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2 Revista El Comtat març 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!

Neteja de cunetes de la carretera direcció a Alcoi Millora paviment plaça Alcalde Reig

Substitució de moreres per carrasques al poliesportiu

Millora de la tanca del pàrquing del poliesportiu

Pavimentació i senyalització per al pàrquing del Centre 

Social/Centre de Salut
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Em preocupa

D
es de fa un poc de temps hem vist com carreteres i 

carrers principals de ciutats i pobles s’han vist plens de 

vehicles agrícoles i de llauradors que per fi han eixit al 

carrer a queixar-se de la situació del camp espanyol, que els 

dóna i ens dóna menjar a tothom, i que tan maltractat està.

A poc a poc les ajudes o subvencions han anat baixant i en 

alguns casos acabant, sols els aplegaven a eixos terratinents 

que alguns, deixant les terres ermes rebien suculentes 

subvencions deixant-se al mitjà i petit llaurador cada vegada 

amb més problemes per a poder malviure de la terra.

Què està passat? Per què les terres estan quedant-se 

ermes? Per què ja no queda gent que vulga cuidar i conrear 

la terra? És atractiva la terra per a la gent jove? El rendiment 

és suficient per a poder viure?

Algunes causes que ens han portat a aquesta situació 

poden ser:

- La globalització, que segons els neoliberals, aplegaria 

una millora de la qualitat de vida per a tothom ha sigut la 

gran mentida, sols ha beneficiat als poderosos, a les classes 

populars les ha deixades en la misèria i les han empobrit.

- Les grans superfícies comercials s’han fet les ames del 

camp espanyol i valencià. Els llauradors es deixen la pell 

al camp perquè vinguen aquestes companyies i posen les 

condicions de venda i de pagament que els dóna la real 

gana i per davall del cost de producció de totes les fuites i 

verdures que venen als seus supermercats. Al País Valencià 

sols són dos centrals de compra de les dues grans empreses 

espanyoles les que tallen el bacallà.

- Aquestes centrals de compra per a guanyar més i vendre 

més barat compren la producció hortofructícola de països 

estrangers i deixen la producció autòctona als bancals 

perquè es podrisca.

- Per altra banda, la Comissió Europea continua 

desprotegint la nostra agricultura signant acords de lliure 

comerç amb països forans d’Europa, provocant una gran 

competència deslleial i fent que abaixen els preus dels 

nostres productes.

La situació del camp espanyol ja no depén exclusivament 

d’Espanya. És la Comunitat Europea la que s’encarrega. 

Actualment l’esborrany del pressupost de la UE que està 

negociant-se per als anys 2021 al 2027 pretén una baixada 

del 14% per a la PAC (Política Agrària Comú). L’agricultura 

espanyola perdrà uns 925 milions d'euros anuals. El Govern 

espanyol està negociant junt amb França i Alemanya pels 

mateixos problemes i segons ell, el pressupost agrari és 

injust i insuficient.

I nosaltres, consumidors, què fem? Seguim consumint 

massivament als seus centres comercials i supermercats i 

deixem morir el poc comerç contestà que ens queda?

 Paco Fuster
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Carnestoltes i Nanos, fins arribar a Setmana Santa

S
empre fora Pasqua, Nadal de mes en mes, Carnestoltes 

15 voltes, Quaresma no tornes més”.

Amb aquesta dita tradicional dels nostres avis 

encetem aquest apartat de les tradicions contestanes: de 

Carnestoltes als Nanos, passant per la vella Quaresma.

I és que Cocentaina pot presumir de tindre tradicions que 

ens identifiquen i el més important, cuidar-les i disfrutar-les, 

perquè son nostres i son la nostra senya d’identitat.

La tradició carnestoltera es viu al centres educatius 

contestans. En aquest 2020, va ser el divendres 21 de febrer 

quan va esclatar en forma de desfilada pel Passeig, amb tot, 

els col·legis venien durant tota la setmana treballant al voltant 

de carnestoltes, les seues disfresses i les seues consignes.

El dia de traure-ho tot al carrer va ser, com dèiem el 

21 de febrer i amb una regidoria de tradicions totalment 

involucrada, fins al punt, que la pròpia regidora, Paqui 

Ruiz, també es va disfressar i es va sumar a aquesta festa 

desenfadada.

 També van participar estudiants de l'IES Pare Arques, els 

Redacció. Fotos: Gabri Pascual

xicotets de les escoltetes locals, acompanyats dels seus pares 

i mares, o els usuaris de la FPA Beniassent. El bon temps 

i les agradables temperatures van propiciar que nombrós 

públic isquera al carrer per veure la comitiva multicolor en 

la qual es van poder veure tot tipus de disfresses com per 

exemple animals, personatges de dibuixos animats, els 

entranyables minions o superherois entre d’altres. Així mateix 

van destacar originals conjunts i un dels més cridaners va 

ser la recreació de joiers en moviment dels quals sobreeixien 

unes singulars nines.

La desfilada vespertina de Carnestoltes, va baixar un 

tram del carrer Major i va trencar per la plaça La Vila per 

arribar al Pla on hi havia animació musical i una xocolatada 

organitzada per l'àrea de Tradicions de l'Ajuntament 

contestà.
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La bogeria de carnestoltes ens deixa amb la sobrietat i 

el temps de conversió de la vella quaresma, però enmig 

d’aquest període, la part alta del Raval contestà amaneix 

ple  de vida. Amb ninots de drap que sense emetre paraula, 

diuen moltes coses i critiquen (per a bé i per a mal) tant a la 

societat contestana com a la nacional, ses dubte parlem del 

dia dels Nanos. Enguany vespra de Sant Josep, a València 

celebraran la nit del foc, mentre que a Cocentaina seran 

els Nanos. Ja de bon mati, els ninots aniran ocupant els 

carrers del raval contestà mentre la gent passeja i disfruta 

d’aquesta tradició. Els escolars a partir de les 9 acudiran 

per esmorzar: xocolate, xurros i ensaïmades de la ma de les 

veïnes i veïnes del carrer Santíssima Trinitat i de la regidoria 

de tradicions de l’Ajuntament de Cocentaina. Amb la panxa 

ben plena, a passejar i gaudir també de les muixerangues 

i danses que ens oferiran als alumnes de l’IES Pare Arques 

del departament de gimnàstica. Serà una jornada oberta a 

tothom i com no, aquesta casa estarà en directe oferint-los 

connexions al llarg de tot el mati.

Però abans, la regidoria de tradicions junt al Guaret ens 

oferiran la dansà Plana dels Nanos, un acte molt senzill però 

que cada anys guanya més adeptes. Es tracta de ballar junts 

i fer nostres eixes dansaetes que els nostres iaios ballaven 

a la vora del carrer per celebrar alguna festivitat. Al so de la 

dolçaina i el tabal, era l’expressió popular del folklore local. 

Així doncs, el dijous 12 de març i a la Casa de la Joventut 

parlarem de danses i ho farem amb Jordi Reig, musicòleg 

i investigador. Serà a les 19:30h i comptarem també amb 

el so tradicional de la dolçaina i una dansaeta (aprofitem 

també per dir. Que durant els dijous i al Centre social hi ha 

un taller d’iniciació a les danses, obert a totes les edats, ami 

és tard per aprendre).

Ja diumenge 15 de març tindrà lloc el taller de Nanos i la 

dansà plana. Com a novetat dir, que enguany el taller de 

Nanos es farà en el parc de Paquito el Chocolatero. També 

hi haurà taller de dansa i cap a les 12 del migdia i en el 

recorregut habitual dels carrers del raval, esdevindrà la 

dansà plana. La jornada acabarà amb el dinar de faixeta.

I també dintre de les tradicions, assenyalar que la Quaremsa 

ens du diferents actes religiosos. Així doncs, en aquest 2020, 

serà la Confraria de la Verge dels Dolors de Cocentaina la 

que s’encarrega de coordinar l’organització dels actes de 

la Setmana Santa junt a la Junta Central de confraries. 

Entre les activitats destaquen les oracions davant els 

passos que es realitzaran els divendres en cada Església 

(divendres 6 de març davant Jesús Natzaré, al monestir de la 

Mare de Déu; divendres 13 davant el Crist dels Llauradors, a 

Santa Maria; divendres 27, davant la imatge de la Dolorosa, 

al Salvador i divendres 3 d’abril davant el Jesús de l’Hort, 

al Convent dels Pares Franciscans). A més el 14 de març la 

Parròquia del Salvador,  acollirà el pregó a càrrec de Pablo 

León Vidal, i la presentació del cartell anunciador elaborat 

per Núria Pascual.  L’endemà, diumenge 15 de març, a les 

19h  l’Església de Santa Maria serà escenari del concert 

“Del Calvari a la Glòria”  amb la interpretació del “Stabat 

Mater” de Steve Dobrogosz’ i l “gloria RV 589” d’Antonio 

Vivaldi a càrrec del Cor de Cambra Discantus i l’Orquestra 

Arsis dirigits, tots dos, per Josep Robert Sellés i Camps.

També la Confraria del Crist dels Llauradors ha preparat 

un Viacrucis per a la vesprada del diumenge 29 de març 

que discorrerà per diversos carrers del barri de la Vila 

fins a arribar al Monestir de la Mare de Déu del Miracle. 

El dissabte 4 d’abril la representació de la Passió eixirà pels 

carrers a càrrec del Grup El Patronat i l’endemà es realitzaran 

les habituals celebracions del Diumenge de Rams abans de 

donar pas als dies centrals de la Setmana Santa Contestana.

Tots els actes els podem veure al tríptic de la Setmana 

Santa que trobarem a les parròquies contestanes.
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Dia històric per a Cocentaina: s’obri el refugi antiaeri de 
la Guerra Civil
NP Ajuntament de Cocentaina

D
ia històric el que es va viure el passat dia 28 de febrer 

al Pla on es va obrir al públic el refugi antiaeri de la 

Guerra Civil. En aquest dia tan especial, a més de la 

seua visita, també va tindre lloc la realització d’un xicotet 

acte d’obertura on es va explicar el procés de recuperació 

i posada en valor i es va comptar amb la participació del 

Fòrum per la Memòria Històrica i les dues bandes musicals 

de la localitat.

Seguidament de l’acte d’obertura, en el qual va participar 

també el director general d’Administració Local, Toni Such, 

autoritat encarregada de la gestió dels fons FEDER, es va 

procedir a la visita del refugi en grups de 30 a 40 persones, 

respectant l’aforament legal.

La recuperació d’aquest edifici, projectat l’any 1937 

mitjançant la construcció de tres grans corredors que 

ocupen una extensió de vora 400m2, ha estat possible 

gràcies a una inversió de 197.381,31€, costejada a parts 

iguals entre les ajudes europees provinents dels fons FEDER 

i l’ajuntament que també assumix l’IVA de l’obra.

L’alcaldessa, Mireia Estepa, destaca l’esforç que han fet 

els tècnics de l’ajuntament per fer possible la recuperació de 

l’històric refugi i assenyala que «hem treballat intensament 

per fer realitat que siga un espai el més accessible possible 

i, així, que totes les persones el puguen gaudir amb tota 

la dificultat que suposa actuar sobre un entorn protegit 

en el qual no es poden fer modificacions». També aprofita 

el moment per «convidar a tot el poble a gaudir d’aquest 

patrimoni posat en valor que des de ja forma part de la 

història viva de Cocentaina».

Pel que fa a la seua visita, per tal que aquest nou recurs 

turístic i patrimonial puga donar-se a conèixer l’ajuntament 

de Cocentaina va realitzar una jornada de portes obertes 

dissabte 29 de febrer de 10h a 13h amb visita guiada gratuïta.

El regidor de Cultura i Patrimoni, Iván Jover, es mostra 

molt satisfet amb la seua obertura “amb el refugi del Palau 

Comtal  recuperem un edifici emblemàtic i molt desitjat al 

poble, que forma part de la nostra història recent. La seua 

posada en valor s’ha pensat no sols com un nou atractiu 

turístic, sinó també per a establir un espai de reflexió que 

ajude a preservar la memòria col·lectiva».

En l’acte de presentació també hi estava Dani Martinez 

redactor del projecte, Jose Luis Reig director de l’obra, 

Iñaki Perez Rico Director General de Qualitat Democràtica, 

Responsabilitat Social y Fomento del Autogovern, Eugeni de 

Manuel Rozalen Director de Coordinació de las Àrees, Xarxa 

i Comissiones de treball de la FVMP i el contestà Rafa Briet 

Seguí Subsecretari de la Conselleria de Política Territorial, 

Obres Públiques i Mobilitat.

El dimecres 18 de març, Ràdio Cocentaina t’oferirà una 
programació especial: estarem en directe en el cor del 
Raval, celebrarem junts el dia dels Nanos i el dissabte 
28 de març, des de l’Església de Santa Maria oferirem en 
directe el pregó de les festes de la Mare de Déu del Miracle. 

Ràdio Cocentaina. Estem al teu costat.
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Comencen els treballs de demolició dels habitatges 
afectades pel temporal
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
principis de febrer és van iniciar els treballs de 

demolició de les cases afectades al casc antic, degut 

al temporal que fa unes setmanes vam patir a la zona.

Aquests habitatges de titularitat privada han sofrit un 

col·lapse del mur de càrrega traser, el que ha provocat danys 

irreparables en l’estructura general de les cases. Degut 

aquesta incidència es necessari la immediata demolició de 

les mateixes, als efectes d’evitar riscos  als immobles veïns.

Les demolicions estan realitzant-se de  forma estructurada 

donada la perillositat de dites tasques.

Al mateix temps s’està enderrocant dos immobles de 

titularitat municipal ubicats al c/Major i c/Pere Cetina, treballs 

que ja estaven planificats i supervisats per el departament 

tècnic i patrimonials. i tres cases al C/Sant Josep.

Des del departament d’Urbanisme s’està velant per un 

una correcta planificació dels treballs, ja que l’objectiu 

primordial es l'eliminació de qualsevol risc per a les persones 

i habitatges annexos.

Cocentaina reivindica ajudes per a la demolició d’immobles 
en ruïnes
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l Conseller d'Habitatge i Vicepresident Segon del 

Consell, Rubén Martínez Dalmau, va estar a Cocentaina 

per a visitar el barri antic del municipi després que la 

borrasca Gloria provocara diverses incidències en alguns 

immobles. A més el líder de Unides Podem a la Comunitat 

Valenciana va tindre oportunitat de signar en el Llibre 

d'Honor del Consistori de la Vila Comtal.

Dalmau es va reunir amb l'alcaldessa, Mireia Estepa, i 

des de l'Ajuntament se li va traslladar la proposta que es 

llancen ajudes econòmiques des del Govern Autonòmic 

per a així poder donar facilitats als propietaris de cara a la 

demolició d'aquells immobles que estiguen en mal estat. La 

primera edil també planteja la posada en marxa de l'oficina 

comarcal de rehabilitació, en la qual s'assessoraria sobre 

subvencions i el procediment a seguir en el manteniment 

d'edificis, i que es dote de suport econòmic a la reforma 

de les estructures dels habitatges. Mireia Estepa va agrair 

la visita del Conseller i va recordar que la implicació de la 

implicació de l'administració autonòmica és un element 

clau en la regeneració dels barris antics de les localitats 

valencianes “necessitem un compromís autonòmic per a 

ajudar els propietaris a realitzar totes les intervencions que 

necessiten els seus habitatges”, va dir.
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Eliminació de barreres arquitectòniques al casc antic de 
Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l dilluns  24 de febrer es va iniciar la fase 1 de les 

obres d’eliminació de  barreres arquitectòniques del 

casc antic. Començaran per C/ Travadell , C/l’àngel i 

Plaça del Carme.

El termini de l’execució de l’obra és preveu que és finalitze 

a finals d’abril,  on s’iniciarà la fase 2 del projecte que 

consisteix en C/Sant Hipòlit, un tram de Pere Cetina i C/ 

Mare de Deu del Miracle.

L’objectiu primordial d’aquestes obres es l’eliminació 

de les barreres arquitectòniques del casc antic , amb la 

anivellació de l’acera a la calçada , millora d’abastiment de 

la xarxa  d'aigua entre altres actuacions. A 2018   es van 

dur a terme  obres de les mateixes característiques al C/

Major i C/Sant Cristòfol.

La dotació econòmica d’aquest projecte prové al 100% de la 

Diputació d’Alacant, mitjançant la convocatòria de les inversions 

financerament sostenibles de 2019 de l’entitat provincial.

 La regidoria d’Obres i Serveis Mariona Carbonell comenta 

« l’objectiu d’aquest equip de govern, és la millora en temes 

d'accessibilitat a la part històrica del casc

antic , iniciada ja a 2018 per l’anterior Regidor d’Obres 

i que anem a seguir amb aquesta dinàmica de millorar el 

casc antic. A banda també agrair a la Diputació d’Alacant 

la financiació d’aquest projecte»  

L’agència Valenciana de Turisme dona suport a la Fira 
de Tots Sants

E
l passat dimecres L'Alcaldessa Mireia Estepa, la 

Regidora de Fira Eugènia  Miguel i el tècnic de Fira és 

van reunir amb el Secretari Autonòmic de l’Agència 

Valenciana de Turisme  Francesc Colomer , per tractar 

diferents aspectes del tur Conveni per a la Fira de Tots Sants 

entre L’Ajuntament contestà i l’agència de Turisme, la reunió 

es va mantindre al centre de turisme d’Alacant.

Els aspectes més importants que es van desenvolupar 

en aquest encontre, va ser bàsicament els aspectes 

administratius que tenen que configurar aquest Conveni, 

que suposarà un increment econòmic important  per part 

del màxim organisme turístic de la Comunitat Valenciana.

A banda es van tractar el tema de la presència a la Fira de 

INVATUR ( institut valencià de turisme) per tal de mostrar les 

últimes novetats tecnològiques aplicades al sector turístic. 

NP Ajuntament de Cocentaina

Altre tema no menys important va ser la participació dels CDT 

‘S a l’espai gastronòmic que ofereix la FIRA de Tots Sants.

La Regidora de Fira Eugenia Miguel “és mostra satisfeta 

perquè aquest tipus de Conveni ajuden econòmicament a la 

nostra Fira i també mostren la implicació que les institucions 

valencianes en el gran esdeveniment que suposa la Fira de 

Tots Sants de Cocentaina”.

Acabat el parc biosaludable de Sant Hipòlit
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l parc de Sant Hipòlit compta ja amb una zona 

d’aparells biosaludables per a la pràctica esportiva. 

Un total de 6 aparells conformen aquesta nova àrea 

del parc, convertit ara en un lloc d’oci i esports per a majors 

i menuts.

El valor de l’obra és d’uns 38.000€ i ha anat en càrrec a 

la partida de Participació Ciutadana, ja que va ser la segona 

proposta més votada en l’anterior edició dels Pressupostos 

Participatius, un projecte que venia de la mà d’una jove 

contestana estudiant de magisteri.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, indica que 

«aquest tipus de propostes per als Pressupostos Participatius 

són les que més enriquixen al poble, ja que són una millora 

immediata en el nostre entorn. Esperem que totes i tots la 

puguen gaudir i que la cuidem».

L’edil de Participació Ciutadana, Maite Valls, aprofitava 

l’ocasió per a recordar que des del 17 de febrer i fins al 

2 de març es poden presentar les propostes per a l’edició 

de 2020 dels Pressupostos Participatius i que tenen més 

informació en www.cocentainaparticipa.com
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Projecte agrocompostatge horts l´Alcavonet
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'agrocompostatge es presenta com una activitat 

que uneix i soluciona diverses necessitats del sector 

agrari, que produeix grans quantitats de subproductes 

orgànics que han de ser tractats per a reduir el seu impacte 

ambiental. Per a l'aplicació d'aquestes mesures i accions 

concretes, la Conselleria ha creat un grup d'experts 

en agrocompostatge que reuneix tècnics del Servei de 

Producció Ecològica (l'estació experimental de Carcaixent), 

l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) i la 

Universitat Miguel Hernández per a abordar de forma 

conjunta l'experimentació, l'assessorament i la divulgació.

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

forma part d'aquest projecte pilot, es tracta d'utilitzar els 

residus dels xicotets ramaders (en el nostre cas residus de 

bestiar oví), residus d'herbes aromàtiques i residus hortícoles 

i elaborar compostatge.

Amb aquesta experiència pilot es pretén que els residus no 

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

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

mateixos agricultors dels horts els protagonistes de la gestió, 

del tractament i del seu ús, generant una economia circular 

d'escala local.

Recentment la Universitat Miguel Hernández ens ha 

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

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

una temperatura màxima de 71,1 °C i complint els requisits 

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

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

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

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

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

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

densitat aparent és mitjana.

L'índex de germinació (&gt;50%) indica absència de 

fitotoxicitat. Els continguts en àcids húmics i fúlvics són alts 

indicant qualitat i humificació.

A escala fertilitzant, té un contingut alt en unitats 

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

Afirma Eugènia Miguel, Regidoria de Medi Ambient, 

“ens sentim molt satisfets dels resultats obtinguts, perquè 

demostren una alta qualitat en el compost obtingut, que 

servirà per a abonar les parcel·les dels horts ecològics i 

demostra una innovació social i ecològica en la recuperació 

de matèria orgànica mitjançant l'agrocompostaje. La matèria 

orgànica de qualitat és "clau" per a mantindre la fertilitat en 

els sòls agrícoles, i ho serà més en el futur en escenaris de 

canvi climàtic”. Finalment, agrair la implicació dels gestors 

dels horts i al seu coordinador Gabriel Martínez per la 

implicació i seguiment. Cocentaina cap a la sostenibilitat. 

L’Ajuntament de Cocentaina  adquireix un vehicle elèctric
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l consistori contestà segueix apostant per la sostenibilitat 

i mostra d’això és l’adquisició d’un vehicle elèctric per 

al departament de serveis municipals.

Aquest nou automòbil funciona íntegrament amb bateries 

elèctriques de forma que s’elimina l’ús de combustible fòssils 

i així és redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Amb aquesta nova adquisició instal·larà un nou punt 

de càrrega elèctrica a la plaça de la vila, dotant així a 

la població de dos punts d’aquestes característiques.

Un dels objectius de la Regidoria de Medi Ambient és 

fer que a Cocentaina hi haja una major sensibilitat pel greu 

problema que hi ha a nivell mundial respecte al canvi climàtic.

La regidora de Medi Ambient Eugenia Miguel « és mostra 

satisfeta amb aquesta acció perquè es una manera de 

conscienciar a la població de les mesures de sostenibilitat 

que poc a poc  tenim que anar introduint tant a les 
administracions públiques com als àmbits privats per tal 

d’aturar el canvi climàtic».
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Mireia Estepa i Toni Hernández es reuneixen amb la 
subdelegada del Govern d’Espanya per a parlar de la 
seguretat al poble
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a subdelegada del govern, Araceli Poblador, es reunia 

ahir amb l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, el 

regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Hernández, i el 

cap de la Policia Local, Toni Gosálbez, per atendre les seues 

preocupacions i demandes.

Durant l’hora que va durar la reunió els representants 

contestans li van traslladar la necessitat del poble de 

disposar de més efectius de la Guàrdia Civil per poder tindre 

la comandància oberta tots els dies, fet que va canviar fa un 

parell d’anys, i oferir a la població la protecció que mereixen 

i l’atenció davant dels delictes que els correspon. Tanmateix, 

li es van dur les més de 1500 firmes recollides pel veïnat on 

traslladen la seua preocupació pels robatoris sofrits i per la 

falta de tranquil·litat que açò els provoca. També es va posar 

de manifest la tasca que porta a terme la Policia Local de 

Cocentaina i es va fer una revisió de la situació de 2019 i 

les diligències que es van dur a terme.

Altre tema del qual es va parlar va ser la necessitat 

d’intensificar les inspeccions per a eliminar la problemàtica 

del treball il·legals a Cocentaina, fet que afecta a les 

condicions de vida i d’ocupació d’aquests treballadors i que 

permet que alguns empresaris estiguen lucrant-se a costa 

de no complir amb la llei.

Durant l’última part de l’encontre es va sumar, Modes 

Salazar, cap de la Unitat de Violència de Gènere de la 

Subdelegació, per fer un breu repàs del treball que es fa, 

en aquest sentit i amb el Pacte d’Estat, a Cocentaina.

Mireia Estepa concloïa que «la reunió ha sigut molt positiva 

perquè la subdelegada estudiarà quines són les possibles 

solucions que es poden posar en marxa per millorar l’atenció 

que s’ofereix des de la Guàrdia Civil als veïns i les veïnes de 

Cocentaina i ens tornarem a reunir. La tranquil·litat del nostre 

poble és fonamental i no defallirem en buscar sempre les 

condicions més favorables per a garantir-la. Pel que fa a la 

violència de gènere, dintre d’algunes setmanes mantindrem 

un encontre amb Modes Salazar per a parlar amb l’equip 

social i la unitat policial MINERVA».

L’Ajuntament de Cocentaina incorpora el portal d’ocupació 
de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat a la seua web
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina acaba 

d’incorporar aquesta setmana a la 

web municipal el recentment creat 

portal d’ocupació de la Mancomunitat 

de l’Alcoià i el Comtat. Aquest portal de 

caràcter supramunicipal, ha estat creat 

amb la intenció de donar visibilitat a les 

diferents ofertes laborals que sorgeixen per 

part d’organismes i empreses per a facilitar 

que aquestes puguen trobar les persones 

candidates adequades als llocs de treballs 

que requereixen.

El  por ta l  d ’ocupació,  compta amb 

diferents seccions adreçades a empreses, 

emprenedors i demandants d’ocupació i, a 

més, ofereix un assessorament personalitzat 

per part de l’Agent de Desenvolupament 

Local (ADL) que ha estat incorporada 

recentment.  

Per a Ivan Jover, regidor a Cocentaina i gerent de la 

Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat «per a Cocentaina, 

així com per a tots els municipis de la Mancomunitat, 

la disposició d’un portal d’ocupació es una ferramenta 

fonamental per a ajudar la gent del nostre territori a trobar 

feina d’una forma més ràpida i senzilla. La mancança 

d’aquest servei ocasionava que molts dels llocs de treball que 

s’oferien a escala comarcal no tenien la suficient visibilitat i 

eren desconeguts per la gent: aquest servei tracta de posar 

solució a aquest problema.
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El Grup Popular planteja una revisió de les normatives 
que controlen els usos dels Parcs Naturals
NP Grup  Municipal Popular Ajuntament de Cocentaina

Partit Popular de Cocentaina.  

L
a formació popular ha plantejat la revisió de les 

normatives que controlen els usos dels Parcs Naturals. 

Segons els populars, perquè el seu caràcter restrictiu 

impedix expandir les possibilitats turístiques del municipi 

(al estar endinsat entre paratges que gaudeixen d’eixa 

declaració) per tant restant competitivitat respecte a altres 

zones que sí poden explotar el seu entorn, especialment 

situades a la costa però també, tot i que en menor mesura, 

a l’interior.

«Creiem que es necessari mostrar el nostre entorn i dur 

a terme noves polítiques turístiques que posen en valor el 

patrimoni natural que tenim. Les administracions locals 

devem poder tindre més marge de maniobra per poder 

ensenyar el que ens rodeja i així, augmentar l’atractiu turístic 

del municipi» declara Ray Montava, portaveu de la formació. 

«En tot cas es tracta d’arribar a un punt intermedi on podem 

explotar l’entorn paissatgístic sense que açò afecte al principi 

de conservació i no-massificació. Es possible un turisme 

sostenible que puga disfrutar del nostre entorn natural i no 

perdre cap possibilitat de competir amb, per exemple, altres 

municipis, especialment litorals».

Elena Sanz, també regidora de la formació, inclou que «es 

tracta de modificar especialment normatives autonòmiques 

però també estatals. Devem elevar les nostres necessitats, 

amb el major consens possible als parlaments dels quals 

emanen les normes que regulen els usos i activitats de 

cada parc (Llei d’Espais Naturals, la Llei Forestal, la pròpia 

declaració de Parc Natural, etc.). Devem incorporar en 

aquest debat a totes les forces polítiques però, també, als 

agents socials implicats en l’agenda 21, el turisme local i 

els organismes que gestionen cada parc perquè tots tenen 

qüestions que aportar per a seguir avançant en aquest 

sentit».

Els populars aboguen per agilitzar la tramitació del plec 
de condicions «de la brossa»
NP Grup  Municipal Popular Ajuntament de Cocentaina

Partit Popular de Cocentaina.  

E
ls populars aboguen per un nou plec de condicions el 

més focalitzat possible en la recollida de residus urbans 

i en un servei eficient. La formació assegura que es 

possible millorar el servei si, amb el major consens possible, 

es deixen de costat questions que poden llevar el foco del 

més important; que es la recollida de residus.

Al respecte d’algunes propostes de diferents grups 

municipals, els populars afirmen que les «respecten totes» 

i que mereixen un debat, però, en paraules del seu portaveu 

«ens trobem en l’últim any de prorroga legal i ens queda 

poc per encarar l’anomenat període d’implantació del nou 

contracte, no podem elaborar un plec carregat de bones 

intencions però difícil d’acceptar per a qualsevol empresa». 

Els populars afirmen que es tracta d’un contracte 

extens, complexe però amb una única finalitat; tindre una 

Cocentaina més neta amb els menors recursos i la major 

eficàcia possible.

La formació seguix destacant que, en la seua opinió, tant 

la municipalització com una implantació directa del porta a 

porta son inviables. La primera per tractar-se de difícil encaix 

per al consistori local tal i com està configurat, requerint d’un 

Pla de Viabilitat on s’explicite també quines àrees municipals 

es veurien afectades per absorbir aquest servei i també, 

amb un nivell de cost ostentosament més elevat. I per altre 

costat, el porta a porta es tracta d’un servei tan diferent de 

l’actual que el marge de maniobra per licitar el nou plec, 

concienciar a la població sobre el nou funcionament (sense 

apenes període d’implantació o de previ treball divulgatiu) 

i canviar el mètode de treball es excessivament curt per no 

dir inexistent.
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C’s demana la regulació dels patinets elèctrics (VMP) 
mitjançant l’ordenança municipal en Cocentaina
NP Citadans Cocentaina

L
a ràpida proliferació en les zones urbanes dels 

denominats“ vehicles de mobilitat personal” (VMP) 

i de les bicicletes de pedaleig assistit, exigeix aclarir 

les normes de circulació aplicables, perquè els usuaris 

i els agents de l'autoritat , coneguin els requisits, drets, 

obligacions i comportaments prohibits quan se circula 

amb ells.

Per això , davant la falta d'una normativa definitiva , la 

DGT ha realitzat una instrucció de manera transitòria per a la 

diferenciació clara respecte dels ciclomotors i motocicletes.

Des de C’s considerem molt important garantir la seguretat 

del peató i sobretot de les persones de mobilitat reduïda, 

per aquesta raó sol·licitem que s’utlice aquesta instrucció 

de caràcter transitori, com a marc per a una ordenança 

municipal , en la qual es regule l'ús d'aquests vehicles 

(VMP), per a:

1.- Establir unes normes bàsiques de circulació sobre els 

VMP o vehicles similars.

2.- Garantir la protecció dels vianants.

A continuació es realitza la següent clasificacion i estableix 

unes normes i condicions basicas de seguretat viària segons 

la DGT.

1.-Clasificació : Joguina

(Velocitat <6Km/h )

Patinet elèctric de 2, 3 o 4 rodes :

Circulació per la vorera,

Prohibit per la calçada.

Prohibit circular 2 persones sobre el mateix patinet.

Exempts d'autorització administrativa per a circular, 

assegurança obligatòria i autorització administrativa per a 

conduir. 

2.-Clasificació : Patinet de Motor  (Subcategoría L1e-A)

(Velocidad <25Km/h y potencia <1000W)

Patinet elèctric de 2, 3 o 4 rodes

Circulació per calçada

Prohibit per la vorera

Circular amb casc, Prohibit auriculars

Llums per a circulació nocturna.

Prohibit circular 2 persones sobre el mateix patinet.

Exempts d'autorització administrativa per a circular, 

assegurança obligatòria i autorització administrativa per a 

conduir. 

3.-Clasificació : Patinet de Motor (Subcategoría L1e-A)

 Patinet Elèctric amb altura de sillí <540mm.

(Velocitat <25Km/h i potència <1000W)

Patinet elèctric amb altura de sillin <540mm, de 2, 3 o 

4 rodes

Circulació per calçada

Prohibit per la vorera,

Circular amb casc, prohibit auriculars, llums per a 

circulació nocturna.

Prohibit circular 2 persones sobre el mateix patinet

Exempts d'autorització administrativa per a circular, 

assegurança obligatòria i autorització administrativa per a 

conduir.

4.-Clasificació : Bicicletes elèctriques, (Subcategoría 

L1e-A)

Bicicleta elèctrica de pedaleig assistit.

Velocitat < 25Km/h i potència ≤ 250 W.

Circulació per calçada

Prohibit per la vorera

Circular amb casc, Prohibit auriculars. Llums per a 

circulació nocturna.

Exempts d'autorització administrativa per a circular, 

assegurança obligatòria i autorització administrativa per a 

conduir.
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5.-Clasificacion Ciclomotor. (Subcategoría L1e-B)

(Velocitat <45Km/h y potència <4000W

Patinet elèctric amb sillin d'altura >540mm de 2, 3 o 4 

rodes

Circulació per calçada

Prohibit per la vorera

Circular amb casc, Prohibit auriculars. Llums per a 

circulació nocturna.

Prohibit circular 2 persones sobre el mateix patinet.

Necessita autorització administrativa per a circular, 

assegurança obligatòria i permís de conduir (AM).

6.-Clasificacion:Motocicletes de prestacions baixes 

(L3e-A1)

Velocitat >45Km/h y/o potència(P):  4.000 W < P < 

11.000W

(Relació potència/pes ≤ 0,1 Kw/Kg)

Necessita d’autorització administrativa per circular

Segur obligatori

Permís de conducció de classe A1 o B, amb mes de 3 

anys d'antiguitat.

7.- Clasificació : Motocicletes de prestacions mitjanes  

(L3e-A2)

Potència(P):< 35.000 W (relació potència/pes ≤ 0,2Kw/

Kg)

Necessita d’autorització administrativa per circular

Segur obligatori

Permís de conducció de classe A2 

8.-Clasificació : Motocicletes de prestacions altes (L3e-A3)

Potència(P):>35.000 W (relació potència/pes > 0,2Kw/Kg)

Necessita d’autorització administrativa per circular

Segur obligatori

Permís de conducció de classe A
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PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

La imatge de la Mareta arribarà per tot enlloc

S
ens dubte el V Centenari del prodigi del Miracle de 

les llàgrimes de sang (1520-2020) està fent possible 

un dels objectius principals que la comissió s’havia 

marcat: la de dur la devoció de la Mare de Déu per tot arreu.

El poble estima a la seua Mareta i ho hem comprovat en 

l’eixida de la Mare de Déu pels carrers i pedanies contestanes 

i els actes i activitats extraordinaris que les associacions de 

Cocentaina han organitzat i segueixen organitzant. 

No hem d’oblidar que el passat 5 de maig es va iniciar 

l’Any Sant i amb aquest motiu, els dissabte segueixen les 

peregrinacions per aconseguir el jubileu des de la capella on 

es va produir el miracle fins el Monestir de la Mare de Déu. 

Un grup de col·laboradors acompanyen i cuiden aquestes 

peregrinacions en les que Cocentaina també ha participat.

Veïns i veïnes del Passeig del Comtat

Arxiprestat Mare de Déu del Miracle

Però anem és enllà perquè l’objectiu de propagar la 

devoció segueix endavant i ara per dues vessants diferents.

Per una banda, l’associació de filatèlia i numismàtica de 

Cocentaina ha realitzat la primera targeta prefranquejada de 

Cocentaina. Aquesta es presentarà el divendres 28 de febrer 

a les 13h a l’oficina de Correu de Cocentaina. La Directora de 

l'Oficina Tècnica de Correus de Cocentaina -i comptant amb 

la col·laboració i assessorament de l'Associació Filatèlica 

i Numismàtica local- va decidir editar el dia 17 de febrer 

una nova targeta postal amb una tirada de 300 exemplars 

proveïts amb una Tarifa de Facial "A" (Nacional Interurbà). La 

targeta ens mostra en el seu anvers una imatge -procedent 

de la càmera de la pròpia directora de Correus local, Dª Rosa 

Martínez Gallego- de l'Altar de l'Església Major de Santa 

María, on se situa la imatge de la Mare de Déu del Miracle, 

Patrona de Cocentaina els dies de la trilogia, que es mostra 

en la meitat esquerra del dors -i a manera de marca d'aigua- 

així com adossada al caixetí del facial. Aquesta targeta està 

a la disposició del públic en l'Oficina Tècnica de Correus de 

Cocentaina, situada en el Passeig del Comtat núm.70 per 

poc més d’un euro.

Anvers de la targeta postal

Dors de la targeta postal
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

Tanmateix, la comissió de propagació de la devoció 

contestana ha aconseguit també que l’11 d’abril, “loteries 

y aquestes del estado” tinga present a Cocentaina i a la 

seua Patrona. I és què tots els dècims que edita loteria 

nacional,  l’11 d’abril duran la Icona de la Mare de Déu, 

una bona ocasió per a que la mirada de la Mare de Déu del 

Miracle arribe a tots els llocs i estiga present en totes les 

administracions nacionals.

Tanmateix, l’Once també dedicarà un cupó a la Mare de 

Déu del Miracle, però serà més avant.

L’ajuntament de Cocentaina signa un conveni amb les 
monges Clarisses i pagarà el trasllat del Paolo di Matteis 
per a la seua restauració a l’IVCR+i
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’ajuntament ha subscrit un conveni amb les monges 

Clarisses per al trasllat i l’assegurança del llenç 

«Santa Clara ante los sarracenos» de Paolo di Matteis. 

Fa menys d’un any es traslladaven les tècniques i la 

subdirectora general de Cultura i Patrimoni de l’IVCR+i, 

Gemma Contreras, al monestir de la Mare de Déu del 

Miracle per conèixer el conjunt pictòric barroc del segle XVII 

i acordar amb l’alcaldessa contestana, Mireia Estepa, i amb 

les monges Clarisses la restauració d’una de les peces més 

grans que conté el monestir.

L’alcaldessa de Cocentaina explica que al conveni signat 

aquest dimarts 11 de febrer l’ajuntament adquireix el 

compromís de sufragar les despeses del trasllat del llenç a 

l’Institut Valencià de Restauració per a la seua restauració 

i devolució al lloc d’origen, col·laboració que ve motivada 

per la celebració del V centenari del miracle de la patrona 

del municipi per al qual s’han programat diversos actes 

que inclouen la restauració del quadre del pintor napolità, 

encarregat pel comte de Cocentaina, D. Francisco de 

Benavides y Corella, a finals del s.XVII.

El conveni tindrà una durada de tres anys, període que 

abasta des del desmuntatge i trasllat de la peça fins a la 

seua devolució, tenint en compte que la intervenció del 

quadre tindrà una duració aproximada de 2 anys i mig. 

L’ajuntament es farà càrrec del cost de l’assegurança i el 

trasllat, aproximadament 4.500€ i les monges Clarisses es 

comprometen, per la seua banda, a no traslladar el quadre 

del seu lloc d’origen i a mantenir l’església oberta per a la 

seua contemplació.

Mireia Estepa comenta que «estem molts satisfets, en 

primer lloc, per haver aconseguit que l’IVCR+i es faça càrrec 

de la restauració del llenç d’una de les joies del barroc que 

està a Cocentaina i, també, perquè açò és una inversió en 

la conservació del ric patrimoni sacre del nostre poble. Han 

sigut moltes les gestions que s’han fet i molt l’esforç dedicat 

però ja estem més prop de l’objectiu i aviat el Paolo di Matteis 

serà traslladat a València».

El quadre supera els 3m d’ample i serà el sisè que es 

restaura, d’un total de 10 que hi ha. En 2019 Gemma 

Contreras assegurava que "serà molt més que restaurar 

un quadre", ja que suposa també una important tasca 

d'investigació i documentació de l'art barroc, els resultats 

de la qual  es presentaran al I Congrés Internacional del 

Barroc que preparen la Universitat d'Alacant, la Universitat 

de Valencià amb l'IVCR+I, i que tindrà lloc a Cocentaina.
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PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

Teló Teatre i Mal Passet es sumen al V centenari de la Mare de 
Déu amb l’espectacle “Dolça Mareta, les llàgrimes de Maria”

E
l grup local Teló Teatre i la colla de dolçaines i tabals 

Mal Passet també s’han sumat a la celebració del V 

Centenari del prodigi de les llàgrimes. Com a entitats 

de Cocentaina, també han volgut festejar dita efemèride 

que fa 500 anys va marcar la vida i el sentir de Cocentaina.

Així doncs el dissabte 29 de febrer i amb dues sessions, 

Teló  Teatre sota la direcció de Paco Insa i junt a la colla 

Mal Passet dirigida per Francisco Valor van posar en escena 

“Dolça Mareta. Les llàgrimes de Maria”, obra original de 

Pablo León i amb música original de Francisco Valor.

Cocentaina, finals de 1519. Maria, una dona castigada 

per la vida, veu amb tristor com el seu fill Cosme decideix 

unir-se als agermanats i marxar a lluitar contra la noblesa 

valenciana. Al mateix temps, el comte de Cocentaina, 

Roderic de Corella, qui amaga molts secrets, vol reunir-se 

amb Maria per parlar del jove Cosme. El dolor de Maria es 

torna agut quan arriben notícies funestes dels agermanats 

i rep la notícia de la mort del seu fill. Apenada, ho dona tot 

per perdut i es venç a la desesperació  el matí del 19 d´abril 

del 1520, ignorant que aquell mateix dia, un fet insòlit i 

extraordinari marcarà la seua vida i la del poble per sempre... 

La posada en escena a càrrec de Teló Teatre i la colla Mal 

Passet, va comptar a més, amb la participació d'un grup de 

metalls, Quino Palací al piano, Joaquin Palací a la guitarra  

i la cantant contestana Berta Íñiguez.

Destacar també, la perfecta coordinació i col·laboració del 

grup de voluntaris de la Comissió del V Centenari que es van 

encarregar d’estar en la taquilla, arreplegar les entrades i 

repartir els díptics de l’actuació.

Seguint en el que son els actes que envolten V Centenari, 

dir també que el diumenge 8 de març, Cocentaina acollirà 

el dia Júnior, jornada de convivència dels joves de la vicaria 

que passaran tot el dia al nostre poble. Es farà l’eucaristia 

a les 17h. 

D’altra banda, la Comissió també ens ha facilitat les 

properes peregrinacions que tindrem en aquets mes de 

març: 

-Dissabte 7 de març: parròquia de Sant Pere de sueca i 

veïns del carrer Convent.

-Dissabte 14 de març: parròquia Santa Maria d’Ontinyent

-Dissabte 21 de març: professors de religió de la vicaria 

Alcoy-Cocentaina

-Dissabte 28 de març: confraria Sant Crist de Sumarcàrcer.

La Missa de peregrins és a les 12 del migdia.

Tanmateix, aprofitem aquestes pàgines per recordar-vos 

que la Comissió va fer diferents Mare de Déu peregrines per 

acompanyar als malalts. Si algú està interessat sols s’ha de 

posar en conctacte en qualsevol membre de la Comissió 

del V Centenari (formada per expresidents de la Pia Unió i 

també un bon grup de voluntaris).

En aquest V Centenari, s’han editat tres publicacions: “La 

guàrdia blava”, tres llibres dedicats al públic infantil i juvenil i 

a que a més inclou un joc de taula; el llibre que ens parla dels 

Corella i un altre propi del V Centenari. Tots ells llibres estan 

a la venta i sols han de demanar-los a qualsevol membre de 

la comissió o a les llibreries contestanes.

També i dintre dels actes del V centenari, la Confraria 

del Crist dels Llauradors ha preparat un Viacrucis per 

a la vesprada del diumenge 29 de març que discorrerà 

per diversos carrers del barri de la Vila fins a arribar al 

Monestir de la Mare de Déu del Miracle. Aquesta iniciativa 

se celebra amb caràcter extraordinari amb motiu del 

V Centenari del miracle de la Patrona contestana que 

s’està commemorant en el municipi durant aquest any.Fotos: José Antonio Terol
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Regidoria Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL

Què hem fet?

El 8 de febrer es va celebrar el Dia de l'arbre, activitat 

que ha sigut coordinada entre el Centre Excursionista 

Contestà, Associació Voluntaris Montcabrer, Grup d'Amics 

de la Natura, i  la col·laboració de Aitex, vivers la Solana i 

el Gat Negre. Durant el matí de dissabte, un grup nombrós 

de participants es van desplaçar caminant per la via verda 

fins a l'actual passarel·la que connecta amb el polígon 

la LLeona, i s'han plantat al voltant de 40 arbres, des de 

xiprers, llidoners, arbosers, fleix,  i aromàtiques, també es va 

realitzar una demostració amb els més joves sobre mesures 

de prevenció, i com s'actua enfront d'un incendi.

Febrer és un mes destinat a promoure accions al voltant 

de la Prevenció d'Incendis, després d'una experiència de 

plantar arbres, és el moment d'habilitar accions a favor del 

manteniment i la conservació del nostre entorn.

 

PLA TERRITORIAL D´EMERGÈNCIES

S'aquesta treballant en l'elaboració del Pla territorial 

enfront d'emergències del municipi de Cocentaina, l'objectiu 

és obtindre la màxima protecció per a les persones, el medi 

ambient i els béns que puguen resultar afectats en qualsevol 

situació d'emergència, establint per a això una estructura 

d'organització jeràrquica i funcional dels mitjans i recursos, 

tant públics com privats en el municipi, que permeta fer 

front a situacions de risc o emergència greu.

PLAN RENOVE RENHATA FINESTRES I CALDERES 2020: 

Subvencions convocades per la Conselleria d'Economia 

Sostenible per canviar les finestres i calderes, dels nostres 

habitatges i així millorar l'eficiència energètica en la nostra 

llar. Obert el termini de sol·licitud que finalitza el 18 de juny 

de 2020. Més informació: www.ivace.es  o  cridan al 961 

209 600  Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 8:00 

a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 14:00

Què farem?

Durant el mes de març, un gest destinat a afavorir l'eficiència 

energètica: el 28 de març celebrarem l'Hora del Planeta. En 

aquesta campanya de repercussió mundial, ens sumarem 

a apagar els llums dels edificis i dels llocs més emblemàtics 

del municipi com Castell, àrea recreativa de Sant Cristòfol.

També a la nostra llar podem realitzar aquest gest: 

Col·loca bombetes de baix consum, aconseguiràs reduir 

la despesa energètica de forma considerable; Recorda que 

els electrodomèstics en standby també estan consumint. 

-Has d'apagar-los completament. 

-Posa la rentadora i el rentavaixella sempre plens.

-Una forma de refredar la teva casa a l'estiu sense 

disparar la despesa energètica en l'habitatge és a través de 

la col·locació de ventiladors de sostre en lloc d'un aparell 

d'aire condicionat. 

-Revisa les finestres i realitza el manteniment a la teva caldera.

En definitiva, es tracta d'implementar aquests senzills 

hàbits en el teu dia a dia per aconseguir reduir la despesa 

energètica sense que la teva casa deixe de ser confortable 

per això; a més de reduir les factura estaràs contribuint a 

cuidar el medi ambient

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Música i valors
Ateneu Musical de Cocentaina

E
l proper dissabte 14 i diumenge 15 de març 

de 2020 la Societat Ateneu Musical durà 

a terme un dels projectes solidaris més 

emblemàtics de l’any.

Des del món de la cultura creiem amb la ferma 

necessitat de reivindicar els valors humans 

a través del nostre art, posant al servei de la 

societat, el nostre treball i afany, a través d’un 

projecte en el qual s’entremesclarà la música, la 

paraula, la solidaritat i l’esforç. 

Aquest projecte solidari ha estat impulsat pel 

nostre director José Miguel Fayos Jordán, qui a 

banda de ser director titular de la nostra societat, 

també ho és de la Societat Musical La Nova de 

Xàtiva. És per aquest motiu, que les dues bandes 

en conjunt faran gaudir al públic d‘un gran concert 

per una causa benèfica.

El focus d’atenció estarà en aquest cas, en 

la visibilització d’una malaltia rara com és la 

Encefalomielitis Miàlgica o Síndrome de Fatiga 

Crònica, a través de diverses obres que reivindiquen 

el valor, la lluita, l’esforç, l’honestedat, la justícia, la 

figura de la dona, la tolerància, l’ajuda, el respecte, 

l’empatia i moltes altres virtuts de l’ésser humà.

El motiu que ha dut al nostre director a 

emprendre aquest projecte solidari, ha estat per 

la relació amb un veí de la població de Navarrés, 

Servando Castelló, qui sofreix aquesta malaltia y ha 

posat en marxa tota una campanya de difusió, sensibilització 

i visualització de la malaltia, a l’hora que reuneix fons per a 

la investigació de la mateixa. Tot un exemple de superació, 

valor i voluntat, una persona inspiradora i exemplar per a 

tothom. 

El programa del concert titulat “Música i valors”, s’ha 

dissenyat de manera que totes les obres tenen com a eix 

comú la reivindicació de valors de l’ésser humà, i estableix 

nombrosos paral·lelismes dins de les obres com ara la 

interacció dins i fóra de l’escenari, la veu, la teatralitat, el 

Societat Ateneu Musical

Societat Musical La Nova de Xàtiva

text, o les referències històriques i a altres cultures.

Aquest esdeveniment quedarà per al record, no sols 

perquè suposarà una impactant imatge per la gran quantitat 

de gent, aproximadament uns 130-150 músics es trobaran  

damunt l’escenari del Gran Teatre de Xàtiva i del Centre 

Cultural El Teular, sinó perquè a més a més, es podrà 

presenciar l’estrena mundial de l’obra composada pel mateix 

José Miguel Fayos Jordán, “Hidden Face (A Song for Low 

Battery Man) “, inspirada i dedicada a Servando Castelló. 



CULTURA 19Revista El Comtat març 2020

Festival de Colles del Mal Passet de Cocentaina
NP Mal Passet

E
l proper dissabte 7 de març 

de 2020 tindrà lloc la XVIa 

edició del Festival de Colles 

que organitza anualment la colla 

contestana Mal Passet. Un any més 

dues colles es trobaran al Centre 

Cultural El Teular de Cocentaina 

per fer sonar la dolçaina i el tabal 

(entre altres instruments) amb 

un programa musical ambiciós 

i per gaudir escoltant. Aquest 

any tindrem amb nosaltres els 

companys i companyes de la colla 

LARRAIX de El Campello, dirigits 

per Luís Seguí interpretaran la 

primera part del concert. Són una 

colla amb molta solera i participació 

a la comarca de l’Alacantí i que fa 

ben poc, al 2017, van obtindré el 

primer premi al II Certamen Vila 

de Castalla, fet que ens indica el 

seu potencial. La segona part del 

concert anirà a càrrec de la colla 

contestana.

Aquest any també, la Colla Mal 

Passet vol sumar-se a l'hora de valorar aquells que cuiden 

i fan evolucionar la dolçaina, el tabal i la seua música com 

a element cultural i musical dels 

nostres voltants. En pro d’aquesta 

premissa, des de fa 12 anys 

atorga el Reconeixement Passet 

a Passet. En aquesta edició, 

Vicent Borràs “Faenes”, natural 

d’Algemesí, rebrà el distintiu. Ell 

és un tabaleter referent i pioner, 

profesor des de 1982, però més 

bé Mestre de Mestres. Tabaleter i 

percussionista des dels inicis del 

mític grup La Inestable, ha estat 

ell qui ha gravat els ritmes de 

percussió amb els que la majoria 

d'alumnes de dolçaina i tabal 

n´estudien el repertori. A banda, 

el seu treball també ha girat 

entorn la sonoritat del tabalet, 

l’ampliació i consolidació de 

ritmes, i la recerca de baquetes 

òptimes.

Composat per Xavier Richart i 

dedicat al mateix Vicent Borràs, 

el pasdoble Faenes sonarà com 

a cloenda del concert, interpretat 

per ambdues colles, seguit de la Muixeranga d’Algemesí.
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El Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a 
Cocentaina va presentar l’exposició de l’obra gràfica 
original “Artistes de l’exili i la lluita”
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l passat 19 de febrer de 2020, a la Sala d’Armes del 

Palau Comtal de Cocentaina,  el Fòrum per la Memòria 

Històrica i Democràtica a Cocentaina va presentar  

l’exposició de l’obra gràfica original que porta per títol 

“ARTISTES DE L'EXILI I LA LLUITA”. L’exposició consta de 

106 obres, seleccionades de la col·lecció particular de Luis 

Ardevínez, artista multidisciplinari. Aquesta la va començar a 

mitjans dels anys 70, concretament en 1976 amb la compra 

de dos aiguaforts, un d’Arcadi Blasco i un altre de Francisco 

Álvarez, l’import dels quals es va destinar als presos polítics 

de la dictadura argentina. La col·lecció ha anat ampliant-la 

desprès, al llarg de 40 anys d’intercanvis d’estampes amb 

altres artistes i amb noves adquisicions i en sí és una mostra 

del que ell mateix va viure, de primera mà, en aquella època 

i del seu compromís artístic, polític i cívic.

En aquesta exposició podem observar una àmplia 

mostra de les diferents tècniques utilitzades en l’obra 

gràfica original i arreplega una gran varietat de moviments 

i estils artístics. Com a complement, la mostra conté 

catàlegs, llibres, calendaris, discos, postals i carpetes. El 

contingut de la mateixa ha sigut dividit per escoles i ordenat 

cronològicament. 

L'exposició conté obra del grup El Paso de Juana Francés 

i Serrano, del grup Z treballs de Jacinta i Manolo Gil; del 

Grup Bulto serigrafia de Carme Jorques, junt amb una 

altra, Constante Gil, representant una escena del mític Café 

Madrid a València, del qual era propietari, lloc de tertúlies 

d'artistes i intel·lectuals. (Constante va ser l'inventor de la 

popular beguda Aigua de València). 

A l'exposició trobem tres components del grup Realistes de 

Madrid, Amalia Avia, Antonio Lopez i Julio Lopez Hernandez. 

Del grup Alcoiart, un aiguafort de Sento Masiá i una litografia 

d'Antoni Miro. S'exposa una mostra d'art Pop de Gordillo, 

Eduardo, Arroyo, Cillero, Llimós i Dario Villalba.

L'exposició es complementa amb Llibres d'Artista com 

“ASTÚRIES. EDITIONS CERCLE DE ART PARIS”, il·lustrat 

amb 45 litografies d'un grup d'artistes i intel·lectuals 

espanyols a l'exili, en adhesió a la vaga dels miners asturians 

de 1963 i la lluita per la democràcia. Col·laboren pintors, 

escultors, escriptors i poetes com Alberti, Semprún, Tuñón 

de Lara, Picasso, Semper, Jose Herrera, Sanchez Albornoz, 

Blas de Otero, Úbeda, entre altres. 

Podem veure estampada en litografia l’última carta 

des de la presó escrita per Miguel Hernández a la seua 

dona Josefina, editada per a la carpeta “DELS POBLES 

D'ESPANYA A MIGUEL HERNÁNDEZ, A ORIHUELA, 1976”. 

També podem contemplar “Publicaciones históricas de 

Ruedo Ibérico”, “Revista de Occidente y Cuadernos para el 

Diálogo”, números de la revista “Dos i dos” amb portades 

d’Artur Heras, La Codorniz, Miedo Por Favor, Hermano Lobo 

i “EL PAPUS”, on l’ultra dreta va posar una bomba en 1977; 

edicions a ciclostil de “Horizonte y Mundo Obrero”. També 

sonaren a l’exposició discs en vinil de Paco Ibáñez, Ovidi 

Montllor, Raimon, Serrat i altres. 

Amb la present mostra el Fòrum volem recuperar la 

memòria històrica a través de l'art, recordar a aquells i 

aquelles artistes que van haver de marxar a l'exili i també 

als que es van quedar i van lluitar contra la dictadura, 

denunciant les injustícies i comprometent-se amb els 

moviments del canvi i les llibertats; fins i tot, pagant amb 

presó per les seues idees . Artistes generosos que volien fer 

arribar l'Art al Poble, fent-lo assequible a través de l'obra 

gràfica. 

Recuperar la Memòria és una activitat sociocultural que 

es pot manifestar mitjançant moltes facetes i caben tota 

classe de persones. El Fòrum volem donar-li un caràcter 

transversal, perquè no cap d’altra manera. El buit històric 

que ens va deixar el franquisme afecta a tothom i cal 

continuar reivindicant-lo. Després de més de 40 anys 

d’haver acabat amb la dictadura, hem d’anar descobrint 

d’una manera pedagògica el que van suposar els anys 30 del 

segle passat i les dècades de dictadura. Tindre una actitud 

indiferent davant de la nostra pròpia Memòria Històrica i 

Democràtica seria menysprear i amagar el sofriment de les 

persones afusellades, empresonades i exiliades. A més, ho 

hem de fer sense cap actitud venjativa, tal com ens hem 

proposat fer-ho els membres del Fòrum. 

L’obra gràfica, “ARTISTES DE L'EXILI I LA LLUITA”, 

que presenta Luis Ardevínez en esta exposició, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Cocentaina i el Fòrum per 

la Memòria Històrica i Democràtica, és una mostra important 

de la capacitat que tenen les arts plàstiques de fer pensar a 

la societat. Aquesta exposició no pretén fer cap denúncia, 

solament pretenem que ens ajude a reflexionar a través del 

subtil missatge dels quadres i els seus autors.
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Arriba la XVI Setmana de la Joventut

E
n unes setmanes arribarà la Setmana de la Joventut 

que enguany compleix la seua 16 edició. Anirem 

informant-vos de totes les novetats i programació a 

les xarxes socials (ens podeu trobar a facebook, instagram 

i twitter com «cocentainajove») i a un PeriodiKet que molt 

prompte tindreu a les vostres mans. Vos avancem ací ja 

algunes de les activitats que tenim preparades:

Començarem el dissabte 4 d’abril amb un matí d’esport i 

cura de la natura que ens envolta. Tindrem una activitat de 

"Plogging" que és com s’anomena combinar córrer o fer 

senderisme i al mateix temps arreplegar aquelles deixalles 

que anem trobant al nostre camí. En aquesta activitat 

estem treballant  l'IES Pare Arques, el Centre Excursionista 

Contestà, el Club Soca-Run i les regidories de Joventut i 

Medi Ambient de Cocentaina. Anirem informant-vos dels 

horaris, rutes, inscripcions...

Ja a la vesprada (des de les 16 h) i fins al diumenge a 

la nit, convertirem el pavelló del Poliesportiu en un gran 

encontre tecnològic amb la "Lan Party i videoconsoles". 

Tindrem una zona de videoconsoles amb campionats 

de les principals novetats de videojocs i una zona a la 

qual podreu dur el vostre ordinador o videoconsola per 

a jugar online fins el diumenge al matí Recordeu que la 

inscripció és totalment gratuïta. Podeu fer-la en: www.

logrodesbloqueado.com, a través del Whatsapp 625 355 

717 o a la mateixa Casa de la Joventut.

Les següents cites les tindrem el dimarts 7 d’abril 

amb un intens matí: des de primera hora els alumnes 

de Cocentaina gaudiran al Teular del teatre en anglés. 

Enguany les obres seran "Escape Room" per als de 

secundària i "The new little prince" per a l'alumnat 

de primària. I, si vos interessa, també podeu accedir 

arreplegant una invitació amb antelació a la Casa de la Joventut. 

Ja a l’institut Pare Arques aquest matí tindrem la Fira de la Joventut per a tot el públic jove de Cocentaina i de la comarca. 

Tindrem la presència de les universitats, dels instituts amb formació professional, Ministeri de Defensa, IVAJ, sindicats, Creu 

Roja, associacions juvenils, culturals i diverses entitats més educatives i socials. A més, aquest mateix dia podreu sol·licitar 

el Carnet Jove amb nosaltres i moltes coses més. L’accés és lliure per a totes les persones interessades.

El mateix dia, també l'institut, a les 12 h vos convidem a una molt interessant xarrada sobre quins són els efectes del 

consum de drogues al nostre cervell. Serà a càrrec de la doctora en Neurociències i divulgadora científica Marta Ruipérez 

Alonso. La xarrada anirà destinada als alumnes assistents a la Fira així com als pares, mares i gent interessada.

Després dels dies festius de Setmana Santa, tornarem amb les activitats: del 14 al 16 d’abril i, aprofitant les vacances 

escolars, tindrem una nova edició del curs per a estudiants (des de primer d’ESO): "Aprén mecanografia (o encara escrius a 

l’ordinador amb dos dits?" Depenent de les inscripcions farem dos grups: de 10:30 a 12:30 h o de 17 a 19 h. La inscripció 

és gratuïta fins a esgotar les places disponibles (20 per a cada torn).

Finalitzarem les activitats previstes el divendres 17 d’abril amb un "Escape Room" ací a la Casa de la Joventut. Anirem 

donant-vos més detalls d'aquesta activitat: inscripció, horaris...

Posteriorment, i com els anys anteriors, per al col·lectiu d'estudiants de Batxillerat i Cicles Formatius del pròxim curs 

oferirem un xicotet taller/xarrada sobre les diferents possibilitats dels joves estudiants a l’hora de sol·licitar una beca per 

als seus estudis. Aquesta activitat la realitzarem als centres educatius en horari lectiu i per al seu alumnat, però si teniu 

interés podeu avisar-nos i la realitzarem també a la Casa de la Joventut un altre dia (envieu un correu a casajoventut@

cocentaina.org)
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Carnestoltes  al Ceip Real Blanc

“
Més tard o més matiner, carnaval dins del febrer”. Amb aquest refrany, començava Carnestoltes a la nostra escola, 

una festa carregada d’il·lusió, màgia i molt de treball.

La setmana del 14 de al 21 de febrer, la programació carnestolera preparada contemplava un cabàs d´activitats. 

L´alumnat de 5é i 6é de primària, van crear el Rei de Carnestoltes que es va exposar junt a la decoració de l´entrada del 

centre i que convidava a participar en aquesta festa.

Dilluns, dimarts, i dimecres, l´alumnat del centre escoltava atentament els manaments que ens encomanava el Rei i 

aquell o aquella que no els portava, era arrebossat amb confeti de colors.

Arribat ja el gran dia, el divendres 21 de febrer, personatges de pel·lícules de dibuixos animats convertien l´escola en un 

escenari de disfresses originals i creatives. Minions, Rei Lleó ,Els 101 dàlmates, Toy Story, Tadeo Jons i Alícia en el País de 

les Meravelles, reberen de bon matí la visita de dos  bruixes molt  especials  i màgiques, esmorzaren xocolate i rosquetes,i 

amb la panxa ben plena, ballarem i desfilarem al pati de l´escola al so de la banda sonora de cadascuna de les pel·lícules.

Com mana la tradició, abans de cremar el nostre Rei, visitàrem els residents del Novaire i els més majors de l´escola, els 

mostraren el ball que havien preparat amb molta il·lusió.

Descobrint Cocentaina

Endinsats en el projecte de Cocentaina que estem treballant en el CEIP Real Blanc, que millor que constatar el pas del 

temps visitant el Centre d´Estudis Contestants i la sabateria Soler, que molt amablement ens mostraren la maquinària antiga 
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i el procés de fabricació de l´oli, el vi i el blat així com de les sabates, respectivament.

L´alumnat de 1r de primària que hi va participar, va aprendre molt amb aquest experiència perquè va resultar molt 

enriquidora i motivadora.

Abracadabra que la Pau es faça

Amb aquestes paraules màgiques, el dia 30 de gener, dia 

de la Pau, rebérem al CEIP Real Blanc, l’alumnat de 1r i 

2n de primària del Bosco i del Convent que va gaudir d´un 

dia especial amb activitats vàries. Entre tots construírem un 

gran trencaclosques amb el lema “Construïm junts la Pau” i 

l´alumnat de 3r de primària del Ceip Real Blanc, va llegir el 

manifest que havien preparat.

En acabar soltàrem coloms, símbols de pau, i tots junts 

ballàrem i cantàrem la cançó “Sempre brilla el sol”.

Com que ja teníem ganeta, esmorzàrem tots junts coca de 

xocolate i continuarem amb la programació d´activitats que 

havíem preparat.

Com sempre, va ser una dia de convivència molt agradós i 

divertit. Agraïm la participació i col·laboració de tot el professorat que es va implicar per a que el dia transcorreguera amb 

normalitat.
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Eduquem per a la Pau
Ceip Sant Joan Bosco

V
ivim en uns temps on el desig de pau és més que mai una necessitat que és compartida per moltes persones que 

veiem com, dia a dia, aquest dret universal és vulnerat. És per això que des de l’Escola hem de seguir treballant per 

denunciar aquests fets i aconseguir que els nostres alumnes visquen i treballen per la pau.

En un món on el fort no admet l’opinió del dèbil i pensar diferent arriba a ser un delicte.

En un món on el rival és considerat un enemic.

En un món on el gran se n’aprofita del menut i la justícia poques voltes castiga als poderosos.

En un món on s’utilitza la guerra com una solució i es desconeix el valor del diàleg.

En un món on els mandataris no escolten la veu dels ciutadans. I les paraules democràcia i llibertat canvien de sentit 

segons els convinga.

En un món on es confon amistat i submissió, i poques voltes veiem que es treballa sincerament per aconseguir  la igualtat.

En aquest món que veiem injust encara hi ha lloc per a l’esperança, i un dels més importants és l’Escola. Ací, la paraula 

recobra tota la seua importància per a exposar les diferents maneres de pensar, per a raonar les diferents propostes 

per aconseguir un objectiu, per a propiciar el diàleg que done solució als conflictes. A l’Escola la discrepància no és un 

problema, sinó una manifestació de les diferents maneres de veure les coses i, per tant, no s’exclou al diferent i es busca 

la integració de tots en un món que sabem que es plural. S’educa per a no discriminar, tots som forts i dèbils en algun 

aspecte i, en algun moment, podem donar o necessitar ajuda dels altres, hem de saber que la cooperació ens beneficia a 

tots i la justícia és un compromís de respecte en un projecte comú de convivència.

Un dia de convivència amb els centres educatius, Reial Blanc i El Convent, per recordar tot això i continuar mantenint 

els bons costums com tot els anys.
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Carnestoltes plurilingüe al Bosco

C
omença la setmana de carnestoltes amb la visita d’un personatge especial, d’enamoratoltes, que ens dona pas a uns 

dies plens d’alegria i bon humor.

Aquest any  les animacions han anat al voltant de les 3 llengües curriculars de l’escola: valencià, castellà i anglès.

El dimarts  de carnestoltes encetem les animacions amb la visita de la Benvolguda escriptora alcoiana Isabel Clara Simó 

i les nostres fades. La llegenda de la serra de Mariola i altres cançons populars valencianes s’han fet sentir tot el matí.

El Dimecres de carnestoltes hem gaudit amb l’obra mes rellevant de Cervantes  « Don Quijote de la Mancha».  El Quixot, 

amb el seu fidel escuder Sancho Panza, Dulcinea i el seu cavall Rocinante, ens van contar les seues divertides històries 

en llengua de Cervantes, el castellà.

El dijous de carnestoltes ens han visitat Mary Poppins i els dos xiquets  per conèixer i jugar amb la llengua anglesa. I 

amb la seua màgia i el seu paraigües hem descobert noves cançons i paraules.

I el divendres per acabar la setmana tots els xiquet i xiquetes ens hem retrobat al Bosco 2 per a compartir un mati de 

germanor i acomiadar-se de la regina de carnestoltes.

Hem gaudit molt i sols ens queda menjar-nos les rosquetes el darrer dia de Carnestoltes . Hem fet festa i tradició.
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Pablo Madrigal Benavent, alumne de l’IES Pare Arques, 
classificat per  participar a la fase nacional de les 
olimpiades de geologia

L
es Olimpíades  són propostes educatives que estimulen 

el interès dels i de les estudiants, per les Ciències 

( Biologia i Geologia), mitjançant proves teòriques i 

pràctiques. Així , pretenen fomentar el desenvolupament 

del talent i l’excel·lència entre joves estudiants de batxillerat,  

tractant de impulsar el seu interès per la investigació. 

Per altre costat , també motiven al professorat a recolzar 

l’excel·lència i el talent dels seus estudiants.

El departament de biologia i geologia de l’IES Pare Arques 

, any rere any, fomentem la participació  de l’alumnat en 

aquestes olimpíades. Així doncs, el  passat divendres 21 de 

Febrer ,es varen presentar 4 alumnes a la fase provincial de 

les Olimpíades de Geologia, i 2 alumnes a les Olimpíades de 

Biologia , celebrades en a Universitat d’Alacant. L’experiència 

en sí mateix ,ja és molt motivadora per a l’alumnat , perquè 

s’adonen que els seus coneixements són majors del que 

ells pensaven . Però,  si a més a més , almenys un d’ells 

resulta classificat per a la fase nacional, l’experiència és molt 

Professorat de biologia i geologia del IES pare Arques.

il·lusionant i emocionant, per a ells i elles , i també , per a 

l’alumnat que al proper curs podrà presentar-se , ja que no 

ho veuen tan impossible.

En aquest cas ha sigut així ; el curs passat  Diego López  

va  participar a la fase nacional de l’olimpíada de Biologia, 

obtenint una medalla de bronze. I  enguany ,Pablo Madrigal 

de 1r de Batxillerat ha pres el relleu , i s’ha classificat per a 

participar en la fase nacional, que tindrà lloc en Cuenca ( 

Museu Paleontològic de Castilla la Mancha), des del 27 de 

Març al 29 de Març.

Gràcies a tot l’alumnat que ha participat i enhorabona 

Pablo!

L’11 de febrer van visitar els estudis 

de Ràdio Cocentaina els alumnes de 5è 

del Ceip Real Blanc i van participar al 

nostre magazine matinal compartint el 

projecte de l’ecosistema i medi ambient 

que estan estudiant. Amb les seues 

mestres Lucia i Celeste ens van donar 

diferents consells i pautes a seguir per 

salvaguardar el nostre planeta i tindre 

cura del canvi climàtic. Moltes gràcies 

per la vostra visita!!!!!
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Festa de Sant Valentí al Centre de Respir

E
l mes de febrer va començar amb la preparació de 

diversos tallers per a celebrar “el dia dels enamorats”. 

En el taller de pintura setmanal es va realitzar un mural 

en el qual tots van participar, un treball manual amb el 

qual es van decorar les sales del Respir. Es va preparar un 

esmorzar especial per a celebrar aquest dia. L’aroma dolça 

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

A
clarir que per causes diverses, ens veiem obligats 

ajornar la data de l'espectacle que farem a Albaida. 

Definitivament es farà el dissabte 16 de maig la Gala 

Benèfica en el Teatre Odèon d'Albaida.

1 de febrer vam començar una nova etapa en il·lusiona´t. 

Farem Rehabilitació per a les persones amb discapacitat, 

en la piscina climatitzada polivalent del complex esportiu 

Eduardo Latorre d'Alcoi .

Volem ajudar a totes les persones que tenen alguna 

necessitat de millora, tant física com psíquica i que es puga 

arribar a fer dins de l'aigua en piscina climatitzada accessible 

per a tots. Millorar l'estat de salut, compensant desequilibris 

físics i psíquics, ja que s'exercita tot el cos sense forçar-lo. 

Potenciar les habilitats motrius bàsiques i les capacitats 

físiques. I a més que servisca com a element terapèutic, 

trobant en l'aigua el mitjà idoni per a exercitar-se mitjançant 

el moviment, alleujant dolors musculars i articulars, tot en 

un ambient lúdic i recreacional.

Nosaltres des que va començar aquesta associació, farà 

mes de 5 anys, sempre hem planificat tallers de mobilització 

Per al suport de persones amb diversitat funcional
Telèfon:664084796

illusionatdiversitatfuncional60@yahoo.com

inundava tot el centre el Respir i per a acabar de celebrar 

«Sant Valentí», vam cantar temes populars d'ahir i de hui 

commemorant el dia de l'amor.

Aquest tipus d'activitats afavoreixen l'estimulació, les 

relacions personals entre els usuaris i les usuàries, a més 

de contribuir a no perdre la il·lusió per les tradicions.

en l'aigua per a la millora dels nostres usuaris. I ara a causa 

de la necessitat que hi ha i la poca ajuda que es dóna, la 

nostra proposició és fer una programació per a les persones 

que ho necessiten i vulguen vindre, com també fem un 

reclam als que vulguen formar part d'aquest projecte, 

col·laborant voluntàriament ajudant als usuaris que vinguen.

Per a qualsevol consulta , podeu contactar amb 

l'associació:

Telèfon:664084796

e-mail:illusionatdiversitatfuncional60@yahoo.com
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8 de març. dia internacional de la dona treballadora
Manifest 8 de març

Feminisme per a canviar el món

U
n any més, el moviment feminista omple els carrers 

i uneix forces per tal de canviar el món. Perquè no 

podem quedar-nos de braços plegats davant de les 

discriminacions i violències que patim les dones cada dia. 

Perquè volem un món millor per a totes i per a tots.

Sabem que els reptes són enormes. L'emergència 

climàtica i la crisi social i ambiental mostren la insostenibilitat 

del sistema actual, un sistema capitalista, colonialista, racista 

i masclista que hem de transformar si volem tindre un futur. 

Les desigualtats estan fora de control i les bases de la nostra 

supervivència estan en perill.

Per això posem la vida i la dignitat de les persones en el 

centre. Per això destaquem que hem de canviar de soca-

rel la forma de produir i de consumir, perquè és impossible 

aplicar la recepta del creixement econòmic infinit en un 

planeta que es finit, que té límits. Per això convidem a fer 

vaga de consum, perquè cal que ens conscienciem de la 

necessitat de reduir l'ús d'energia i de materials.

A diferència de les activitats econòmiques destructives 

i perjudicials per al conjunt de la societat, les faenes 

de sosteniment i de cura de la vida són necessàries i 

imprescindibles. Però les dones no volem que se'ns assignen 

en exclusiva les tasques de cuidar i d'atendre els xiquets i les

xiquetes o les persones malaltes i ancianes. Exigim 

corresponsabilitat i reivindiquem el dret a cuidar i a ser  

cuidades.

No oblidem que ser dona és la principal causa de 

pobresa. La precarietat laboral s'escriu sobretot en femení 

i hi ha sectors amb condicions inadmissibles, com ara els 

de les treballadores de neteja d'hotels, de les envasadores 

d'hortalisses, de les treballadores de la llar o tantes altres. 

Demanem la ratificació del Conveni 189 de l'Organització 

Internacional del Treball (OIT), sobre el treball domèstic. 

Prou d'explotació de les dones migrants!

Reclamem una educació en valors, sense estereotips de 

gènere, on la coeducació i l'educació afectivosexual formen 

persones per a una societat igualitària, lliure de violències 

masclistes, racistes o LGTBIfòbiques.

Celebrem la nostra diversitat i reivindiquem la llibertat 

sexual de les dones, tantes voltes negada per determinats 

sectors reaccionaris. Perquè tenim dret a ser felices i a viure 

com vulguem.

Juntes serà més fàcil! Visca, visca, visca, la lluita feminista!

COL·lETIU «8 DE  MARÇ» COMARQUES DE L’ALCOIÀ I EL 

COMTAT

Las mujeres con las que nos comparamos

S
eríamos más felices si en lugar de compararnos 

con mujeres bellas nos comparásemos con mujeres 

luchadoras que trabajan duro para sobrevivir y para 

salir adelante. A las mujeres nos han educado para que 

estemos constantemente comparándonos con las demás, 

de manera que siempre nos medimos con respecto a 

mujeres con cuerpos de top model, mujeres millonarias, 

mujeres exitosas que han triunfado en la música, el baile o 

la interpretación y han encontrado el amor con un hombre 

de éxito. De esta manera, es fácil que nos sintamos siempre 

imperfectas, y más viejas, más gordas, más feas que las 

mujeres famosas que salen en la tele o inundan las portadas 

de las revistas o las vallas publicitarias. 

Pienso que si en lugar de compararnos con las famosas 

o con las mujeres bellas nos fijáramos en las mujeres de 

nuestro alrededor, nos veríamos muy parecidas a ellas. Por 

ejemplo, la amiga que desobedece los mandatos de género 

y se rebela a sus padres, la vecina que decide separarse de 

su maltratador y saca adelante a sus hijos sola, la compañera 

de trabajo que decide no soportar una situación de acoso 

y denuncia, la prima que se rebela a la tradición patriarcal 

y decide vivir la vida a su manera... 

Si nos fijamos en ellas, podremos admirar y sentirnos 

inspiradas por mujeres de carne y hueso, como por ejemplo 

las mujeres de nuestra familia que sufrieron la guerra 

civil y el terrible hambre de la posguerra en España, las 

mujeres migrantes de América Latina y África que cruzan 

las fronteras en busca de una vida mejor, las mujeres que 

huyen de las guerras y las hambrunas, las mujeres que se 

organizan y defienden los derechos de todas nosotras, las 

mujeres que ayudan a otras mujeres en redes de apoyo 

mutuo y solidaridad. 

Hay muchas mujeres valientes, trabajadoras, luchadoras 

a las que podemos admirar: defensoras de los pueblos 

indígenas, de la naturaleza y los animales, y las mujeres que 

luchan por la paz y los derechos de las mujeres. Pero apenas 

sabemos de ellas porque no están de moda, no aparecen en 

Gloria Steinem y Dorothy Pitman Hughes, con 40 años de diferencia
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la tele, no tienen millones de seguidoras en redes sociales. 

Otras referentes femeninas son todas aquellas mujeres que 

están borradas de los libros de texto y aquellas que apenas 

salen en los telediarios: filósofas, escritoras, dibujantes, 

pintoras, músicas, poetas, astrónomas, matemáticas, 

químicas, médicas, biólogas, periodistas, deportistas, 

inventoras... hay muchas mujeres a las que podemos 

admirar por su inteligencia, su bondad, su rebeldía, su 

sensibilidad, su fortaleza, y por su capacidad para resistir 

día a día en situaciones de pobreza, marginación, exclusión 

y violencia. Porque tenemos mucho más en común con ellas 

que con las herederas millonarias que lucen sus cuerpos a 

bordo de un yate: todas estamos luchando y resistiendo día 

a día contra el patriarcado, cada una desde su trinchera, 

intentando sobrevivir y tratando de ser felices. 

Como el patriarcado nos quiere envidiosas y acomplejadas, 

hay que buscar referentes femeninos: nos hace mucha falta 

tener presentes a mujeres poderosas, a mujeres luchadoras, 

a mujeres que son invisibilizadas y que día a día hacen que 

este mundo sea un poquito mejor. También a nuestras niñas 

les hace mucha falta conocer a esas mujeres a las que 

admirar, porque necesitan ejemplos a seguir y modelos de 

mujeres que les inspiren en la construcción de su identidad 

y su feminidad. 

Departamento de Igualdad (Ayuntamiento de Cocentaina)

Artículo extraído de: Coral Herrera Gómez (Doctora en 

Humanidades y Comunicación Audiovisual)

Divendres 21 de febrer

Inauguració de l 'Exposició 

de Pintura :  «LES DONES EN 

LA PINTURA. DUES FORMES 

D’EXPRESSIÓ».

Obres: XELO VALLS JOVER I 

EMILIA PÉREZ VILAPLANA

Sala d'Actes del Centre Social 

Real Blanc

L'exposició es podrà visitar del 21 

de febrer al 22 de març en horari 

del Centre Social, de 8.00 a 21.00, 

de dilluns a divendres.

Divendres 6 de març

Concentració i  Lectura del 

Manifest a les 12.00 a la plaça de 

l'Ajuntament de Cocentaina a càrrec 

de l'alumnat de l'IES PARE ARQUES 

. Representació Espai de Dansa 

amb el projecte «Resistències 

Artístiques» a càrrec de l'alumnat 

de l'IES Pare Arques.

Cercavila per la vila vella, en 

suport de la Vaga de Dones.

ORGANITZA: Col·lectiu «8 de març» de les comarques 

de l’Alcoià i el Comtat, i AJUNTAMENT

Diumenge 8 DE MARÇ DE 2019 

-VAGA FEMINISTA TOTES I TOTS A la VAGA: VAGA 

DE CURES; LABORAL; DOMÈSTICA; DE CONSUM; 

D’ENSENYAMENT

Autobús a la Manifestació de València. 

Lloc d'eixida: plaça d'Al-Azraq d'Alcoi amb parades a 

Cocentaina (Parada Bus Bosco I) i Muro.

Reserva de bitllets en el telèfon: 627694989

Organitza: Col·lectiu «8 de març» de les comarques de 

l’Alcoià i el Comtat

-Actuació grup de teatre de la FPA Beniassent

"Un musical o què?" dirigits per José Miguel López. 

19h al Teular.

Dimecres 11 de març

Conferència i debat «El Feminisme, la dona en la història» 

a les 19.00 hores

Programació Activitats 8 de març 2020 a Cocentaina

Sala d'actes del Centre Social 

Real Blanc

A càrrec de l'Equip tècnic del 

Centre Dona 24 hores d'Elda.

Organitza el Col·lectiu «8 de 

març» de les comarques de l’Alcoià 

i el Comtat.

Divendres 13 de març 

Inici del Taller «Homes igualitaris» 

a les 10.00 hores. 

Sala d'actes del Centre Social 

Real Blanc. 

A càrrec de l'Equip tècnic del 

Centre Dona 24 hores d'Elda.

ORGANITZA: Departament de 

Benestar Social, Ajuntament de 

Cocentaina

Dissabte 14 de març

I CARRERA PER LA DONA. PER 

UNES RELACIONS IGUALITÀRIES

Eixida 16:30:  Centre Social 

«REAL BLANC»

Itinerari: 8,5 km

Meta: plaça del Centre Social 

Real Blanc

Les inscripcions es poden realitzar en l’enllaç següent:

https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/i-cursa-

de-la-dona

Comptarem amb la participació del grup de ball Centre 

de Dança i Entrenament Mónica Taléns i Adrian Palaci , a  

l’inici i final de la carrera

Abans del lliurament de premis comptarem amb l'actuació 

del Grup de Ball del Taller d'Autoconeixement Corporal 

(Departament de Benestar Social).

ORGANITZA: Associació de Comerç de Cocentaina i 

Ajuntament de Cocentaina.

Divendres 20 de març 

Inici del Taller «Empoderament Femení» a les 10.00 hores. 

Sala Polivalent del Centre Social Real Blanc. 

A càrrec del Centre Dona 24 hores d'Elda.

ORGANITZA: Departament de Benestar Social, Ajuntament 

de Cocentaina



BENESTAR social30 Revista El Comtat març 2020

I Cursa del Dia de la Dona a Cocentaina

L
’Associació de Comerç de Cocentaina i l’ajuntament 

organitzen per primera vegada al municipi la «I 

Cursa del Dia de la Dona» a iniciativa de l’associació 

i amb la col·laboració i assessorament del Centre de 

dansa i d’entrenament Mónica Talens i Adrián Palací.

L’esdeveniment tindrà lloc dissabte 14 de març a les 

16:30h amb eixida des del centre social Real Blanc on 

hi haurà diferents grups de ball amenitzant l’acte i on 

també es llegirà el manifest del 8 de març.

Són molts els negocis que han volgut col·laborar amb 

aquesta cursa tan especial que, a més a més, destinarà 

1€ de cada dorsal venut a l’associació sense ànim de 

lucre Il·lusiona’t.

La cursa, que recorrerà part de la via verda del 

Ferrocarril, compta amb tres categories diferenciades:

Les inscripcions s’han de fer a la web indicada 

al cartell i les persones que s’apunten rebran una 

borsa del/a corredor/a amb una camiseta que ha 

sigut subvencionada amb part dels diners que rep 

l’ajuntament de Cocentaina del Pacte d’Estat contra la 

violència de gènere i que mostrarà el missatge central 

de la campanya de publicitat i el logotip creat per a 

2020. També hi haurà algunes taules d’avituallament 

durant el recorregut, fruit de la col·laboració d’altres 

negocis localitzat a Cocentaina. El grup de ball del 

taller d’Autoconeixement Corporal del departament 

de Benestar Social també amenitzarà l’acte abans 

de l’entrega de premis, junt amb el grup de dansa de 

Mónica Talens.

L’alcaldessa de Cocentaina es mostra molt contenta 

«és la primera vegada que s’organitza a Cocentaina un 

esdeveniment d’aquestes característiques i he de felicitar 

a l’Associació de Comerç per aquesta magnífica iniciativa 

i per tot el treball que porta al darrere. Convide a tota la 

població a participar de la jornada i a córrer o caminar per 

una bona causa: la reivindicació de la igualtat». Així mateix, 

Júlia Bonet, membre de l’associació explica que estan 

molt il·lusionades amb l’esdeveniment esportiu i que la 

col·laboració d’Adrián Palací i de l’ajuntament de Cocentaina 

ha sigut molt important per a fer-lo realitat.

La recollida de dorsals podrà fer-se al centre social Real 

Blanc dissabte 14 de 10:30h a 12 i de 15h a 16h.
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Afama defensa la protecció del medi ambient al seu 
carnestoltes

A
mb motiu de la celebració del dia dels Enamorats als 

Tallers d’estimulació d’AFAMA es van elaborar galetes 

al taller de cuina i diverses manualitats. 

Altra festivitat molt característica al més de febrer son 

les Carnestoltes. Les persones usuàries setmanes abans 

van confeccionar amb l’ajuda dels professionals les seues 

pròpies disfresses, que representaven animals marins i dos 

murals que representen la temàtica: “Cuide’m el nostre 

planeta”. Des d’aquest mitja volem aprofitar i llançar un 

missatge a favor de la protecció del medi ambient, i en 

concret, a la necessitat de reduir residus i la importància 

de reciclar la brossa.

A més a més, el dijous 20 de febrer al taller de cuina del 

Taller Mati van elaborar rosquetes, per poder menjar-se-les 

a l’esmorzar del dia 21, dia de celebració per excel·lència. 

Aquesta activitat lúdic-festiva, a més de potenciar 

l’entreteniment i la diversió, té com objectiu fomentar la 

socialització entre els/les usuaris/es, desenvolupar les 

relacions humanes de forma positiva i potenciar l'orientació 

temporal i espacial.

També s’ha donat lloc en aquesta festivitat, un taller 

d’estimulació sensorial per part de la fisioterapeuta al Taller 

de Matí, i el taller de musicoteràpia i Alzheimer als dos tallers 

d’estimulació. Aquest últim programa està subvencionat 

per la Excma. Diputació d’Alacant i es tracta d’una activitat 

Afama Cocentaina

que forma part de la programació d’activitats que realitza 

AFAMA.  Un tècnic en Musicoteràpia és l’encarregat de 

preparar la música, la dinàmica i les activitats per treballar 

en cada sessió dels divendres. 

Tant al Taller de Matí com al de Vesprada, hem passat una 

jornada molt entretinguda compartint diversió i balls entre 

els/les treballadors/es, els/les usuaris/es i diversos membres 

de la Junta Directiva. 
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Arropa Valencia S.L.U./ Fundación José María Haro-INTRA

Cáritas Diocesana de Valencia

Cocentaina arreplega més de 30.000 quilos de roba 
destinats a Càrites

D
es del servei de Koopera València, una vegada finalitzat l’any, han enviat l’informe anual dels redidus urbans de roba i 

calçat que s’han arreplegat en Cocentaina i les accions que des de l’associació s’han pogut realitzar gràcies a aquest 

col·laboració en Càrites, Arropa i la fundació Koopera.

A continuació mostrem dit informe

Caritas València en el seu projecte de “persones en risc 

d'exclusió social”, ha desenvolupat en el transcurs del 2019 

les següents accions:

-Acció Social mitjançant les empreses d'inserció Koopera i 

Abrigalla València, han donat treball a cinquanta-cinc operaris, 

30 homes i 25 dones, del col·lectiu “persones en risc d'exclusió 

social”. En aquest any van ser vint-i-dos treballadors d'inserció 

els qui van finalitzar el programa, i en l'actualitat cinc d'ells ja 

han accedit al mercat laboral ordinari.

-Acció Mediambiental en la Diòcesi de València, la recollida 

anual ascendeix a 3.357 t. de roba i calçat, la reutilització 

d'aquestes peces i la seua venda posterior a les botigues Koopera 

Store, minimitzen el canvi climàtic.

-Han continuat creixent en els contenidors instal·lats en la via 

pública que ascendeix a 520, i donant servei a 126 municipis. 

-Sensibilització ciutadana per a aquest any 2020, ens proposen 

realitzar conjuntament una campanya de sensibilització ciutadana.

La campanya “visquem més sostenible”, pretén donar 

a conéixer l'impacte positiu mediambiental i social que 

s’aconsegueix usant el contenidor tèxtil de Càritas.
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Mireia Estepa i Arnaldo Dueñas sol·liciten PANGEA i el 
projecte Somriures  per a la mancomunitat l’Alcoià-Comtat
a la Conselleria d’Inclusió

E
l 31 de gener l’alcaldessa de Cocentaina, el gerent 

de la Mancomunitat l’Alcoià-Comtat i la treballadora 

social de Cocentaina es van reunir amb el secretari 

autonòmic d’Inclusió i Igualtat, Alberto Ibáñez, per traslladar-

li dos projectes fonamentals per a les comarques: PANGEA 

i Somriures.

Pel que fa a l’oficina PANGEA la proposta que Mireia 

Estepa li va traslladar al secretari autonòmic va ser la 

possibilitat d’unir la subvenció de mitja jornada per a la 

contractació de personal que li correspon a Cocentaina 

a la que li correspondria a la de tots els pobles de la 

mancomunitat, exceptuant Alcoi. Estepa defén que «amb 

aquest plantejament guanyem tots, ja que els pobles amb 

menys número d’habitants no tenen dret a aquest servei i 

Cocentaina oferix sumar el mig que li correspon al total de 

la mancomunitat per poder tindre una persona contractada 

a jornada completa que done servei a tots els municipis». 

El total d’habitants als quals es podria donar servei amb el 

plantejament de l’edil contestana ascendix a 32.629, dels 

quals, uns 11.700 corresponen a la capital del Comtat. El 

gerent de la mancomunitat, Arnaldo Dueñas, va acudir 

també a mostrar l’interés de l’entitat supramunicipal en 

tindre un agent PANGEA per tal de garantir que la població 

migrant del Comtat i l’Alcoià estiga ben informada i la inclusió 

siga total. Per la seua part, Alberto Ibáñez es va comprometre 

a fer-ho possible en 2021, una excel·lent notícia per als 

pobles de la mancomunitat.

Respecte al projecte Somriures, Dueñas i Estepa van 

traslladar les dificultats i l’escassetat de recursos per a 

les persones amb diversitat funcional que acaben l’etapa 

educativa als 21 anys, tot contrastat amb les dades que va 

aportar la treballadora social amb l’informe de la situació 

de les famílies de Cocentaina. El secretari autonòmic es va 

NP Ajuntament de Cocentaina

comprometre a reunir-se amb l’associació Somriures i visitar 

personalment l’edifici, que l’ajuntament de Benimarfull ha 

posat a disposició del projecte Somriures,  per què els tècnics 

de Conselleria el valoren, visita que es produirà a finals d’abril 

o principis de maig. Tanmateix, l’alcaldessa contestana 

li va exposar la possibilitat que el seu poble disposara 

d’un pis tutelat per a persones amb diversitat funcional, 

un habitatge que seria adquirit per l’ajuntament però que 

cediria a Conselleria per a la seua gestió, proposta que  

serà objecte d’estudi per part del secretari Ibáñez. Mireia 

Estepa i Arnaldo Dueñas feien una valoració molt positiva 

de la resposta a una futura possible col·laboració entre 

Conselleria, la mancomunitat Alcoià-Comtat i Somriures, «és 

vital la implicació de la Conselleria en tot aquest  necessari 

i preciós projecte que proposa Somriures i confiem que 

si les tres entitats treballem juntes podrem crear recursos 

fonamentals per què el projecte vital d’aquestes persones 

passe per la felicitat, el reconeixement dels seus drets i la 

inclusió plena», comentava l’alcaldessa de Cocentaina.

Bar Raspa

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

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

Avenida
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Somriu avança amb oci per a persones amb diversitat 
funcional

A 
l'octubre de 2018 es va iniciar a Cocentaina un servei 

d'oci que es du a terme dos dissabtes al mes en horari 

de 10:00h a 13:30h. Sota el nom de Somriure, aquest 

projecte  ha fet possible que aquelles persones que més 

dificultats tenen a l’hora de trobar una oferta adequada no 

hagen de desplaçar-se a altre municipi per gaudir del seu 

temps lliure.

Es tracta d’uns tallers que vénen de la mà de l’associació 

d’Ibi Somriu i de les professionals que l’integren, treballadores 

socials, psicòlogues, educadores socials, etc. que son les 

encarregades de facilitar l’oci dels participants respectant 

les seues necessitats i preferències.

L’equip de govern socialista, amb Mireia Estepa com 

alcaldessa i regidora de Benestar Social,  tenia clars els 

objectius d’aquests tallers, entre els quals podem destacar:

- Gratuïtat perquè les famílies de persones amb diversitat 

funcional ja suporten unes despeses elevades.

- Oferir oci de la mà de professionals de l’àrea: treballadores 

socials, educadores, psicòlogues, etc.

- Tallers inclusius i normalitzadors a Cocentaina, sempre 

arrelats al poble dels participants on ells i elles siguen qui 

decidixen què volen fer.

Doncs bé, aquest projecte ha sigut una realitat i en ell 

han participat un grup d'11 persones beneficiàries, d'edats 

compreses entre els 12 i 40. 

Es tracta de que tots pugem gaudir del temps lliure i les 

activitats han estat molt ben acollides.

Tot seguit mostrem la memòria de les activitats realitzades 

fins a dia d’avui: 

Els tallers permeten als usuaris viure les tradicions i les 

activitats contestanes, sentint-se uns ciutadans més i amb 

el mateix dret que tots i totes tenim, però a més, amb un 

alè afegit: un gran somriure perquè se senten part inclusiva 

de la nostra societat.
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L’Associació Comarcal SOMRIURES, encetem 2020 amb un 
projecte molt il·lusionant
Associació Somriures

D
esprès de varies reunions que hem mantingut en els 

últims mesos amb els alcaldes i les alcaldesses de la 

comarca i a proposta de la Mancomunitat de l’Alcoià i 

El Comtat, el passat dimarts 28 de gener vam visitar un edifici 

a la veïna localitat de Benimarfull, que podria convertir-se 

en el primer embrió del nostre Projecte de Connexió Vital. 

Per a les quasi setanta famílies de l’Alcoià-Comtat sòcies de 

Somriures resulta cada vegada més angoixant veure com 

cada any més joves han de deixar els centres educatius 

on estan atesos fins els 21 anys i es queden a casa sense 

cap servei o recurs que els puga atendre de la manera que 

mereixen. 

Per això, la possible cessió d’aquest edifici a la nostra 

associació per ubicar un centre de dia, o allò que les famílies 

decidim que és més prioritari i urgent, suposaria per als 

nostres fills i les nostres filles una gran oportunitat perquè 

tinguen una vida més digna i feliç. 

A la reunió per visitar l’edifici vam assistir la majoria de 

pares i mares de la Junta i diferents representants polítics, 

els alcaldes de Benimarfull, Banyeres, Muro i Gorga, 

que a més és el president actual de la MAC, així com el 

gerent d’aquesta. També hi va assistir l’arquitecte Manuel 

Rocamora, qui ha vingut col·laborant ja amb l’associació en 

altres ocasions, com va ser la presentació de l’esborrany de 

Centre de Referència Comarcal, que vam presentar al mes 

d’abril a Cocentaina. 

Totes i tots vam coincidir que la cessió d’aquest edifici 

a una entitat com Somriures comptaria amb tot tipus 

d’avantatges de caire social. En primer lloc suposaria 

aprofitar un edifici que ja porta quasi una dècada construït 

sense haver tingut cap ús, una situació que el propi alcalde 

de la localitat va manifestar que la corporació vol canviar 

el més aviat possible. L’aprofitament dels recursos ja 

existents ha sigut sempre una de les premisses bàsiques 

de Somriures des dels seus inicis. A més, es tractaria d’un 

projecte comarcal, que suposaria la connexió dels pobles 

més menuts, com és Benimarfull, amb possibles usuaris i 

usuàries de tota la comarca. D’altra banda, seria un focus 

de llocs de treball en ambdós sentits, els nostres fills i filles 

podrien treballar a les empreses i/o comerços de la zona 

i alhora el propi centre seria un motor de llocs de treball. 

Desprès de la visita ja ens hem posat a treballar en les 

qüestions més tècniques per poder fer realitat aquest 

projecte. Sens dubte, aquest podria ser el primer embrió 

desprès de moltes gestions que hem hagut de fer, durant 

més de dos anys, per fer veure davant la societat quina 

és la situació que vivim i quin és el destí que els espera, 

als nostres fills i les nostres filles, si no els procurem uns 

recursos i serveis adaptats al seu projecte individual de 

necessitats, amb el qual puguen portar una vida lo més 

autònoma, independent i feliç possible, i puguen seguir 

somniant, desprès dels 21 anys, com qualsevol altre jove 

de la seua edat.
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La Coordinadora de les plataformes en defensa de les 
persones en situació de dependència de PV s’han reunit 
a Cocentaina, amb una nombrosa participació de les 
plataformes d’Elx, L’Alcoià- El Comtat, La Safor i La Ribera, 
així com representants de CC.OO. i Intersindical Valenciana
NP Coordinadora Plataformes Llei de Dependència PV

A 
principis de febrer, Cocentaina va acollir 

una reunió promoguda per la coordinadora 

de les Plataformes en defensa de les 

persones en situació de dependència al País 

Valencià. Al llarg de tot el matí van estar treballant 

per preparar els temes que traslladaran a la 

propera reunió amb la Secretària Autonòmica, 

Helena Ferrando, i es van marcar quines van a 

ser les prioritats de les famílies al llarg d’aquest 

any que acaba de començar. 

És evident que la legislatura passada van 

ser molts els canvis normatius, pel que fa al 

Sistema d’Atenció a la Dependència a la CV, i 

les Plataformes van valorar molt positivament 

el canvi en el model de gestió. Entre altres, s’ha 

aconseguit que pràcticament tot el procés de 

dependència recaigués en els equips socials 

municipals i que els Ajuntaments assumiren la 

major part de les responsabilitats, per tractar-se 

de l’administració més propera a la ciutadania. 

Però encara queda molt per avançar, és fonamental 

que l'Administració autonòmica invertisca en formació 

per als professionals del sector dels Serveis Socials. En 

aquest procés de formació és imprescindible que els 

ajuntaments garantisquen que el personal que atén la 

dependència compte amb tota la formació per poder 

realitzar correctament el seu treball, ja que repercuteix en 

que l'atenció a les persones en situació de dependència i 

els recursos es queden als llimbs per falta d'una adequada 

informació. Per tant, és necessari, una millor canalització 

de la informació pel que fa tant al procés de dependència 

en sí com al tipus de recursos existents i quins són els més 

adients en cada cas. 

A més, les famílies ja han sofert prou els desgavells 

burocràtics als qual l’administració autonòmica els va 

sotmetre anys enrere i no volem, en cap cas, que aquesta 

situació torne a repetir-se. Les persones en situació de 

dependència mereixen que els professionals i tècnics els 

guien i els donen tot el suport necessari en tot el procés. 

A la reunió, també s’han destacat  altres reivindicacions, 

com és la prioritat per acabar amb la llista d’espera i complir 

els terminis de resolució de la Llei, sis mesos. A més, cal 

agilitzar els expedients de canvis de recursos, és inviable 

que aquests tarden tant o més en resoldre’s com quan es 

sol·licita el dret des d’un primer moment. 

Tanmateix, volen recordar-li a la Conselleria que, a hores 

d’ara, encara queden moltes persones que encara esperen 

la devolució de les minoracions en les prestacions i els 

copagaments en centres, a la que es va comprometre 

públicament la Consellera, Mònica Oltra. 

D’altra banda pretenen seguir construint i millorant aquest 

sistema conjuntament amb l’administració i per això seguiran 

aprofitant el diàleg i les reunions per traslladar-los altres 

temes en els quals venen treballant de fa temps: resoldre 

les particularitats de la figura de l’Assistent Personal que 

en estos moments podrien ser susceptibles de millora, 

demandar que s’instruisquen els serveis de Promoció de 

l’Autonomia Personal i es posen estos serveis a l’abast de les 

famílies, fer efectives les compatibilitats de serveis i estudiar-

ne de noves i exigir una xarxa de places en centres de dia, 

ocupacionals, cases-llar, habitatges tutelats, etc., suficient 

per atendre les necessitats de cada comarca. 

Per últim la Coordinadora ha valorat l’acte d’aniversari 

que es va celebrar a Elx, debatent sobre la seua trajectòria 

en estos 13 anys i han conclòs que han de seguir lluitant 

per uns serveis públics i de qualitat per a les persones en 

situació de dependència. A més cal fer efectiva i real la nova 

Llei de Serveis Socials que venia a posar als Serveis Socials 

al mateix nivell que la resta de pilars de l’Estat del Benestar. 

Per a que aquesta filosofia no quede en paper mullat 

caldrà que doten la Conselleria de Polítiques Inclusives del 

personal, mitjans tècnics i materials i pressupost suficient. Si 

no mai s’acabarà amb la rèmora del sistema asistencialista, 

beneficiari i caritatiu de dècades passades i de governs 

anteriors als quals no els importaven les persones i sols els 

preocupava fer caixa i fer negoci. 

Tal vegada si les Plataformes no haguéssem existit 

la Llei no seria avui el que és i no sabem què seria ara 

d’ella. Per eixe motiu, van a seguir, per descoratjador i 

esgotador que siga a vegades, amb força. Les persones 

que pateixen una situació de dependència i aquelles que 

els han de cuidar 24 hores al dia ho mereixen!
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Gala de l’esport contestà

E
l passat divendres 7 de febrer, el Centre de cultura 

El Teular va acollir la 19 edició de la Gala de l’esport 

contestà, tal volta l’última que es celebre en aquest 

format.

Com novetat enguany, l’esdeveniment  va poder ser seguit 

en directe per les xarxes socials, a través del Facebook, en 

Telecocentaina.

Conduïda un any més per Gabri Pascual i Mari Nieves 

Pascual, l’acte va començar amb repàs en imatges del que 

ens va deixar la gala anterior, treball molt ben fet per Ivan 

González i Raúl Romero, dos persones implicades de valent 

en l’organigrama de l’esport contestà i que han treballat de 

bona gana per fer que la gala fora tot un èxit. 

En la gala es van lliurar un total de 5 guardons i també 

hi va haver un moment molt especial, una menció d’honor 

que arribava en forma de menció especial a títol pòstum.

Menció especial: Vicent Pascual Botella     

Esforç, treball, dedicació, constància, esport, futbol...     

Tota una vida d’esforç cap al futbol Contestà.

Una vida de treball i dedicació per fer l’esport el millor 

vehicle de valors positius cap als joves.

Constant amb la defensa de les seues idees de fer 

accessible l’esport i el futbol per a tots.    

Tota una vida amb el C.D. Contestano i el seu benvolgut 

Cocentaina C.F, tota una època de futbol.

És per tota una vida dedicada a l’esport i al seu amat 

futbol,  que li se va atorgar una menció d’honor a títol 

pòstum a Vicent Pascual Botella. Va ser la seua germà qui 

va arreplegar el guardó i va tindre unes emotives paraules 

recordant a Vicent Pascual.

Millor col·laborador esportiu: Vicent Javier Fenollar Tomás      

Vicent va nàixer a Cocentaina fa 57 anys i la seua afició pel 

futbol va començar de ben menut quan al patí del col·legi 

convent franciscà jugava amb els seus companys. Qualsevol 

lloc i moment era ideal per practicar aquest esport que tant 

l’ha enamorat.

Recorda ben bé el seu primer equip, Els Lleonets, que 

jugaven a la lliga aleví local del Patronat, on de la mà de 

Rafelin Blanes, fill de l'emblemàtic Rafael Blanes «el Siso», 

va poder aprendre grans conceptes d’aquest esport i va 

tindre la seua primera oportunitat per formar part d’un 

equip, d’ací l’agraïment que mostra Vicent per Rafa Blanes.     
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Després d’aquest inici, Vicent ja arriba al C.D.Contestano 

on va militar en totes les seues categories des d’infantil fins 

a veterans. Cap destacar la temporada 76/77 en la categoria 

cadet va ser el màxim golejador i gràcies a aquest fet, Vicent 

Pascual es va fixar amb ell i sempre va confiar amb Fenollar, 

donant-li l’oportunitat de debutar en l’equip juvenil, que a la 

fi va guanyar la lliga i va muntar a primera nacional, gràcies 

a d'açò va poder viure un fet històric a Cocentaina amb 

aquest gran equip juvenil de primera nacional.

Va continuar al primer equip del Contestano, i anys 

després va passar a la modalitat de futbol sala durant 

unes temporades, va ser ací on va tornar a coincidir amb 

Rafa Blanes, aquesta vegada jugant en l’equip de la Peña 

Deportiva de futbol sala. Després d’un temps apartat del món 

del futbol, va tornar al CF Alcoy i a l’equip «Independiente», 

abans de tornar de nou al Contestano de categoria veterà, 

on finalment una lesió l’aparta del terreny de joc.

Després de molt de temps desvinculat del futbol, Vicent 

Fenollar coincideix per casualitat en 2015 amb Vicent 

Pascual qui fora entrenador seu al juvenil del Contestano i el 

que fora fundador del Cocentaina CF, i li proposa integrar-se 

en la directiva d’aquesta entitat per a poder gestionar-ho i 

ajudar-ho en aquesta tasca.

Des d’aquest moment Vicent Fenollar fa les funcions de 

delegat del Cocentaina C.F. i es proposa posar tot el seu 

esforç i dedicació per millorar i modernitzar el funcionament 

de l’entitat, cosa que poc a poc s’està aconseguint, estant 

hui en dia en una situació econòmica i esportiva totalment 

estable i en continu creixement. Vicent ha informatitzat tot el 

sistema del club en comunicació i execució, és una persona 

que col·labora amb els estaments arbitrals a la perfecció, per 

la qual cosa, dóna una molt bona imatge del club.   

En aquests moments el bon funcionament de l’entitat és 

degut al bon ambient que es té amb tots els seus integrants, 

tants els jugadors com la directiva, i tot de la mà de persones 

implicades com Vicent Fenollar, que sense oblidar part 

del seu equip de treball com són: Ricardo Bardisa, Julian 

Campayo (Didi), Jorge Tudela... fan que tots junts treballen 

per donar prestigi i grandesa al Cocentaina C.F. I sempre 

amb el record per part de tots del fundador del club i gran 

persona, Vicent Pascual.

És per tota una vida dedicada al futbol, que li se va atorgar 

el guardó a Millor Col·laborador Esportiu a Vicent Javier 

Fenollar Tomas.

Millor esportista veterà: José Luis Gómez Llorens      

Jose Luis naix un 30 de juny de 1955 i prompte s’inicia 

al món del futbol com a porter, primerament al Patronat i 

poc temps després en l’equip Royal.

Als seus primers anys, i ja segur de voler ser porter, passa 

per equips com el «Ispan» i el «Contestania», fins arribar al 

C.D.Contestano en la categoria juvenil, i evolucionant fins 

arribar a estar un total d’11 temporades a l’entitat socarrà, 

passant per tercera regional, segona regional, primera, i 

primera preferent, tenint molt que veure en els ascensos 

pel seu bon rendiment com guarda-meta.

Destacat va ser a la seua trajectòria, els dos trofeus al 

porter menys golejat,  a la temporada 84-85 en primera 

regional, i a la lliga local d’Alcoi al 73. Sense oblidar que 

ha estat de preparador de porters al CD Contestano la 

temporada 99-2000, quan varen muntar a primera regional.

Però Jose Luis no ha destacat sols al món del futbol, a més està 

vinculat des de fa molt de temps a la caça i tir, i a la columbicultura, 

i al llarg de la seua trajectòria ha aconseguit grans èxits.          

En la caça i tir, forma part del Club Caça i Tir la Moderna 

Contestana, a part de ser membre de la junta directiva des 

del 2011, i el nostre protagonista és posseïdor de moltes 

tirades guanyades.

Però ell mateix destaca entre elles, els dos campionats de 

la Comunitat Valenciana, dos campionats provincials i un 

campionat autonòmic, en la modalitat de plat «Tir Olímpic». 

Sense oblidar les 4 vegades que ha sigut campió de les 24 

hores esportives de Cocentaina i la Tirada de la Mare de 

Deu de Cocentaina.

Com ha colombaire, Jose Luis ha destacat inclús més si 

cap, la seua destresa i preparació, el varen fer aconseguir 

tot un subcampionat del món, una medalla de bronze en el 

campionat d’Europa, altra medalla de bronze al campionat 

d’Espanya, i ser campió de dos autonòmics.

Al nostre protagonista l’esport l’ha acompanyat durant tota 

la seua vida, i s’ha valgut de les seues dos mans per arribar 

on altres no han pogut arribar. En un principi al futbol com a 

porter realitzant grans estirades per aturar el baló, i després 

com reconegut caçador, tirador i prestigiós colombaire.     

És per tota una vida dedicada a l’esport, que li se va 

atorgar el guardó a Millor Esportista Veterà a José Luis 

Gómez Llorens.
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Millor club esportiu: Club caza y tiro La Moderna Contestana      

Des de categoria júnior fins a veterans, aquest club ha 

aconseguit guanyar a infinitat de campionats, tant comarcals, 

com provincials, autonòmics o inclús, campionats nacionals. 

I a més, tots aquests èxits no sols s’han guanyat a la 

temporada 2019, si no que, des de fa 30 anys fins ara, 

aquesta entitat esportiva no ha parat d’aconseguir títol rere 

títols en tot el territori nacional.  

No estem parlant precisament d’un club jove que acaba 

de nàixer, estem parlant que a l’any que ve, en 2021, faran 

ni més ni menys que 100 anys des de la seua creació. I 

tampoc estem parlant que sols es dediquen a la competició, 

ja que la veterania del club, junt als 250  membres actuals, 

fan que el nostre benvolgut entorn natural dispose de 

menjadors i abeuradors per a la fauna, i que els treballs de 

neteja de camins i camps abandonats, ajuden a la prevenció 

d’incendis forestals, fent que la col·laboració d’aquest club, 

millore la conservació tant de la flora com de la fauna del 

terme de Cocentaina.    

Una gran trajectòria i molta història repleta de guardons, se’ls 

va atorgar el guardó a Millor Club Esportiu al Club Caza y Tiro 

la Moderna Contestana. Va eixir el seu president JuanMiguel 

Gómez i dori, de la junta directiva a arreplegar el premi.

Millor esportista promesa: Gorka López Seguí      

Gorka és un xiquet de Cocentaina que durant aquest 2020 

farà 11 anys, però a la seua curta edat, la mitat de la seua 

vida la passada sobre les dos rodes, ja que s’inicia al BMX 

amb tant sols 6 «anyets».

Des de que es va inscriure al Club BMX d’Alcoi el 

nostre guardonat ha participat a la lliga local d’Alcoi totes 

les temporades realitzades fins ara, destacant que a les 

temporades 2016-2017 i 2017-2018 va quedar campió 

d’aquesta lliga, guanyant totes les proves celebrades a la 

primera d’elles en les que va competir, i a la temporada 

2018-2019 va quedar segon classificat, disputant fins últim 

hora del campionat el primer lloc de la classificació.

Però a banda de la competició local que tant bé se li 

dona, Gorka ha disputat competicions tant autonòmiques 

com nacionals. Va disputar el campionat de la Comunitat 

Valenciana amb 7 anys, i després de les 5 proves disputades, 

finalment va aconseguir acabar en un molt meritori onze lloc 

en la classificació de categoria promeses.

Poc temps després va millorar a la competició autonòmica, 

i a la categoria de principiants de primer any, va poder 

aconseguir puntuar en totes les curses en les que va 

participar, i finalment va acabar en el sext lloc del campionat 

de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a nivell nacional, Gorka a la seua encara 

curta vida, ha tingut la sort de participar en 3 campionats 

d’Espanya, disputats a les localitats de Terrassa, Ricla i San 

Vicent, destacant dels 3 nacionals el segon d’ells en Ricla, 

on va aconseguir arribar a les semifinals, i va poder competir 

amb els millors de tota Espanya, sent aquestes proves un 

gran aprenentatge per a la formació del ciclista.

La trajectòria, la constància i la il·lusió en que entrena i 

competeix, serà la formula en la que el nostre protagonista 

afrontarà la seua nova temporada 2020, en la que a més de seguir 

competint en BMX, també debutarà al ciclisme de carretera, 

on espera seguir millorant i creixent al món del ciclisme.        

És per la seua projecció i futur prometedor al món del 

ciclisme, que li se va atorgar el guardó a Millor Esportista 

Promesa a Gorka López Seguí.

Millor esportista: Xavi Vicent Navarro   

Des de fa ja uns quants anys que els aficionats a l’esport 

seguim de prop la trajectòria de Xavi Vicent, va ser en l’any 

2015 quan va ser guardonat com millor esportista promesa 

en la gala de l’esport d’aquell any, i vàrem poder comprovar 

en aquell moment que aquest jove esportista arribaria on ell 

volguera, tant lluny com ho està els Estats Units.

A la seua edat de 19 anys, Xavi ja porta mitja vida jugant 

a tennis, va començar en aquest món amb tant sols 9 

anys, i prompte va saber el que era guanyar en diferents 

competicions de caràcter local i provincials primerament, i 

autonòmics i nacionals seguidament.

La seua evolució va fer que poguera fitxar pel Club tenis 

Xàbia de l'acadèmia del conegut ex-professional David 

Ferrer, i que a més, Xavi jugara com primer jugador de l’equip 
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aconseguint quedar campions de la Comunitat Valenciana.       

Amb la gran progressió que està experimentant el nostre 

protagonista, no era d'estranyar que prompte donaria un 

gran salt, però qui anava a pensar que seria per a saltar 

l'Atlàntic i aterrar a Kentucky als Estats Units.     

Al darrer 2019 Xavi va ser fitxat per Lindsey Wilson College 

al mes de gener, per a poder estudiar Enginyeria Robòtica 

als Estats Units, i jugar així, a la prestigiosa Lliga Nacional 

de tenis anomenada NAIA.

Aquesta universitat està actualment la número 13 del 

rànquing del país, i Xavi ha jugat durant tota la temporada 

de número 2 al seu equip i en alguna ocasió inclús ha jugat 

de número 1. Una espectacular temporada on va obtindre 

trofeus individuals i col·lectius.

Té una gran victòria contra el número 9 dels Estats Units 

que va guanyar 6-3 6-3. Va finalitzar la temporada del primer 

semestre amb uns octaus de final en el campionat nacional 

on es reuniren les millors universitats nord-americanes.

I a la temporada d’Agost a Desembre, Xavi va estar 

espectacular, guanyant tots els seus partits d’individuals i de 

dobles, menys tant sols 1 partit de cada modalitat que no va 

poder aconseguir el triomf. Destacant que va poder arribar 

als quarts de final en individual del campionat regional i va 

aconseguir jugar les semifinals de dobles en aquest mateix 

campionat.

Pel que fa a aquest 2020 Xavi està centrat en fer una 

grandíssima temporada al primer semestre, i té diferents 

opcions i ofertes per a canviar a altra universitat amb millor 

rànquing i així poder jugar en una confederació més potent 

esportivament, a més de continuar cursant una formació 

universitària més acorde a les intencions de Xavi.   

És per la seua magnifica trajectòria al món del tennis, que li 

se va atorgar el guardó a Millor Esportista a Xavi Vicent Navarro.

Com que Xavi no estava, va ser la germana Marta qui va 

arreplegar el guardó. Amb tot, des de Kentucky, Xavi va 

estar present en la gala amb un vídeo on ens va mostrar les 

instal·lacions on entrena.

El Ye Faky, únic equip que continua invicte de tots els que 
conformen els 21 Grups de la Tercera Divisió a Espanya

E
l Ye Faky segueix fent història i signant els seus partits 

per victòries, tant a domicili com a fora de casa.

La crònica d’aquest mes, no sols consolida al Ye Faky 

com a líder en solitari de la tercera divisió grup XV, sinó que 

a més és l’únic equip que continua invicte de tots els que 

conformen els 21 Grups de la Tercera Divisió a Espanya.

L’última victòria col·loca als yefakians amb 56 punts i a 5 

punts del segon classificat, una temporada d’exemplar que 

permet somiar en l’ascens de categoria: la segona divisió 

del futbet sala!!!!!

Aquestos són els resultats del mes de febrer:

- ASPE FS 2 - 9 YE FAKY FS: Victòria per començar la 

segon volta. Triomf per 2 a 9 amb gols Koki, Cristian, Mauro 

(2), Pablito (2), Nando, Ivan i Chus de doblepenal.

-YE FAKY FS 7 - 1 BEL-LIANA FS: Comoda victòria dels 

socarrats que al descans ja guanyaven 6 - 0. Victor, Mauro, 

Iván, Pablito, Chus i Koki feien els gols dels contestans. En 

el segon periode, Victor sumava el setè i en l'últim minut els 

visitants feien el gol de l'honor per establir el definitiu 7-1.

-CD Calpe Futsal 1 - 3 YE FAKY FS : Novena victòria 

consecutiva. Van començar els locals avançant-se amb 

gol en pròpia porteria de Mauro. Però el mateix Mauro feia 

l'empat a la treta d'un corner. En el segon temps Victor feia 

l'1 a 2 i Mauro tornava a marcar per establer el definitiu 1 a 3.

-YE FAKY FS 6 - 1 FS CALLOSA: Victòria davant un dur 

rival Al descans 3 a 0 per als socarrats que ampliaven la 

diferència i golejaven en el segon periode. Koki obria el 

marcador (1-0) en el primer minut de joc i Nando abans del 

5 feia el segon (2-0). Victor va sumar el 3-0.Només començar 

el segon acte i el 4-0 obra de Victor. Marcava Pablito el 5-0 

poc després i en la jugada seguent el Callosa aconseguia el 

5 a 1. Nando, de nou, establia el 6-1 definitiu. 

- CFS RACING SAN JUAN 1 - 7 YE FAKY FS: Altres 3 

punts a la butxaca. I ja en van onze victòries consecutives. 

Aquesta vegada en una de les pistes més complicades de 

la categoria i amb la tornada a les pistes d'Oscaret. Victor al 

segon pal estrenava el marcador, però els locals empataven 

poc després (1-1). Mauro feia el 2-1 i Koki de doblepenal 

i en seu segon intent ha posat l'1 a 3 abans del descans. 

En el segon temps els contestans no baixaren el seu ritme 

fet que els ha permés aconseguir 4 gols més. Tres d'ells de 

Pablito, i Koki de nou de doblepenal.
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Rafa Valls torna a la competició en la UAE Tour

R
afa Valls (Bahrain-McLaren) tornà a la competició per 

a disputar la segona edició del UAE Tour que es va 

prolongar fins al dia 29. El corredor contestà portava 

des de finals de gener sense poder competir a causa d'una 

caiguda. No va prendre l'eixida en la tercera etapa del Tour 

Down Under (2.UWT, Austràlia) adolorit en el sacre com a 

conseqüència d'una caiguda al final de la segona jornada. 

En aquell moment ja va deixar clar que «és difícil acceptar 

aquest abandó perquè estava en molt bona forma i molt 

motivat, amb tot l'equip donant-me suport. Però la lesió no 

és tan greu i tal vegada en els pròxims dies puga entrenar 

de nou més o menys normal per a mantindre la forma cara 

a les pròximes carreres”.

Per la seua banda i en l’equip filiar de Valls, l’atre contestà 

Eusebio Pascual ensenyà les seues arpes en les rampes 

de Termessos. El ciclista contestà lluità per l'etapa regna 

del Tour de Antalya amb els millors en un port final massa 

tendit per a les seues característiques. A la fi, bona actuació 

d'Eusebio Pascual (Bahrain Cycling Academy), que va estar 

sempre amb els millors i al final va acabar en el lloc 20. Al 

contestà li va faltar duresa en l'últim port per a lluitar per 

l'etapa. "En principi creia que era més dur, però era massa 

estesa. Hem pujat tot a plat gran. He tingut molt bones 

sensacions. Estic content", apuntava Pascual al final de 

l'etapa. Eusebio Pascual ha debutat com a professional en 

el Tour de Antalya i ha pogut adonar-se que pot ser ací amb 

els millors. Al llarg d'aquesta campanya tindrà calendari per 

a demostrar-ho.

El Gat Negre organitza el 1r torneig solidari de futbol veterà

C
ompromès amb l’esport i les tradicions contestanes, 

l’establiment de El Gat Negre ha organitzat el 1r Torneig 

solidari de futbol de veterans. Serà el 14 de març des 

de les 10 del matí i al camp municipal de La Via.

El torneig ens presenta un cartell de luxe amb la 

participació del Llevant UD, l’Alcorcón, l’Hércules i com no, 

el CD Contestano.

El torneig serà a benefici de idic15-invdup15 España. 

La Síndrome d'inversió-duplicació del cromosoma 15q, 

és una síndrome identificable clínicament, ocasionat per 

duplicacions de la regió q11-q13 del cromosoma 15. 

Està relacionat amb trastorns d'espectre autista, retard 

maduratiu, dificultats en l'aprenentatge, trastorns del 

desenvolupament i convulsions-epilèpsia (més informació 

sobre aquesta malaltia a www. idic15 ).

Per tan sols 1 euro, es pot col·laborar en aquest 

esdeveniment esportiu i a més, s’ofereix la possibilitat 

d’obtindre samarrtes i premis. Les punts de col·laboració 

són: Desayunos Loan; Bar Restaurante Alhambra, la pròpia 

Cervesseria el Gat Negre i també el mateix dia del torneig 

en els voltants del camp de la Via.
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Com vivíem el futbol en Cocentaina fa seixanta anys
José F. Castillo Jover

M
olts dels que passem de setanta anys tenim un bon 

record dels principis que vam tindre en la pràctica 

d’aquest apassionant esport,  que vàrem començar 

al voltant dels nou o dèu anys.

Era en el Patronat, on teniem un camp xicotet, el mateix 

que ara, però sense tapiar i plé de clots que ens servia per 

a jugar tots el dies. Com a curiostat, abans de jugar, junt a 

Mossèn resàvem un poc i ens donava un santet. 

El primer grup en el qual vaig participar, va ser allí mateix 

en el Patronat.  Un día Mossèn ens va donar unes camisetes 

mig esgarrades i apedaçades que ens venien grans, i a 

més no eren totes igual.  Hi havia unes de color roig i blau 

i altres de color roig i groc. No sé d’on ho trauria, però per 

a nosaltres va ser tot un esdeveniment anar vestits com els 

futbolistes. D’entre tots els companys als qui recorde és a 

Ralei, Enrique Torró, Joaquín Maíquez, i Paco Llorens.

 Com érem xicons, no ens deixaven jugar en el camp 

de La Morera, per la qual cosa, els diumenges pel matí (ja 

que els dissabtes pel matí anàvem a l’escola),  jugàvem a 

L’Era dels Pilons, que estava baix de Sant Cristòfol on hi 

havia moltes pedres, quatre de les quals feien de porteries. 

Allí organitzàvem un partit entre nosaltres i després es 

rentàvem en una font i un bassó que hi havia prop d’alli 

perquè estaven  buscant les aigües potables per al poble, 

i era baix del pont per on passa el tren Alcoi-Valéncia. 

D’allí va nàixer un equip que vam anomenar L’Espanyol. Jo 

tenía al voltant d’uns tretze anys i en la fotografóa estem: 

Pablo Ocaña, Salvador Llopis, Manolo “El Figueral”, José 

Valls, Paco Castillo, Antonio Alcaraz, i baix José Fausto 

Castillo, Antonio Calatayud, Alfredo Valor, Josele “Borruix”,  

i Fernando García. I teníem altres companys, Juan Ramirez, 

Juanito Vicedo, Miguel Gómez, Juan Ferràndiz, Miguel 

Calatayud, etc.

Anys més tard els joves seguíem demanant jugar en el 

camp de La Morera, per la qual cosa, es van formar equips 

del poble com el Cholec, on l’entrenador era Càndido  

Berenguer “Ronda” i tot el seu grup d’amics com Gerardo 

Mur, Juan Pascual, Manolo Tàrraga, Rafael LLedó, etc. 

També el Levante, format majoritàriament per forasters, entre 

ells Marcelino i  Agustín. Per cert, en aquell temps estava el 

camp entre l’institut i la nova pista d’hoquei, i els vestidors 

en l’estació etnològica al costat de l’actual carretera. Prous 

anys després el van canviar on està ara. Aleshores ja vam 

començar a organitzar alguns partits entre nosaltres.

Un poc avanç en el Patronat vam fer un equip per competir 

i va ser el meu germà qui va comprar unes camisetas 

blanques i pantaló blau. En la fotografía el primer camp de 

La Morera, i d’esquerra a dreta d’entrenador el meu germà 

Paco Castillo, el porter Paco LLorens, jo José F. Castillo, 

J. Fco. Molina, José Alberto Pascual “Tanilla”, José Luis 

Blanquer, Vicente Genis, i José Lucas, i baix Vicente Botella, 

José Pastor, José Manuel Jover, Paco Blanes i Antonio 

Cortés “Boni”.

Més tard l’entrenador d’aquest equip va ser Antonio Lloret 

que va fer que en Cocentaina i Alcoi guanyarem moltes 

competicions perquè al estar tots el díes jugant,  anaven 

ixint bons jugadors, com Antonio Palací, Jordi Cortell, Octavio 

Cerdà, Enrique Soler, i molts més. Quasi tots els jugadors 

després van jugar en el Contestano però es van formar en 

el Patronat. Podríem dir que sempre quasi tots el jugadors 

que han jugat en el Contestano han passat pel Patronat. 

Quan jo era menut sols estava l’ESPLAY CONTESTANO, 

equip que ens va donar moltes vesprades de satisfaccions 

guanyant molts partis i trofeus. Jo, no em perdía cap partit. 

Com anècdota recorde un día que en acabar el partit, a l’ixir, 

ens trobem la Guardia Civil que a tots els homes els agafava 

el carnet d’identitat i els féia anar a casa per canviar-se la 

roba i tornar de seguida per en camions anar a apagar foc, 

ja que estava cremant-se la serra. Algún home intentava 

fugir, pero, en el mosquetó el reduïen, inclòs pegant-li. Als 

xiquets, no ens van dir res, però per a mi vore allò, que en 

aquells temps era normal, em va donar molta llàstima.

També d’aquells anys recorde que per festes de Moros i 

cristians van fer un partit en La Morera, els grossos contra 

els prims del poble, el camp estava ple de gom a gom. Dels 

grossos recorde a Barril, El Varao, El Mamo, Valor, Guerra, i 

Casco. Del prims a Catarret, Vicent Sala, Paua, L’Empresari, i 

Lilau, (dic els malnoms amb estima,  perquè no sé els noms 

i cognoms). Va ser un partit de bromes i rises, crec que van 

guanyar els prims, ja que sería normal,  però no ho sé cert.

Per aquells temps també hi havía alguns equips d’amics 

que jugaven al futbol, recorde afectuosament el SANTA 

CRUZ. Dels jugadors recorde a Rafael Faus, José Jover, 

Rafael Blanes, Vicente Sandoval, Paco Blanquer, i Emilio 

Olcina. Vestíen camiseta amb botons groga i pantalò blau 

igual que l’Esplay Contestano.  

Anys més tard el C.D, Contestano juvenil va arribar a la 
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màxima categoría nacional i vam vore ací en Cocentaina 

als primers equips de quasi tota Espanya, inclòs el juvenil 

del Sevilla, i Barça. Quan jugaven en La Morera veníen 

molts aficionats d’Alcoi, Muro i pobles del voltant per vorer 

l’esdeveniment. L’entrenador i màxim responsable de tot 

va ser el socarrat Vicente Pascual, (enguany la Junta Local  

d’Esports l’han guardonat a titol pòstum), qui va agafar 

l’equip el Royal, quan éren xiquets en el Patronat i després 

van entrar al C.D. Contestano juvenil conseguin pujar cap 

amunt fins el màxim i van aguantar uns quants anys en  la 

primera categoria nacional del futbol juvenil. 

En la revista El Comtat nº 188 en febrer de 2003 ja vaig 

escriuren un reportatge del Sr. Pepe Mur “El Cartero” de 

quasi 94 anys, fundador de l’Esplay Contestano infantil 

perqué quedara escrit tot el que ell em va contar d’aquest 

històric club, així vam connéixer una mica de la història 

d’aquest club més que centenari.

Ara he cregut convenient que també molts de la nostra 

edat  recorden com ens vam iniciar en el futbol, esport 

apassionant i molt volgut per nosaltres. Voldría donar les 

gràcies a tots els que m’han ajudat donànt-me informació 

de noms i cognoms.

Com voreu, alguns dels que anomene desgraciadament 

ja no estàn entre nosaltres, amb molta estima els desitge 

QUE DESCANSEN EN PAU.

El C.D. Contestano conclou febrer sumant

E
l CD Contestano segueix sumant i fent-nos somniar 

amb el desitjat ascens. Febrer ha estat un mes per 

emmarcar, un més de sumar, un mes que compten 

partits per victòries.

La jornada 19, jugada l’1 de febrer augurava el bon mes 

que anava a tindre l’equip de Javi Montava: 4-1 a favor i 

front el Rayo Ibense.

Gran golejada que els rogets dedicaven a la seua afició en 

la jornada 20. De nou encasa, 8-2 front el Xeraco i a més, 

en dit partit, el Cd Contestano va aprofitar per presentar als 

alevins de 2n any.

El dissabte 15 de febrer, seguien sumant, en aquest cas 

fora de casa: 1-2 front el Montaverner. Tornaven a casa, en 

la setmana de carnestoltes i els rogets anaven amb l’ànim 

de seguir oferint-li al públic un bon partit. El diumenge 23 

de febrer a més, els acompanyaven els alevins de primer 

any i de nou sumaven tres punts més a domicili:  1-0 front 

el SB Ontinyent.

I per acabar, la jornada23, va fer que els rogets es desplaçaren 

a Gandia, per guanyar a plaer al UE Gandia per 2-4. 

A partir d’ara no en queda altra que seguir sumant, tan 

sols els queda l’enfrontament front el líder que serà en 

l’última jornada, la resta d’encontres son front equips que 

estan per baix del Contestano. De segur que amb aquest 

ritme la promoció d’ascens serà un somni fet realitat. (A dia 

de tancament de revista el CD Contestano ocupava la 4ta 

posició amb 41 punts. Per davant l’Alcúdia i l’Oliva empatats 

amb 46 punts i el CF Gandia, líder en solitari amb 59 punts).

Per la seua banda, l’escola Rafael Blanes, El Siso, segueix 

sumant també, però en valors, qualitat i bons moments.  El 

cap de setmana de carnestoltes no hi va haver lliga i alguns 

equips van aprofitar per tindre una jornada de convivència 

entre pares i fills.
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CPA Cocentaina campió autonòmic grup xou quartet i 
passaport directe al campionat d’Espanya

E
l grup xou del CPA COCENTAINA va aconseguir el 

campionat autonòmic en la modalitat de grup xou 

quartet que es va celebrar dissabte 8 de febrer en el 

Pavelló Miguel Sarasa d'Alcoi i que li dona el passe directe 

al campionat d'Espanya.

Un pavelló abarrotat va vibrar amb la coreografia del CPA 

Cocentaina amb la coreografia "TEMPESTA".

El grup CPA va estar integrat per Mar Payá,Neus Payá,Marina 

Company i Yaiza Arias i com a reserva Germán Agulló.

Per altra banda, dos dels patinadors del club, Claudia 

Casasempere e Iván Masiá han obtingut el primer passe de 

nivell de programa curt organitzat per la FPCV i el CPA Alcoi 

que es va celebrar  el diumenge 1 de març en el pavelló 

Miguel Sarasa d’Alcoi.

Lola Pascual, Marina Pla i Olga Pons no vaen tindre tanta 

sort, amb tot van tindre una oportunitat per a anar adquirint 

experiència i continuar treballant amb el mateix entusiasme 

i esperit de superació.

L’equip Aleví del HCC s’ha 
classificat per a la previa Fase 
Sector del campionat d’Espanya

La penya Barcelonista Contestana celebra el seu 36é 
aniversari amb un dinar

L
a Penya Barcelonista Contestana va celebrar el passat 1 

de febrer, el seu 36è aniversari i  ho va fer amb un dinar 

al Restaurant Natxo Sellés. A més a més, en aquest 

acte van poder presenciar l’última copa del Rei guanyada 

pels blaugranes.   

Aquesta entitat està d’enhorabona, ja que des del 1984 

la Penya Barcelonista Contestana no ha parat de realitzar 

activitats entorn al Barça i als seus socis i sòcies: esmorzar 

de Fira, campionat de penyes, la tradicional fuereta al 

mes de juliol, entre altres esdeveniments. Recordar que 

aquesta penya ha passat per diversos llocs: primerament, 

a l’antiga filà del Contrabando, seguidament a la Font de 

l’Àngel, després  al bar Linton, actualment Caixa Ontinyent 

i, des de fa catorze anys que ja té seu pròpia a la plaça 

d’Anselmo Martí. 

Com bé diu Manolo Reig, President de la Penya: “És 

un orgull presidir una penya que, malgrat els temps que 

ocorren, té més de dos-cent socis i sòcies.”

Des de la Junta Directiva de la Penya Barcelonista vol 

agrair a tots els membres per l’assistència al dinar del 

36é aniversari, així com també a totes i tots aquells que la 

formen. Per molts anys més de vida de la Penya Barcelonista 

Contestana!

Penya Barcelonista Contestana
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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.

PEBRELLA (Timus piperella)
(Pebrella, Herba d’olives)

Floració des del mes de juliol fins a finals 
del mes de novembre. La recol·lecció es fa 
des de mitjan estiu fins a principis del mes de 
desembre.

Aquesta planta és molt coneguda per 
aquestes comarques de l’Alcoià, el Comtat i la 
Vall d’Albaida, sobretot per a usos culinaris, ja 
que s’utilitza principalment en les salmorres i a 
l’hora d’adobar les olives, sobretot les partides, 
encara que algunes persones la utilitzen 
juntament amb el timó, la sajolida i la llima 
en les olives senceres que s’adoben en la lluna 
minvant del mes d’abril.

En aquesta planta, una vegada assecada a 
l’ombra, s’esmicolen les fulles i es guarden 
en pots de cristall o cartutxos de paper per a 
conservar-les durant tot l’any per a condiment 
en la preparació de gaspatxo manxec, carn 
rostida i algun altre plat guisat dels nostres 
avantpassats.

REMEI CASOLÀ:

Abans, les persones majors, quan posaven 
les nous tendres i el raïm de pastor o raïmet 
de bruixa en salmorra, a part de l’aigua, el 
vinagre i la sal, posaven unes rodanxes de 
llima i algunes branquetes de pebrella, i així li 
transmetien un sabor especial.



MÓNICA CORTÉS DOMÍNGUEZ Psicóloga Clínica
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EL TRIANGULO DRAMATICO DE KARPMAN

S
egún el psicólogo Stephen Karpman, las personas, de 

manera inconsciente, solemos adoptar un rol determinado 

en nuestras interacciones con los demás. Este artículo 

pretende ayudarte a identificar si adoptas cualquiera de ellos y 

posteriormente, poder modificarlo.

Los tres roles que dan lugar a lo que se llama “el triángulo 

dramático de  Karpman” está formado por la figura de la víctima, 

el perseguidor y el salvador. Es un triángulo, porque los tres vértices 

que lo componen, están estrechamente ligados entre sí, cada uno 

necesita de los demás para seguir su juego psicológico. Además, 

pueden intercambiarse los roles en algún momento determinado. 

Así, la víctima pasa a perseguir, el perseguidor a salvar, el salvador 

a perseguir, etc.

Estos tres roles se caracterizan por unos rasgos más o menos 

estables que serían los siguientes:

Víctima: Demanda que lo compadezcan. Siempre se queja de 

todo lo que le sucede en la vida. Siente que el mundo es injusto 

con ellos y que no pueden hacer nada por cambiar. Necesita que 

los demás les resuelvan las cosas.

Su forma de relacionarse es desde la indefensión, pero acaba 

convirtiéndose en agresor cuando mediante su actitud pasiva, 

siempre está culpando a los demás de todo lo malo que le sucede.

El rol de víctima es un modo desadaptativo de hacer frente a 

las dificultades de la vida, es una forma de evitación y huida de 

responsabilidades. Se le refuerza mediante la atención, ayuda, 

favores, compañía, lástima o simpatía de otros.

Cuando nos ponemos en “formato” víctima sufrimos por 

diferentes razones: Necesidades no satisfechas, molestias 

físicas, falta de energía, pensar que la vida es injusta, sentirnos 

traicionados, sentirnos poco reconocidos, etc. Nos instalamos en 

la queja y esto nos lleva a la desesperación más absoluta. En algún 

momento todos nos hemos puesto en este papel de víctima, pero 

el problema es si nos instalamos en él y no sabemos salir.

Perseguidor. Suelen ser acusadores, muy intransigentes, y suelen 

buscar castigar y reprochar. El acusador utiliza los puntos débiles 

de los demás para poder destacarlos.

El perseguidor es aquel que se mantiene al margen de las 

situaciones, al menos en apariencia. Lo suyo es juzgar a los demás, 

cosa que hacen con extrema severidad. Siempre están señalando 

los errores ajenos y suelen generar mucho sufrimiento emocional 

a los otros, proyecta en los demás sus propias frustraciones y con 

este comportamiento busca que se le reconozca su autoridad y 

relevancia. 

Salvador. Son rescatadores del mundo entero, no solo satisfacen 

las necesidades de todos cuantos pueden sino que se adelantan 

arreglándoles la vida, aún y cuando no se lo hayan pedido.

Su actitud se caracteriza por tomar sobre los hombros las 

responsabilidades que les competen a otros. Ofrecen una ayuda 

falsa, pues su contribución no hace que los demás crezcan, sino 

que, por el contrario, fomenta la dependencia.

El salvador se siente bien cuando los demás lo necesitan porque 

realmente se siente insignificante. Es una forma de ayudarse a 

sí mismo mediante sentir que es útil a los otros. Su ayuda no es 

desinteresada, aunque lo parezca. 

Como podemos apreciar, los tres roles encubren tanto 

manipulación, como inseguridad y sobretodo la necesidad de 

amor. Ante este triángulo o juego dramático no nos queda más 

que preguntarnos como podemos salir de ahí. 

Si nos damos cuenta que el rol que estamos representando 

es el de salvador, debemos plantearnos que la mejor forma de 

ayudar a los demás es mediante la confianza, aceptación, respeto e 

independencia. El cargar con los problemas de los demás esconde 

las dificultades de reconocer nuestras propias carencias y nuestro 

deseo de sentirnos útil. No se trata de salvar, sino de respetar lo 

que el otro ha decidido, nos guste o no, y devolverle su capacidad 

de resolver su situación, si realmente quiere.

El perseguidor, lo primero que debe hacer es volver la mirada 

hacia sí mismo, expresar sus propias necesidades y respetar los 

límites y carencias de los demás.

La intervención psicológica con una persona que adopta el rol de 

perseguidor se basa  en redirigir esta disposición protectora desde 

la crítica hacia el cuidado respetuoso. Para ello es imprescindible 

entrenar la empatía y comenzar a preguntarse cómo se sentiría 

en el lugar del otro. Debe entender que cada persona tiene los 

recursos que tiene y se encuentra en un momento de su vida 

distinto al nuestro.

Para los que actúan desde el rol de víctima, el tema principal 

es el de la responsabilidad. No hay que esperar a ser una persona 

rescatada, más bien se debe asumir lo que es su responsabilidad 

y mediante esto, descubrir que se es mucho más válida de lo que 

creía. Tiene que evitar la queja y trabajar por ser una persona más 

independiente y activa.

Salir del triángulo y liberarte de la codependencia es posible, pero 

requiere dedicación. Primero detectando bien cuál suele ser tu rol, 

ir tomando conciencia de cuantas veces, de manera inconsciente, 

te colocas en ese rol y después, cambiarlo. 

Cambiar el rol empieza por hacer cosas que nunca antes has 

hecho, como por ejemplo: El que está habitualmente en el rol de 

salvador, dejar de volcarse tanto en los demás, dejarles su espacio 

para que se equivoquen y  que resuelvan las cosas por sí mismos. 

La víctima, tomar las riendas de su vida y trabajar su autoestima y 

el perseguidor, expresar lo que realmente necesita.

Es un trabajo de mucha constancia y persistencia, pero 

como todo trabajo de desarrollo personal hace falta trabajar en 

profundidad (autoconciencia) y estar dispuesto a cambiar y adquirir 

nuevos patrones de conducta.
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Mª NIEVES CARRICONDO ALCARAZ Licenciada en Tecnología de Alimentos / Nº Col: CV0111
Diplomada en Nutrición y Dietética. Coach Nutricional y Personal

Revista El Comtat març 2020

MAS ALLÁ DE LA ALIMENTACIÓN

D
esde la infancia vamos adquiriendo comportamientos 

ante la comida, copiamos lo que nuestros padres 

hacen y, también, por las circunstancias vividas vamos 

adquiriendo hábitos que vamos reproduciendo a lo largo de 

nuestra vida.

Éstos hábitos pueden acarrear a la larga una sintomatológica 

beneficiosa o perjudicial, dependiendo del tipo hábitos 

adquirido con la experiencia, al reproducirlos en el día 

a día automáticamente, sin darnos cuenta, a largo plazo 

pueden aparecer síntomas en consecuencia de nuestro 

comportamiento. Los síntomas que podemos apreciar a 

partir del comportamiento pueden ser, digestiones pesadas, 

sobrepeso, obesidad, microbiota intestinal alterada que 

me producirá malestar, gases, hinchazón... y a largo plazo 

incluso puede verse afectado el sistema inmunológico, etc.

El hábito que la mayoría de la población practica es, comer 

deprisa. Si adoptamos este comportamiento, comer como 

si estuviéramos participando en un concurso de velocidad, 

además de no masticar bien estaremos comiendo grandes 

cantidades de comida sin ser conscientes y permitiendo que 

nuestro estómago actúe de boca y estómago. 

¿Qué puedes hacer para mejorar este hábito de comer 

rápido?

-Con el plato delante, detente unos segundos a observarlo 

y ver el color, la textura visual de la comida y su aroma.

-Come conscientemente la primera cucharada o bocado, 

saborea bien y mastica en ese modo consciente.

-Vuelve a llenar la cuchara cuando ya no haya comida 

en tu boca.

Depende de nosotros el modificar hábitos que a largo plazo 

puedan implicar un deterioro en nuestra salud. Podemos 

actuar individualmente o adquiriendo el compromiso de 

transmitir a nuestros pequeños unos hábitos alimentarios de 

calidad para evitarles problemas mayores en su edad adulta. 

Podemos modificarlos conscientemente adquiriendo poco 

a poco pautas saludables, como por ejemplo:

-Escuchar las sensaciones de nuestro organismo, no 

comer por horario sino porque tienes hambre.

-Crear un ambiente tranquilo, sin distracciones como la 

televisión. 

-Aportar más vegetales a tu alimentación. Por comodidad 

y las prisas, comemos el plato principal y ya está... intenta 

acompañar tus platos de verdura. Con esta acción estás 

alimentado a tu flora intestinal y si ella está bien nosotros 

también, porque vivimos en simbiosis.

-Sáciate con la verdura. Elabora una ensalada o verdura 

cruda antes de la comida para evitar comer más cantidad 

del plato principal. En las cenas no consumas sólo carne o 

pescado, añádele verduras.

-Evitar cenas contundentes, mejor desayunar que irse a 

la cama con el estómago muy lleno, dificultará tu descanso.

-Planifícate y cocina. Elaborar platos de caliente casero. 

Utilicemos las ollas rápidas para que en menor tiempo 

tengas preparaciones caseras.

-Evitar el consumo de productos procesados cargados de 

aditivos y, en la cocina cuantos menos aditivos mejor. Evita 

el colorante artificial, la tartracina.

-Disminuye la cantidad de sal y azúcar que puedas añadir 

a tus comidas. 

-Sustituye productos procesados por alternativas más 

saludables. Por ejemplo, si compramos pan de molde, una 

vez a la semana compra pan de la panadería y congélalo. 

Cuando una persona es consciente de su comportamiento 

ante la comida, practica una alimentación consciente para 

mantener su bienestar. Para conseguirlo, necesitamos tener 

claro:

1. Para qué te alimentas y,

2. Tu alimentación, ¿qué quieres que te genere?, salud

o malestar.

Cuando lo tienes claro y te comprometes con tu salud,

vas a evitar al máximo ensuciar tu organismo y serás más 

consciente de los beneficios que reporta llevar una buena 

alimentación.

¿Cuáles son las dos claves para ejecutarlo y mantenerlo 

en el tiempo?

Responsabilidad para ejecutarlo y actuar a tu favor, no ser 

tu enemigo y compromiso para mantenerlo en el tiempo.

No olvides que eres el único protagonista de tu vida, sólo 

tú te puedes cuidar y si tú estás bien, aportas salud al resto 

de tus seres queridos. No lo olvides comprometerte con tu 

salud es un acto de amor hacia ti. 
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 1- 3- 9- 13- 18- 25- 28- 29 

Dies:  2- 6- 12- 19- 21- 22- 24 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MARÇ

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: 4- 7- 8- 10- 16- 23- 26- 31

Dies: 5- 11- 14- 15- 17- 20- 27- 30

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

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

les 14:00 h del migdia

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

cada setmana cridant al telèfon: 96 553 52 04

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

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

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

Dimarts: Pedanies i nucli urbà

Dimecres: Comerços i indústria

Dijous: Nucli urbà

Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

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

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

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



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

C/ Conde de Cocentaina, 15
03820 Cocentaina

Teléfono: 96 559 33 11 

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

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

• Responda sus llamadas con sólo presionar su audífono.

• Conéctese directamente a la televisión.




