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2 Revista El Comtat gener 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!

Millora a les cunetes del camí Terratge

Millora aigüeres carretera Cocentaina/Alcoi

Millora i nova zona de jocs al CEIP Real Blanc
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Cocentaina, el meu poble

V
oldria donar la meua opinió referent a algunes coses:

En primer lloc felicitar a tots el que heu fet possible 

que la Nostra Fira de Tots Sants, estiga considerà amb 

el màxims honors i qualificacions que podem tindre, per la 

qual cosa crec que ja fa temps heu estat treballant molt. 

Pense que el pròxim repte tindria que ser convidar al nostres 

Reis o al President d’Espanya a la inauguració, categoria en 

tenim.  Encara que no sé si ho heu fet ja.

També voldria demanar a la gent que llig aquesta revista, 

sé que algú ho fa,  però poquets, deuria llegir els articles 

que escriuen professionals de la psicologia, medicina i 

alimentació, vos puc assegurar que son molt interesants i 

serviran per millorar-nos en el dia a dia. També els contes 

per a xiquets.

La biblioteca nostra, és una de les millors que hi han, 

donem-li la importància que es mereix, ja que dispon de 

molts llibres tan per a adults, com per a menuts, i el més 

important el tracte que ens donen les xiques que hi han 

allí, t’escolten, t’aconsellen i el busquen els llibres que 

s’aproximen al temari del que tens preferència. No sé com 

elles són coneixedores de tants llibres.

Per acabar, agrair als regidors que han treballat estos huit 

anys últims sense ser retribuïts, jo sempre he pensat que 

qui treballa i té una obligació, déu cobrar.

Tot açò, simplement és una opinió, com poden tindre altres 

persones i segur, més encertades que aquestes.

 José Fausto Castillo Jover

Em preocupa

J
a hem entrat a un any nou. Ja estem l'any 2020 i és el 

moment de fer un petit anàlisi del que ens ha deixat el 

2019. No és fàcil resumir-ho, perquè han sigut moltes 

coses les que han passat i a vegades ens han preocupat.

Em preocupa el temps que portem amb un Govern 

Central provisional. Hem tingut dues eleccions i encara no 

hem aconseguit transformar els resultats electorals en un 

govern per a quatre anys. Ja saben per què? Espere, ara si, 

que quan els aplegue aquest article ja puguem dir que per 

fi tenim un govern, que fent cas als resultats electorals ha 

de ser un govern progressista i amb el suport d’algun partit 

nacionalista, per a intentar donar una eixida al problema 

polític que tenim amb Catalunya.

A Cocentaina seguim amb un govern del PSOE, que al 

cap de més de quaranta anys segueix governant aquesta 

vila. Serà perquè ho fan molt bé i la ciutadania contestana 

està molt contenta o és perquè l’oposició no està a l’altura 

de rellevar-los del govern municipal democràticament i així 

conéixer altres maneres de governar Cocentaina.

Em preocupa que un partit d’extrema dreta haja entrat 

o recolzat als governs d’algunes comunitats autònomes 

com Andalusia, Madrid, Murcia,... i també al Congrés 

dels diputats a Madrid. Mentre aquest partit ha entrat a 

algunes institucions amb molta força, Ciudadanos un partit 

nacionalista espanyol que aparegué a Catalunya fa uns 

quants anys sense pena ni glòria, de cop i volta, gràcies al 

gran capital i als mitjans de comunicació que controlen, pujà 

com l’escuma tant a Catalunya com a tota Espanya i a les 

últimes eleccions del mes de novembre quasi desapareixen. 

Què ha passat? Serà o no serà que l’aparició de Vox ha 

fet que l’establishment –el gran capital i els mitjans de 

comunicació- els han deixat caure perquè ja no els interessa 

el que feien?

El que més em preocupa és la desinformació que pateix 

la nostra societat. Tenim a l’abast quantitats de llocs per 

a poder informar-nos. Però que passa, que tenint tants 

mitjans d’informació estem tan desinformats? Tenim molta 

informació a l’abast, però sabem ser crítics amb eixa 

informació i rebutjar les mentides de les veritats? Som 

capaços de contrastar eixa informació i conéixer el que 

realment és informació i no pura propaganda? Per què 

pensem que tot el que ens aplega per les xarxes és veritat?

Acabe recordant que la informació verídica és la base de la 

democràcia i que quan una societat està desinformada i no 

té un esperit crític, està destruint la mateixa democràcia i fent 

que els ciutadans es transformen en súbdits, individualistes 

i consumistes. No veuen el que està passat a França i que 

tan poca informació ens aplega? Per què serà?

Paco Fuster

L’actualitat de Cocentaina, 
el que ha passat...tot ho 

trobaras a Ràdio Cocentaina i 
la revista El Comtat.

Perquè som els de casa.
Estem amb tu.
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Els Reis Mags no es van oblidar de Cocentaina i de la ma 
de Càritas de El Salvador van omplir de màgia i il·lusió 
el Passeig del Comtat
Redacció. Fotos: Paco Sempere

A
mb un Passeig ple de gom a gom, amb caretes d’il·lusió 

i algo de por per si cau algun sac de carbó, però 

amb la màgia del nadal, Melcior Gaspar i Baltasar no 

s’oblidaren dels xiquets i xiquetes de Cocentaina i vingueren 

per fer-nos sentir eixa humilitat de postrar-se davant el 

Jesuset. Ho feren oferint-li or, encens i mirra.

Eren les set de la vesprada quan els trons anunciaven des de 

la part alta del Passeig que ses Majestats ja havien arribat, 

però abans, el Patge Reial va ser el primer a advertir a tota 

la Vila Comtal de la imminent vinguda dels tres sobirans. A 

les tres en punt de la vesprada les campanes de l’església 

de Santa Maria avisava de la proximitat dels Reis i el Patge 

Reial, acompanyat pel so dolçainer i tabaleter del Mal Passet 

va acudir a les portes del temple per rebre a centenars de 

xiquets. Mentre tant, els seus ajudants anaren a les cases 

per complir amb la tradició de 'La Bandeja' i deixar dolços, 

xocolates i llepolies, tradició única i exclusiva de Cocentaina. 

També a la mateixa hora els Reis Mags es van deixar veure 

per la placeta de Sant Miquel, al costat de la parròquia del 

Salvador, a Fraga un Emissari Reial repartia les bandejes 

a la porta de l’ermita i al barri dels Llauradors, una patge 

també feia el mateix amb els veïns del lloc.

I així, les hores passaren volant, fins escotar eixos trons 

que anunciaven l’inici de la cavalcada reial 2020.  Abans 

de l’inici mateixa, els Reis varen fer l’adoració al Jesuset a 

la parròquia del Salvador i se’ls van donar les claus de les 

cases del poble per a poder fer entrega dels regals que ens 

portaren. 

I ja, a lloms dels seus camells es prepararen per iniciar 

la desfilada. Aquesta va comptar amb l’acompanyament 

musical de les dues bandes locals al costat de la Colla de 

Dolçaines i Tabals Mal Passet. La desfilada va voler tindre 

present l’Any Sant i per això portaren la Cocentaina de 1520, 

any del Miracle de la Mare de Déu on varem poder veure la 

capella de Sant Antoni amb els comtes i mossèn custodiats 

per la guàrdia blava.

Els ballet d’Alicia Montava i el de Mónica Talens també 

formaren part de la comitiva, on vam poder veure la recreació 

del poblat de Betlem. 
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Ja els torxers i els emissaris de cada rei, foren el preàmbul 

de Melcior, Gaspar i Baltasar que saludaren de manera 

incansable a tots els xiquets i xiquetes del poble. Els pages 

que elsa companyaven, acostaren als xiquets al Reis per a 

poder besar-li la ma i que aqustos els saludaren.

Davant d’ell, cada emissari portava la reial ofrena per al 

Jesuset que farien després en el Pla: or, encens i mirra. I 

una carrossa amb regals, simulava els paquets que deixarien 

en cada casa.
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La comitiva, després de rebre enormes mostres d’afecte, 

va finalitzar el seu recorregut a El Pla i davant del Monestir, 

es va realitzar l’Adoració a la Sagrada Família i al Jesuset. Tot 

això mentre sonaven amb força les campanes del Monestir 

de la Mare de Déu del Miracle al costat dels compassos del 

Messies de Haëndel i una veu que ens contava tot el que 

els Reis deien i expressaven davant del Jesuset.

Amb la feina ben feta i acomiadant-se del poble, ses 

Majestats estan ja de camí a Orient, amb el ferm desig de 

que viscam en alegria, pau i felicitat i tenint sempre present 

eixe xiquet nascut a Betlem que feu possible que tres Reis 

Mags l’adoraren com a Rei celestial.

Des d’aquestes pàgines felicitar a Càrites i de el Salvador 

i a tota la parròquia per la implicació i fer realitat la nit 

més màgica de l’any, així com a la firma contestana  “Al-

Azraq. Ernesto H. Ferrándiz” encarregada de vestir no sols 

a ses Majestats sinó a la comitiva que els acompanyava. 

Tanmateix, a Esteban Puerto per l’elaboració del cartell 

anunciador de la Cavalcada 2020.

Fins l’any que ve!!!!
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L’arribada de l’Emissari Reial alertava de la proximitat 
dels Reis d’Orient
Redacció. Fotos: Paco Sempere

I 
Cocentaina va encetar l’any 2020 amb 

eixa mirada posada cap als Reis d’Orient 

i és que, sense faltar a la cita, l’1 de 

gener de 2020, a les 7 de la vesprada, 

l’Emissari Reial va estar a la nostra població 

per arreplegar les cartes que els xiquets i 

xiquetes de Cocentaina havien escrit als Reis 

Mags. Càrites de la parròquia del Salvador 

varen ser els encarregats en aquesta ocasió 

d’acompanyar-lo al llarg del Passeig del 

Comtat fins al Pla. 

L’emissari Reial anava custodiat per un 

patge que va llegir un bàndol que els Reis 

li havien encarregat a Juan Enrique Garcia 

Aznar.

Els xiquets dipositaren les cartes als fardos 

que duen les burretes.

Una vegada finalitzat, els patges tingueren molta feina, 

ja que van contestar les cartes que van rebre. Era el comte 

enrere per a l’arribada dels Reis Mags. 
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La família Valls Guija guanya el primer premi de la secció 
primera del XXXVIII Concurs de Betlems
Redacció

E
n aquest recent estrenat 2020, i dintre de les tradicions 

nadalenques ens fem ressò també de la 38 edició del 

Concurs de Betlems, organitzat per la parròquia del 

Salvador (amb les confraries de la Dolorosa i la Mare de 

Déu del Carme i els júniors Sol Sortit). La inscripció per 

poder participar va concloure abans de Nadal i el jurat va 

anar visitant tots els betlems que havien optat a concursar. 

Menció a part mereixen els betlems infantils, una categoria 

que sempre té molta participació i on, un any més, els 

xiquets han realitzat un gran esforç per poder presentar el 

seu betlem, en aquest cas, el jurat el formaven un grup de 

xiquets i xiquetes dels júniors del Raval.

Aquest concurs no seria possible sense la desinteressada 

col·laboració d’una gran quantitat de xicotet comerç i 

empreses del nostre poble, la col·laboració de la regidoria de 

Tradicions i la feina desinteressada  de les confraries de la 

Dolorosa i la Mare de Déu del Carme i els júniors Sol Sortit. 

Hem de tenir en compte que dit Concurs de Betlems és el 

més antic de la província d’Alacant.

Doncs bé, va ser el dissabte 4 de gener quan el temple 

parroquial del Salvador va acollir l’entrega de premis.

En la secció primera van concedir un accèssit dotat amb 

50€ al Betlem presentat pel Convent dels Pares Franciscans. 

El tercer premi de la secció primera dotat amb 90 € en 

metàl·lic i diploma acreditatiu va ser per al Betlem presentat 

per Vicent Valor – Patronat. El segon premi de la secció 

primera dotat amb 100€ en metàl·lic i diploma acreditatiu 

va ser per al Betlem presentat per la família Payà- Valls. I 

el primer premi de la secció primera dotat amb 120 € en 

metàl·lic i diploma acreditatiu al Betlem presentat per la 

família Valls- Guija. 

En la segona secció, el tercer premi dotat amb 30 € en 

metàl·lic i diploma acreditatiu va anar a parar al Betlem 

presentat per Hugo Blasco Peñalver. El segon premi de 

la secció segon dotat amb 60 € en metàl·lic i diploma 

acreditatiu per al Betlem presentat per Isaac, Quike i Marta 

Jordá Boyero. I el primer premi de la secció segon dotat amb 

90 € en metàl·lic i diploma acreditatiu al Betlem presentat 

per Laura i Alvaro León Gilabert. 

Pel que es fa a la secció infantil, el guanyador del primer 

premi dotat amb 30€ en metàl·lic, material escolar i diploma 

acreditatiu  va ser per al Betlem presentat per  Maria, Joan 

i Rafa Ferre Cortell. 

El Montcabrer també munta el Betlem per rebre el Nadal

Redacció. Fotos: Paco Sempere

E
l Montcabrer, amb els seus 1.390 metres sobre el nivell 

del mar, és un dels més preuats símbols de la Mariola. 

Encara situat en terme contestà, és patrimoni de tots 

els pobles que envolten la serra i des de fa 12 anys abans 

de Nadal acull la instal·lació de l'emblemàtic Betlem, fet 

ja arrelat que aquest any ha pres connotacions diferents 

per l’aportació i participació de gent arribada dels diferents 

pobles.

La idea, la iniciativa va arrencar a Cocentaina, en concret 

de Ferran Hipòlit Vilaplana Pascual i alguns membres del 

Centre Excursionista Contestà, que cada any, arribat el mes 

de desembre i abans de l'inici de les Nadal, instal·la un 

xicotet naixement a la part alta de la muntanya, i on també 

es va sumar el retor Ramon Micó i ara, a més implicant a 

la resta dels pobles de la Mariola. D’aquesta manera, el 

dissabte 21 es va pujar per col·locar el Betlem .
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El Nadal contestà ompli d’activitats el poble
Redacció

L
'Ajuntament de Cocentaina va organitzar per segon 

any consecutiu un ampli ventall de propostes dirigides 

a tota la família i englobades sota la marca del ‘Nadal 

Contestà’. 

L’inici d’aquesta campanya i d’aquest Nadal contestà va 

ser el dissabte 7 de desembre amb l'encesa de la il·luminació 

especial de Nadal, acte que va anar acompanyat de la 

música tradicional de la Colla Mal Passet al mateix temps 

que hi va haver una xocolatada en El Pla a càrrec de les 

mestresses de casa i jocs per als més xicotets amb els júniors 

d’ambdues parròquies. A més es va instal·lar el naixement 

de vímet a la part baixa del Pla (on es munta el castell de 

festes) i es van col·locar diferents adorns en les pedanies 

del municipi. 

En la programació del ‘Nadal Contestà’ no van faltar les 

exposicions culturals, els concerts de Nadal a càrrec de les 

entitats musicals i corals i fins i tot, un concurs de fotografia 

amb interessants premis. Així mateix hi va haver tallers per 

als xiquets, teatre, jocs juvenils i el sorteig de xecs regals 

entre tots aquells que feren les seues compres de Nadal 

en el comerç local. Tot això es completava amb la posada 

en marxa de ‘El Racó del Nadal’, un espai que va tornar a 

estar situaren la part baixa del Passeig del Comtat «ací es 

va instal·lar un gran arbre com ja es va fer l'any passat i hi 

ha un escenari on es van realitzar concerts, actuacions de 

Nadales, demostracions musicals i moltes activitats perquè 

els més xicotets de la casa pugueren passar una estona 

divertida”, assegurava la regidora de Tradicions Paqui Ruiz 

que a més, feia una valoració molt positiva del que havia 

sigut el Nadal contestà.

La programació del ‘Nadal Contestà’ contemplava també  

el aguinaldo de la vesprada de Nochebuena, la visita de 

‘L’Home dels Orelles’ en el matí del 31 de desembre, un 

personatge que cada nit de cap d’any té més orelles que 

dies li queden a l’any que està a punt d’acabar.

Cocentaina ha mantingut sempre viva la tradició de fer 

referència a aquest singular home i des d’antany, la gent 

gran instaven els més menuts a acudir a al Pla de la Font 

perquè “a l’Hostalet hi ha un home que te més Orelles que 

dies li queden a l’any “.  

 L’Ajuntament contestà al costat de AVIVA Cocentaina i la 

Coordinadora de l’Alcoià i el Comtat pel Valencià han volgut 

posar en valor aquest costum i un any més van organitzar 

diverses activitats que serviren per animar la població a 

acudir a la recerca d’aquest enigmàtic senyor.

La jornada va arrencar a les deu i mitja del matí amb 

l’eixida del pregoner des de la part alta de Passeig del 

Comtat, acompanyat per la Colla Mal Passet, que interpretà 

per a l’ocasió la peça ‘L’Home de les Orelles. Tocata de 

Cocentaina‘, obra de Hipòlit Agulló. L’activitat va incloure 

diverses activitats per a tots els xiquets i xiquetes.

I per tancar aquestes pàgines dedicades al Nadal contestà 

fer menció de l’Associació de Comerç i Serveis de Cocentaina 

que un any més, va voler premiar la fidelitat dels seus clients.

Durant unes setmanes amb cada compra a qualsevol 

dels comerços i hosteleria associats ens feien entrega d’un 

tiquet per a participar al sorteig d’un xec de 200€ i un xecs 

de 100€ i 14 de 50€

El sorteig es va dur a terme el passat dissabte 28 de 

desembre i els guanyadors tindran de temps per a gastar 

els seus xecs, a qualsevol de les tendes associades, caduca 

als 30 dies. 
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Miguel Ángel Pardo torna a embelesar als més menuts 
amb el Betlem de Playmòbil
Redacció

L
a Biblioteca Pública Municipal de Cocentaina va 

acollir en aquestes Festes de Nadal l’original Betlem 

de Playmòbil , delícia per als xiquets i no tan xiquets.

El Betlem, un any més ha sigut elaborat pel contestà Miguel 

Ángel Pardo, gran aficionat als clics. Recordem que Miguel 

Ángel no és la primera vegada que munta aquest Betlem 

per a disfrute i vista de la gent, primer el va muntar en el 

Teular i uns anys després ja a la biblioteca. A més, Miguel 

Ángel Pardo, gran entusiasta d’aquestos mini joguets, ha 

aconseguit recrear diferents tradicions contestanes com ara 

la festivitat de la Mare de Déu, ha recreat a la unió Musical 

Contestana, a les muixerangues Penyeta Blanca, al grup 

de rock Perversió i fins i tot a diferents filaes com ara els 

Cavallers de Llúria o els Cavallets, un geni del playmòbils!!. 

Però tornant al Betlem, assenyalar que no li falta detall. 

Hi podíem trobar les escenes bíbliques tradicionals com 

les del Naixement de Jesús, l'Adoració dels Pastors o la 

visita dels Reis Mags d'Orient. Tot això es completa amb 

singulars representacions referides a la tradició nadalenca 

de Cocentaina «han sigut moltes hores de treball però estic 

content pel resultat ja que a la gent li ha agradat i els més 

xicotets, sobretot, són els que gaudeixen veient les diferents 

representacions i fins i tot tractant de buscar als personatges 

que té el Betlem«, afirmava Miguel Ángel Pardo.

Amb la col·laboració de Mutua Levante, el Betlem a més, 

ens feia buscar diferents personatges de la Cavalcada qui 

es qui?

El Betlem va estar obert al públic fins al 11 de gener i va 

rebre les visites dels escolars de Cocentaina.

I la visita al Betlem ens servia també per visitar una 

exposició de llibres infantils, tots editats al llarg de 2019, 

seleccionats per la seua qualitat textual i il·lustrativa, per 

l’originalitat del seu contingut i per la seua diversitat temàtica, 

per tal que els usuaris pogueren fer una bona tria per a 

demanar-se llibres com a regal de Reis. 

La mostra estava organitzada per grups d’edat, de 2  en 

dos anys: 2 a 4 anys, 4 a 6 anys, 6 a 8 anys, 8 a 10 anys, 

10 a 12 anys. 

És molt important fomentar la lectura des de casa i regalar 

llibres és un punt especialment important dins d’aquest 

foment lector en família. És aquest el motiu essencial 

d’aquesta exposició, a la vegada d’orientar als pares i mares 

de les novetats de qualitat que hi poden trobar.  De segur 

que amb aquesta gran mostra, els Reis han vingut també 

carregats de bons llibres.
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La campaneta de Santa Bárbara va anunciar el dia de la corriola
Redacció

C
ocentaina va tornar a complir el diumenge 8 de 

desembre  amb la singular costum de 'La Corriola' 

i centenars de contestans van pujar al paratge de 

Santa Bàrbara per degustar el pa redó en forma de corriola 

i la llonganissa roja de 'volteta' que dóna nom a aquesta 

arrelada festa.

La campana de l’ermita, que es va escoltar des de tota la 

població durant gran part del matí, va advertir a primera hora 

del dia de l'inici d’aquesta jornada al costat de la música 

tradicional que van interpretar els músics de la Colla de 

Dolçaines i Tabals Mal Passet a una cercavila que va recórrer 

els carrers de la Vila Comtal des de la plaça del Pla fins a 

Santa Bàrbara on anaven unint-se els Juniors de les dos 

parròquies i tota la gent que va voler unir-se. 

Una vegada al paratge moltes famílies van aprofitar l’hora 

d’esmorzar per menjar-se la corriola al mateix temps que van 

repetir el ritual de fer voltejar la campana de l’ermita, una 

acció de la qual van gaudir especialment els més menuts. 

A més els Juniors de les dues parròquies van preparar 

diversos jocs infantils amb la col·laboració de l’ajuntament 

de Cocentaina a través de la regidoria de tradicions, "és una 

tradició molt nostra de la qual desconeixem els orígens però 

que ha perviscut en el temps gràcies al fet que ha passat de 

generació en generació. A més, els presents van poder gaudir 

aquest any també d’un taller de «muixeranga» a càrrec de 

la Muixeranga Penyeta Blanca. Els contestans l’esperen 

amb ganes i es va poder comprovar com els forns i les 

carnisseries no donaven abast per poder atendre d’elevada 

demanda de pa redó i llonganissa roja", assenyalava Paqui 

Ruiz, regidora de tradicions.

El dia de la Corriola va acabar passat el migdia després 

celebrar-se una missa de campanya en els exteriors de 

l’ermita, oficiada pels rectors de Santa Maria i el Salvador, 

en honor a la Immaculada Concepció i a Santa Bàrbara. 

La tradició mana també, que tal dia com aquest 8 de 

desembre, ha de començar a muntar-se el Betlem.



ACTUALITAT12 Revista El Comtat gener 2020

Disponible a www.cocentaina.es  l’estudi de viabilitat del 
cobriment de la piscina municipal
NP Ajuntament de Cocentaina

J
a està disponible a la web de l’ajuntament de Cocentaina 

l’estudi de viabilitat del cobriment de la piscina municipal, 

proposta guanyadora dels Pressupostos Participatius de 

2019 on van votar 335 persones.

L’estudi ha estat redactat per una empresa externa 

especialista en la consultoria d’instal·lacions esportives i 

ha tingut un cost de 8.772,50€, quantitat sufragada dels 

Pressupostos Participatius, partida que supera els 50.000€.

A les conclusions del document s’apunta que hi hauria uns 

possibles 798 clients i clientes potencials; no obstant això, 

assenyala que hi ha una competència en el sector de les 

piscines cobertes molt propera (Alcoi i Alqueria) i que, sols, 

l’obra tindria un cost molt alt per a l’ajuntament contestà.

L’estudi contempla dos escenaris possibles:

coberta de 22,5m i altra per a bany a l’aire lliure en estiu de 

la mateixa mesura. Cost de l’obra 1.104.000€.

lliure en estiu. Cost de l’obra 1.641.000€.

En el cas de voler un sistema de coberta retractil el preu 

de l’obra i la instal·lació seria molt superior, així com el seu 

manteniment. A més, cal tenir molt en compte que no és 

possible construir una nova piscina coberta en altra zona 

del poliesportiu ni cobrir la piscina mitjana perquè les seues 

característiques no s’adapten a la normativa que les regula.

Al document s’exposa que caldria contractar 8,5 persones 

més per obrir la piscina i dotar-la de contingut i, finalment, 

es planteja diferents formes de gestió: mixta i privada. En el 

cas de la mixta es planteja que l’ajuntament de Cocentaina es 

faça càrrec de les despeses de manteniment de la instal·lació 

i que el personal el controle una empresa privada. Per altra 

banda, en el cas de la gestió privada, la consultora aposta 

per una concessió integral de personal i instal·lacions a una 

empresa externa.

Amb l’estudi en les mans l’alcaldessa del municipi, Mireia 

Estepa, comenta que «cal analitzar-lo a fons i sospesar si 

este poble vol suportar aquesta inversió econòmica i el

manteniment que suposa una instal·lació d’aquestes 

característiques. Hem de tindre en compte el plantejament 

d’obres que el govern té previstes per al poliesportiu i la 

necessitat, si no podem caure en l’error d’altres pobles i 

empreses que han hagut de tancar les seues piscines per 

no poder suportar la despesa.»

La Policia Local de Cocentaina jubila a 2 agents i espera 
la incorporació de 6

L
'Ajuntament de Cocentaina ha jubilat recentment 

a dos dels seus agents més veterans de la Policia 

Local. Es tracta dels agents Salvador Vicent Moltó 

i José Vicente Tormo Berzosa, que després de més 

de 30 anys protegint el municipi contestà passen a 

gaudir ja de la seua jubilació.

L'alcaldessa Mireia Estepa i el regidor de Seguretat 

Toni Hernández volen mostrar el seu agraïment més 

sincer als agents jubilats després d'anys de servei i 

treball en el poble de Cocentaina, «portant endavant 

una de les feines més importants per a qualsevol 

poble que exigix, no sols ser un bon treballador, sinó 

ser un ciutadà exemplar». Cal recordar que aquestes 

jubilacions s'han produït a conseqüència del Reial 

Decret, aprovat a finals del 2018, que permet la 

jubilació anticipada dels agents de la Policia Local.

Pel que fa a la incorporació dels 6 nous agents, 

entre els quals hi haurà una dona tal com marca la 

legislació, set proves de l’oposició s’han realitzat en 

2019 a falta de l’examen de coneixement del valencià 

i la valoració de mèrits que es farà a principis de 2020, 

finalitzada la qual es procedirà a la contractació de 3 agents 

NP Ajuntament de Cocentaina

que accediran pel torn de mobilitat i altres 3 pel torn lliure.
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L’AAPET atorga el premi «Pedro Zaragoza Orts» a la Fira 
de Tots Sants
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina obté un nou 

guardó, en aquest cas ha sigut l'AAPET (Associació 

Alacantina de Periodistes i Escriptors de Turisme) com 

a reconeixement a la trajectòria, història i divulgació del 

turisme i la tradició a través d’un esdeveniment més que 

consolidat en la província: la Fira.

L'acte s'ha dut a terme al CDT d'Alacant on s’ha reconegut 

la gran llavor tant del poble contestà com de l'equip humà 

que desenvolupa aquest gran esdeveniment. A l'entrega de 

premis l'AAPET ha fet un recorregut pels mèrits aconseguits 

per la Fira de Tots Sants posant en rellevància que és la 

segona més antiga de tota Espanya i l’única declarada 

d’Interès Turístic Internacional i BIC.

El guardó l’ha recollit l'alcaldessa contestana, Mireia 

Estepa, acompanyada de l'actual regidora de Fira, Mariona 

Carbonell, i el regidor de Turisme, Iván Jover.  Segons ha 

comentat Estepa "aquest guardó és mèrit del poble de 

Cocentaina que ha sabut mantindre en el temps l'essència 

de la tradició de la Fira conjugada amb la modernitat de 

cada moment, així com, és fruit de l’esforç dels expositors i 

firers que any rere any són fidels al gran esdeveniment que 

és la Fira, als treballadors i treballadores de l’ajuntament i 

als regidors que han estat al capdavant de la Fira."

L’ajuntament de Cocentaina invertix 15.000€ en millores 
del col·legi Real Blanc
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’alumnat del Real Blanc inicia les classes de 2020 amb 

les pistes esportives pintades de nou i un tram de la pista 

de terra asfaltat. Aquestes inversions en manteniment 

i millora de l’escola vénen de la mà del romanent de 

l’ajuntament de Cocentaina que ha gastat uns 15.000€ en 

aquestes obres.

La regidora d’Educació, Mireia Estepa, explica que «ja fa 

alguns anys que destinem una part del romanent a complir 

amb les millores que ens aconsellen des dels centres 

públics per garantir que els xiquets i les xiquetes tenen una 

bona escola on aprendre i jugar com es mereixen, així que 

esperem que gaudisquen molt amb els nous espais».

L’ajuntament és el responsable de mantindre els edificis 

de les escoles públiques, Real Blanc i Sant Joan Bosco, i 

des de 2016 sempre dedica una part del seu superàvit per 

a fer alguna inversió que els centres educatius li assenyalen, 

a banda del manteniment ordinari que es fa durant tot l’any.
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El VIII Concurs “Retrats de Fira” ja té guanyadors
NP Regidoria Fira

E
l contestà Isaac Senabre ha resultat guanyador del 

Concurs “Retrats de Fira” amb una instantània de la 

tradicional noria del sector de les atraccions, motiu pel 

qual gaudirà d’un cap de setmana per a dues persones.

El segon premi, que consisteix en un xec regal de 100 

euros per a gastar en un sol comerç minorista de Cocentaina, 

se l’ha emportat Vicente Pérez, veí d'Ibi, i el tercer premi ha 

estat per al contestà Camilo Tomás, que podrà gaudir d’un 

dinar o sopar per a dues persones en qualsevol establiment 

d’hostaleria de Cocentaina.

El Consell de Fira, assessorat per Jaume Bernabeu, es va 

reunir el passat 10 de desembre per escollir aquestes tres 

fotografies entre les 121 presentades per 44 participants. 

L’objectiu d’aquest concurs és donar la possibilitat a tots els 

amants de la Fira de Tots Sants, de reflectir en imatges el 

que per a ells significa aquest esdeveniment.

La Pia Unió dona a conèixer els protagonistes de les festes 
de 2020

L
a Pia Unió Verge del Miracle ha fet públics els noms 

propis que tindran especial protagonisme durant les 

pròximes festes patronals en honor a la Mareta.

El primer d’ells és el del pregoner de les festes, una tasca 

que en aquest 2020 assumirà Juan Manuel Cotelo Oñate va 

nàixer a Madrid, Espanya el 7 de juliol de 1966, treballa en 

el món audiovisual des de 1987, com a periodista, director 

de cinema, guionista, productor, i actor. És el fundador i 

director de la Fundació Infinit + 1, productora i distribuïdora 

internacional de pel·lícules. Destacar també que Juan Manuel 

Cotelo és membre de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències 

Cinematogràfiques d'Espanya i de l'Acadèmia de Televisió.

El pregó, que un any més Ràdio Cocentaina els oferirà en 

directe, es durà a terme el 28 de març a l’Església de Santa Maria.

Abans d’aquest acte el 21 de març es descobrirà el cartell 

anunciador, una obra que ha estat encarregada en aquesta 

ocasió a l’artista contestana Mª Luz Morant.

 També s’han donat a conèixer les persones que rebran 

l'Homenatge als Majors, un reconeixement que en aquesta 

anualitat recaurà en Pura Uris, Victor Puerto i el padre 

Pascual Montaner  

A aquests protagonistes es sumen altres que ja coneixem, 

recordem que durant la Setmana d’Exaltació de la Mare de 

Déu del Miracle es va fer el sorteig per a elegir a la persona 

que declamarà la súplica: Celia Torregrosa i als xiquets que 

assumiran els papers de Comtes, Comtessa i Mossèn: Pablo 

Jordà Torró, Celia Boyero Cerdà i Joan Ferri Cortell Mossèn.

Tots ells van ser proclamats oficialment en els seus càrrecs 

en les festes de Sant Antoni Abat que organitza la Pia Unió 

per recordar a titular de la Capella en la qual va tenir lloc el 

miracle de la Mareta.
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El PP presenta sus propuestas para los Presupustos 
Municipales de Cocentaina
NP PP de Cocentaina

E
l Partido Popular de Cocentaina presenta sus medidas 

para los Presupuestos Municipales del ejercicio 

2020. Se trata de medidas que, según el juicio de los 

populares, aportarán estabilidad y crecimiento a la localidad.

El documento empieza abogando por la desaturación de la 

administración local. Atendiendo la necesidad de recuperar 

proyectos olvidados para priorizar su ejecución antes de 

meterse en otros nuevos. Según los populares se debe 

consensuar un orden de prioridades cuya ejecución no 

dependa de pequeños proyectos u obras que, en muchos 

casos, no pasan de su fase inicial quedando el gasto en 

un cajón. Igualmente los populares argumentan que así se 

mejora la atención directa al ciudadano de a pie, pudiendo 

focalizar mejor los esfuerzos de los técnicos hacia la solución 

de sus problemas.

En el documento también se reivindica la importancia de 

los proyectos supramunicipales, que a juicio de la formación 

ayudarán a llegar a unas cuotas de crecimiento inauditas 

hasta la fecha: no dejar en el olvido la conexión con Benidorm 

y la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

En cuanto a las propuestas, los populares proponen 

bonificar el Impuesto de Vehículos sobre Tracción Mecánica, 

absorber la  mercantil Ràdio Cocentaina – Revista, subir 

la partida de inversiones para la Fira de Tots Sants (en 

detrimento de otras sobrevaloradas), comprar inmuebles 

para la Policía Local, renovar la señalización de las pedanías 

y revisar la dotación económica destinada al Consejo de 

Participación Ciudadana.

Reunió del grup grup Ciutadans Cocentaina amb el de 
Muro (Juanma Sanxis) i Alcoi (Rosa Garcia)
Grup Municipal Ciutadans

E
l passat dia 12 de Desembre, el grup Ciutadans 

Cocentaina amb el de Muro (Juanma Sanxis) i Alcoi 

(Rosa Garcia), es van reunir a les oficines de diputació 

de Cocentaina amb David Ivars, assessor de la diputació 

d'Alacant, per transmetre alguns dels problemes i projectes 

que estan en marxa.

Com a unió de les tres localitats, un punt molt important a 

treballar i que Cs considera prioritari és l'enllaç de l'eix Alcoi 

-Cocentaina -Muro per donar continuïtat i seguretat tant als 

vianants com als ciclistes en el aquest eix.

Es considera molt important donar accés des de aquest 

eix a l'accés amb bicicleta als centres educatius i esportius 

del municipi.

Tot i que Cocentaina no té 20.000 habitants, la 

cercania de les tres poblacions ( Alcoi-Cocentaina-

Muro) genera una confluència d'interès comú per 

a fer aquest projecte realitat a la major brevetat.

D'altra banda, altre aspecte prioritari per al grup, en el que 

estan treballant molt els regidors de Cs és el tema de les 

energies renovables al poble de Cocentaina, on es demana  

mes inversió en energia renovable a les instalacions publiques.

Aquests aspectes i molts més s'engloben dins del pla 

PLANIFICA 2020-2023 on les prioritats per al grup municipal 

seran les inversions financerament sostenibles en edificis 

públics i les inversions en projectes de mobilitat sostenibles.

Per fer força en aquests projectes, Ciutadans presentarà dues 

mocions perquè es puguen dur a terme en els pròxims anys.
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Col·lectiu-Compromís proposa 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. El portaveu de la 

coalició a l’Ajuntament, Jordi Pla, explica que “hui en dia a 

Cocentaina hi ha solars buits i sense edificar que, en moltes 

ocasions, són objecte d’usos inapropiats. Usos inapropiats 

com abocadors incontrolats de deixalles, acumulació de 

materials o proliferació de rosegadors que generen problemes 

d’imatge, d’higiene i de salut pública dins del nostre poble”.

Pla explica que l’administració pública ha de tenir una 

actitud propositiva i proactiva davant d’aquestes situacions 

per millorar la imatge del nucli urbà, la salut pública de la 

ciutadania i donar un ús provisional adequat i destinat a un 

servei comunitari per al conjunt de la població. En definitiva, 

una col·laboració efectiva entre el consistori i els propietaris 

privats de solars.

“L’aposta per un model de poble amable i compacte fa 

que des del grup municipal del Col·lectiu 03820-Compromís 

proposem la utilització temporal dels solars. Harmonitzar els 

solars buits i sense edificar per portar a terme un urbanisme 

de consens que dote de manera temporal de nous espais 

públics per a la gent. Tot açò, baix els paràmetres de la 

sostenibilitat i la perspectiva de gènere”, ha afirmat Pla.

A més a més, el portaveu del Col·lectiu 03820-Compromís 

explica que “en aquest procés, la participació ciutadana té 

un paper important. En primer lloc, per acordar amb les 

persones propietàries la cessió temporal del solar. Així com, 

quins usos se’ls podria donar. Per altra banda, consultant 

amb el veïnat més proper quin ús li agradaria que tinguera”.

Per últim, des de la coalició expliquen que creient 

fermament en l’austeritat i el màxim respecte als recursos 

públics, i sent una utilització temporal, s’haurien de prioritzar 

els materials reciclats perquè els costos econòmics siguen 

els mínims.

Col·lectiu-Compromís lamenta que el restaurant de Sant 
Cristòfol porte 2 anys i mig tancat
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha lamentat la situació 

de tancament del restaurant de Sant Cristòfol. Cal 

recordar, que el servei de restaurant es presta a través 

d’una concessió municipal. Segons el portaveu de la coalició 

a l’Ajuntament, Jordi Pla, “és decepcionant que el restaurant 

de Sant Cristòfol porte 2 anys i mig tancat”.

“El paratge de Sant Cristòfol és un lloc de referència per 

a Cocentaina i per a la comarca. Dos anys i mig és molt de 

temps. En les últimes setmanes s’han vist intents d’actes 

vandàlics en els ventanals. Lamentem la poca iniciativa i les 

poques ganes de l’equip de govern per traure amb èxit la 

concessió del servei. Cocentaina no pot tenir més temps el 

restaurant de Sant Cristòfol tancat”, ha remarcat Pla.

A més a més, el portaveu del Col·lectiu-Compromís espera 

que “es veja la llum al final del camí. Tal volta cal plantejar-

se i reformular el seu ús. Aquest paratge aporta dinamisme 

econòmic, ambiental i esportiu al nostre poble.”
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Jordi Pla: “La bústia ciutadana de Cocentaina té queixes 
per contestar des del 2017”
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís, a través del seu 

portaveu a l’Ajuntament de Cocentaina, Jordi Pla, 

ha explicat que la bústia ciutadana de Cocentaina té 

queixes per contestar des del 2017. Com s’explica a la web 

de l’Ajuntament, la bústia ciutadana “és un espai virtual i 

interactiu en Internet, un lloc en el qual qualsevol ciutadà o 

ciutadana es pot comunicar directament amb l'Ajuntament, 

un recurs més de participació on podreu informar-vos sobre 

els vostres drets, avaluar els serveis, proposar millores, 

traslladar-nos les vostres queixes…”

“La bústia ciutadana de Cocentaina té queixes per 

contestar des del 2017. Un fet que demostra les poques 

ganes d’escoltar a la gent i poca sensibilitat  que té de l’equip 

de govern amb els problemes de Cocentaina”, ha afirmat Pla.

Pla recorda que “segons la pàgina web, la Bústia 

Ciutadana de l’Ajuntament de Cocentaina es compromet a 

contestar en un termini màxim de 28 dies, però la realitat 

és que encara hi ha queixes per respondre des de juny del 

2017. L’equip de govern ha amortitzat aquesta ferramenta 

que té la gent per a fer arribar les seues inquietuds”.

Per concloure, des del Col·lectiu 03820-Compromís 

aposten per potenciar i modernitzar la bústia ciutadana, així 

com la relació entre l’Ajuntament i la ciutadania per tenir 

una governança del segle XXI.
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Èxit de participació en el I Concurs d’herberet
Un total de 16 concursants van presentar la seua beguda tradicional
Ferran Albors Jordá 

Coordinador del concurs

E
l passat 30 de novembre es va celebrar a Cocentaina 

el primer concurs d’herberet, organitzat per la Junta 

de Festes de Moros i Cristians, la celebració del qual 

es va portar a efecte a la Filà Maseros de Cocentaina.

En aquest esdeveniment van participar 16 concursants, els 

quals van presentar les respectives botelles del licor d'herbes 

conforme marcaven les bases del concurs. 

Una vegada constituït el jurat, format per cinc persones: 

Júlia Bonet, Rafael Lledó, Felo Domínguez, Óscar Seguí 

i Ferran Albors, va donar lloc al tast dels licors per a la 

posterior puntuació.

D’acord amb les bases, es va valorar la presentació de 

les botelles, el sabor del licor, com també el color i altres 

baremacions.

Una vegada valorades pel jurat, es van atorgar els premis 

següents: tercer premi a Juan Antonio Sellés; segon premi a 

Ferran Hipòlit Vilaplana; i el primer premi a Sergio Hidalgo.

Cal agrair a la Junta de Festes de Moros i Cristians per 

acollir aquesta iniciativa tradicional, a l'Associació de Comerç 

i Hosteleria per la seua col·laboració en aquest concurs, i 

a la Filà Maseros per l'organització d'aquest esdeveniment.

S’espera ara poder seguir en aquest concurs i que cada 

filà contestana, siga l’amfitriona en diferents edicions.

La revista de Festes de Moros i Cristians aconsegueix el 
primer premi a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit 
festiu que atorga la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Redacció

L
a Generalitat va publicar la Resolució de la 

convocatòria de 25 de gener de 2019, de la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 

núm. 8474, 29.01.2019), per la qual es convoquen 

els premis destinats a la promoció de l’ús del 

valencià en l’àmbit festiu, en què ha participat la 

comissió que presidiu.

Una vegada reunida la comissió corresponent i 

resolta la concessió dels premis, ens assabentàvem 

que la revista de Festes de Moros i Cristians de 

Cocentaina havia obtingut el 1r Premi amb una 

dotació: 5.000 euros. 

L’historiador i escriptor contestà Pablo León ha 

estat el coordinador de la revista durant aquestos 

tres darrers anys i la nostra revista ha obtingut dos segons 

premis, se’ns resistia el primer que ha arribat en l’edició 

de 2019.

Assenyalava Pablo León als micròfons de Ràdio Cocentaina 

que “ha estat un orgull coordinar aquesta revista als últims 

3 anys. Uns reconeixements que vull compartir amb el 

meu equip de revista, Arxiu Fester, Junta de Festes, filaes, 

autors de les portades, mantenidors i mantenidores de l' 

acte de la presentació, presentadores, col·laboradors, Vicent 

Santamaria, impremtes implicades i amb la meua família, 

doncs la Revista ens ha restat algo de temps. També a les 

empreses anunciants i Cocentaina en general. Gràcies Pòlit 

Borrás: contigo empezó todo.

Els Socarrats de Cocentaina tenim una Revista de Festes 

de Moros i Cristians de grandíssim nivell”.

Una revista que te molt de valor i rigor històric, a banda 

de la informació necessària per a festes i com no, per al 

concurs “Música i Festa” de Ràdio Cocentaina. El premi és 

un reconeixement a la festa contestana, la d’ahir i la d’avui 

i un alè per seguir amb les tradicions festeres sense oblidar 

la nostra llengua.
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Francisco Valor dirigirà l’himne de Festes de Petrer
Redacció

E
l compositor i director Francisco Valor Llorens, és la 

persona que la Unió de Festejos de Petrer ha designat 

per a que dirigisca el pasdoble Petrer, des de l'alt del 

Castell d'Ambaixades, la vesprada del 14 de maig, després 

de l'acte de l'Entrada de Bandes de Música amb el qual 

Petrer inicia, oficialment, les seues Festes de Moros i 

Cristians en honor a Sant Bonifaci Màrtir.

La notícia es feia pública el passat 12 de desembre a 

l'Ajuntament de Petrer, amb la presència de l'alcaldessa 

Irene Navarro, i el president de la Unión de Festejos Enrique 

Rubio, entre altres. Francisco dirigirà el pasdoble “Petrer” en 

l’any del 50 aniversari de la seua composició i serà el primer 

a dirigir “Petrer” després d'haver sigut declarat Himne Oficial 

de la Vila de Petrer. 

En l'actualitat, Francisco Valor és director de la Banda 

Instructiva Musical d'Alfarrasí, dels grups de dolçainers Mal 

Passet de Cocentaina i La Degollà d'Alcoi i subdirector de 

la Unió Musical Contestana. 

En el seu palmarès trobem  dos premis Euterpe de la 

Federació Valenciana de Societats Musicals, és Assessor 

Musical de la UNDEF, fester actiu de la Filà Cavallers de 

Llúria i va ser l’impulsor del Certamen d'Interpretació de 

Música Festera bianual de Cocentaina.

Francisco va iniciar el seu estudis musicals amb José 

Pérez Vilaplana i Enrique Torró Insa. D'això fa ja més de 25 

anys (en el passat concert de la Unió Musical Contestana, 

la banda li va retre homenatge pels seus 25 anys com a 

músic). Va rebre formació en direcció de Bandes a l'Escola 

Comarcal de la Vall d'Albaida amb el mestre José Rafael 

Pascual Vilaplana, i en l'acadèmia Alleggro de València amb 

el mestre Ferrer Ferrán, havent realitzat diversos màsters 

amb reconeguts mestres internacionals.

Ha estudiat informàtica Musical, Música per a la Imatge 

i Mitjans audiovisuals en la Yamaha Music School i 

Arranjaments per a Banda Simfònica amb Gregory Fritze en el 

Berklee College of Music de València. Composició�, Anàlisis 

i Harmonia amb Ramón García Soler i Saul Gómez I Soler.

En el seu Treball compositiu podem trobar més de 100 

obres dedicades a les festes de moros i cristians, música coral, 

música incidental per a espectacles i música per a la imatge.

Ha sigut guardonat amb nombrosos premis de composició ha 

sigut homenatjat diverses vegades per entitats locals i musicals.

Com a director ha guanyat diversos certàmens de interpretació 

amb diferents entitats musicals i també ha participat com 

a jurat en diversos certàmens i concursos de composició.

Ha sigut nominat a diversos premis Internacionals entre 

els quals destaquen els Premis Hollywood in Media Awards 

2014 de Los Angeles (Califòrnia) per la seua obra Llegenda, 

obra que dona títol a la seua segona monografia, doble treball 

discogràfic que conté 30 de les seues obres i que va ser 

nominada en 2015 als Premis Euterpe a la millor gravació, 

i també als Global Music Awards en 2013 i 2014.

Ha sigut director del grup de dolçaines i tababaleters La 

Xafigà de Muro i de la Banda Societat Musical de Penàguila. 

És assíduament director convidat per nombroses bandes 

de música per a dirigir les seues obres, i la seua música 

és interpretada i reconeguda per nombroses agrupacions 

musicals del nostre país entre les quals destaquen la Banda 

Municipal de València i la Banda Municipal de Castelló.
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Rotatex va rebre el premi a la Indústria
El guardó va ser entrgat en la Nit de l’Economia Alacantina organitzada 
per la Cambra de Comerç d’Alacant
Redacció

A 
principis de desembre és va celebrar la 45 edició de 

la Nit de l'Economia Alacantina, que va reunir 600 

convidats en una gala organitzada per la Cambra de 

Comerç d'Alacant.

Com sol ser costum en aquesta gala, i evitant que es faci 

molt llarga, només hi va haver dos discursos institucionals, 

el de el president de l’entitat cameral, Juan Riera, i el de 

president de la Generalitat, Ximo Puig.

 L’empresa contestana Rotatex, dedicada a el sector tèxtil, 

va guanyar el Premi a la Indústria després d’una trajectòria 

de 38 anys dedicada a l’estampació i la fabricació de teixits. 

Francisco Reig Aracil (que va rebre el guardó de mans de el 

president de Consell de Cambres) és el gerent al capdavant 

d’una signatura amb 12.000 metres quadrats d’instal·lacions 

on innova en tots dos segments.

Rotatex, S.L. és una empresa tèxtil fundada el 1981, 

dedicada a la prestació de serveis d’estampació, tintura i 

acabat de teixits. En l’actualitat, a més de la seva activitat 

d’ennobliment tèxtil, comercialitza els seus propis teixits sota 

la marca comercial Regia Tèxtil.

Aquesta empresa ubicada dona feina a més de 70 

treballadors a les seves instal·lacions. Rotatex ha seguit des 

de la seva creació una política de reinversió de beneficis 

que ha estat la base d’un creixement sostingut al llarg dels 

anys. Aquesta circumstància ha fet que en l’actualitat disposi 

d’un parc de maquinària que incorpora les últimes i més 

modernes tecnologies, que li permet orientar la seva activitat 

a satisfer les necessitats del client amb total flexibilitat.

Rotatex ha afrontat reptes com la globalització establint la 

qualitat i el disseny com a objectius prioritaris i diferenciadors 

de la seva activitat industrial. Aquests objectius, al costat de 

l’eficiència tècnic-productiva i un equip humà de primera 

línia capaç de gestionar de manera eficient l’activitat de 

l’empresa, li han permès un creixement que l’ha convertit 

en una de les principals empreses d’acabats de les nostres 

comarques.

Presentación y cata de aceites monovarietales, temporada 
2019/20 y presentación del libro “Cocina alicantina 101 
recetas” del autor Juan Sdor. Gaya Sastre
Rafael Montava

L
a Asociacion de Amigos del Centro de Estudios 

Contestanos Museo y Patrimonio Histórico y la   

Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina celebraron 

el doce de Diciembre pasado en su almazara  sita en el 

Polígono Industrial de la Alcudia de Cocentaina una cata 

de los aceites de la temporada 2019/20 monovarietales y 

conjuntamente la presentación del libro de Cocina Alicantina 

101 recetas del autor Juan Sdor. Gaya Sastre, el acto fue 

presentado por el chef contestano Kiko Moya (dos estrellas 

Michelin) del restaurante la Escaleta de Cocentaina, después 

de unas breves palabras del Presidente de la Cooperativa.

Al acto asistieron un nutrido grupo de personas que 

tuvieron la posibilidad de degustar las distintas variedades 

de monovarietales en elaboración esta temporada en la 

propia almazara, al tiempo que el autor el libro hizo un 

pormenorizado detalle de las recetas publicadas en el libro, 

pudiendo los asistentes adquirirlo finalizado el acto.

Para la Cooperativa es una oportunidad de mostrar las 

instalaciones y al tiempo la calidad de sus aceites producidos 

con aceituna de la zona en sus diferentes variedades de una 

manera natural y sostenible. 
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“Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa” 
(Juan 19,27)

E
l passat mes de desembre tancàvem el període 

d’eixides de la Mare de Déu del Miracle pels carrers i 

pedanies contestanes. Ella ens va ajudar a preparar el 

Nadal, l’advent contestà enguany ha passat sota la mirada 

de Maria.

El darrer cap de setmana de novembre i primer de 

desembre, la Mareta va ser molt ben rebuda per la zona 

del Raval. La Mare de Déu va eixir divendres per arribar 

a l’Església del Salvador on la parròquia l’esperava i la va 

acompanyar durant el cap de setmana pels carrers i en 

el propi temple parroquial. Com a curiositat i fets que no 

passaran fins d’ací 25 anys (en el cas de que la Mareta 

torne a eixir pels carrer), destacar que Mateo Soler i Carla 

Ferrándiz es van casar sota la mirada de la Mare de Déu i 

del Salvador. La parella, tenia la data de la seua boda i va 

coincidir en la visita de la Mareta, mai havia passat, un fet 

històric en un marc incomparable: dir sí com ho va fer Maria 

i amb Ella present. Imatges úniques i que ens han deixat 

aquest V Centenari del Miracle.

Ja per la vesprada, la Mare de Déu portada pels veïns 

i veïnes, va recórrer els barris del Raval contestà, part de 

País Valencià i carrers adjacents al Passeig i la veritat siga 

dita, cal destacar la total disponibilitat i predisposició dels 

contestans i contestanes a l’hora d’arreglar els carrers, 

les façanes, muntar altarets...sens dubte, Cocentaina ha 

demostrat l’estima i la devoció que li professen a la Mare 

de Déu del Miracle.  

Així mateix la Unió Musical Contestana i les Filaes Gentils, 

Manta Roja, Muladís, Bequeteros, Mudèjars i Contestanos 

van donar una benvinguda especial a la Mare de Déu del 

Miracle davant les seues seus en les romeries de la tercer 

setmana que van tornar a finalitzar el diumenge a la vesprada 

amb el retorn de la patrona al Monestir de les Clarisses i el 

cant del ‘Flevit Amare’.

I ja, Cocentaina posava punt i final a les romeries 

extraordinàries amb motiu del V Centenari del miracle de 

la Mare de Déu a la visita a les pedanies contestanes que 

restaven i cementeri municipal. La jornada de dissabte 14 

va ser traslladada fins a Penella on va ser rebuda amb gran 

fervor pels seus veïns, entre els camps d'oliveres i ametlers, 

mentre voltejava sense parar la campana de l'ermita de 

Sant Tomàs de Villanueva. Allí en el temple engalanat per 

a l'ocasió, es va resar una oració i després la Mareta va 

recórrer un breu trajecte fins als voltants del llavador amb 

Text: Redacció. Fotos: Facebook Pia Unió i particulars
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la silueta dels castells de Cocentaina i Penella de fons sota 

un sol radiant.

A continuació la Mare de Déu va visitar el Barri de Sant 

Jaume per a recórrer els seus carrers i L'Alcúdia on també els 

veïns es van bolcar per a engalanar els carrers amb globus, 

banderes i pancartes en honor a la Mareta. En aquest cas la 

Verge del Miracle va entrar a l'església de Sant Pere Apòstol 

per a presidir una nova oració abans d'iniciar la romeria per 

cada carrer d'aquest singular enclavament contestà.  

Després la Mare de Déu del Miracle va ser traslladada a 

l'Església de Santa Maria i després de la missa vespertina 

va eixir de nou en romeria per a recórrer els carrers del barri 

de la Vila, la zona del Real Blanc, visitar als ancians de la 

residència geriàtrica de Cocentaina, el col·legi Real Blanc 

on l’esperaven els alumnes que van llegir poesies i acudir 

fins al Barri de ‘Els Llauradors’.

Una vegada més, i igual que va succeir en les setmanes 

anteriors, la patrona de la Vila Comtal va ser rebuda amb 

tots els carrers engalanats mentre que no van faltar els 

vitols, els aplaudiments i acompanyaments musicals i fins 

i tot la pirotècnia. D'igual forma en la Placeta del Carmen, 

denominada en 1.520 com de ‘Els Sants’, es va descobrir 

una placa commemorativa per ser ací on residia el 19 d'abril 

d'aquell any Mossèn Onofre Satorre; el Sacerdot que va ser 

testimoni del miracle de la Mare de Déu en la Capella de 

Sant Antoni Abat del Palau Comtal.

Els actes en honor a la Mareta van seguir el diumenge 

15 de desembre amb la missa “Rorate” en honor de la 

Santíssima Mare de Déu. Aquesta es va dur a terme a Santa 

Maria i se celebra en la foscor just abans de l’alba. És una 

Missa tradicional d’advent i que sol va estar il·luminada 

per la llum dels ciris. L’Església de Santa Maria va aprofitar 

l’ocasió per poder oficiar aquesta Eucaristia en la presència 

de la Mare de Déu i coincidint a més, en la tercera setmana 

d’advent.

 La jornada va avançar amb la visita al Barri de Fraga, 

també decorat per a l'ocasió, i on va haver-hi una oració 

davant l'ermita al costat dels patrons del barri: Sant Roc i 

la Verge dels Desemparats i tres xiquets es van vestir per 

respresentar al comtes i mossèn d’aquell benaurat 19 d’abril 

de 1520. 
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Després es va efectuar l'ascens fins al Cementeri 

Municipal i allí  la Mare de Déu del Miracle va visitar cada 

pati i va presidir una missa solemne que va comptar amb 

l'assistència de nombrosos contestans i moltes contestanes 

que no van poder ocultar les seues llàgrimes a l'hora de 

recordar als seus difunts davant la visita extraordinària de 

la patrona al cementiri. Una visita molt emotiva i que mai 

en la història de la Vila s’havia efectuat.

Posteriorment la Mare de Déu va baixar al nucli urbà per 

a ser traslladada a la Capella de les Germanes Trinitàries i 

des d'aquesta última va eixir el diumenge a la vesprada per 

a tornar al Monestir de les Clarisses després de passar per, 

entre altres punts, els carrers Major, Conde de Cocentaina 

i El Pla. Finalment es va donar a besar la Icona de la Verge 

del Miracle.

Es posava així punt i final a unes eixides que han estat 

marcades per la participació de la gent i perquè la Mareta 

ha visitat tot el poble. I ho ha fet a muscles de tots els qui 

han volgut ser portadors.

“Ahi tienes a tu Madre”, i d’aleshores ençà el deixeble, 

Cocentaina, la va acollir en sa casa.

Un llibre recopila tots els aspectes de la devoció a la Mare de Déu

E
l Monestir de la Mare Déu del Miracle de Cocentaina 

va acollir el diumenge  8 de desembre la presentació 

d'un llibre que recopila els diferents aspectes que 

contribueixen a donar forma a la gran devoció que el 

municipi li professa a la seua Patrona.

La publicació ens permet aprofundir en qüestions 

artístiques, la música dedicada a la Verge del Miracle o 

l'evolució de les festes patronals en el temps. A més es 

fa referència a la Capella de Sant Antoni Abat del Palau 

Comtal, en la qual es va produir el miracle de la Mareta el 

19 d'abril de 1.520, sense deixar de costat el Monestir de 

les Clarisses o a la mateixa Comunitat de Religioses que 

custòdia a la Verge. Tot això es completa amb apartats que 

deixen constància de la concessió de l'Any Sant Jubilar 

per part de la Santa Seu, per a celebrar el V Centenari del 

miracle, i de textos que plasmen els fruits visibles de la 

devoció a la Mare de Déu del Miracle “és un llibre que es feia 

molt necessari perquè fins ara disposàvem de publicacions 

disperses relacionades amb la Verge del Miracle i a partir 

d'ara trobarem tota la informació ordenada en un mateix 

volum que serà molt útil per a historiadors i investigadors” 

va explicar Joanjo Llorens; coordinador d’aquesta publicació 

i també de la revista de la Mare de Déu.

En el llibre han participat 16 autors . Trobarem articles 

de Don Eduardo Rengel, Don Juan Antonio Reig Pla, Fra 

J. Benjamí Agulló Pascual, Pere Ferrer, Aureli Tormos, 

Amparo Martí, Francisco Jesús Giménez, Inma Ribelles, 

Elíes Sánchez, Pablo González, Enrique López Català, José 

Francisco Molina Pérez, Joaquín Navarro Reig, Pablo León 

Vidal, Joanjo Lloréns i Miguel Navarro Sorní. Aquest últim, 

Catedràtic d'Història de l'Església, va ser l'encarregat de 

presentar el llibre en un acte en el qual també van intervindre 

l'edil de Cultura a l'Ajuntament de Cocentaina Iván Jover i 

el Director Espiritual de la Pia Unió, Don Eduardo Rengel.

Indicar que el llibre es pot adquirir en quioscos i llibreries 

de Cocentaina al preu de 25 euros.
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De la ma de l’estudi de dansa Alicia Montava, “El cant 
de la Sibil·la” va ser representat a Cocentaina

L
a Parròquia de Santa María de Cocentaina va ser 

l’escenari on el divendres 13 de desembre es va dur 

a terme la representació de “El Cant de la Sibil·la”, un 

cant profètic d'origen medieval que anuncia el naixement 

de Jesús i que s'escenificava antigament en la nit de Nadal 

en la Catedral de València.

Aquest espectacle que per primera vegada es va realitzar a 

Cocentaina va ser possible gràcies a l'organització del Ballet 

i escola de Dansa d'Alicia Montava i de l’estreta col·laboració 

amb i Teló Teatre. Però a més, la representació va comptar 

amb la participació del Cor de l’ Agrupació Musical ‘La Nova 

de l'Olleria’, la Colla de Dolçaines i Percussió ‘La Morralla’ 

de la mateixa població, els campaners de l'Alqueria de la 

Comtessa, el Ensemble Ministrils Ciutat de Gandia, la Escola 

de Música del Grau de Gandia, el Cor Sant Blai de Potries i 

el Cor de Benirredrà. La representació va tindre en la seua 

direcció artística a Juan Miguel Terrassa i en aquesta va 

destacar la presència de la figura profètica de ‘La Sibil·la’, 

un paper profètic que va assumir Mireia Marí Aguilar i 

mitjançant el qual va proclamar la imminent vinguda del 

Messies des del púlpit de Santa María al mateix temps que 

profetitzava l'arribada del dia del Judici Final portant a les 

seues mans una llarga espasa.

La Directora del Ballet, Alicia Montava i el President de 

Teló Teatre, Saúl Santonja, es van mostrar satisfets pel bon 

desenvolupament d'aquesta cita musical i històrica i van 

agrair el suport que va donar el públic a una posada en 

escena que fins ara no s'havia vist a Cocentaina i que va 

omplir de gom a gom el temple parroquial de Santa Maria.

El ‘Cant de la Sibil·la’ va finalitzar amb la interpretació 

de la clàssica nadala “Noche de Paz” en la seua versió en 

valencià i tot el recaptat amb la venda d'entrades va anar 

destinat al projecte de Caritat del V Centenari del miracle 

de la Mareta.

Generalitat declara la festa de la Mare de Déu del Miracle 
d’Interés Turístic Local
NP Ajuntament de Cocentaina

E
nmig dels actes de celebració del cinquè centenari del 

miracle de les llàgrimes, s'ha resolt favorablement la 

sol·licitud de l'ajuntament perquè les festes patronals 

en honor a la Verge del Miracle foren declarades Festa 

d'Interès Turístic Local de la Comunitat Valenciana.

La resolució de Presidència de la Generalitat, de 28 

de novembre, ha estat publicada en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana el passat dia 18 de desembre, dos 

mesos escassos des de l’enviament de la corresponent 

sol·licitud a Turisme Comunitat Valenciana, el passat 22 

d'octubre per part del govern contestà.

Aquest reconeixement honorífic ha estat possible tenint en 

compte la història de la festa, la seua importància, la seua 

tradició popular, la repercussió pública de la seua celebració, 

i la difusió de la mateixa que s'ha produït en els mitjans de 

comunicació en els últims anys.

El regidor de Turisme, Iván Jover, es mostra molt satisfet 

amb la declaració que “passa a engrandir la riquesa turística 

de Cocentaina reconeguda per Generalitat”. Per la seua 

part, l’alcaldessa del poble, Mireia Estepa, transmetia la 

seua “immensa alegria que també aquesta festa contestana 

siga reconeguda i que tinga el lloc que els contestans i 

les contestanes fa 500 anys que li reservem”, afegeix que 

“com els reconeixements d’altres tradicions contestanes, 

esta declaració d’interès turístic local és mèrit de totes les 

persones que han treballat i treballen per engrandir la festa 

de la nostra patrona: monges clarisses, PIA Unió, parròquies, 

ajuntament de Cocentaina i els i les devotes”.
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Teló Teatre prepara un muntatge teatral en  homenatge 
a la Mare de Déu
Paco Insa. Teló Teatre

E
n gener el grup local i estable de Teló Teatre, es troba 

immers amb els assajos del muntatge teatral que estan 

preparant per tal de formar part del V Centenari del 

Miracle de les 27 llàgrimes de la Mare de Déu. Es tracta de 

l’estrena d’un obra escrita pel contestà Pablo León i on a 

més, compartiran escenari amb la Colla de dolçaines i tabals 

Mal Passet i la jove veu de la soprano Berta Íñiguez, amb 

música composada per a l’ocasió pel compositor contestà 

Francisco Valor. Sota el títol de “Dolça Mareta. Les llàgrimes 

de Maria”, l’obra s’estrenarà el dissabte 29 de febrer al 

Centre cultural el Teular.

L’obra es desenvolupa a partir de 1519. En eixe temps, la 

vila de Cocentaina ja feia un any que pertanyia als Corella, 

i estava a punt de viure un fet insòlit, una manifestació 

miraculosa que marcaria per sempre la seua història, per la 

qual cosa els contestants i  contestanes han estat celebrant 

el “Miracle” de la Mare de Déu, fent seua la imatge de la 

Verge Maria una icona que des de Itàlia portaren els Corella. 

Tant és la devoció del poble contestà, que molts la criden 

carinyosament amb el nom de “Mareta”.

Aquesta no és la història del Miracle, aquesta és la historia 

de Maria, una contestana d’aquell moment i dels nostres 

avantpassats i del seu fill Cosme, que varen viure en aquell 

llunyà any de 1520.

La nostra història es remunta mesos abans del Miracle. A 

l’hivern de 1519, en que l’autor ens convida a traslladar-nos 

al segle XVI, l’any de la revolta de les Germanies.

Esclatada la revolta de les Germanies, els nobles 

valencians estaven atemorits, doncs volien evitar perdre la 

seua privilegiada situació ja que la revolta es podia convertir 

en una guerra de tots contra tots.

Uns dies després Cosme, fill de Maria, es va unir a la 

revolta de les Germanies que havia començat en aquest 

any nou de 1520, i tot seguit el dur hivern, els agermanats 

van fer front a totes les adversitats, ja que  l’ideal d’un món 

millor i més just els donava forces. Però les tropes reials 

ajudaren als nobles i la revolta va ser eliminada.

Mentre, a Cocentaina ja havia passat l’hivern, les noticies 

de la Revolta eren confuses i les 3.000 ànimes que vivien 

a la vila dels Corella (o siga Cocentaina) combatien el fred 

d’aquell hivern i ja entrada la primavera d’aquell any 1520, 

la nostra protagonista Maria el dia 19 d’abril, que estava 

patint molt pel seu fill, va rebre la noticia de que aquell 

dia, la vida de ella i la de tots els contestans i contestanes 

canviaria per sempre…….

Els personatges que apareixen en l’obra son:

-El narrador que presentarà l’obra i el seu desenvolupament 

que serà Saúl Satonja.

-Maria, personatge principal. Dona que viu amb el seu fill 

Cosme, per tant de la classe social dels llauradors que ens 

l’interpretarà Milagro Sellés.

-Cosme, fill de Maria, llaurador que s’uneix als agermanats 

contra el poder de la noblesa. Serà interpretat per Dani Martínez.

-Roderic de Corella, quart Comte de Cocentaina que manté 

en secret la seua relació amb Maria. És un home de política 

amb un rostre amable en privat. Està molt preocupat per la 

revolta de les Germanies i serà Luis Reche qui l’interprete.

-Caterina de Borja, cosina  de la Comtessa de Cocentaina, 

tia de Guillem, viu obsessionada per la successió del seu 

nebot Guillem.  Ella serà Marga Reche.

-Joan de Pujazons, Jurat Major de Cocentaina i pare de 

Beatriu. Polític local, hàbil negociador molt preocupat per 

la tranquil·litat de la Vila. L’interpreta Joan Aura.

-Beatriu de Pujazons, filla del Jurat Major de Cocentaina. 

Ella i Cosme viuen un romàntic romans. Aquest personatge 

serà interpretat per Lara Calafat.

-Mossèn Onofre Satorre, retor que viu el Miracle de les 

llàgrimes. És mot bondadós i intenta posar pau allà on 

està. És home de confiança de Roderic. Este paper el 

personificarà Gil Jordà.

-Farax, Morisc  del Raval de Cocentaina, llaurador i amic 

de Cosme, però la guerra de les Germanies els farà discutir. 

Interpretarà el personatge Alex Mur

-Soldats  1 º 2º, soldats que fan presoner a Cosme, estaràn 

interpretats per Rafa Rico i Bruno Cortés

-Constantino Fajardo, personatge que apareix per fer més 

semblant l’obra i plasmar el que conten les cròniques sobre 

aquell 19 d’abril de 1520. L’interpreta Hermógenes Llopis.

-Guillem Roig de Corella,  legítim fill de Roderic, és un 

adolescent d’uns 12 anys que també presència el Miracle 

de la Verge i farà el mateix que Constantino Fajardo. Serà 

interpretat per Joel Calonge Garcia.

-Fillet de Gaspar Moltó,  farà el mateix que els dos anteriors 

i és un xiquet entre 7 i 10 anys, escolanet en l’Eucaristia que 

oficia  Mossèn Onofre i serà interpretat per Marc Navajas.

Tots ells son personatges que  estan en la Capella de Sant 

Antoni, en el moment que va plorar la Mare de Déu, i son 

l’equip actoral que estaran dirigits per Paco Insa, recolzats 

per l’equip tècnic i d’atrezzo de Teló Teatre i amb la música 

en viu i en directe de la Colla  Mal Passet.

Com ja hem dit, s’estrenarà el 29 de febrer de 2020 

en dues sessions. Les entrades es podran reservar als 

telefons:686909662 i  660777511.
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Regidoria Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL

Que hem fet?

S'han realitzat xarrades divulgatives de la campanya 12 

mesos 12 gestos amb els alumnes del 5é de primària del 

col·legi Real Blanc, mostrant les diferents accions que en 

aquests últims anys s'han anat realitzant i com s'ha implicat 

el veïnat de Cocentaina a participar en aquesta campanya de 

sensibilització ambiental i la importància dels xicotets gestos. 

Tractant d'implicar els més joves en la cura de Cocentaina, 

realitzant xicotets gestos i implicant el seu entorn més 

pròxim, ja que no tenim un altre planeta.

Així mateix, amb els alumnes d'Institut Pare Arques, s'ha 

realitzat una campanya per a acostar i conèixer l'ecoparc 

mòbil i treballar la classificació dels diferents recursos que 

es generen a les seues aules. Els alumnes s'han implicat 

i han anat classificant cadascun els residus, coneixent la 

importància de la segona vida que tenen i la necessitat de 

reutilitzar en el dia a dia.

REPTES PER 2020

Des de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat se 

segueix apostant per la sensibilització i divulgació d'accions 

per poder frenar la crisi climàtica. Durant quatre anys la 

Campanya 12 mesos 12 gestos, ha anat recordant de la 

importància que juga el petit gest que puguem incorporar 

en el nostre dia a dia.

Aquesta campanya també té el seu abast en els diferents 

departaments de l'Ajuntament, tractant d'incorporar hàbits 

en la gestió diària del personal, i impulsant accions de 

planificació eficaces per aconseguir una Cocentaina més 

sostenible.

Som conscients i estem vivint els canvis que es van 

generant en el nostre entorn; més sequera, augment de 

les temperatures, increment de les emissions de CO2 

dependència de combustibles fòssils. La biodiversitat 

aquesta desapareixent a una velocitat alarmant, perquè 

hem abusat de la naturalesa per mantenir la producció, 

el consum i el comerç en l'economia globalitzada. Les 

pressions que afrontem es poden corregir si des de la nostra 

escala realitzem canvis que repercutisquen al nostre entorn 

encara que ens resulten insignificants.

Així mateix l'Agenda 2030 per al Desenvolupament 

sostenible té en compte aquest context i integra objectius 

estretament relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic.

Volem animar-te a participar i aconseguir uns bons hàbits 

per a tu i per al planeta.

# crisiclimàtica: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Ignacio García-Vidal: un 2020 in crescendo

E
l año 2020 confirma una tendencia para Ignacio 

García-Vidal: la consolidación de una carrera que 

progresa in crescendo. A sus 40 años el director de 

orquesta de Cocentaina es considerado como uno de las 

más valiosas batutas en América del Sur y España, regiones 

geográficas en donde viene centrando el desarrollo de su 

carrera artística desde su debut profesional en Uruguay en 

2003. Este reconocimiento, avalado por constantes éxitos de 

público y crítica, se materializa en una demanda creciente 

por parte de teatros y orquestas que suman el nombre de 

García-Vidal en sus programaciones, y que generan una 

interesante y cuidada agenda de conciertos para un director 

cuya personal filosofía le mantiene alejado de las agencias 

de conciertos y la política. 

Un año 2020 completo de conciertos y un 2021 en el que 

ya se perfilan interesantes proyectos dan muestra de este 

reconocimiento. En el mes de enero Ignacio García-Vidal 

dirigirá a la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 

en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y a la Orquesta 

Sinfónica de Tenerife en el Auditorio de Santa Cruz de 

Tenerife. En febrero regresará al Auditorio Baluarte de 

Pamplona para dirigir a la Orquesta Sinfónica de Navarra, 

orquesta con la que debutó el año pasado con un gran 

éxito. En marzo será el turno de la Orquesta Filarmónica 

de Mendoza en el Teatro Independencia de la capital 

provincial argentina, además de la Sociedad Filarmónica 

de Villa La Angostura, en la Patagonia. En abril, Ignacio 

dirigirá a la Orquesta y Coro Nacional Juvenil del SODRE 

en Montevideo, Uruguay, para seguir con la Orquesta de la 

Comunitat Valenciana en el Palau de Les Arts de Valencia 

y la Orquesta de Bilbao en el Conservatorio de música 

de la ciudad vasca. En mayo regresará a la Orquesta 

Sinfónica de Navarra. En julio y agosto estará dirigiendo 

una producción en el Teatro Colón de Buenos Aires, con 

la Orquesta Académica del Teatro Colón. En septiembre y 

octubre García-Vidal regresa a una de las orquestas con 

las que más éxitos está cosechando en los últimos años: la 

Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, en el impresionante 

Auditorio del Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, uno 

de los centros culturales más importantes del continente. 

Cuidados y eclécticos repertorios para este 2020 incluyen 

desde conciertos con solistas de Mozart hasta grandes 

sinfonías (como la Tercera en do menor de Saint-Säens) 

pasando por la música del siglo XX (El pájaro de fuego o 

Pulcinella de Stravinsky o la Misa de Rutter) y definen una 

coherente carrera que sigue creciendo, con un compromiso 

especial hacia formatos divulgativos que acercan la música 

clásica a todos los públicos.

Assemblea Ordinària de 2019 de l’Fòrum per la Memòria 
Històrica i Democràtica a Cocentaina
Fòrum per la memòria històrica i democràtica

D
es del Fòrum per la memòria històrica i democràtica 

volem traslladar l'alegria de fer un any de treball, un 

any treballant i somiant per traslladar la memòria dels 

nostres avantpassats, oblidats.

Volem reivindicar la importància d'aquesta assemblea 

general, ja que ens permeten fer balanç de les activitats 

fetes i de les línies d’actuació per a l’any vinent.També volem 

destacar l'harmonia que s'ha pogut respirar en l'assemblea, 

així com durant totes les activitats de l'any passat.

Des del Fòrum volem destacar les figures de la nostra 

Presidenta i Vicepresident Sara Agulló i Francesc Jover que 

per circumstàncies personals no han pogut assistir, però 

han estat presents a través dels seus escrits que sense cap 

dubte han causat emoció entre els companys.

Després de deliberar les activitats i propostes dels nostres 

membres, així com la nostra capacitat potencial per realitzar 

els projectes plantejats, hem decidit establir unes línies 

mínimes d'actuació que són les següents: 

- Homenatge a les víctimes del Comtat i l’Alcoià als camps Nazis 

amb l’entrega de "rajoletes" commemoratives als seus familiars.

- Seguir amb la publicació d'articles i infografia de la 

memòria històrica a les nostres comarques.

- Intentarem fer una exposició de la col·lecció de 

gravats particular de Luis Ardevinez, composta per autors 

antifranquistes que van realitzar obres de gran valor plàstic 

i cultural per poder contribuir econòmicament a la lluita per 

la democràcia.

- Així com les activitats de recerca històrica sobre les 

víctimes oblidades de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

Per últim es va aprovar la incorporació de Jonathan Llopis 

i Sergi Giner com a nous membres de la junta directiva en 

qualitat de vicesecretari i vocal.

El Fòrum sempre compromès amb la responsabilitat que 

ens trasllada la justícia històrica convida a col·laborar a tota 

aquella persona que vulga assistir als nostres actes i a les 

nostres reunions.
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“La Paloma” festeja a la seua patrona Santa Cecilia
Joan Jover i Domínguez

C
ocentaina durant l’últim tram de l’any 2019, el vertader 

protagonista ha sigut sense dubte la música. Hem 

assistit a un gran ventall d’actuacions corals i musicals 

de totes les entitats i agrupacions musicals de la nostra 

Vila: concerts de Fira, concerts dedicats a Santa Cecilia, els 

concerts típicament nadalencs.

El passat 21 de desembre l’Orquestra de Pols i Plectre 

“La Paloma”, una de les entitats més veteranes del nostre 

poble, va celebrar un extraordinari concert per honrar a la 

seua patrona Santa Cecilia, al monestir de la Mare de Deu del 

Miracle. Amb una programació molt acurada i força atractiva 

on poguérem escoltar una variada mostra musical del seu 

intens repertori, tan de música clàssica com música de casa, 

a més d’una barreja de música típicament nadalenca. Un 

concert que tots els components d’aquesta veterana entitat, 

el van preparar amb molta estima i il·lusió.

El concert va constar de dues parts, on es va barrejar, com 

he dit abans, la música clàssica amb música més popular. 

Just encetaren la primera part interpretant música de casa: 

Bohemios del 29”, pasdoble de José Pérez Vilaplana, que 

va ser tot un referent dins de la música festera. Del sempre 

fantàstic Amadeus Mozart, interpretaren, “Pequeña serenata 

de noche musical”. Continuaren amb una selecció de la 

sarsuela: “El Barberillo de Lavapies”, de Francisco Asenjo 

Barbieri; peça estrenada en el teatre de la Sarsuela de 

Madrid en desembre de 1874. Tancaren la primera part, 

amb “La Torre del Oro”, de Gerónimo Giménez Bellido.

Començaren la segona part interpretant, “Júpiter”, el 

IV moviment de la suite, “Los Planetas”, del compositor 

anglès Gustaf Holst; obra inspirada en l’astrologia. Per la 

seua solemne melodia central va ser utilitzat com a himne 

en les cerimònies d’armistici en la Primera Gerra Mundial. 

Tot seguit poguérem escoltar un altra classe de música més 

acorde amb les dates nadalenques: Noche de Paz”, del 

compositor austríac, Francz Xaver Gruber; obra estrenada 

el 24 de desembre de 1818 a l’església de Sant Nicolau de 

Oberndorf (Áustria). Seguida d’una altra peça nadalenca, 

“The Polar Expréss”; una selecció de la banda sonora de 

la pel·lícula de dibuixos animats, escrita per Glen Ballart 

i Alan Silvestri; pel·lícula estrenada l’any 2004. Tot seguit 

interpretaren el popular vals que anualment s’interpreta en 

el tradicional concert de Cap d’Any, en el majestuós teatre de 

Viena: “El Danubio Azul”; que el seu autor Johann Strauss 

junior, va compondre en 1867, inspirant-se en aquest 

famós riu. Finalitzaren aquest extraordinari concert, amb la 

marxa que tanca els famosos concerts de Cap d’Any, Op. 

228 “Marcha Radetzky”; aquesta peça és una composició 

orquestral de Johann Strauss pare, escrita en 1848.

El Santuari de la nostra Patrona, va ser el marc ideal per 

escoltar aquestes dues especials peces que l’Orquestra de 

Pols i Plectre “La Paloma”, va interpretar magistralment. 

“La Paloma” mitjançant aquest concert va manifestar la 

seua adhesió a les celebracions, festives i religioses que 

estan celebrant-se, amb motiu del cinc-cents aniversari del 

prodigi de les llàgrimes. 

La més cordial i sincera enhorabona a tots els components 

d’aquesta veterana entitat per el magistral concert que van 

realitzar.
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Concert de l’Orfeó Just Sansalvador a l’Església del Salvador
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 22 de desembre, l’Orfeó Contestà Just 

Sansalvador, realitzaren l’extraordinari concert de 

Nadal, a l’església parroquial del Salvador, que tots 

els anys per aquestes dates organitza aquesta entitat coral.

El concert va comptar amb la col·laboració de la regidoria 

de Cultura del nostre Ajuntament. Així com també de Radio 

Cocentaina “La Veu del Comtat”; als quals l’Orfeó els vol 

manifestar el seu més sincer agraïment.

El concert que interpretaren sota la direcció del seu 

director, Enric Peidro i Baldó, va constar d’una barreja de 

polifonia tradicional nadalenca, que d’alguna manera ens va 

fer recordar la nostra infantesa, i al mateix tems ens va fer 

viatjar per tot arreu del mon. Concert que tots els components 

de l’Orfeó el varen preparar amb molta cura i estima.

En primer lloc interpretaren una tradicional nadala popular 

del Perú: “Esta noche Jesús ha nacido”,harmonitzada per 

Arturo Caldas. Continuant amb un altra popular nadala de 

Venezuela: “Adorar al Niño”; de Vicente Emilio Sojo. De 

terres andaluses escoltarem dues nadales, harmonitzades 

per, José Luis Blasco: “Campana sobre Campana”, i “La 

Marimorena”. Seguida d’una popular nadala: “Dime Niño 

de quien eres”, amb una adaptació d’Antonio Pérez Moya. 

Seguidament d’Oriol Martorell, interpretaren una tradicional 

nadala de Santander: “Sant José al Niño Jesús”. Tornant 

a terres andaluses, escoltarem un altra tradicional nadala: 

“Chiquirriquitin”, harmonitzada per Oriol Martí. De JR 

Spillman, interpretaren una nadala nord-americana: “En la 

mas fria noche”. Continuant amb una popular nadala gitana: 

“La Bamba gitana”.

Tancaren el programa interpretant el Glòria de la “Missa 

Criolla”, escrita pel compositor argentí, Ariel Ramírez, que 

és tot un referent dins del repertori coral llatinoamericà. “La 

missa criolla”, és un obra musical de naturalesa religiosa 

i nadalenca. Des de la seua estrena al 1964, ha sigut 

escoltada dins de les més importants esglésies i catedrals 

de tot arreu del mon, interpretada per les millors orquestres 

i corals; així com també pels més afamats i reconeguts 

solistes. L’Orfeó Just Sansavador, sota la batuta del seu 

director, l’interpretaren per primera vegada, a l’església del 

Raval.

En aquesta obra van comptar amb les veus de les 

sopranos, Iris Tortosa i Charo Martos; igualment comptaren 

amb Carina Severo a la guitarra i Fabio Álvarez a la percussió, 

com no al teclat amb la seua mestria habitual el mestre, 

Enric Peidro. Va ser tot un luxe poder comptar amb els amics 

Fabio i Carina, tots dos oriünds de l’Argentina.

Finalitzaren el concert, amb la interpretació d’eixa 

melòdica nadala que no pot faltar en un concert de Nadal: 

Noche de Paz”, obra composada en  1818 pel compositor 

austríac, Francz Xaver Gruber.    

Des d’aquestes pàgines del Comtat, felicitar i donar 

l’enhorabona a tots els components de l’Orfeó Contestà 

Just Sansalvador, així com als solistes, i al capdavant el seu 

director, Enric Peidro i Baldó, per haver-nos fet gaudir d’un 

magistral concert.

Inaugurada la I Mostra Internacional Regalart

E
l divendres 21 de desembre es va inaugurar la I Mostra 

Internacional Regalart,  una Mostra organitzada pel 

Col·lectiu Art Local Cocentaina -CALC- amb la Regidoria 

de Cultura de l'Ajuntament de Cocentaina. Aquesta mostra 

va estar oberta al públic a la Sala d'Armes de Palau Comtal 

(Cocentaina) fins el 12 de gener de 2020.

En la mateixa van prendre part 43 artistes de diferents 

llocs d’Europa i Amèrica amb la finalitat de promoure les arts 

plàstiques i recolzar i donar a conèixer l’art contemporani.
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La Galería Jan Royce inaugura muestra escultórica de 
Moisés Gil, ´El Reflex de les Narratives Contemporànies´
NP Galeria Jan Royce

I
naugurada en septiembre durante la Valencia Disseny 

Week en la que participó exponiendo una selección del 

dúo creativo Jover+Valls, la Galería Jan Royce formaliza 

su apertura como nuevo espacio de exhibición en el 

casco antiguo de la ciudad de Valencia, dando inicio a su 

temporada expositiva oficial con una muestra escultórica 

del reconocido artista de Cocentaina Moisés Gil.

La galería Jan Royce, originaria de Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica, se enorgullece de exhibir una amplia selección 

de autores españoles e internacionales y se complace en 

comenzar su nueva era artística en Valencia.

Autor de dilatada trayectoria, singularizada por un estilo 

propio que une la reflexión sobre la condición humana a la 

interpretación del espacio que el individuo habita, la obra 

de Moisés Gil mixtura entre la figuración y la abstracción 

tridimensional, representando al hombre en su relación con 

la arquitectura que le rodea, con una narratividad metafórica 

que opone al personaje humano definido cualitativamente 

dinámico y expresionista con un espacio - tiempo delimitado 

por estructuras geométricas funcionales que lo refugian, lo 

contienen o lo condicionan.

Planteadas como apartados o capítulos encapsulados 

de una misma historia, en sus esculturas el ser humano 

existe, es y está, en función de las construcciones que ha 

proyectado como su propia extensión corporal, emocional 

y moral. Sus arquitecturas se alzan en el espacio en 

perfiles esquemáticos y líneas volumétricas en los que la 

discontinuidad y el vacío refieren a la idea de un proceso 

en definición: la del hogar que el hombre construye y 

reconstruye permanentemente cual símbolo de identidad. 

Un territorio propio, nunca totalmente delimitado, que el 

autor escenifica al modo de escenografías existenciales 

en desarrollo, cuyos personajes, caracterizados como 

seres anónimos hijos de un común origen gestualmente 

primitivo y cuya vibrante anatomía se sugiere en evolución, 

son piezas de una historia que con raíces en el mito de la 

creación del hombre se ramifica en las actividades de la 

vida contemporánea bajo la interpretación del individuo 

como una entidad productiva y, con ello, subyugada a un 

destino que le es ajeno.

Alegóricamente acentuadas por el contraste entre el 

destellante modelado en aluminio de sus figuras y el 

mineral óxido del acero de sus estructuras, en las escenas 

propuestas por Moisés Gil la vida se verifica como un 

complejo automatismo en el que el albedrío cumple una 

función en un mecanismo mayor e invisible. Sus personajes, 

solitarios o multiplicados aparecen protagonizando 

múltiples actividades –son obreros, acróbatas, pensadores, 

espectadores- de incierto cometido final que aluden a la 

existencia de una previa y despersonalizada planificación 

de roles de mecánica dirección y ambiguo objetivo. En un 

ejercicio crítico metafórico sobre la idea de libertad en un 

sistema de producción y control social, sus figuras, aunque 

dotadas de luz propia, encarnan los fragmentos existenciales 

cotidianos en los que la pregunta por la identidad es opacada 

por la estructura que la ampara y, a la vez, la sojuzga.

La inauguración tuvo lugar el pasado 5 de diciembre.

Sobre el artista Moisès Gil

Cocentaina, 1963. Catedrático de Escultura de la Facultat 

de Belles Arts de Sant Carles de la Universitat Politècnica 

de València y experiencia docente anterior en Escuelas de 

Arte como la de Huesca y Orihuela.

Con una extensa trayectoria artística, ha realizado 

comisariados de exposiciones, críticas de arte y asesoramiento 

cultural en entidades tanto públicas como privadas. Su obra 

está presente en colecciones privadas e institucionales 

de España, Europa y América, ha recibido 18 premios 

nacionales e internacionales y en su currículum cuenta 

con más de un centenar de exposiciones individuales en 

ciudades españolas y extranjeras, entre las que se encuentra 

su reciente muestra Espacios Vivenciales del Centro Cultural 

Villa de Móstoles y su próxima participación en la V Feria de 

Arte Santa Fe 2019 de Granada.

De su obra han dicho: «Con sus configuraciones espaciales 

el escultor hace reflexionar al espectador sobre la existencia 

del ser humano en la sociedad pos-tecnológica, a partir de 

la escultura conceptual en la que utiliza diversos materiales 

que, mezclados, dialogan entre sí con el fin de potenciar el 

contenido semántico de la obra». (Fernando Castro. El País)

«Incansable buscador de la alquimia entre sentimientos 

y formas de expresión, Moisés Gil encuentra el vehículo 

idóneo a través de la simbiosis entre figuración expresiva y 

reduccionismo formal; con un estilo propio se sumerge en las 

corrientes de la escultura contemporánea, demostrando una 

madurez plena, jugando con volúmenes, texturas y formas, 

para transformarlas en poesía. Su trabajo escultórico es un 

estudio donde se acerca al ser humano, descubriendo la 

magia de transformar su mundo etéreo en algo físico que 

reporta una visión fresca y llena de fuerza, al panorama 

escultórico actual». 
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Teló Teatre està preparant ja la propera mostra de Teatre

E
l grup local Teló Teatre, es troba ja immers en la 

preparació de la que serà la XXI mostra de Teatre 

Amateur  “Vila de Cocentaina”.

En aquest 2020, les representacions  seran a partir de 

20:00h al Centre Cultural el Teular.

La cartellera escollida i que els amants del teatre podran 

veure en escena és : 

Teatre la Tarumba ( Alzira) 

interpretada per Faula Teatre ( Alcoi) 

Alguamar Teatre ( Gandia).

Teló teatre obrirà la mostra perquè el 29 de febrer tornarà 

a pujar a l’escenari del Teular per oferir-nos l’estrena de  

“Dolça Mareta”, obra escrita per Pablo León i amb la Teló 

Teatre participa i aporta el seu gra de sorra en els actes 

culturals organitzats amb motiu del V Centenari del miracle 

de la Mare de Déu.

L’obra amb la que obriran la mostra és “Auto” i estarà 

dirigida per la teloteatrera Dolo Martí.

Es tracta d’una obra escrita per Ernesto Caballero i que 

ens parla de la societat actual, de les persones que viuen 

en ella i dels problemes que se’ns presenten. En el guió, els 

personatges han deixat de ser uns consumidors per a ser 

un simple suport dels objectes que donen sentit a la seua 

vida. L’esser humà busca desesperadament la felicitat, però 

la fràgil voluntat, la pèrdua de valors i la falta d’empatia amb 

els nostres semblants, ens fan perdre el camí, com el que 

es perd buscant un producte estrela en un supermercat.

Els personatges que hi apareixen estaran interpretats pels 

actors de Teló Teatre i són: l’Esposa: Aida Payá; el marit: 

Marcos Cantó; la cunyada: Mariola Reig  i l’autoestopista: 

Rocío Briet.

La Fitxa tècnica la completen: Il·luminació i Sò: Carlos 

Cardona; Escenografia: Teló Teatre; Vestuari: Teló Teatre; 

Traspunt: Marcela Richart; Disseny cartell: Borja Molina  i tots 

ells, com hem dit, sota la direcció de la també actriu Dolo Martí. 

Les entrades i bons podran reservar-se o arreplegar-se 

sols i exclusivament dissabtes  en Saúl Santonja Atelier  en 

horari de 10:00h - 13:30h .

També podran fer la reserva telefònicament  amb horari 

635533826.

No es tornaran els diners , per tant no cabrà la possibilitat 

de bescanviar cap entrada adquirida , tots aquells bonus 

no arreplegats abans del divendres 7, automàticament es 

posaran a la venta el dissabte.

Nota Teló Teatre
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Entrevista sobre l’hort
CEIP Sant Joan Bosco

E
ls alumnes de quart començàrem el projecte sobre 

l’hort amb una entrevista...

Presentador: Bon dia!! ací tenim a Tere i Jesús, els 

meus iaios (rialles). Ells tenen un hort prou gran amb moltes 

hortalisses, jo els ajude a cuidar-lo (rialles de nou).

Tere i Jesús: Bon dia xiquets i xiquetes!

Tots i totes: Bon dia!

Presentador: Els meus companys i companyes han 

preparat unes qüestions perquè ens les contesteu. 

Comencem amb Anissa.

Anissa: Teniu hort a casa?Du molta feina?

Tere: Sí, tenim un hort a casa. Molta feina no du, el que 

sí que es necessita són ganes i dedicació.

Franjo: Quina diferència hi ha entre un hort ecològic d’un 

hort que no ho és? Quin ens  aconselleu?

Tere: La diferència principal és que a l’hort ecològic no 

li posem productes químics, i això fa que els fruits siguen 

més sabrosos i estiguen més bons.

Jesús: Us recomanem l’ecològic perquè és més natural 

i més sa.

Aya: Quines llavors o plantes serien les més apropiades 

per a cultivar al nostre hort?

Jesús: Per l’època de l’any en la que es trobem, el més 

apropiat seria plantar lletuga, col, floricol, maduixes, cebes, 

alls...

Tere: Es poden plantar moltes coses, però haureu d’estar 

atents a la lluna, perquè encara que semble una bobada, 

nosaltres tenim comprovat que influeix en el creixement de 

les nostres hortalisses.

Hanna: Quin seria el reg més apropiat?

Tere: El millor és per goteo perquè no es desperdícia l’aigua 

i va més directa a l’arrel.

Jesús: Si no poguéreu utilitzar aquesta tècnica, us 

recomanem la tradicional, regar amb mànega.

Ilyas: Haurien d’afegir algun compost a la terra per nodrir 

les hortalisses?

Jesús: Clar que sí, però aquests han de ser orgànics. 

Podem utilitzar fem de diferents animals: cabra, porc, ase...

Nosaltres el que gastem és el de cabra.

Presentador: Alejandro té un dubte, digues company.

Alejandro: Podríem posar a la terra fem de gallina?

Jesús: Sí, però hauríem de rebaixar-lo amb aigua, perquè 

aquest fem és massa fort i si el posàrem directament, 

podríem fer-li mal a la planta.

Carla: Quant temps tarden les hortalisses en donar fruites?

Tere: Depén, però haureu d’esperar uns mesets per poder 

fer la collita.

Eidan: Hi ha algun truc o mètode per espantar plagues?

Tere: Nosaltres no en sabem cap, però utilitzem plantes de 

tabaco per espantar els mosquits i algunes plagues, perquè 

quan s’arrimen es queden apegats.

Presentador: Fins ací les qüestions que teníem preparades.

Moltes gràcies.

Tots i totes: Quedeu convidats al nostre hort quan vulgueu.

APLAUDIMENT ESPORÀDIC
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Activitats al CEIP Real Blanc
II Fireta

Com no podia ser d´altra manera, un any més, el 

professorat del Real Blanc, ha organitzat i planificat al detall, 

la II Fireta al Real Blanc, fomentant així aquesta tradició 

contestana.

El programa d´activitats va ser variat i selecte. De bon matí, 

inaguràrem la II Fireta amb el so dels tabals i les dolçaines 

de l´alumnat del Mal Passet, i amb la lectura del manifest 

per part de l´alumnat de 6é de primària. 

En acabar la lectura, els més menuts, feren una xicoteta 

mascletà creant un ambient festiu i donant pas així, a la 

resta d´activitats programades per al llarg del matí.

Com en tota festa, no podia faltar la degustació 

gastronòmica, així que amb la col.laboració de l´AMPA, del 

menjador i de l´alumnat del centre, vam poder tastar bona 

cosa d´aliments dolços i salats acompanyats de suc natural 

i de xocolate.

Al llarg del matí ,Anselmo Martí, pare d´una alumna de 

l´escola, ens va contar un conte acompanyat de música, 

ferem una manualitat i jugàrem a jocs populars: carrera de 

sacs, sambori, dames,anelles, mini-golf, 4 en ratlla,... 

Corriola

El dia 5 de desembre celebràrem a la nostra escola la 

Corriola, una altra festa típica contestana. Enguany,com va 

ploure, no poguèrem anar a Santa Bàrbara a esmorzar i a 

fer jocs,i ens quedàrem al centre.

L´alumnat d´infantil,va elaborar les sues pròpies corrioles al 

menjador escolar amb l´ajuda de dos forners de Cocentaina 

i la nostra cuinera del menjador.

Tot i no poder gaudir d´aquesta eixida, s´ho vam passar 

molt bé aprenent coses curioses sobre aquesta festa i jugant 

a diferents jocs.
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Nadal

Ja ha arribat Nadal i la nostra escola s´ha  vestit de color, 

respirant en cada racó, il.lusió i contagiant així, la màgia 

d´aquestes festes.

Els corredors es decoraren amb manualitats  fetes per 

l´alumnat amb material reciclat  amb l´ajuda de les seues 

famílies, preparàrem el festival de nadal, visitarem el betlem 

del Patronat, el betlem de Playmóbil i l´arbre de Nadal 

contestà, i l ´alumnat d´infantil va fer una representació 

teatral en el Centre Social, entre d´altres activitats.

Enguany, vam decidir celebrar el Festival de Nadal per 

primera vegada en el Teular i va quedar realment bonic. 

L´alumnat i el professorat prepararen amb molta il.lusió 

i dedicació, cadascuna de les actuacions i ho van fer 

realment bé.

També es van entregar detallets per part de l´AMPA, 

als guanyadors de cada classe per l´originalitat de la seua 

manualitat elaborada amb material reciclat i pel concurs del 

treball de la Constitució Espanyola.

Des del Real Blanc, aprofitem l´ocasió per desitjar-los un 

Bon Nadal i un Feliç 2020.

Dia Internacional de la no violència 
de gènere

 El dia 25 de novembre, vam celebrar al CEIP REAL 

BLANC, el Dia Internacional de la no Violència de Gènere. 

En el centre, eduquem l´alumant en la igualtat i la tolerància 

sensibilitzant-los en aquest tema i com a acció preventiva.

A les diferents classes,es va treballar a través de diferents 

activitats i dinàmiques i vam celebrar aquest dia fent una 

desfilada,mostrant i exposant en el pati de la nostra escola 

el que cada aula havia preparat.

Personatges contestans importants
 

Explotant al màxim el projecte de treball  sobre 

Cocentaina,que hem començat a treballar este curs escolar 

des d´infantil a primària, hem aprofitat per convidar familiars 

de personatges contestants importants.

El dilluns 16 de desembre vam rebre la visita dels nebots 

de Paco Flautí, Marta i José Alberto, que ens van contar 

aspectes diversos sobre la vida d´aquest pintor contestà, 

tan reconegut i amant del seu poble.

El dimecres 18 de desembre, vam rebre una altra 

visita. En aquesta ocasió van ser els fills i néts de Gustavo 

Pascual,compositor de l´obra mestra ¨Paquito el 
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Dia de la Constitució Espanyola

L´AMPA del CEIP REAL BLANC ha convocat aquest curs 

escolar un concurs sobre la Constitució Espanyola adreçat 

a l´alumnat de 5é i 6é de primària.

L´alumnat que voluntàriament volia participar, havia de 

fer un treball explicatiu sobre aquest dia. Dels 4 treballs 

presentats,un d´ells va obtindre menció d´honor per la seua 

originalitat, i els altres tres  van rebre un detallet per haver 

participat.

Chocolatero¨,i ens van contar detalls i aspectes de l´artista 

desconeguts  per a nosaltres.

Hem aprés molt  i agraim  a les dues famílies la seua 

visita al centre.



CENTRES educatius36 Revista El Comtat gener 2020

I Lectura col·lectiva del Tirant
S’organitza per primera vegada a Cocentaina una lectura col·lectiva del Tirant
Marina B., Anna M., Elena P., Guillem P. (4t ESO)

E
l passat dimecres 20 de novembre, el dia de les Lletres 

Valencianes, 7 centres van participar en la primera 

lectura col·lectiva de la novel·la Tirant Lo Blanc. 

Aquests van ser: l’Institut Pare Arques, el centre Sant Joan 

Bosco, el centre Real Blanc, la secció de l’IES Pare Arques 

a Benilloba, el centre Verge dels Dolors de Benilloba, FPA 

Beniassent i el col·legi Sant Francesc d’Assís, que va ser el 

centre organitzador. Vam comptar amb la col·laboració de 

la Coordinadora Alcoià i Comtat pel Valencià i l´Ajuntament 

de Cocentaina.

Aquesta data, a més, és especial perquè fou precisament 

el 20 de novembre de 1490, el dia en què la primera edició 

de Tirant Lo Blanc va ser publicada a València. Ara, segles 

després, més de 400 persones llegíem la novel·la més 

universal de la nostra literatura.

Cal destacar l’esforç de l’alumnat de 4t d’ESO, el qual va 

aconseguir que el Convent es convertira en un castell amb 

una decoració medieval. També van organitzar activitats 

relacionades amb l’esdeveniment. I per anunciar la Lectura 

col·lectiva del Tirant, van utilitzar un cartell,  que primerament 

fou un dibuix de l’alumna Marina Bravo Galiana, que 

després va ser maquetat pels seus companys de classe. 

A les huit del matí començava la lectura dels centres 

educatius participants; tots havíen preparat el seu fragment a 

les aules per a ara llegir-lo davant d’un públic. Es va escollir 

per a l’ocasió l’edició de la novel·la cavalleresca valenciana 

Tirant Lo Blanc adaptada per J. Palomero i amb dibuixos de 

M. Boix. Es va llegir tots els capítols fins el final. 

Per la vesprada, a partir de les 16.30, van acudir totes 

aquelles persones que volgueren llegir. 

Va ser tot un èxit i tots van quedar molt contents amb el 

treball realitzat.

Bar Raspa

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

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

Avenida
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Comencem l’any amb un repàs fotogràfic d’algunes de les activitats del Nadal Jove. 
I recordeu que aquest mes tenim encara el Taller de Fotografia (cap de setmana 
del 25 i 26 de gener) al que tenim la inscripció oberta (25 €) fins esgotar les 

places disponibles.

Taller de manualitats nadalenques Bus al Festivern

Taller de Hamabeads i Xapes Campionat de la Fallera Calavera

Guanyadors del torneig de la Fallera Calavera Escape Room al Palau



BENESTAR social38 Revista El Comtat gener 2020

Nadal al Respir

E
l passat 5 de desembre va tindre lloc al Centre de 

Respir el taller d'elaboració de la Corriola. Gràcies a la 

col·laboració de Roberto Faus i el seu equip, tots els 

usuaris i usuàries van poder degustar d'aquest pa tradicional 

i especial. Aquesta activitat té l'objectiu de contribuir a 

mantindre la il·lusió per les tradicions. Vam passar una 

jornada molt divertida i amena en la qual, i per a acabar, 

cantàrem i ballàrem.

El mes de desembre s'han programat diverses activitats 

musicals nadalenques. Hem assistit a la sala d'actes del 

Centre Social Real Blanc a l'actuació de les usuàries del 

taller d'individuació. A través de la dansa i la música es va 

realitzar una trobada intergeneracional amb l'objectiu de 

crear vincles afectius positius, la participació i estimulació 

dels nostres majors. Van preparar diversos balls amb els 

quals vam poder gaudir el matí del 12 de desembre. Al ritme 

de la música es va ballar i es van cantar nadales.

Per a continuar celebrant les festes de Nadal, el passat 

18 de desembre vam rebre la visita de l’alumnat de 3r de 

Primària del col·legi Sant Francesc d’Assís. Una activitat 

musical intergeneracional amb la qual van gaudir tant majors 

com xiquets.

La música és una eina molt potent que activa la memòria 

i les emocions d'una manera lúdica. Per això, com cada 

any, el Cor i la Rondalla de la UDP L'Amistat compta amb 

els usuaris i usuàries del Respir i d’Afama per a celebrar el 

Nadal a través de la música. El passat 19 de desembre, a 

la sala d'actes del Centre Social Real Blanc, van interpretar 

temes populars nadalencs, acte que va alegrar els assistents.

Des d'ací desitjar-los a totes les persones que col·laboren 

d'una forma desinteressada un bon Nadal i un any ple de 

salut, il·lusió i felicitat.
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Activitats comunitàries departament de Benestar Social

Taller d’ARTERÀPIA per a persones majors de 60 anys, desenvolupat per l’empresa “mejor en casa” (empresa adjudicatària 

del Servei d’Assistència Domiciliaria municipal), es va realitzar amb èxit els dies 27 de novembre, 4 i 11 de desembre amb 

una assistència de 15 persones al Centre Social Real Blanc.

Taller d’individuació per a dones

Des del departament de Benestar Social es realitza des de fa diversos anys un taller d’individuació per a dones on s’han 

treballat aspectes com l’autoestima, el creixement personal, la resolució de conflictes, la gestió d’emocions, mindfulness i 

en definitiva s’intenta fer un treball que ajude aquestes dones a individuar-se i treballar la seua autonomia com a persones. 

Durant aquesta anualitat també s’han realitzat diverses sessions d’expressió corporal i ball.

El dia 19 de desembre es va realitzar la clausura d’aquest taller amb la realització d’un festival on es van representar 3 

coreografies a càrrec de les dones assistents al taller.

Taller d’EMPODEART

Des del Departament de Benestar Social es realitza des de fa diversos anys un taller d’empoderament personal per a dones 

on es treballa el creixement personal, aprendre a dir que ‘no’ sense sentir-se culpable, la gestió d’emocions, la intel·ligència 

emocional i en definitiva s’intenta fer un treball que ajude a aquestes dones a sentir-se millor amb elles mateixes.

El Departament de Benestar Social ha organitzat dos tallers d’aquest tipus: un s’ha impartit a Cocentaina i l’altre a la 

pedania dels Algars. El dilluns 16 de desembre es va realitzar una activitat conjunta intergeneracional amb les assistents 

de tots dos tallers.

E
l passat 21 de desembre l'associació Il·lusiona´t, va 

organitzar un espectacle per a la inauguració de la Sala 

de Festes de la Llar de San José (Alcoi), un pavelló 

annex a la Residència , on van actuar - els xics de Il·lusiona´t 

en un xou de pallassos i amb el seu grup d'artistes .- la 

cantant Noa, Sevillanes Olé, la màgia de Paco Ruiz, el Cor 

Just Sansalvador amb Quique Peidró al piano, la cantant 

Betsy i Cuarentuna.

Es va omplir l'aforament de la sala de gom a gom , van 

vindre- Autoritats de la ciutat, la Mare Provincial, Germanes 

de diverses residències, els Residents de la Llar i molts 

familiars. Tot amb el propòsit que tots passàrem moments 

inoblidables plens de felicitat.

Il·lusiona´t,  per al suport de persones amb diversitat 
funcional

Seguim amb la Campanya de Taps Solidaris, agraint a 

tots els punts de recollida, a tots els que els entreguen i a 

Transports Ferri, per tota l'ajuda prestada per a poder-ho dur 

a terme . Amb el final d'enguany, acabem amb la campanya 

de Rehabilitació de Betsy en el complex esportiu Eduardo 

Latorre d'Alcoi, és un pas que hem donat en la seua vida 

per ala seua progressió. Seguirem amb la Campanya per a 

la Millora d'Alan , per a acabar la seua etapa en l'any vinent.      
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En Afama Cocentaina celebrem l’arribada del Nadal

E
l 28 de novembre vam poder gaudir amb els/les usuaris/

es del Taller de Matí d’un dels espectacles de titelles 

més singulars i antics a Espanya, el “Betlem de Tirisiti”. 

Aquest reuneix elements argumentals religiosos comuns i 

coneguts, però també altres d’heterogenis, on es reflecteixen 

costums locals, fets singulars i tradicions alcoianes. Agraïm 

la col·laboració de la Excma. Diputació d’Alacant per sufragar 

les despeses del desplaçament.

Durant el mes de desembre, engalanem els centres 

amb les manualitats de Nadal realitzades per els/les 

usuaris/es i es reparteixen múltiples targetes de felicitació 

per a totes les persones socies i entitats col·laboradores. 

Tanmateix, realitzem un taller de cuina de pastes tradicionals 

nadalenques.

Eldia 9 de desembre vam gaudir d’un deliciós esmorzar 

amb motiu de la celebració de “La Corriola". 

Tot seguit, els dies 10 i 11 de desembre el nostre 

musicoterapeuta Paco Alcaraz, va asistir al curs "Música 

per a Despertar" organitzat per FEVAFA Alzheimer i impartit 

per Pepe Olmedo, psicòleg sanitari i músic. Música per a 

Despertar és una eina terapèutica que treballa directament 

amb el manteniment de la memòria musical autobiogràfica 

i les emocions associades. Aquest curs té com a objectiu 

específic formar als professionals per a millorar l'estat i 

qualitat de vida de persones amb demència moderada-

avançada i la dels seus familiars, acostant el maneig dels 

trastorns del comportament associats amb alternatives no 

farmacològiques.

A continuació, el dia 12 es va donar lloc al Taller de Matí 

una jornada de convivència intergeneracional, on vam 

rebre la visita dels alumnes de 2on d’ Infantil del Col·legi 

San Juan Bosco. Hi vam realitzar les següents activitats: un 

taller de musicoterapia amb cançons de Nadal, un taller de 

manualitats i pintura, i un taller de psicomotricitat. A més 

a més, per a finalitzar la jornada els xiquets ens ajudaren 

a montar el arbre de Nadal. Va resultar una jornada molt 

enriquidora per als nostres majors. Vos agraïm de tot cor la 

vostra col·laboració amb AFAMA, i sobretot, per donar tant 

d’afecte i felicitat a les persones que de veritat ho necessiten. 

Per concloure l’any, el 19 de desembre la Rondalla 

i Coral l’Amistat ens va oferir el tradicional Concert de 

Nadal. Estem molt agraïts de que ens acompanyaren un 

any més en aquesta vetllada, i així poder seguir expandint 

tots els beneficis que aporta la música a les persones amb 

Alzheimer.
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Èxit de participació i recaptació en el torneig solidari 
organitzat pel Gat Negre

E
l passat dissabte 4 de gener, el 

poliesportiu acollia el I Torneig 

solidari de Futbet sala organitzat per 

la cerveseria El Gat Negre i amb l’estreta 

col·laboració de la lliga comarcal de futbet 

sala.

Amb un planter de luxe i grans equips 

participants, la jornada va arrancar de bon 

mati al pavelló municipal, una iniciativa 

solidaria que naix d’Andrés Pascual, cap 

del Gat Negre i establiment que a més, te 

un vincle molt estret amb l’esport local. 

Andrés tenia ganes d’organitzar un 

event esportiu i que a més fos solidari. 

La lliga comarcal li va posar facilitats a 

l’hora d’organitzar grups i demés segurs, 

el poliesportiu a través de la regidoria 

d’esports no li va posar cap impediment així com el personal 

treballador de les instal3lacions municipals. Tanmateix tenia 

clar que l’esport i la solidaritat havien d’anar de la ma i per 

això Andrés va pensar que el que es puguera traure, seria 

íntegrament per al Projecte somriures.

L’èxit de la convocatòria ha sigut tan gran que el Projecte 

Somriures ha rebut 1.200 euros recaptats.

Per tal d’aconseguir aquests diners, El Gat Negre ha venut 

tiquets pel valor d’un euro i ha sortejat un lot de productes 

esportius exclusius com són la camiseta del Getafe de Jorge 

Molina; la camiseta de l’Eintracht de Frankfurt de Lucas 

Torró; la camiseta de l’Alcoyano de Juli; la camiseta de Gabri 

Pastor del Nitida Alzira; la camiseta de Montse Brotons de 

la Selecció Espanyola de Bàsquet; maillot, guants, polo i 

gorra de Rafa Valls del Movistar Team; el maillot d’Eusebio 

Pascual del Caja Rural; 2 xecs de 50€ per a la tenda Joma; 

i un rellotge de la Relojería J. Moltó.

 Aquest sorteig es va realitzar al pavelló, després del torneig 

solidari. En ell han participat 8 equips de la lliga comarcal, 

però guanyar no ha sigut l’objectiu, sinó poder aportar a la 

causa d’ajuda a l’associació Somriures.

Andrés Pascual continua al capdavant de la cerveseria 

contestana i ja està pensant en noves iniciatives esportives 

i de caràcter solidari per al futur. Ell mateix ha sigut qui ha 

entregat el xec al Projecte Somriures, entitat que lluita per 

conscienciar a les administracions comarcals i la Generalitat 

de la insuficiència de recursos existents per a atendre les 

necessitats dels joves amb diversitat funcional una vegada 

acaben l’etapa escolar obligatòria.

Amb aquestes iniciatives, el Gat Negre apropa l’esport 

a tothom i segueix amb eixa llavor de fomentar també la 

solidaritat i fer costat als més necessitats.

Els números premiats són:

896 - JORGE MOLINA samarreta del GETAFE

578 - LUCAS TORRÓ samarreta del *EINSTRACH

1112 - JULI samarreta del CD ALCOIÀ

475 - RAFA VALLS maillot

398 - Polo Movistar

298 - Gorra Movistar

404 - Guants Movistar

112 - Guants Movistar

730 - Guants Movistar

314 - MONTSE BROTONS samarreta SELECCIÓ 

ESPANYOLA BASKET

601 - GABRI PASTOR samarreta del NÍTIDA ALZIRA

589 - EUSEBIO PASCUAL maillot CAIXA RURAL

773 - R. J.MOLTO un RELLOTGE

935 - Rellotge

307 - xec de 50€ per a la botiga JOMA

235 - Xec de 50€ per a la botiga JOMA
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El Ye Faky es proclama campió d’hivern del grup XV de 
Tercera Divisió

I 
el 2019, acabava amb un nou triomf per al Ye Faky ja que 

es va imposar a l'Albatera (2-3) en el duel pel lideratge i 

es va alçar amb el títol honorífic de campió d'hivern del 

grup XV de Tercera Divisió, avantatjant en 3 punts al quadre 

de la Vega Baixa. Els de Diego Arques es van assegurar la 

important victòria en una trobada marcada per la igualtat i 

la incertesa del resultat.

L'Albatera va colpejar primer. Alberto va inaugurar el 

marcador (1-0) amb un tret llunyà als onze minuts. Cristian, 

dos minuts després, va signar l'empat (1-1), resultat amb el 

qual es va arribar al descans.

Els contestans van incrementar la intensitat en la segona 

meitat aconseguint dos punts en tot just dos minuts. Primer 

va anotar Javi Sanz després de desfer-se del porter (1-2) i 

després Nando resolent una acció d'estratègia (1-3).

L'Albatera no es va rendir i alternant el sistema de quatre 

amb el de porter jugador va aconseguir posar en dificultats 

la meta de Jorge Verdú. Mancant sis minuts, Francisco va 

retallar diferències (2-3) executant una falta en la frontal 

afegint més emoció si cap al partit, encara que el marcador 

no va registrar més variacions.

D’aquesta manera el Ye Faky signa de nou un inici de 

temporada exemplar, a l’espera de que aquest 2020 que 

ara comence faja que seguisquen al capdavant de la taula 

i regalant bons partits als aficionats yefaquians.

El  primer partit d’aquest 2020 farà que Ye Faky s’enfronte 

a l'Unió Alcoiana, serà després de l'obligat parèntesi 

nadalenc. El derbi es disputarà l'11 de gener en el pavelló del 

poliesportiu Francisco Laporta d'Alcoi.(a dia de tancament, 

el partit encara no s’havia jugat).

I també el Ye Faky Femení acomiadava el 2019 amb 

victòria a casa per a 7 a 1 davant el Xaloc Alacant ‘C’. Les 

socarraes s’han marxat al descans amb una renta a favor 

de 2 a 1 després dels gols de Laura i Celia.

Les contestanes han sentenciat l’encontre en el segon 

període i tot just en 6 minuts. Del minut 26 de partit al 32 

han aconseguit la resta de gols. 5 dianes obra de Shelia, 

Miriam (2) i Carme (2).

Amb aquesta victòria el Ye Faky Femení es situa en setena 

posició amb 9 punts després d’obtenir 3 victòries i 4 derrotes 

en aquest començament de lliga.

Les xiques tornaran a la competició en 2020 i ho faran 

amb un derbi davant la Unión Alcoyana FS a Alcoi.
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La lliga BMX d’Alcoi te sabor contestà
Molts xiquets de Cocentaina competeixen en una disciplina 

ciclista que es diu BMX. Es desplacen al Circuit d’Alcoi per 

a poder entrenar al Club BMX Alcoi. 

Al BMX els xiquets aprenen habilitat sobre la bicicleta i 

seguretat damunt d´ella. És tracta d'un esport on la tècnica 

és molt important.

Una volta al mes participen en la Lliga Local de BMX 

d’ Alcoi. I alguns d´ells com Gorka Lopez, Paula Santonja 

i Xavi Cherro participen a més, a les proves provincials 

com La Copa Comunitat Valenciana o el Campionat de la 

Comunitat Valenciana, i en proves d’àmbit nacional com La 

Copa Espanya, La Liga LBR o el Campionat d’Espanya, cal 

destacar el subcampionat en la categoria Promeses femení 

de Paula Santonja.

Totes les proves de Bmx consten de tres rondes 

anomenades motos, són classificatòries per a la final, on 

soles passen 8 pilots. Les carreres duren aproximadament 

uns 50 segons de mitja depenent de la categoria. Els 

corredors van molt ben protegits amb petos protectors, 

rodelleres, espinilleres i casc integral per evitar fer-se mal 

en les caigudes.

Un esport molt complet i on Cocentaina està present, de 

fet recordem que Gorka López serà guardonat amb el premi 

d’esportista promès en la propera gala de l’esport contestà.

La Lliga Local d’Alcoi ja ha començat. En l’última carrera 

disputada el 14 de desembre la classificació va ser la 

següent manera:

Querubí: 2n Alex Santonja Moya i 3r Toni Garrido Borrell. 

Prebenjamí: 1r Xavi Cherro Belda

Benjamí: 3r Franjo Reig Seguí i 8a Paula Santonja Moya

Alevin: 4t Gorka Lopez Seguí, 6t Lluis Santamaria Juan i 

7t Hugo Blasco Peñalver.

El campus de Nadal congrega a un gran nombre de xiquets

A
quest Nadal tot i que 

l’esport base ha parta 

la seua lliga, l’escola de 

futbol Rafael Blanes, el Siso 

del CD Contestano ha seguit 

format els xiquets que s’han 

inscrit al campus. Han estat 

5 dies de tecnificació, de 

formació i d’aprenentatge del 

futbol, però no sols a nivell 

esportiu sinó també a nivell de 

companyerisme i valors.

El Campus de Nadal a més, 

ha comptat amb la visita de 

grans futbolistes, com ara 

Lucas Torró i hi han hagut entrenaments específics per als 

porters. 

Dirigit per Juanma López i Adrián Palací, el campus ha 

rebut molt bona acceptació no sols pels futbolistes rogets, 

sinó també per jugadors d’altres clubs que han pres part del 

mateix. Durant tots els matins, han utilitzat les instal·lacions 

municipals, amb un apartat de teoria i l’altre de pràctica i 

perfeccionament. El preu incloïa roba d’entrenament i a més 

esmorzar saludable(fruita de la temporada)  a mitjan mati.

El campus a més, va finalitzar amb la visita d’un emissari 

reial que els va regalar un detall a cada jugador.

Des de la directiva valoren molt positiu el campus de Nadal 

i des de l’escola ja estan treballant en el que serà el proper 

campus de futbol.
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Rafa Valls debutarà amb Bahrain-McLaren a Austràlia

L
'equip Bahrain-McLaren comença a perfilar el calendari 

de molts dels seus ciclistes, especialment dels grans 

líders de la plantilla. Però també es donen a conéixer 

les dates del debut d'uns altres dels seus nous fitxatges. El 

contestà Rafa Valls, es penjarà el dorsal per primera vegada 

amb els seus nous colors en el Tour Down Under, prova per 

etapes australiana que comença a la fi de gener.

“És una carrera que m'agrada. La conec bé ja que he 

sigut allí quasi mitja dotzena de vegades. Per a fer una cosa 

important has d'arribar rodat. I cada vegada més, ja que 

el nivell és cada any més alt. Viatjarem res més començar 

gener i la idea és quedar-nos allí unes quantes setmanes, 

ja que després del Tour Down Under, farem una clàssica: 

Cadel Evans”, ha explicat el ciclista de Cocentaina.

Rafa Valls sap el que és finalitzar en el lloc 12é en 2013, 

però sobretot va ser capaç de ficar-se entre els 10 primers 

en els dos anys de Lotto-Soudal, huité en 2016 i seté en 

2017: “Van ser anys especials perquè l'equip mai havia 

aconseguit començar amb un corredor en els llocs de 

privilegi a Austràlia i em van demanar que començara de 

gom a gom. Vulgues o no, bons resultats al principi lleven 

pressió al grup”.

En 2020 el programa de Rafa Valls està pràcticament 

perfilat: “En els pròxims dies he de tancar-ho, així que és 

ràpid perquè puga anunciar-ho. Però està tot quasi tancat. 

L'organització a Bahrain-McLaren és impressionant. I crec 

que tots els que hem arribat enguany estem molt sorpresos 

pel nivell que estem veient. És un equip molt fort i, sobretot, 

és un equip que està establint les bases per a tindre en el 

futur un bloc de primer nivell mundial”.

Valls es va retrobar amb la victòria en la Clàssica de 

Ordizia, aquest 2019, després d'una caiguda a la París-Niça 

i una altra posterior en la Volta a Burgos. El contestà tanca 

un cicle de dos anys en el Movistar Team i va passar també 

per Lotto-Soudal, Lampre-Merida i Vacansoleil.

El projecte de Rod Ellingworth aposta forta i vol unir 

tecnologia i passió i per a això ha presentat la seua particular 

revolució des dels colors, una mescla inèdita: ocre, roig, 

negre i amb motius blaus. El disseny és de Le Col (així vestirà 

el contestà Rafa Valls en la seua pròxima temporada).

Mikel Landa és el seu líder per a les Grans Voltes; Iván 

García Cortina, Pello Bilbao i Rafa Valls són els altres 

espanyols. Wout Poels, Sonny Colbrelli, Dylan Teuns o Mark 

Cavendish seran altres referències de l'equip en 2020.
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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.

ORENGA (Origanum vulgare)
(Oregano, Orenga de la Mariola)

Floració durant tot l'estiu. La recol·lecció es 
realitza durant els mesos de juny i juliol. Les 
summitats aèries es recol·lecten abans de 
florir, s'assequen a l'ombra i es trituren per 
guardar-les en pots de cristall o envasos de 
paper. Aquesta planta té propietats tòniques 
i digestives, i s'empra en forma de tisana per 
a després dels menjars principals.

Amb major freqüència s'utilitza en la cuina 
per a donar sabor i aroma a tot tipus de 
menjars, sobretot en els estofats i rostits de 
carn. En alguns pobles s'utilitza per a la tova 
d'olives juntament amb el timó, la pebrella i 
la sajolida. 

Hi ha una planta de la mateixa família 
que es diu marduix o moraduix (en castellà 
'mejorana'), amb la qual es pot preparar una 
pomada molt bona per als dolors reumàtics. Es 
realitza amb un quilo de sagí de porc que es 
fon al bany de maria i se li afigen 200 grams de 
moraduix recentment assecat i esmicolat, s'ha 
de remoure suaument durant mitja hora sense 
que arribe a cremar-se i deixar-ho reposar. Al 
dia següent, es repeteix la mateixa operació 
i així fins a tres vegades i abans que qualle 
es filtra en pots xicotets de cristall i es deixa 
refredar, s'han de tapar i guardar en un lloc 
fresc i fosc. S'han de fer fregues en les parts 
adolorides per alleujar els dolors reumàtics.

REMEI CASOLÀ:

El meu company de viatge Paquito Campaneta 
em deia: "Nando, aquesta herba és molt bona 
per a realitzar gàrgares per a la inflamació de 
la gola, faringitis, afonia, etc."
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EL TEST DE LOS COLORES

¿
Alguna vez te has planteado por qué no tienes alma de 

jefe o cuál es la razón por la que todos los proyectos van 

a parar a ese compañero tuyo? la respuesta podría estar 

en un simple test de cuatro colores que se está poniendo 

de moda en las empresas para hacer un perfil psicológico 

y clasificar a sus empleados. 

Este test es conocido como Discovery Insights y no es 

precisamente nuevo. Se ideó en Escocia hace 20 años por 

un padre y un hijo llamados  Andy Lothian. Se basaron 

en las teorías de Carl Jung para crear una herramienta de 

autoconocimiento y comprensión de los demás.

Este test de los cuatro colores se utiliza  tanto en recursos 

humanos para conocer a los trabajadores y su rol más 

adecuado dentro de la empresa, como herramienta de 

autoconocimiento y de comprensión personal. Es simple y 

fácil de utilizar.

El test se basa en cuatro colores básicos –asociados 

a los elementos de la naturaleza: azul, verde, amarillo y 

rojo– y define el impacto de la personalidad y las relaciones 

interpersonales en la comunicación, el clima laboral o la 

estrategia organizativa, identifica estilos de liderazgo y sitúa 

a cada persona en el puesto más adecuado para ella. No 

es tanto una herramienta diseñada para la selección de 

personal, sino más bien para el desarrollo del profesional y 

la creación de equipos.

A través de este ‘lenguaje del color’ podemos conocer 

y comprender mejor a nuestros compañeros de trabajo,  

identificar sus necesidades y establecer estrategias de 

‘adaptación’ para complementarnos y que la relación sea 

lo más eficaz, profunda y sostenible. 

Según Montero y Blanco “este modelo no solo ha tenido 

un gran éxito en miles de multinacionales, sino que también 

está entrando con fuerza en las pymes españolas”. Si te 

mueve la curiosidad por saber qué tipo de color es el tuyo, 

aquí tienes una pequeña descripción de cada color:

1. Azul

Las personas que tienen un elevado nivel de energía 

azul mar se caracterizan por un pensamiento introvertido 

y reflexivo, siempre apelan a la lógica, los principios y los 

hechos concretos que encuentran en la realidad. Son 

amantes de analizar todas la posibilidades para asegurarse 

de que no harán un juicio ilógico o carente de fundamento. 

Son planificadores, organizados y meticulosos, analíticos, 

sensatos, perseverantes, metódicos, disciplinados, estables y 

controlados. Pero en su peor versión, suelen ser remilgados, 

inamovibles, fríos, desconfiados, críticos, susceptibles y 

demasiado directos. 

2. Verde

Su punto fuerte son las relaciones personales y crear 

apoyos, dan mucha importancia a los sentimientos y a las 

relaciones entre las personas. Su interés por el bienestar de 

los demás aporta con frecuencia cordialidad a una situación. 

Fomentan el buen clima en la empresa y apaciguan cuando 

surgen conflictos. Son de fiar, considerados, conciliadores, 

generosos, leales, atentos, pacientes, comprensivos, 

calmados, precavidos y discretos. En un mal día: testarudos, 

evasivos, indecisos, reservados, susceptibles y callados.

3. Amarillo

Tienen una enorme capacidad para visualizar el futuro 

y con una gran capacidad de inspiración, pues son 

incansables perseguidores de sus sueños y ponen todo 

su esfuerzo en materializarlos. Se mueven como peces 

en el agua de una idea o actividad a otra. Son divertidos 

y enganchan con su energía. Su talón de Aquiles es la 

paciencia. También son: creativos, extrovertidos, sociables, 

optimistas, dinámicos, espontáneos e independientes. En un 

mal día: impulsivos, nerviosos, exagerados, extravagantes, 

superficiales, descuidados y desorganizados. 

4. Rojo

Destacan por su determinación en la acción y dirección, 

son líderes natos. Saben gestionar a las mil maravillas y 

con gran rapidez las situaciones presentes. Sus respuestas 

son eficientes y van al grano. Su lema es: 'saber lo que 

quieres y en qué dirección'. No admiten los retrasos. 

También suelen ser: emprendedores, objetivos, audaces, 

directos, exigentes, organizados, resolutivos, competitivos 

y orientados hacia los objetivos y  los resultados. En un 

mal día: dominantes, agresivos, intolerantes, arrogantes, 

impacientes, desconsiderados y controladores. 

Aunque te identifiques más con un color que con otro, 

López Ibáñez asegura que "no solo eres un único color, 

ya que estamos llenos de matices y cada individuo posee 

su combinación cromática particular”. No obstante, este 

método responderá a cuestiones como: qué ocurre cuando 

azul y amarillo se sientan a negociar; si eres un directivo con 

mucho rojo, cómo afrontarías una entrevista de evaluación 

a una persona con energía verde o si sabes adaptarte a las 

necesidades de los distintos colores como jefe. 
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Inicios que prometen

E
mpezar nueva temporada, un año bisiesto en el 
que tenemos la oportunidad de disfrutar de cuatro 
estaciones, ¿cuál más bonita?, doce meses, para 

saborear la diversidad de productos de temporada 
que nos abastece la naturaleza, 53 semanas, de 
programación para llevar a cabo con disciplina 
nuestros hábitos de vida, de alimentación y de cuidado 
personal y, de 366 días de puro agradecimiento por 
despertarnos cada mañana para accionar nuestros 
propósitos.

Así que, enhorabuena por tener la oportunidad de 
vivir y experimentar el 2020. Disfrútalo con la mejor 
actitud.

Si eres de los que inician el año con el "voy hacer...", 
voy hacer deporte, voy hacer dieta, voy a hacer..., 
para obtener la mejor versión de ti mismo. Al inicia 
esta nueva etapa, si lo pensamos bien, es como un 
ciclo de la vida que necesitamos para ir mejorando. 
La navidad nos trae un cambio de rutina a todos los 
niveles que necesitamos reiniciar unos hábitos que 
nos hagan sentir bien.

Quiero dedicar este artículo ayudándote a clarificar 
y hacer más fácil la nueva instauración de los hábitos 
de salud.

-Actúa con pie firme. Queremos actuar rápido para 
obtener resultados rápidos y lo que conseguimos es 
fracasar por desesperación. Párate un momento, 
piensa realmente que necesita tu organismo y anótalo 
en un cuaderno. De los propósitos anotados, escribe 
que acciones necesitas llevar a cabo para conseguirlos.

-Autocomprométete. De las acciones anotadas escribe 
en tu agenda personal, almanaque, planificador... 
cada semana lo que vas a instaurar. De esta manera 
sin darte cuenta irás incluyendo las acciones que te 
conducirán a tu propósito.

-Siente, valora y analiza los resultados. No circules en 
automático. Analiza tus progresos, valora cada semana 
tu avance y agradécete a ti mismo lo valiente que eres 
al llevarlo a cabo. Al accionar nuevos hábitos tenemos 
que sacrificar algo de nuestra zona de confort, por lo 

que, eres muy valiente de salir de ella para estar mejor.
-Mantén la motivación. El accionar el propósito, ir 

analizando los resultados y sobre todo experimentar, 
es como poner maderas a una llama encendida. Tú 
impulsas tu motivación, no te cae del cielo.

-Nútrete y actívate. Dentro de tus propósitos 
fomenta una alimentación de calidad para mantener 
tu vitalidad, tu energía y, mueve tu organismo para 
segregar recompensas saludables.

-Apuesta por tu mejor versión. No te olvides que eres 
el protagonista mas importante de tu vida. Realiza 
acciones para cuidar tu rol personal. Acciones que te 
hagan sentir bien, esas cosas que te hacen vibrar, te 
hacen sentir importante...

-Haz un km extra. No te abandones en tu refugio. 
El exceso de comodidad genera frustración. Cada 
día supérate. Realiza acciones que te cuestan hacer 
pero que son necesarias para tu bienestar. Cuando las 
realices y reconozcas que eres capaz de hacerlo es 
como generar un alto voltaje en tu corazón.

-Actúa en la mejor actitud. No te abandones nunca. 
Por difícil que se presenten las situaciones siempre 
hay un aprendizaje, un avanzar, algo positivo y un 
renacer. Simplemente, busca la versión positiva de 
cada situación.

-Autoregálate una sonrisa diaria. Genera motivación 
e impulso positivo en tu día a día.

Resumiendo, actúa con foco y con planificación para 
ejecutar de forma eficaz y efectiva. 

Feliz inicio de año.



48 Revista El Comtat gener 2020 Informació d’interés

JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 2- 4- 7- 13- 17- 23- 26- 29 

Dies:  3- 5- 10- 16- 22- 25- 28 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina GENER

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -19:25  

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20-19:25

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

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

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 1- 8- 14- 18- 19- 21- 24- 30

Dies: 6- 9- 11- 12- 15- 20- 27- 31

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






