran també amb 

la participació d’un grup de metalls i la veu de la contestana 

Berta Íñiguez .

El cartell anunciador (realitzat pel dissenyador Ernesto 

Ferrándiz), ens indica els establiments on podem trobar 

les entrades a un preu de 10 euros i que servirà també per 

col·laborar en el projecte de Caritat del V Centenari (punts 

de venta: Panaderia Borruix, ferrocarril; Carnisseria Asun; 

Xarcureria Miguel, Saúl Santonja Atelier i Tien 21).
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I en febrer…s’obri el Teló
Redacció

F
ebrer és el mes més curt, tal volta el més fred, per a 

alguns és el mes de l’amor (per allò de Sant Valentin), 

en altres poblacions festejen Moros i Cristians en honor 

a Sant Blai…però ací a Cocentaina, febrer és el mes del 

teatre, però no qualsevol representació, sinó el Teatre en 

majúscules i de la ma del grup amateur Teló Teatre. Des de 

fa 21 anys el públic ja te assolit que en febrer Cocentaina 

es converteix en la capital del teatre gràcies a la Mostra 

que du el nom del poble i que ha fet possible i fa possible, 

de moment, que Cocentaina siga l’escenari per on desfilen 

els millors grups amateurs del moment, duent-nos l’art de 

Thalia a uns nivells quasi professionals.

La Mostra de teatre amateur Vila de Cocentaina és 

sufragada íntegrament pel grup de Teló Teatre, una despesa 

econòmica molt gran de la que tal volta el públic no som 

conscients (Teló Teatre paga el cànon del Teular, no ols de la 

seua actuació, sinó dels grups que hi participen així com el 

catxe de cada grup que hi participa en la Mostra). Que no es 

pense que Teló Teatre obté beneficis a l’organitzar la Mostra, 

més bé al contrari, com és sol, dir, és una butxaca foradà en 

la que Teló Teatre perd diners, però que organitzen sempre, 

tenint la mirada posada posada en el públic fidel que sempre 

els recolza i per mostrar-nos la passió i el sentir d’aquest art.

Com sempre fem, en aquestes pàgines, els oferim un 

xicotet especial de la Mostra: hem parlat amb el president, 

Saúl Santonja, amb la director de l’obra que Teló Teatre 

interpretarà, Solo Martí i amb un actriu a la que li se fa un 

homenatge pels anys de carrera teatral dintre del grup, 

enguany Laura Cardona.

Doncs ho tenim tot llest...que s’obriga el Teló de la revista 

Cocentaina. El Comtat.

Saúl Santonja, president de Teló Teatre

A
questa és la segona Mostra que Saúl Santonja afronta 

com a president, amb tot, l’atelier Saúl sap molt bé 

què és  açò de la Mostra i el significat que té per al 

grup Teló Teatre i per al poble en general, ja que des de fa 

molts anys pertany al planter d’actors del grup i també ha 

estat en la junta que presidida Ángel.

Parlàvem amb ell de la Mostra de teatre amateur que en 

aquest 2020 se’ns presenta, una Mostra diferent, ja que Teló 

Teatre enceta la Mostra en compte d’acabar-la com ha fet els 

darrers anys “sí, enguany serem els de casa els encarregats 

d’obrir la Mostra. Es dona la circumstància que Teló Teatre 

participarà de manera activa en el V Centenari del Miracle 

de la Mare de Déu. La  nostra aportació ve de la ma de la 

colla Mal Passet i de Pablo León. Gil Jordá, teloteatrer,  ens 

va fer saber que la comissió de cultura del V centenari volia 

que es fera una obra al voltant de la Mare de Déu. Pablo 

León ha sigut l’autor de l’obra i van pensar en Teló Teatre 

per a posar-la en escena. Per a nosaltres és un plaer poder 

escenificar este llibret i a més, col·laborar en el Mal Passet. 

És una història molt bonica i estem segurs que el públic 

gaudirà. Aleshores per dates, Teló Teatre tenia lliure eixe 

25 de febrer: era una data ideal, perquè és el mes que Teló 

Teatre dedica a omplir el Teular de teatre i així, el públic de 

Cocentaina, tenia l’oportunitat de veure’ns en escena dues 

vegades en un mateix mes, aleshores vam pensar que dos 

setmanes seguides no era la millor programació per al grup 

i vam decidir obrir la Mostra i tancar el mes.”. Així doncs, 

tot i que la Mostra son tres setmanes (amb quatre obres), 

enguany tindrem una setmana més per gaudir de la mestria 

dels actors de Teló Teatre. 

De l’obra del V Centenari, assenyalar que comptaran amb 

la col·laboració de la colla de dolçaines i tabals. No és la 

primera vegada que Teló Teatre i Mal Passet pugen junts a 

escena, hem de recordar que Pablo León ja va involucrar les 

dues entitats en les seues dues obres “Dolça Fira. El viatge 

d’Alexandros” i “Dolç Nadal. La dolçaina màgia”, dues obres 

que a banda d’estrenar Teló Teatre, compten amb la música 

de Francisco Valor, igual que en esta obra. “Dolça Mareta. 

Les llàgrimes de Maria”, també tindrà la música de Francisco 

Valor i comptarà amb la participació d’un grup de metalls, 

la veu de la cantant Berta Íñiguez i la posada en escena de 

Teló Teatre, tots ells dirigits per Paco Insa, “nosaltres som un 

grup que estem oberts a tot allò que el poble ens demane. 

La veritat és que tenim un feeling especial amb la colla Mal 

Passet pels tres llibrets que hem compartit, però estem 

allà on se’ns necessite. En desembre vam acompanyar a 

l’escola de ball d’Alicia Montava en el cant de la Sibil·la, li 

donem sentit a la trilogia festera amb la declamació de les 

ambaixades el dia dels trons, estem presents a les escoles 

impartint teatre en les activitats extraescolars... la veritat és 

que no parem!!! Ara tenim la Mostra, en març celebrem el 

dia mundial del teatre, en un muntatge que enguany dirigirà 

José Miguel López, farem el fi de curs del teatre a els escoles 

amb l’obra on actuen els xiquets dels tres centres educatius 

i que aconsegueix omplir el Teular de gom a gom i tenim 

també l’obra d’estiu en la que col·laborem amb la Junta de 

Festes...un sense parar que ens du d’un llibret a un altre”, 

assenyalava Saúl Santonja.

Però tornem a la Mostra. El dissabte 8 de febrer, la 

Mostra s’inicia amb “Auto” d’Ernesto Caballero, tenint com 

a directora a l’actriu Dolo Martí. Saúl ens comentava que 

“quan Dolo ens va dir que volia dirigir un obra ens va alegrar 

un muntó, va ser espectacular perquè és una manera també 

de donar-los un alè als tres directors que tenim: Paco, Ángel 
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i José Miguel. Dolo ha estat com un canvi, o millor dit com 

un inici i etapa de renovació de Teló Teatre. El grup necessita 

renovar-se, bevent dels veterans, això és clar perquè la tasca 

que han fet i fan els tres directors és importantíssima, però el 

grup ha de veure que també la sàvia jove pot aportar coses, 

pot sumar i fer que Teló Teatre seguisca creixen. Eixa és la 

premissa que tenim a la junta, i per això ens va alegrar molt 

este gran pas de Dolo de tirar endavant i dirigir un obra. De 

segur que el públic descobrirà una nova faceta de Dolo que 

no li desagradarà”.

La Mostra tracta de reflectir a l’escenari el teatre actual que 

podem veure en qualsevol capital, però a nivell de amateurs, 

que son quasi semi professionals, d’ahí la importància de 

triar amb molta cura els grups que han de prendre part en 

ella “ hem de tindre en compte, que la Mostra és una de les 

més antigues que hi ha a nivell nacional i que està molt ben 

mirada i fins i tot, serveix d’exemple per altres grups que 

volen iniciar esdeveniments com aquest. La Mostra costa 

molta feina d’organitzar, però la nostra compta amb un factor 

humà que encara li dona més prestigi. El requisit per poder 

participar en la mostra és estar federats. Teló Teatre és un 

grup amateur que està federat i molt ben considerat per la 

Federació Valenciana de teatre. Este historial ha fet possible 

que enguany tinguérem 40 obres d’on elegir. Son moltes 

obres, però hem tingut molta cura a l’hora de triar-les, perquè 

volem oferir al públic el millor del millor. Enguany trobaran 

una obra còmica “Trio Faraona”, pel grup Aiguamar Teatre 

de Gandia (per al 22 de febrer), una obra que farà riure a 

tots pels diferents esquetxs que ens presenta; un dramón 

amb “Culpable” de Sonia Cabrera, pel grup Suc de Teatre 

La Tarumba d’Alzira (dissabte 15 de febrer), aquesta és 

una d’eixes representacions que et toca el coret i que està 

plena de sentiments i l’obra infantil que ens proporciona 

la Universitat d’Alacant a través de la Seu universitària de 

Cocentaina, “Alicia en el país de las maravillas”, de Lewis 

Carrol, pel grup  Faula Teatre d’Alcoi (per al diumenge 16 

de febrer), amb entrada lliure i encara que diem que és per 

als xiquets, és una obra oberta a tot el públic i tot i que no 

costa diners, gràcies a la Seu Universitària d’Alacant, donem 

invitacions per tal de controlar l’aforament”.

Seguíem amb el president de Teló Teatre i ens contava com 

triaven les peces, perquè no és fàcil poder elegir les obres, 

és difícil contentar al públic per això Saúl tenia clar que el 

grup sencer havia d’estar involucrat en la Mostra “som un 

grup nombrós, amb edats diferents i com en tots els llocs, 

amb gustos dispars, aleshores es tracta d’unificar criteris 

i que siga el grup qui ens ajude a muntar la Mostra que 

volem que Cocentaina tinga. Aleshores el que fem és repartir 

plantilles per a que els membres de Teló Teatre voten: es 

puntua la posada en escena, el vestuari, la interpretació, la 

temàtica…i després es sumen les puntuacions i es trau una 

mitja. En triem dos que son les que figuraran al cartell i una 

de reserva per al que puga passar. Pense que és una manera 

de que tot el grup sapia el que va a veure’s en la Mostra. 

Jo vaig estar en la junta d’Angel i aleshores sabia el que 

costava organitzar-la, però després, al no estar en cap junta, 

pràcticament no sabíem res de la Mostra, aportaven el nostre 

granet de sorra en la venta d’entrades, acomodant al públic, 

ajudant en el que ens demanaven, però no sabíem res més. 

Ara tots saben el que es veurà en la Mostra i tots estan 

involucrats en l’organització d’una Mostra que és nostra, 

que ens identifica i que ens costa molt. La gent tal volta no 

ho sapia, però no és fàcil organitzar la Mostra i si et dic la 

veritat, tampoc és rentable. Teló Teatre no obté beneficis 

per organitzar la Mostra. No tenim ajuda econòmica de cap 

estament públic, sols la Universitat d’Alacant que ens du 

l’obra infantil. L’Ajuntament de Cocentaina no col·labora en 

res: Teló Teatre paga el cànon de totes les representacions 

(inclosa la nostra, per suposat), també els paguem el catxe 

dels grups que hi participen, la cartelleria també corre de la 

nostra butxaca. Son molts diners que desembossa el grup 

per fer front a la Mostra. No voldria ser agorer, però no sé 

sí li queden molts anys a la Mostra perquè no arribem i 

és una llàstima perquè com parlàvem abans, la Mostra és 

reconeguda a nivell nacional, és de les que més repercussió 

te i que millor mirada està, la prova la tenim en la quantitat 

de grups que volen ser part d’ella i tindre al seu currículum 

que han format part de la Mostra de teatre de Cocentaina, 

però no arribem. Estem súper agraïts en els socis que Teló 

Teatre te, que son els que sustenten al grup amb la seua 

quota així com el públic contestà que cada vegada que 

alcem el Teló, omplin el pati de butaques i el galliner, però 

necessitem el recolzament de les administracions publiques 

si no col·laboren, la Mostra tancarà el Teló”.

Esperem no arribar a tal punt i que la Mostra tinga el 

recolzament econòmic que es mereix, ja que fan possible 

que Cocentaina siga un refent teatral.

Saúl animava al públic a seguir fent-los costat en la Mostra 

“tenim un gran públic, fidel i crític i per ells traíem hores d’on 

no hi han per oferir-los el millor teatre amateur del moment, 

actors amateurs que treballen quasi com a professionals i 

que es deixen molta feina sobre l’escenari per fer que el 

públic gaudisca. Espere que el públic arrisque, que opte 

pel bon teatre i que puga disfrutar de totes les obres que la 

Mostra els presenta en aquest 2020 on tindran temps de 

reflexionar, riure i qui sap si plorar...els sentiments a flor de 

pell, una experiència única que et fa viure el teatre”.

Com tots els anys, les entrades són a 10 euros, els socis 

tenen 2 entrades a 8 euros i s’ofereix un bon a 24 euros per 

a les tres representacions. La venda d’entrades té horari únic 

dissabte de 10:00h a 13:30h en el comerç Saúl Santonja 

atelier. També el dia de la representació en taquilla (recordar 

que les entrades van numerades) i també es pot fer la reserva 

al telèfon 635-53-38-26.
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Laura Cardona Agulló, un actriu amb mirada dolça i senzilla
Redacció

D
e mirada blau penetrant, dolça i amb un somriure 

etern, Laura Cardona Agulló és l’actriu que Teló Teatre 

ha volgut que enguany conegam una miqueta més 

a les nostres pàgines de la revista Cocentaina. El Comtat.

En ella es pot aplicar la dita “de casta le viene al galgo”, 

pues ve d’una família teloteatrera de cap a peus.  Sa mare 

Pilar, tal volta, ha sigut la beneïda culpable que tota la 

família estiga involucrada en el teatre, ja que ella va entrar 

al grup de joveneta i ja festejant, Carlos també va entrar a 

formar part del grup. Sa mare ha sigut sempre una actriu 

versàtil, però sobretot còmica i son pare, sempre ha estat 

entre bambolines, especialitzant-se en la il·luminació i so 

de cada obra. Fruit d’este matrimoni va nàixer Carlos, qui 

també va començar a eixir al teatre i després vindria Laura 

que ha seguit les petjades familiars.

Ens deia Laura que “jo sempre he estat en el grup, vaig 

nàixer en el grup i amb els meus pares i els meu germà anava 

a tots els assajos, a totes les obres que representaven...allà 

on anava Teló Teatre, pues jo darrere”. Clar, tot i ser una 

xiqueta tímida, el món del teatre li apassionava, era més que 

un vincle familiar, era una afició que a més, unia a la família i 

sent ja ben menuda, demanava eixir a escena “recorde amb 

molta estima la primera obra en la que vaig eixir, era  “el 

metge a garrotadoes”, jo volia eixir, i sols feia que demanar 

un paper i em van donar un prospecte de propaganda dient-

me que eixe era el meu paper i així vaig eixir al teatre, sense 

parlar, però vaig eixir. “El metge a garrotades” va ser un obra 

que vam dur a molts llocs, fins i tot a Barcelona i al final ja 

deia dos frases (rises)”.

Laura no ha sigut de les actrius que ha buscat sempre un 

paper principal, a ella li agradava el teatre, el més important 

és formar tot un conjunt i ser un gran equip dintre i fora 

de l’escenari. En el seu haver te més de 20 obres i els qui 

la coneixen, destaquen la seua facilitat i dolçor a l’hora de 

recitar, de fet és peça clau en els muntatges poètics i en 

2013 va recitar la súplica de la Mare de Déu.

Es decanta pels papers més dramàtics i seriosos “pense 

que és molt difícil fer riure”, amb tot, ha sabut interpretar a 

la perfecció qualsevol paper. 

Amb tot, també ha tingut papers protagonistes “és una 

responsabilitat molt gran, perquè casi tot el pes de l’obra cau 

damunt de tu, però la veritat és que t’ajuda a madurar. També 

he tingut molta sort, perquè els dos papers protagonistes els 

he compartit en Luis Reche i ell és una garantia de seguretat, 

et dona tranquil·litat, ell te moltes tables i sap fer-te sentir 

còmoda. Les obres van ser “Se infiel y no mires con quién” 

i la dels Corella que va escriure Pablo León”.
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Per a Laura, el teatre ha sigut la seua infantesa “recorde 

que érem les xiquetes del grup, quantes coses hem passat!! 

Anàvem a les assemblees i jo sempre em gitava en Milagro 

i Mari Carmen. Abans el grup tenia més bolos, és clar, no 

hi havia tanta cosa com ara i he passat molt bones estones 

amb els meus companys i companyes de teatre, al final som 

com una família: cada ú te les seues coses però quan els 

necessites, ahi estan.”

Per a una persona súper tímida i vergonyosa com ella 

(ningú ho diria pel desparpajo que te damunt d’un escenari 

ja siga actuant, recitant o presentant) el teatre li ha “aportat 

recursos per saber dirigir-me a la gent, m’ha donat facilitat 

de paraula, el saber estar sobre una escenari...soc molt 

tímida, però el teatre m’ha ensenyat a vèncer eixa timidesa”.

Tants anys en el món de la faràndula donen per a moltes 

anècdotes “la veritat és que crec que podríem escriure un  

llibre en la de coses que ens han passat (rises), recorde 

quedar-me en blanc, son segons, però uff que etern és fa 

o al meu germà saltant del camió per a descarregar coses i 

trencar-se un braç, tindre que anar a buscar una farmàcia 

perquè de sobre va començar a eixir-me sang del nas i allò 

no parava...mare meua, ens han passat tantes coses!!!”.

Laura va estudiar arquitectura tècnica i enginyeria 

d’edificació, “durant la carrera vaig fer un parèntesi, no em 

vaig desvincular, però no vaig agafar compromisos d’eixir o 

de tindre un paper perquè els estudis eren lo primer. Una 

vegada finalitzats vaig tornar”.

“El metge a garrotades”; “Bernarda Alba”; “Mirandolina”; 

“Baixar-se’n al moro”; “Entre tinieblas”; “Les 4 estacions”; 

“Se infiel y no mires con quien”; “Corella, cavaller d’amor 

i de paraula”; “Los caciques”, “El cafè de chinitas”; “Viva 

la Pepa” o “La filla del mar” són alguns dels títols en els 

que Laura ha participat, sens e deixar de banda els grans 

muntatges poètics com el d’Antonio Machado i Unamuno; 

de Pablo Neruda, Ovidi Montllor, Paco Muñoz; Lluis Llach, 

Gerard Mur; Miguel Hernández o “Estellés en solfa” formen 

el currículum d’aquesta jove actriu que acaba d’estrenar la 

seua maternitat.

“No hem d’oblidar que jo vinc del teatre a les escoles, 

pense que Teló Teatre està fent una gran llavor impartint 

l’extraescolar de teatre a les escoles i és d’admirar el 

muntatge que es fa a final de curs per a que els xiquets 

sapient i valoren el que costa fer una obra de teatre. Ma mare 

i Milagro han sigut mestres meues a escola i ara jo seguisc 

impartint aquesta extraescolar al col·legi Real Blanc.”

Tot i que Laura ha fet ara un parèntesi teatral, segueix 

sent part activa de Teló Teatre “a dia d’avui em falten hores 

per asseure’m i estudiar un paper. He fet un parèntesi per 

pujar a l’escenari a traure un paper. Això no vol dir que no 

torne, clar que ho faré. Tampoc m’he desvinculat del grup ja 

que soc la tresorera de la junta que presideix Saúl i com et 

deia abans, impartisc l’extraescolar de teatre al Real Blanc”. 

Esperem que no siga un parèntesi massa llarg, perquè ens 

agrada veure-la en escena i encara li queden molts papers 

per interpretar.

Li preguntàvem quina obra guardava amb més estima i 

ens deia que “sens dubte “el metge a garrotades” perquè 

va ser la meua primera aparició a l’escenari, i com et deia 

al principi, va ser una obra que la vam rodar molt i ens 

va dur a moltes ciutats i pobles. I també li tinc un carinyo 

especial a la dels Corella, no ja pel fet d’haver realitzat el 

paper protagonista junt a Luis, sinó perquè en eixa obra va 

eixir també Rafa, el meu home, va ser la primera i única 

vegada que ha eixit al teatre (rises), però era precís perquè 

aquesta obra la va escriure Pablo León, cosí de Rafa i a qui 

estimem molt”.

Els qui la coneixen la defineixen com una persona amable, 

treballadora, constant, sincera i com diria el president de 

Teló Teatre “una gran dama” amant de teatre en totes les 

seues varietats.

Dir, que mentre xarràvem ens acompanyava el seu fill, de 

tan sols 5 mesos, Carlos, prestant atenció al que dèiem i 

observant-ho tot, un nino que de segur seguirà en la família 

teloteatrera (bé, el xiquet ja forma part del grup i en els Reis 

de migdia del Raval d’aquest 2020, ja va acompanyar a sa 

mare fent de Jesuset).

Un plaer haver compartit una estona en Laura i haver 

pogut parlar amb ella de la seua vida teatral i d’eixe vincle 

amb Teló Teatre. De segur que prompte la veurem sobre 

l’escenari, la saga ha de continuar, de pares a fills i de segur, 

que a nets. Enhorabona Laura!!
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Dolo Martí, de la força sobre l’escenari a la garra darrere d’ell
Redacció

S
i els dic Dolo Martí, a tots ens ve al cap l’actriu 

contestana, força i professionalitat damunt de 

l’escenari, veritat? Doncs en aquesta Mostra de 2020, 

descobrirem una altra faceta de Dolo Martí: la d’estar 

darrere, entre bambolines dirigint una obra.

En aquesta Mostra, com ens deia el president, serà Teló 

Teatre qui alce el teló del Teular per oferir-nos “Auto”, obra 

d’Enrique Caballero i que ens parla de la societat actual, 

de les persones que vivim en ella i dels problemes que 

se’ns presenten, posant en evidència les dos cares que de 

vegades les persones tenim, d’eixa empatia que ens falta i 

ens fa buscar la culpa o la biga de l’ull del qui tenim al costat. 

Aquesta obra és l’estrena de Dolo Martí com a directora, 

un fet que li ha arribat per circumstàncies i casualitats 

de la vida. Apassionada del teatre (ho demostra en cada 

actuació), Dolo ha decidit estar en el seient de darrere i 

es tira endavant amb aquesta obra actual, decidida i que 

sobre l’escena té quatre personatges: Marcos Cantó, que 

és el marit; Aida Payá que és l’esposa; Mariola Reig que és 

la cunyada i Rocio Briet que és l’autoestopista.

Ser directora d’un obra era algo que Dolo no s’havia proposat, 

però que tampoc havia descartat i a l’estar ací i haver deixat 

de banda altres projectes,  va començar a llegir i a formar-se 

la idea de poder dirigir una obra. Després de buscanr-ne, 

va veure una obra d’Ernesto Caballero en el teatre d’Alcoi 

i li va agradar, va començar a llegir obres d’ell i va trobar 

el que buscava: una obra actual, amb pocs personatges 

i que s’ha convertit en la seua opera prima de direcció.

“Per a mi està sent una experiència positiva, ara bé, 

comprens lo difícil que és dirigir una obra. Quan tu actues, 

tu fas el teu paper, però el director, ha de saber-se tots els 

papers i no sols això, sinó dir-los als actors la visió que tens 

de cada personatge, el que volen dir i tu com a director, vols 

que expressen. El director no es queda en un paper, te una 

visió global de tota l’obra. No sé com he sigut tan atrevida... 

però crec que era el moment i calia tirar avant per deixar 

descansar als veterans. En la vida cal arriscar-se i este repte, 

tot i que és molt difícil, és algo que m’apetia a més estic 

aprenent molt i tinc la sort de contar amb un gran equip 

de gent: Teló Teatre en sí és una gran família i trobes ajuda 

allà on la busques. L’obra te quatre personatges i estic molt 

contenta de Raúl, Mariola, Aida i Rocío perquè han treballat 

molt bé, li han posat la mateixa passió que tinc jo pel teatre, 

s’ho han pres amb molta gana i s’han fet seu el paper. 

M’han contagiat la il·lsuió i sé que el resultat valdrà la pena”.

Al ser els primers, el planing de treball va començar abans 

“en octubre vam començar a fer les lectures en taula, per a 

que cada actor-actriu assimilara el seu personatge, el fera 

seu i ja en novembre i desembre vam començar amb els 

assajos a l’escenari del grupet (la seu de Teló teatre, just 

al costat de Ràdio Cocentaina). En gener és clar que els 

assajos són més intensos i ja anem també al Teular perquè 

l’escenari no és igual.”

En la xarraeta que manteníem amb Dolo, assenyalava que 

ella tenia les portes obertes a aquell que vullguera acostar-se 

“sempre és gratificant tindre als teus companys de grup al 

teu costat. La veritat és que tot han sigut facilitats i és que 

Teló Teatre compta amb un grup d’atrezzo molt important 

i un factor humà que és el motor que fa el grup avance”.

Ara ja està tot llest, la Mostra de 2020 s’enceta amb Dolo 

Martí que deixa, de moment, l’escenari per passar a la 

rereguarda “espere que la gent disfrute i que se n’adone de 

tot el que hem treballat. Els actors i actrius han fet un gran 

esforç, tenen molta seguretat en el paper a representar i això 

ja garanteix la seua actuació. Per una banda estic tranquil·la, 

ja et dic, sé com hem treballat, som atrevits”.

Estar darrere l’escenari du un patiment per a que tot 

isca bé i en el seu cas, afegit perquè sap el que és estar 

damunt d’un escenari i dur una obra endavant, enganxar al 

públic i fer que gaudisca, amb tot, estem segurs que Dolo 

aconseguirà encisar al públic, perquè te força damunt de 

l’escenari i te passió per allò que fa, a més és una persona 

que accepta les crítiques i molt exigent amb si mateix “les 

crítiques et fan créixer, són necessàries per seguir formant-

se i oferir el millor que tens”.

 Naix una nova directora a Teló Teatre perquè de segur que 

Dolo Martí encara te molt a donar en el camp de la direcció. 

Enhorabona i tot i que sone mal, molta merda!!! (aquesta 

expressió s’utilitza en el món del teatre perquè antigament, 

allà pels segles XVII y XVIII,  la gent anava al teatre o corral 

de comèdies,  en carruatge, és clar no hi havia cotxes, 

aleshores, que un teatre tinguera la porta plena d’excrements 

de cavall, significava que l’obra havia tingut molt de públic i 

aleshores un gran èxit, perquè com no es cobrava entrada, 

la gent tirava diners a l’escenari per als actors, aleshores 

quan més gent, més diners, per això en el món del teatre 

s’utilitza aquesta expressió).
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Escola de música Jose Insa Martínez
Societat Ateneu Musical de Cocentaina

E
l  primer trimestre a l`escola de música Jose Insa 

Martínez de la Societat Ateneu musical de Cocentaina  

va començar amb força, endinsant-se en un nou 

programa, una nova metodologia, IMUSI, en la que estem 

treballant molt contents tant el professorat com els alumnes. 

Es tracta d’una metodologia molt completa en la qual es 

treballa des de la psicomotricitat fins a la improvisació, 

passant per una tècnica modernitzada del que podríem 

anomenar el solfeig més pur, adaptat al nostre temps. 

L’audició de Nadal va ser el colofó final d’aquest primer 

trimestre; els nostres alumnes junt als seus professors ens 

varen fer passar una vesprada de música màgica. D’entre 

totes les nadales que interpretaren, cantaren i ballaren 

podríem destacar la última part , on la nostra banda jove junt 

tota l’escola ens feren gaudir amb una nadala que tingué 

sorpresa, ja que el Pare Noel ens va fer una visita molt 

especial. El nostres menuts estaven encantats i les mares i 

els pares bocabadats. 

El segon trimestres, l’hem estrenat amb una eixida 

magnífica al ADDA d’Alacant, vàrem començar a treballar 

el Carnaval dels Animals de Camille Saint Saenz , i a l’Adda 

va eixir a la vista tot el treball que havíem realitzat. A més 

d`escoltar música clàssica en directe , els més menuts de 

l`ateneu gaudiren de l’espectacle bocabadats amb les titelles 

dels animals que prèviament havien imaginat. És el nostre 

deure inculcar tots els estils musicals, per a que els nostres 

alumnes és formen com cal i puguen decidir el seu camí i 

gust musical. 

Aquest segon trimestre ve ple d’activitats, la propera serà 

Carnestoltes, on la nostra banda jove participarà activament, 

i prompte ens veurem al Palau de les Arts Reina Sofia, on 

l’òpera serà el nostre objectiu final. 

Duet de fagot i trombó

El passat dia 11 de gener, a la Casa de Cultura de Sant 

Joan d’Alacant, els nostres companys Marc Sansalvador i 

Jaume Gavilàn van formar un insòlit duet de fagot i trombó, 

interpretant obres de Sweelinck i Verhelst dins del cicle de 

recitals d’alumnes del Conservatori Superior d’Alacant. Una 

destacada actuació que de segur no serà fàcilment oblidada.

Músics de l’ateneu per tot arreu 

El nostre company i amic Daniel Quiles Cascant, trombó 

solista de la Orquestra Simfònica d’Anvers (Antwerp 

Symphony Orchestra) ha encetat l’any 2020 a terres 

colombianes. Del passat 2 fins al 9 De gener, Dani va 

viatjar, en aquesta ocasió junt a la Camerata de la Royal 

Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam fins a Cartagena 

de Indias. El motiu d’aquest viatge va ser la participació en 

els diversos concerts del “Cartagena XIV festival de Musica 

de Cartagena”, on varen interpretar varies Overtures de 

Gioachino Rossini i simfonies de Ludwig van Beethoven i 

Frank Schubert. 

A banda de delectar al públic colombià amb la 

professionalitat dels músics integrants de l’orquestra, també 

aquests van poder gaudir de les meravelles culturals, d’oci 

y gastronomia de la capital del cafè.
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Un vestigi de la guerra civil en perill de desaparició:      
l’observatori antiaeri de la Serreta

U
na de les restes més singulars de la Guerra Civil a la 

nostra zona es troba al cim de La Serreta. En la part 

més elevada de la muntanya l’any 1937 es va construir 

un petit edifici per vigilar el cel i avisar a temps a la ciutat 

d’Alcoi en cas d’atac aeri. Cal recordar que en aquell temps 

no hi havia radar ni cap altre sistema per detectar avions. 

L’única forma possible per advertir a la població civil amb 

temps suficient per a amagar-se als refugis era observant 

el cel. En aquells moments Mallorca s’havia convertit en 

la principal base de l’Aviazione Legionaria, l’esquadró de 

bombarders italians enviats per Mussolini per ajudar a 

Franco que van atacar a moltes poblacions valencianes 

com Alacant, València, Gandia, Xàtiva o Alcoi, causant 

nombroses baixes entre la població civil i destruint una gran 

quantitat d’edificis. Els avions que anaven a bombardejar 

Alcoi s’orientaven seguint el riu Serpis, i per aquest motiu, 

des de La Serreta es podia detectar ràpidament la seua 

arribada des del mar. Lamentablement a l’observatori no 

tenien cap sistema de telecomunicacions, ni ràdio, ni 

telèfon... Quan els soldats descobrien aeronaus enemigues 

havien de disparar amb un fusell en direcció al Mas de La 

Serreta perquè des d’allí telefonaren a l’ajuntament d’Alcoi 

i activaren les sirenes d’alarma.

Des del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica 

volem cridar l’atenció sobre l’estat d’abandó de les dites 

restes i el perill real que tenen d’acabar d’ensorrar-se i 

desaparèixer definitivament. És per aquest motiu pel qual 

demanem que les autoritats competents consoliden els 

murs, que instal·len un panell informatiu per explicar als 

visitants de les runes que és el que estan veient i quina 

relació tenen amb el nostre passat més recent. Moltes 

de les persones que pugen a La Serreta per gaudir de les 

impressionants vistes a les nostres valls o per visitar les runes 

del poblat iber del segle IV aC confundeixen erròniament les 

restes de l’observatori amb vestigis del santuari iber.

La llei 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat Valenciana 

del patrimoni cultural valencià, declara al seu preàmbul 

que els vestigis de la Guerra Civil «Per la seua importància 

històrica i cultural es considera fonamental la protecció 

dels aeròdroms, refugis, trinxeres simples o compostes, 

trinxeres simulades, parapets, polvorins, rases de tirador 

i per a morter, canals de comunicació, observatoris, llocs 

de comandament, elements de resistència blindats (nius 

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

de metralladores, llocs de tirador, casamates, búnquers 

o fortins), basses per a refrigeració, abrics per a tropa, 

magatzems subterranis, galeries subterrànies, refugis, 

memorials i tots aquells elements constructius relacionats 

amb l'arquitectura militar d'aquest conflicte.»

Encara som a temps de salvar unes restes que ens 

ajuden a conèixer el nostre passat, a valorar més la pau 

i a rebutjar qualsevol forma de violència, unes runes que 

són una peça fonamental del patrimoni històric del segle 

XX a les nostres terres, i que poden desaparèixer molt 

prompte si no es fa res per conservar-les.

Seguis-nos també a les xarxes 
socials: facebook i a la nostra 

pàgina web 
radiococentaina.com
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Concert de Nadal de la Rondalla i Coral l’Amistat
Joan Jover i Domínguez

L
a Rondalla i Coral l’Amistat de l’Associació de 

Jubilats i Pensionistes de Cocentaina va tancar 

l’any amb música, com no podia ser d’una 

altra manera. El passat 28 de desembre actuaren 

al Centre Cultural el Teular, realitzant com cada 

any, el concert de Nadal, tancant així una anualitat 

molt especial per a ells: el cinquantenari de la seua 

fundació, naturalment ple de música.

El concert va comptar amb el suport de les 

regidories de Cultura i de Benestar Social del 

nostre Ajuntament, als quals des d’ací donem els 

més sincer agraïment. Així mateix, també agraïm a 

Ràdio Cocentaina, la veu del Comtat, i a AVIVA Cocentaina 

la seua col·laboració.

La Rondalla i Coral l’Amistat, fidels amb el seu públic 

per aquestes dates, va voler compartir amb tots ells aquest 

extraordinari concert de Nadal, i el seu popular folklore 

nadalenc. Per la qual cosa es va preparar una barreja de 

nadales de les nostres comarques, moltes de les quals han 

estat recopilades en el cançoner musical de la província 

d’Alacant pel músic valencià Salvador Seguí, un gran 

entusiasta del folklore popular.

El concert, sota la direcció de Rafael Cantó Almeria, va 

constar de dues parts, en la primera interpretaren de la 

nostra comarca: “Camina Maria”; “Panses i Avellanes; “A la 

Run Run”; i “Minxos calentets; del poble de Beneixama vam 

escoltar “Baixen cantant i ballant”. Tot seguit interpretaren 

una nadala nord-americana amb versió catalana, “Ja és 

Nadal”; seguida d’una altra popular nadala: “El Pardal”. 

Tancaren la primera part amb el tradicional “Arre borrequito”, 

que va ser corejat per tot el públic.

En la segona part continuaren amb el folklore nadalenc, 

interpretant del poble de Castell de Guadalest “Pastorents 

i pastoretes”; seguida d’una nostàlgica nadala que va 

popularitzar José Luis Perales: “Navidad és Navidad. Tornant 

a les nostres comarques, interpretaren d’Almudaina, “La nit 

de Nadal”; del poble de Benifallim, “Feu-me llenya”, i del 

poble de Planes Ai, Pep ai, Pep”.

A continuació, és van viure moments de molta emotivitat 

amb l’estrena d’una nova nadala, “Una Voz Celestial”, 

escrita per Carmen Briva Tomàs, que el nostre mestre 

Rafel Cantó Almeria, amb molta professionalitat, li ha posat 

música. Tots coneixem Carmen Briva per la seua sensibilitat 

i senzillesa davant de les nostres tradicions, que sempre ens 

ha demostrat en les seues sentides poesies, en diferents 

publicacions.  

Després de la interpretació del tema “Una Voz Celstial, 

el mestre Rafael Cantó, autor també de la música, li va fer 

entrega d’aquesta partitura a Carmen Briva, agraint-li la seua 

aportació al repertori nadalenc de l’Amistat. Igualment, la 

Coral li va regalar a Carmen una ornamental planta. Carmen, 

amb l’emoció a flor de pell, va donar les gràcies a tots per 

tota l’atenció que havia rebut.

El concert va continuar amb la interpretació d’una 

nostàlgica nadala “Canción de Navidad”. Finalitzant el 

concert, amb la interpretació d’una melòdica nadala que no 

pot faltar en un concert de Nadal: “Noche de Paz”. 

La nostra alcaldessa, Mireia Estepa, va felicitar a tot el 

públic les festes nadalenques i, en particular, a la Rondalla i 

Coral l’Amistat per la seua actuació, elogiant la tasca que està 

realitzant el mestre, Rafael Cantó, al capdavant d’aquesta 

entitat musical.



Ens pots trobar en:

32 Informació Juvenil
LA PÀGINA de la Casa de la Joventut
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A
quest mes vos fem un recordatori de l’oferta formativa online d’Aula Mentor i que vos oferim des de la Casa de la 

Joventut. Més de 160 cursos al vostre abast per tan sols una matrícula de 48 € (per a dos mesos) i certificació 

del Ministeri d’Educació. Recordeu que alguns dels cursos estan reconeguts oficialment també com a formació 

del professorat i que hi ha una oferta anual de cursos gratuïts. Podeu consultar tota la info a la Casa de la Joventut, a 

cocentaina@aulamentor.es i a www.aulamentor.es
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Ceip Sant Joan Bosco

P
er fi s’obri el teló, i la foscor del pati de butaques fa 

difícil trobar amb la mirada a les teues criatures entre 

tant xiquet i xiqueta, així que et concentres en el que 

veníem a fer: la funció de Nadal de l’AMPA del Bosco!

Perquè una vegada comença l’obra, l’activitat és frenètica: 

repassem els nostres guions una última vegada, ens 

recol·loquem els vestits i ens preparem per a l’instant d’eixir 

a escena. Malgrat que només hem pogut assajar l’obra en 

condicions dos o tres vegades, el directe, l’hora de la veritat 

té aquesta màgia que fa que les coses isquen rodades. Se 

succeeixen les escenes i ens preparem per a la següent a 

tota pressa, perquè tenim el temps molt ajustat.

L’espectacle deu ser molt divertit i destarifat, perquè del 

públic ens arriben rialles i aplaudiments constants, i quan 

acaba la funció, rebem un llarguíssim aplaudiment, ple 

d’il·lusió perquè els xiquets i les xiquetes han vist a les seues 

mares i pares actuar, i més pagats no poden estar. Ens fem 

infinitat de fotos amb ells, i de tornada als camerinos, els 

comentaris entre nosaltres són sempre els mateixos: ens ho 

hem passat rebé i a l’any que ve de segur que repetirem!

Enguany, el guió escrit per Ceci, Montse i Vero s’ha centrat 

en el gran projecte que la nostra comunitat educativa té 

entre mans: la imminent construcció de Bosco nou i unificat, 

després de dècades de reivindicacions. Han aparegut els 

tres porquets i el llop, Caperutxeta, les cabretes, Malèfica, 

Lepidòpter, la Reina dels Cors, Darth Vader, el Capità Garfi 

i el Pare Nöel entre altres personatges coneguts, que han 

sigut els protagonistes de la construcció de la nova escola.

Participar en el teatre de Nadal és una experiència molt 

bonica que està a l’abast de qualsevol pare o mare de la 

nostra escola. No cal tindre cap experiència prèvia, només 

ganes de passar-ho bé i de fer que la família del Sant Joan 

Bosco es faça, any rere any, una miqueta més gran encara. 

Vos esperem l’any que ve!
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Visita dels Reis d’Orient al Centre de Respir

E
l passat 3 de gener , els usuaris i usuàries del Centre 

de Respir, esperaven com cada any amb molta il·lusió 

la visita dels Reis Mags d'Orient. Aquesta activitat 

és possible per iniciativa d'un veí del barri de Fraga, 

Manolo Reig, al qual des d'ací li agraïm de tot cor la seua 

col·laboració de manera desinteressada amb les persones 

del Centre de Respir. A més, vam comptar amb la visita de 

l'alcaldessa, Mireia Estepa, i de l'equip de Benestar Social 

que ens va visitar per a desitjar-nos un feliç any.

Aquest tipus d'activitats afavoreixen el contacte amb la 

comunitat, l'estimulació i contribueixen principalment al fet que 

les persones usuàries no perden la il·lusió per les tradicions.

Il·lusiona´t, per al suport de persones amb diversitat 
funcional

E
l passat 15 de gener, vam anar a participar de la 

missa, en la Capella de l'església de Santa Maria de 

Cocentaina amb el rector Don Eduardo per a viure 

units moments de l'essència de la missa i la comunió, 

per a trobar-nos junts davant Déu, buscant el sentit de la 

vida i la seguretat que ens falta, vivint amb la religió una 

experiència personal, dedicant temps a l'oració i al culte a 

Déu i recordar la necessitat d'humanitat que ens envolta en 

la nostra societat i reflexionar en el millor tracte a tots els 

que ens envolten.

Amb la finalitat de passar-ho bé i aconseguir algun donatiu, 

enguany organitzarem un espectacle a Albaida ja que un 

dels grups, Sevillana Olé  dirigits per Lorena Santamaria Llin, 

són de la població d'Albaida que formen part de l’ agrupació 

Il·lusiona´t . Aquest grup forma part amb tots els balls tant 

de sevillanes , com de pasdobles, rumbes, valsos i tot tipus 

de balls de saló. Després de tot el suport que hem tingut 

per ells, ens sentim amb el compromís d'agraïment i acudir 

a la seua terra, amb la seua gent, amb una representació 

il·lusionant. Per tant el dissabte 7 de Març, actuarem tots en 

el Teatre Odèon d'Albaida, a les19.00 hores, per un donatiu 

de 5 €. Esperem que els agrade i gaudim tots d'aquesta 

funció. Queden tots convidats, els esperem.
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El mes de gener comença amb l’arribada dels Reis Mags 
i s’acaba celebrant el Dia de la Pau
Afama Cocentaina

E
l passat 2 de gener, els Reis Mags visitaren els/les 

usuaris/es dels tallers d'AFAMA al Centre Social “Real 

Blanc”. La jornada va començar a les 17:00 amb unes 

paraules de la treballadora social Aitana Collado agraint 

l’assistència de l’alcaldessa, dels/les usuaris/es, familiars, 

membres de la Junta Directiva, xiquets/tes i la resta dels 

presents. Seguidament, li va donar la paraula a Joan Jover 

qui va ser l’encarregat de llegir el Ban Reial, acabant amb 

el so de “Ya vienen los Reyes” acompanyat per el Grup de 

Músics Veterans. D’aquesta manera, els Reis Mags d’Orient: 

Melcior, Gaspar i Baltasar, es disposaren a entrar al saló 

saludant en primer lloc a totes les persones usuàries, per a 

després posar-se a repartir regals i caramels.  Mentre que 

hi feien l’entrega, els músics continuaren amenitzant la 

vetlada amb  gran varietat de nadaletes. Per finalitzar, tots 

junts gaudirem d’un berenar al mateix Saló d’Actes. AFAMA 

vol mostrar el seu agraïment al Grup de Músics Veterans, 

a Joan Jover, Manolo Pitxoc i a Roperia Ximo per la seua 

inestimable col·laboració amb aquest acte que es viu amb 

tanta il·lusió. 

En segona instància, amb motiu de la celebració del Dia 

de la Pau, les persones usuàries  han realitzat diverses 

manualitats molt entretingudes. Al Taller de Matí han utilitzat 

el símbol de la paloma, mentre que al Taller de Vesprada han 

elaborat un mural on hi ha deixat plasmades les seues mans 

pintades de colors. Tanmateix, al Taller de Musicoterapia 

també s’ha celebrat amb cançons representatives de la unió 

de les cultures i un món sense violència.
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Joc d’apostes i adolescents

L
es cases d'apostes i salons de joc s'han convertit en el 

lloc de reunió de molts joves, uns llocs on els menors 

d'edat, que tenen prohibit jugar, ho fan. A molts dels 

nostres pobles i arreu de la comarca han proliferat aquestos 

establiments que careixen d'una normativa actualitzada 

que previnga i protegeixa als menors front l'augment de la 

ludopatia. 

El joc presencial —casinos, bingos, salons de joc i cases 

d'apostes esportives— és competència de les comunitats 

autònomes. Algunes comunitats han decidit actualitzar la 

seua legislació per a adaptar-la al creixent fenòmen de les 

sales d'apostes, a través de decrets, com és el cas de Madrid, 

Extremadura, Múrcia o Balears, o amb noves lleis, com és el 

cas de la nostra Comunitat Autònoma. Convé recordar que 

el ple del Consell va aprovar el passat 25 d'octubre del 2019 

el projecte de Llei del Joc de la Comunitat Valenciana que 

actualitza l'actual normativa que compta amb més de 30 

anys de vigència. Aquesta nova Llei del Joc que es troba en 

ple tràmit parlamentari ha afegit la suspensió de les llicències 

d'obertura de nous locals d'apostes en la Comunitat mentre 

no s'aprove la futura norma que regularà aquesta activitat.

 Com a principals novetats respecte a la llei vigent, el 

nou text reforça les mesures dirigides a impedir l'accés de 

menors d'edat als salons de joc. Així, planteja l'obligatorietat 

que cada establiment compte amb un "servei d'admissió". És 

a dir, amb un vigilant que sol·licite el DNI o un altre tipus de 

document que permeta identificar a cada persona que vulga 

entrar al saló. L'actual llei tan sols exigeix controls d'accés 

en determinades zones dels salons. En concret, aquelles 

en les quals existeixen màquines que ofereixen premis de 

3.000 euros. No obstant això, no ho reclama a les portes 

d'entrada. De la mateixa manera que amb els menors, també 

impedirà l'accés als qui presenten símptomes d'embriaguesa 

o figuren en el Registre de Persones Excloses d'Accés al Joc 

de la Comunitat Valenciana. 

A aquestos establiments, per tal d'atraure públic no sols 

val l'al·licient del joc i dels diners, que per la seua pròpia 

dinàmica impulsa una espiral d'emocions que no porten a 

cap part. Han d'aplicar altres al·licients, com per exemple, 

el consum de begudes alcohòliques en els seus locals. Unes 

begudes o aperitius que ofereixen gratuïtament o a baix 

preu en determinats moments per a atraure públic, i això 

suposa un altre un problema afegit al del joc en si. Una altra 

estratègia és la de regalar apostes: “pagues 10 i et regalem 

20”. Es tracta d'atraure't a jugar, la qual cosa sumada a una 

publicitat enganyosa que promociona que pots guanyar i 

guanyar, facilita la baixa percepció de risc i deixar-se dur. 

A aquesta proliferació de les cases d'apostes i els salons 

de joc, cal sumar la possibilitat d'accedir de manera constant 

al joc en Internet. Açò suposa que l'edat dels addictes al 

joc està disminuint, mentre que les possibilitats de jugar 

augmenten. 

Des d'edats primerenques, els xiquets i adolescents 

tenen total disposició a la tecnologia: adquireixen prompte 

el seu primer telèfon intel·ligent, tablet o ordinador, tant per 

a finalitats educatives com d'entreteniment. Malgrat que 

existeixen opcions com el control parental per a restringir el 

seu accés a determinades webs o el temps que naveguen, 

és impossible rastrejar o conéixer al 100% quins són els 

seus usos i hàbits reals. 

Al nostre país, en cinc anys ha augmentat un 369% 

el nombre de jugadors actius que aposten a jocs d'atzar 

en línia. En 2013 hi havia 239.465 persones i en 2018, 

883.174. Les xifres indiquen que entre els jocs d'atzar en 

línia més populars ocupen els primers llocs les apostes 

(52,40%), el casino (33,80%) i el pòquer (11,63%). 

Una prematura edat d'inici és un important factor de risc 

per a desenvolupar una addicció al joc. Actualment trobem 

més menors addictes al joc d'atzar en línia que mai, i si no 

fem res per evitar-ho aquest problema anirà a més. De fet, 

encara que a Espanya el joc en línia està prohibit a menors, 

un estudi de 2013 ja va posar de manifest que “quasi un 

20% dels adolescents enquestats havia apostat en línia 

abans d'aconseguir la majoria d'edat i una part important 

ho feia de manera habitual –en totes o quasi totes les seues 

connexions– amb el risc d'e desenvolupar una addicció”. 

Dada alarmant que també va ratificar l'informe sobre 

l'Estudi sobre prevalença, comportament i característiques 

dels usuaris de jocs d'atzar a Espanya 2015, realitzat sobre 

xiquets i adolescents de 5 a 17 anys, dels quals un 28% 

va confirmar haver jugat alguna vegada a jocs d'atzar i, 

d'aquests, més d'un 12% ho havia fet des de plataformes 

en línia. Encara que es puga pensar el contrari, els diners no 

sempre és un element clau perquè els joves desenvolupen 

aquesta addicció: Molts comencen amb pàgines de 

joc gratuïtes o de "pràctiques", un potent impulsor de 

la conducta de joc que facilita el desenvolupament de 

conductes patològiques.

 Controlar l'accés de menors al joc en línia és difícil, ja 

que, encara que s'ha d'introduir el número del DNI abans de 

començar a apostar, en realitat no s'exigeix una acreditació 

real de la persona que jugarà. Gràcies a les aplicacions, a 

l'anonimat que permet internet i als guanys immediats, el 

potencial addictiu augmenta.

 Finalment, les estratègies de màrqueting estan dirigides 

als més joves que trien com a protagonistes als seus ídols, 

la qual cosa contribueix a la normalització de la conducta i 

al desig de voler ser com ells. Neymar, Cristiano Ronaldo o 

molts altres esportistes internacionals anuncien aquest tipus 

de jocs en línia en el mòbil: "Registra't ara i aconsegueix 

10€ per a jugar!", així de senzills són alguns dels lemes 

d'aquestos anuncis. És necessària una regulació estricta 

sobre la publicitat d'aquests jocs, com ara la participació 

d'esportistes reconeguts o ídols juvenils, i adequar els horaris 

de l'emissió d'aquests anuncis, així com polítiques que vetlen 

per la salut mental dels menors, per damunt dels guanys 

de les empreses de joc. 

La ludopatia és un trastorn reconegut per l'Organització 

Mundial de la Salut (OMS). Les seues conseqüències són 

alarmants no sols per a la persona que ho pateix, sinó 

per al seu entorn familiar i professional. Des de tristesa, 

aïllament social, absentisme laboral, disminució del 

rendiment, robatoris entre família o companys de treball, 

acomiadaments… fins al propi suïcidi. Si no es reacciona de 

manera urgent, hui dia, s'estan creant els ludòpates del futur. 

Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de 

l'Alcoià i el Comtat 695 511 572 – upcca@lamancomunitat.org
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El porter contestà Natxo Faus continuarà la seua carrera 
futbolística en els Estats Units

E
l contestà Natxo Faus Seguí, porter del CD Alcoià, de 

18 anys ha decidit deixar l'equip blau i blanc per a 

embarcar-se en una nova aventura. Natxo Faus se’n 

va als Estats Units per a continuar la seua formació, tant 

esportiva, com a professional i personal. 

El porter de Cocentaina ha estat aquesta temporada a 

l'ordes de Vicente Parras, qui li va fer debutar aquesta 

temporada en la jornada 18 de Tercera Divisió Grup VI 

enfront del Elche Ilicitano CF.

La seua nova destinació serà la Texas A&M International 

University, situada a la ciutat de Laredo, a Texas. El seu equip 

serà el Dustdevils, on el Natxo podrà continuar demostrant 

tot el seu potencial. Jugarà en la Lliga Universitària (NCAA 

II) i estudiarà Ciències de l'Activitat Física i l'Esport.

La possibilitat va sorgir  “a l'octubre de 2018, un empleat 

de l'agència Sports Unlimited Scholarship, Carlos Perales, 

va vindre a fer una xarrada (al Juvenil A del CDA) sobre una 

beca esportiva que ofereix aquesta agència i els beneficis 

d'aquesta. Em va semblar molt interessant l'oportunitat 

d'estudiar i jugar als Estats Units, així que els meus pares, 

encantats, em van donar suport amb la idea. Una vegada 

vaig acabar batxillerat, només havia de fer dos exàmens 

(TOEFL i SAT) perquè les universitats dels EUA sàpien més 

o menys el meu nivell d'anglés. Al desembre de 2019 vaig 

rebre l'oferta de Texas A&M International University, els qui 

em van oferir una beca difícil de rebutjar, tant acadèmica 

com esportivament parlant.”

Una nova etapa i un nou camí per a Natxo Faus que viatja 

a l'altre costat de l’Atlàntic (allí tenim al tennista Xavi Vicent 

i a la jugadora de bàsquet Montse Brotons). Esperem que 

gaudisca i ens puga continuar donant grans alegries en el 

futbol. Sort i enhorabona Natxo!!

Comiats i cares noves en el primer equip del Contestano

E
l primer equip de Contestano segueix lluitant per 

aconseguir l’objectiu de l’ascens, tot i que no està 

sent una temporada fàcil. El club feia oficial que Borja 

Tranche i Juami deixaven de formar part de la primera 

plantilla del CD Contestano, però per altra banda, els rogets 

donaven la benvinguda a dos noves incorporacions, dos 

rogets que tornen a casa: Isarel Calafat i Adrian Palací, dos 

reforços de luxe per a la segona volta!!. 

Tanmateix, l’equip lamentava la lesió de Javier Moyano, a 

qui li desitgem una prompta recuperació.

Els de Javi Montava, segueixen una lluita imparable 

per realitat l’objectiu de la temporada i tornar el club a 

la categoria que li pertoca. Els resultats no estan sent els 

esperats, amb tot encara queda una segona volta per poder 

donar alegries a l’afició.

Per la seua banda, l’escola de futbol Rafael Blanes, el Siso, 

segueix amb la dinàmica establida, on els joves canterans 

aprenen les tècniques i la disciplina del futbol, primant 

els valor d’esforç, sacrifici i companyerisme abans que els 

resultats. L’escola te equips en totes les categories i menys 

els querubins i prebenjamíns B, la resta estan tots federats.

Des del club, s’anima a l’afició rogeta a pujar i animar al 

primer equip, així doncs, s’han fet carnets de simpatitzants 

i els xiquets tenen el privilegi de poder entrar als partits de 

la Via i animar al primer equip.
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Les lesions persegueixen als nostres esportistes d’èlit: 
Rafa Valls pateix una fractura en el sacre i Lucas Torró 
un trencament del lligament intern del genoll

E
l ciclista contestà Rafa Valls pateix una fractura en el 

sacre com a conseqüència de la caiguda que va obligar 

al líder del Bahrain McLaren en el Tour Down Under 

a abandonar la prova.

Rafa Valls, de 23 anys, va estar involucrat en una caiguda 

al final de la segona etapa que va acabar en Stirling que 

li va produir dolor a l'esquena. Després de ser traslladat a 

un hospital local es va detectar en la prova radiològica la 

fractura del sacre, segons va confirmar el metge de l'equip 

Lucca Pollastri.

"Estarem observant-lo durant les pròximes 48-72 hores. 

Després planificarem els pròxims passos. Però és massa 

dolorós per a ell continuar la carrera ", va dir el doctor.

Una gran decepció per a Rafa Valls, que es trobava en 

la prova australiana amb els galons de capità de l'equip.

"És difícil acceptar aquesta lesió perquè estava en molt bona 

forma i molt motivat, amb tot l'equip en el meu suport. Però 

la lesió no és tan greu i tal vegada en els pròxims dies puga 

entrenar novament, més o menys normal, per a mantindre'm 

per a les pròximes carreres. Ara el dolor és intens ".

Rafa Valls va quedar atrapat en la caiguda mancant dos 

quilòmetres, que també van involucrar a altres dos ciclistes 

del Bahrain McLaren. No és la primera vegada que Rafa 

Valls ha d'abandonar una prova després d'una caiguda, com 

ja li va succeir  en la Volta a Burgos.

Amb tot, esprem una prompta recuperació per a Rafa 

Valls, per a que puga tornar de nou a les carreres i aconseguir 

els èxits que es mereix.

Tanmateix, el contestà Lucas Torró, patia al mes de 

desembre un trencament del lligament intern del genoll, 

lesió que el tindrà apartat del terreny de joc fins abril.

Amb tot, Lucas va ser operat amb èxit i sembla que està 

tenim una molt bona recuperació, controlada per l’equip 

mèdic i tècnic de l’equip alemany. Esperem també en breu 

tornar-lo a veure en el seu equip, el Eintracht Frankfurt 

donant-nos bones alegries amb el futbol.

El HC Cocentaina es classifica per a la fase d’ascens de l’Ok Lliga

E
l HC Ha aconseguit classificar-se per a la fase d’ascens 

de l’Ok lliga Plata després de la seua doble victòria en 

Sevilla davant l’Irlandesas (1-2) i el Claret (0-4).

Ja ací a casa, l’espectacle i l’emoció del hoquei segueix, 

perquè van guanyar al Club Pati Alhambra, en un partit molt 

ajustat (4-3) i aconseguien a fiançar-se en la segona plaça de 

l'Ok Lliga Bronze. Grandes els jugadors de Cristian Santiago!!!

També, destacar la gran cantera del HC Cocentaina, totes 

les setmanes tenen lliga i demostren un gran nivell sobre 

patins, donant el millor de sí i portant el nom de Cocentaina 

per tot arreu.
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Judo club Cocentaina

E
l passat 25 de gener, el Judo club Cocentaina va 

participar en el Campionat regional cadet, temporada 

2019-2020. La competició es va celebrar a València.

Els resultats dels judoques contestans van ser:

5t lloc Luis Aracil -73kg

7é lloc Carles Agulló -73kg

3r lloc Carla Sanoguera -48kg

I dos dècims llocs amb Héctor Cabello i Emma Martínez.

El Ye Faky finalitza la primera volta invicte i líder de la categoria

L
’últim partit de la primera volta, fora de casa, front 

l’Akrasala, cuer de la taula classificatòria feia realitat 

un gran somni per al Ye Faky. Els contestans finalitzen 

líders i invictes la primera volta de la tercera divisió, grup XV. 

Aquest resultat mostra el gran treball el realitzat pel cos 

tècnic i jugadors que junt a l’afició han fet que l’equip vaja 

envolat durant aquests primers 15 encontres.

Cal dir que no és la millor primera volta de la història del 

club, perquè l’any passat (Temp. 2018/19) els socarrats van 

guanyar tots els partits excepte un. Una derrota davant el 

que, a la fi seria el campió de la lliga, el Irefrank Elx, i per 

tant cedint tan sols 3 punts. En aquesta temporada, malgrat 

no perdre cap partit, s’han sofert dos empats i per tant s’han 

deixat escapar 4 punts.

Això si, cal tenir en compte que aquest curs hi ha 16 

equips per 14 de la campanya anterior. Dos encontres més.

A més a més, el Ye Faky és l’equip menys golejat  de la 

categoria i el tercer més golejador.

Ara toca seguir amb aquesta dinàmica i per que no, 

somniar en pujar de categoria, oferint al públic contestà i a 

la seua afició, una gran nivell de joc i un espectacle, amb 

els millors partits de futbet sala.

L’escola del Ye Faky segueix avançant, i enguany han 

aconseguit recuperar el Ye Faky femení, a banda de tindre 

un filial que es converteix en l’avantsala del primer equip.

Enhorabona a tota la família yefakiana!!!
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Eusebio Pascual correrà com a professional en el filial 
del Bahrain

I 
el món del ciclisme continua donant-nos més alegries i 

en aquest cas a nivell local perquè el  corredor contestà 

Eusebio Pascual ha fitxat pel Bahrain Cycling Academy, 

equip filial d’un dels conjunts més potents de l’actualitat, 

on pertanyen corredors reconeguts com Mark Cavendish, 

Mikel Landa i el també contestà Rafa Valls.

Aquest salt qualitatiu significa entrar en el professionalisme 

a aquest ciclista de 24 anys que deixa enrere una etapa 

exitosa, primer amb l’equip Mutua Levante i després amb 

la formació amateur del Caja Rural.

“Deixem enrere el camp amateur per a fer el salt a 

professionals amb el Bahrain Cycling Academy. Un somni 

pel qual tants ciclistes lluitem, i ara que s'ha fet realitat sé 

que va a valdre la pena. No puc deixar d'agrair a tots els 

equips pels quals he passat, ja que tots m'han aportat alguna 

cosa i m'han donat suport any rere any.

Això no és final, sinó el principi d'aquest somni, per la qual 

cosa ara queda gaudir i treballar més que mai, ens veiem 

en les carreteres. Gràcies per tot.” Eren les paraules que 

Eusebio Pascual publicava a les xarxes socials quan es va 

fer pública la noticia del seu fitxatge i salt al professionalisme 

(14 de gener de 2020).

Tot siga dit, i és que el palmarès d’Eusebio Pascual en 

aquest darrer any ha sigut espectacular: va aconseguir 

victòries a Renedo, Vuelta Pinares i Memorial Aitor Bugallo. 

A més, va ser segon en el GP de Vila-Real, tercer en la Vuelta 

a Salamanca i cinquè en el Memorial Valenciaga. També a 

2018, es va alçar amb la Vuelta a Zamora, la Vuelta a Segovia 

i la Vuelta a Tenerife. Sacrifici, esforç i molt d’empeny… a 

la fi, treballant de valent els somnis sí que es fan realitat.

El club d’handbol de Muro participa en un esdeveniment 
europeu del programa Erasmus Plus Sport and dialogue

E
l dissabte 11 de gener en la localitat de Muro, 

es va dur a terme un projecte europeu per a 

fomentar la tolerància, el joc net i la igualtat 

en el món de l'esport mitjançant un triangular 

d'handbol femení, en el qual van participar el Club 

Handbol Santa Bàrbara Monòver i el Club Handbol 

Maristes Algemesi.

L'objectiu d'aquesta trobada, és col·laborar en 

la redacció d'una declaració institucional per la 

integració en l'esport en la qual estan participant 

clubs esportius de Romania, Itàlia, Eslovènia i 

Espanya.

Per al cas d'Espanya, els responsables d'aquesta 

declaració són el Club Handbol Muro femení i el seu 

patrocinador Crea360; i la seua tasca és aportar a 

aquesta declaració institucional idees sobre la tolerància, 

el joc net i la igualtat.

Durant el transcurs del triangular, tant les jugadores dels 3 

equips, com el públic assistent, van aportar les seues idees 

per a ajudar a la redacció d'aquesta declaració que servirà 

per a guiar les polítiques europees en matèria d'esport per 

al septenni 2021-2027.

Cal destacar la presència de la directora general del 

Institut de la dona de la generalitat valenciana, María Such 

Palomares.

El club d’handbol Muro femení va nàixer a Cocentaina allà 

per l’any 2009/2010 de ma de dos apassionades de l’esport 

Bea Cortell i Bea Sanjuan. Ambdues van aconseguir plantar 

una llavor esportiva que avui ha donat els seus fruits i ha 

posat en valor l’esport femení i en aquets cas el hándbol 

(balonmano en castellà.)

Diferents adversitats, van fer que l’equip es traslladarà 

a Muro on van trobar tot tipus de facilitats per formar el 

club. A dia d’avui, el club està federat i compta amb xiques 

provinents de tota la comarca. Militen en la lliga nord de la 

Comunitat Valenciana i som un equip consolidat i a tindre 

en compte.
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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.

HERBA URINARIA (Ononis aragonensis)
(Nona, Urinaria, Orinaria)

Floració a finals del mes de maig i a principis 
del mes de juny.

Es recol·lecta la part aèria de la planta durant 
els mesos de la floració, encara que es pot 
recol·lectar durant tot l'any, perquè tota la planta 
té les mateixes propietats. La principal virtut és la 
diürètica.

En les primeres excursions que vaig realitzar a la 
serra de Mariola, allà per l'any 1968, amb el meu 
company Rafael Moltó, el Siso, me'n recorde que 
pujant per la font de l'Esquererola en direcció a la 
font de Sanxo, a l'esquerra del camí, al barranc que 
baixa des de la font del Gaiato, em va dir: "delegao, 
la urinària, al costat del trencapedra, és una de 
les plantes diürètiques més potents en els còlics 
nefrítics i de la bufeta, per a evacuar les arenetes 
i les matèries viscoses i sabuloses detingudes en 
els conductes urinaris. Té meravellosos efectes 

medicinals, ja que és molt bona per l'alleujament 
que dispensa en aquestes malalties que tan 
cruelment afligeixen a qui pateix aquest tipus de 
còlics nefrítics".

REMEI CASOLÀ:

Me'n recorde que el meu avi Vicentet Beltrà, i el 
meu pare Manolo Beltrà, mai no els faltava urinària 
a casa, perquè patien molts còlics de renyó i 
amb aquesta herba anaven orinant i arrossegant 
les viscositats i les arenetes que es formaven en 
els renyons. Si la pedra era molt rebel o d'una 
grandària més gran del que és normal, afegien 
trencapedra a les infusions per a desfer-les.
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EL AMOR

C
ada 14 de febrero se celebra en muchos países el día 

de San Valentín, patrono de los enamorados. Según la 

tradición, fue un sacerdote de Roma que en tiempos 

del emperador Claudio II ponía en riesgo su vida para unir 

a las parejas en matrimonio, puesto que el emperador lo 

prohibió porque a su juicio los solteros sin hijos eran mejores 

soldados. 

Pero definir la palabra “amor” no es tarea fácil y si no, 

pregúntate qué es para ti el amor. Escritores, poetas, 

psicólogos, filósofos y hasta neurocientíficos lo han intentado 

y todos coinciden en que es muy complicado encontrar esa 

definición que englobe todas sus variantes. 

Para el biólogo Humberto Maturana “el amor no tiene 

fundamento racional, ni es una virtud o un don, sino 

simplemente el dominio de las conductas que nos hacen 

ver al otro como un legítimo otro en convivencia con uno”.

Para la psicología, el amor es un sentimiento que emerge 

con fuerza desde el sistema límbico. No pasa por el filtro 

del hemisferio izquierdo, racional y lógico, por lo que no 

es algo que se pueda racionalizar, en cambio, sí podemos 

estudiar o pensar cuales son las actitudes que muestran las 

personas enamoradas, qué es lo que sienten los enamorados 

o incluso, qué se siente ante el desamor. Pero todo esto 

sólo se puede pensar cuando el amor ya está instalado o 

cuando se ha perdido.

El enamorado siente y convierte ese sentir en acciones que 

tratan de ser consecuentes y coherentes con su pareja, por 

tanto, el amor es un sentimiento. Suele confundirse con una 

emoción, pero nada más lejos de la realidad, puesto que la 

emoción es intempestiva e incontrolable. Estar enamorado 

no es estar atrapado, cazado o enganchado. Esta forma 

de verlo tendría su origen en problemas psicopatológicos, 

problemas de comunicación y manipulaciones de ciertos 

tipos de personalidad. Cuando se convierte en una obsesión, 

no es amor.

Podemos afirmar que el amor no es una palabra, sino un 

acto y sólo puede ser definido mediante las acciones que 

realizamos ante el objeto de nuestro amor. 

Un ser humano traduce en gestos, acciones, palabras 

o frases -orales o escritas- la necesidad de hacer saber al 

otro sobre ese afecto profundo que siente, además siempre 

encierra la secreta expectativa de sentirse correspondido (el 

amar sin ser amado es una de las causas más frecuentes 

de desesperación y de consulta psicológica).

Cuando dos personas se encuentran y aparece el deseo 

amoroso, la comunicación verbal se activa. Las palabras 

fluyen más fácilmente, aunque a veces los temores al 

rechazo bloquean ese libre fluir. Las frases surgen solas y 

la seducción impregna las palabras. Los gestos son más 

sutiles y lentos. Los ojos se entrecierran, la boca se mueve 

de forma más provocativa y las miradas retroalimentan todo 

este juego. Aparece una compleja comunicación que intenta 

cautivar y seducir al otro buscando la  unión amorosa.

Neurobiológicamente, al estar enamorado el cuerpo 

segrega ciertos fluidos endocrinológicos y bioquímicos. Por 

lo tanto, el amor también es pura química. La secreción 

de adrenalina aumenta y la persona está más alerta e 

hipervigilante. 

El estómago se endurece y la ansiedad que genera produce 

mayor apetito o el fenómeno contrario, el estómago se cierra 

y el apetito desaparece. Los músculos se tensan y se está 

pendiente de las actitudes del otro que serán tomadas como 

señales de atracción o aceptación, indiferencia o rechazo.

Si la relación prospera, con el tiempo empieza a descender 

el nivel de romanticismo. No porque se está menos 

enamorado, sino porque varía cualitativamente. En el período 

romántico se busca el ser correspondido en el amor, detectar 

los detalles que seducen a la pareja y ponerlos en juego. En 

esta etapa se trabaja para asegurar la relación.  

Uno de los mayores errores de los enamorados es 

centrarse en el futuro, en si ese amor será para siempre, 

en lugar de vivir el momento presente.  

Ahora bien, el establecimiento de la relación no implica 

descuidar esa seducción, todo lo contrario. En una pareja, la 

relación amorosa debe desenvolverse y cuidarse toda la vida.

La cotidianeidad, la rutina, el trabajo, el cuidado de los 

hijos, etc. son factores que pueden poner a prueba la 

estabilidad de la relación, pero el amor debe trabajarse 

para continuar generando nuevas acciones que fomenten 

un crecimiento no solo de la pareja sino del mismo amor.

Una buena relación de pareja se basa, entre otras cosas, 

en estar con el otro de la misma manera y con la misma 

libertad que cuando estamos con nosotros mismos.
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ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

P
arece que cada día al levantarnos activamos el piloto 

automático y realizamos las tareas y actividades 

habituales utilizando nuestra parte del cerebro del 

subconsciente. ¿Qué grado de consciencia ponemos en las 

actividades que realizamos a lo largo del día? 

Cada época del año conlleva, en ocasiones, fructuaciones 

de peso corporal debido a ese forma de actuar tan 

automática, ¿Qué hacemos en estos momentos? Pensamos 

¡me voy a poner a dieta! Ponemos nuestra atención en lo que 

comemos pero dejamos de lado un factor muy importante, 

el ¿Cómo comemos?, prestamos atención en el consumo de 

alimentos con pocas calorías pero de qué me sirve consumir 

este tipo de productos si no modero la cantidad o no soy 

consciente de cómo lo como (lo aliño con mayor cantidad 

de aceite o lo acompaño de productos poco saludables).

Junto a un plan nutricional adecuado lo más importante 

es realizar una alimentación consciente, es decir, prestar 

atención a lo que como y a la manera en que lo como.

Ante las comidas tenemos unos hábitos instaurados 

desde nuestra infancia que no somos conscientes de ellos, 

como por ejemplo, comer rápido, masticar pocas veces, 

no saborear los alimentos, no disfrutar del sabor que te 

proporciona cada alimento, sino, nos adecuamos a comer 

y punto, centrándonos en lo que pasa en el exterior.

Muchos de estos hábitos vienen proyectados desde 

nuestra conducta de vida, el estrés, las limitaciones horarias 

por el trabajo, las nuevas tecnologías, el comer frente al 

televisor, frente al ordenador o simplemente leyendo el 

periódico. Mientras realizamos estas actividades nos está 

impidiendo tomar consciencia de lo que comemos.

¿En qué consiste una Alimentación Consciente? Los 

profesionales de la nutrición nos referimos a una alimentación 

consciente cuando mantenemos activado nuestra parte del 

cerebro del consciente en el momento que dedicamos a 

alimentarnos, quiere decirse, el estar en plena atención 

frente a lo que nos acontece ante la comida. Empezaríamos 

por reconocer los alimentos antes de empezar a comerlos, 

realizar un rápido análisis organoléptico, de la variedad 

existente de colores en el plato, que textura y aromas 

presentan y, simplemente de qué está compuesto el plato 

valorándolo en nutrientes y cantidades, de esta manera 

seremos conscientes de que la cantidad es adecuada para 

saciar nuestro apetito y saber que no se necesitará mayor 

cantidad. Siguiendo con la correcta masticación para ayudar 

en la digestión (la digestión de algunos nutrientes se inicia 

en la boca), el saborear para detectar el gusto y flavor que 

nos proporciona cada alimento.

Siguiendo estas pautas no se requiere prolongar el tiempo 

de la comida sino conseguir una plena consciencia de cómo 

comemos, evitando de esta manera el ingreso de gran 

cantidad de comida debido a que existe mayor velocidad 

de masticación que de transmisión de la información de 

la saciedad al cerebro, dándonos la señal de que estamos 

saciados la distensión de nuestro estómago y no nuestro 

cerebro.

¿Qué conseguimos con la práctica de una Alimentación 

Consciente? 

Vamos a obtener grandes beneficios a largo plazo como 

por ejemplo digestiones adecuadas, evitar problemas 

gastrointestinales, mantenimiento del peso corporal e 

incluso pérdida de peso, la creación de nuevos hábitos más 

saludables, ser conscientes de nosotros (escuchar a nuestro 

organismo), etc.

Sé que la introducción de una alimentación consciente en 

nuestras vidas no es cosa fácil. El deshacernos de nuestras 

viejas conductas significa eliminar nuestros hábitos, el 

descodificar nuestro subconsciente e introducir esos nuevos 

hábitos que nuestro subconsciente no reconoce y a la mínima 

sin darnos cuenta volveremos a nuestras viejas acciones. 

Pero en el inicio simplemente identificando aquellos hábitos 

que no son adecuados y frenarlos en ese mismo instante, 

como por ejemplo, si nos damos cuenta de una rápida 

masticación cogeremos un bocado y soltaremos el tenedor 

hasta que nos terminemos ese bocado. Si paulatinamente 

vamos instaurando las nuevas acciones estamos dándole 

una nueva información a nuestro consciente. De esta 

manera el consciente irá reconociendo ese nuevo hábito y 

al cabo del tiempo sin darnos cuenta pasará a ser un hábito 

cotidiano de comportamiento ante la comida.

Os animo en primer lugar a empezar por identificar esos 

hábitos no recomendados y en segundo lugar a empezar 

con pequeñas acciones para mejorarlos. 
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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: 1- 2- 4- 10- 14- 20- 26- 29 

Dies:  3- 7- 13- 19- 22- 23- 25 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina FEBRER

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

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

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 5- 8- 9- 11- 17- 21- 27

Dies: 6- 12- 15- 16- 18- 24- 28

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

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

les 14:00 h del migdia

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

cada setmana cridant al telèfon: 96 553 52 04

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

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

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

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

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC            Tlf. 96 533 52 04
DILLUNS --------------- de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIMECRES ------------ de 10:00 a 13:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT

DIVENDRES ---------- de 10:00 a 13:00 hores

DISSABTE ------------ de 10:00 a 13:00 hores

DIUMENGE ----------- de 10:00 a 13:00 hores

g

     

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
COCENTAINA-MURO
Laborables: 5:45, 7:15, servei cada mig hora fins 

les 15:15. 16:45, servei cada hora fins 21:45

Dissabtes, Diumenges i Festius: 7:15, servei 

cada hora fins les 21:15

COCENTAINA-ALCOI
Laborables: 6:15, 7:15,   servei  cada mig hora fins 

14:45, 15:45, 16:15, servei cada hora fins 22:15

Dissabtes, Diumenges i Festius: 7:45, servei cada 

hora fins 20:45, 22:30

COCENTAINA-VALÈNCIA
Laborables: 7:40, 10:10, 13:10, 17:10

Dissabtes laborables: 7:10, 10:10, 17:10 h

Diumenges i festius: 9:10, 18:10 i 20:10 h

VALÈNCIA-COCENTAINA

Laborables:  10, 13, 16 i 19:30 h

Dissabtes laborables: 10, 13 i  19 h.

Diumenges i festius: 12, 17, 20:30 

    ALCOI-ALACANT
     Laborables: 6:15, 6:45, 8:30, 11:00, 13:00, 
14:30, 17:00, 19:15, 21:15

   Dissabtes Laborables: 7:30, 10:00, 13:15, 

15:00, 18:00, 21:00

   Diumenges i Festius: 9:00, 15:00, 17:15, 

21:00 (Els passos són aproximats i poden variar 

en 10 minuts) 

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

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT






