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COCENTAINA dia a dia

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

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

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

Millora senyalística turística informativa Reparació voreres Ronda Sud

Pintura senyalització viària
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Em preocupa

A
l Plenari del passat mes de Febrer s’aprovà el Servei 

de recollida i transport de residus urbans i el servei de 

l’Ecoparc del nostre municipi a l’empresa FOMENTO 

BENICASIM, S. A. per un preu anual de 983.452,91€. El 

contracte tindrà una duració de cinc anys.

Aquesta empresa oferta una sèrie de millores, entre altres: 

Major aportació econòmica a les campanyes de comunicació 

i conscienciació ciutadana per un import de 16.000 €. 

Arreplegada d’estris i voluminosos tres dies a la setmana. 

Arreplegada de papers i cartó comercial porta a porta dos 

dies a la setmana. Implantació de l’arreplegada de residus 

casa per casa al barri antic. Millora de subministraments de 

contenidors, 2 conjunts de subministrament.

Per fi després de setze anys deixa aquest servei l’empresa 

FCC MEDIO AMBIENTE, S.A. El seu servei no ha sigut massa 

eficient, els seus contenidors estan vells, trencats i amb 

males condicions, sols cal veure com estan els contenidors 

que hi han a l’entrada al nostre poble venint de Muro a la 

pujada a l’Escaleta. Els que han canviat actualment encara 

són pitjors, no es poden obrir, són molt pesats per a les 

persones majors. També l’arreplegada d’envasos i paper 

és molt preocupant, la majoria de voltes que els utilitzem 

estan plens i els voltants brut . No volen que reciclem més?

Esperem que la nova empresa comence a llevar-los tots 

i posar-ne uns nous pensant també en la gent major que 

també som ciutadans i paguem els postres impostos per 

tenir uns serveis dignes.

A la Regidoria encarregada del servei d’arreplegada de 

la brossa, voldria que es passejara més pel nostre poble i 

visitara els contenidors per a conéixer la mala situació en què 

s’encontren i el ple que estan els d'envasos i paper, ja que 

es buiden molt poques vegades, així com fer el seguiment 

a la nova empresa. 

Al mateix plenari s’aprovà també el Servei de neteja viària 

i de la xarxa de sanejament. L’adjudicatària fou FCC MEDIO 

AMBIENTE S.A. per un import anual de 604.499,17€ durant 

cinc anys. Aquesta és l’empresa que abans portava també 

l’arreplegada de la brossa.

La neteja dels nostres carrers també és prou deficients, 

hi ha zones i carrers que cada dia els netegen, parle del 

centre del poble, però i els carrers que no estan al centre? I 

als polígons industrials, també els han de netejar?

Em preocupa el paper que fa la MANCOMUNITAT en tot 

açò. No ens van dir que la mancomunitat s’encarregaria de 

coordinar tots els serveis bàsics com l’aigua, l’arreplegada 

de residus, els polígons industrials de la comarca, etc.? No 

ens van dir que ens costaria molt més barat si tots els serveis 

estigueren coordinats per la mancomunitat? Per a què volem 

la MANCOMUNITAT?

Paco Fuster
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Festes patronals de la Mare de Déu 2021, 501 anys després 
del miracle de les 27 llàgrimes de sang
Redacció

E
ncetem la revista de les d’abril, amb l’especial que 

dediquem a les festes patronals de la Mare de Déu del 

Miracle, si bé no és l’especial al qual estem acostumats, 

sí que és cert, que en aquests dos darrers anys, hem vist 

modificada el nostre costum de festejar el dia de la Patrona 

contestana.

Sens dubte, les festes d’enguany no seran com les de 

l’any passat, però tampoc com ho foren fa dos anys. La 

maleïda pandèmia que encara ens assola, està obligant-nos 

a canviar moltes coses, algunes d’elles tardaran en tornar, 

però l’ésser humà sap sobreviure i s’adapta per poder viure 

amb una “nova normalitat” que ens permeta tindre salut i 

poder celebrar.

La Pia Unió Mare de Déu del Miracle 2020-2022 sens 

dubte passarà a la historia com la junta que es va reinventar. 

Si bé, van tindre l’orgull de ser la Pia del 500 aniversari i 

coordinar junt amb la comissió, les eixides de la Patrona 

per tot el poble i pedanies, també han hagut de trobar vies 

alternatives per a que cada llàgrima de la Mareta arribe 

als cors contestans. José Luis Molina i Ana Masanet, a 

dia de tancament de la revista, seguien amb un grapat de 

possibilitats per poder celebrar la festa, però totes elles a 

expenses del que permeta sanitat i de cóm avance la temuda 

quarta onada que segons els experts, arribarà en passar 

Setmana Santa.

A diferencia del 2020, enguany no estem confinats, podem 

eixir al carrer i els temples parroquials, amb el seu aforament 

limitat i controlat, s’han convertit en un lloc segur on poder 

realitzar els actes que anuncien l’arribada de les festes 

marianes. Així doncs, hem pogut gaudir de la presentació 

de la revista i cartell i també del pregó. Tot s’ha dut a terme 

a l’Església de Santa Maria, per ser el temple més gran i que 

permet major aforament, guardant sempre eixa distancia de 

seguretat obligada. En successives pàgines, els ampliarem 

aquestos dos actes.

El nostre especial de 2021, els portarà imatge, amb els 

seus protagonistes, lamentablement, no podem avançar-los 

el programa d’actes perquè com els hem dit abans, hi han 

diverses opcions, però depenent sempre, de les mesures 

que dictamine la Conselleria de Sanitat.

José Luis i Ana, junt a d. Eduardo Rengel, director 

espiritual de la junta, estan treballant per a que tothom puga 

gaudir del 19 d’abril, no com estem acostumats amb la gent 

al carrer, però sí amb la humilitat i senzillesa que desprèn la 

nostra Icona. Eixe sí de la Mare de Déu, ens alenta a celebrar 

el miracle de les llàgrimes qualsevol dia de l’any i com bé 

va dir el pregoner, Juan Manuel Cotelo, “ojalá puguerem 

tocar-li tan sols una llàgima!!”.

El que està clar, és que el 19 d’abril, la Mare de Déu estarà 

a Santa Maria, ens podrem vestir de contestanes i maseros i 

durant tot el dia acompanyar-la a l’Església. Com que l’ofrena 

no es pot fer, tal i com l’entenem, durant els dies que la Mare 

de Déu estiga a Santa Maria, cadascun de nosaltres podrem 

anar i deixar-li eixe pomellet de flors, a l’hora que estimem 

(sempre i quan no estiguen celebrant Missa). 

Però si els sembla bé, anem per parts i per dies. El 18 

d’abril, les vespres es celebraran ja a l’Església de Santa 

Maria, la Mare de Déu ja estarà allí, baixarà sense soroll, 

acompanyada dels protagonistes de les festes de 2020-

2021. A les 21:30h, de nou a Ràdio Cocentaina, sonarà 

la veu de les fogueres, eixe bonic text creat per l’escriptor 

contestà JuanFran Ferrándiz i que acompanya el cremar 

de les 27 fogueres. Cadascú a casa, com ja ho férem l’any 

passat, tindrem un trosset de llàgrima i després, la ràdio 

seguirà amb un programa especial per a que rememorem 

el moment de la serenata a la Mare de Déu, a un majoral i 

majorala i també als homenatjats. 

A l’endemà, el 19 d’abril, i des de l’Església de Santa 

Maria, festejarem el 501 aniversari del Miracle. No hi haurà 

esglai als carrers per no tindre aglomeracions, però sentirem 

les salves i Celia Torregrrosa Picón, declamarà la súplica, 

als peus de la Mare de Déu a l’Església de Santa Maria. La 

Mareta, estarà custodiada per Celia Boyero i Pablo Jordá 

, comtes 2020-2021 i Joan Ferri, mossèn. Es celebrarà 

la Missa major i tindrà lloc eixe moment tan emotiu que 

ens arriba amb l’homenatge als majors: el padre Pascual 

Montaner, Víctor Puerto i Pura Uris. Enguany sí, i com 

sempre s’ha fet, sota la serena i tendra mirada de la Mare 

de Déu. Com poden esdevindre, aquest acte tindrà l’accés 
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limitat, però el podrem seguir a través de les ones de Ràdio 

Cocentaina, en el canal youtube de Santa Maria i per Tva. 

Durant tota a jornada, tindrem Eucaristies i les portes de 

l’Església estaran obertes per poder visitar la Mare de Déu 

en el seu dia. Els avancem també, que per la vesprada, 

a Ràdio Cocentaina tindrem una nova edició del concurs 

que ja vam estrenar l’any passat, una estona de preguntes 

i música de la Mareta i amb premis per als que encerten. 

La Pia Unión també ha decidit que enguany, el quinari (en 

compte de novena), es faja a Santa Maria els dies després 

de la festa, per ser el temple, com hem dit abans, que més 

aforament té, i permetent així l’entrada a més persones. 

Tanmateix, els xiquets també tindran el seu dia , es dividirà 

l’ofrena de xiquets en hores, per a no renunciar a que ells 

tinguen el seu moment de protagonisme als peus de la Mare 

de Déu. En principi està programat així, tot i que, recentment, 

els pares i mares que tenim fills en edat escolar, ens ha 

extranyat el canvi de dia festiu als centres: el festiu del 21 

d’abril ha passat per al dilluns 17 de maig ( el 21 d’abril ha 

sigut un dia en que tradicionalment, des de fa un grapat 

d’anys, s’ha celebrat l’ofrena infantil i diferents activitats per 

als xiquets i xiquetes, per a que també ells puguen tindre 

el seu ratet amb la Mare de Déu i celebrar que és la festa 

de la Patrona del seu poble). Al llevar el festiu, des de la 

Pia Unió s’ha llançat una carta oberta amb preguntes que 

des de l’entitat organitzadora s’han fet en veu alta, amb 

l’esperança de fer entendre la importància que aquest dia 

té dintre de la trilogia mariana, sense cap altra pretensió ni 

obrir polèmica, simplement per recordar que des de fa més 

de 30anys, els xiquets i xiquetes de Cocentaina han tingut 

eixe dia per compartir amb la Mareta les seues poesies, 

els seus cants i les seues ofrenes, un acte senzill per i dels 

escolars del poble . Per tant, a dia de tancament de la revista, 

no podem tampoc avançar-los que es farà eixe dia, ja que 

està previst que els protagonistes infantils per a l’any 2022 

siguen elegits eixe dia, estant presents els xiquets i xiquetes 

que s’han presentat a comptes i mossèn. 

Seran unes festes molt diferents, és clar, però com deia 

José Luis Molina, fent referència a la súplica “fa més el 

que vol que el que pot, i tenim la total disponibilitat de la 

nostra junta per poder treballar per les festes i tradicions 

de Cocentaina i de manera especial, per continuar 

mantenint viva aquesta devoció 501 anys després. Aprofite 

per demanar al poble que no deixe de celebrar la festa 

de la Mare de Déu i que gaudisquen de tots i cadascun 

dels actes que puguem realitzar”. Per la seua banda, Ana 

Masanet ens recordava que ha “arribat el moment de traure 

faldes, corpinyos, planxar saragüells, anar preparant tejes 

i mantilles, és el moment de tornar a pensar en la festa i 

sentir l’emoció de veure com tot un poble, des del lloc on 

estiga (a casa o en l’Església), puga expressar el gran amor 

que li te a la seua Mareta”.

Com ja ho férem l’any passat, aquesta casa estarà present 

en cada iniciativa que tinga la Pia Unió i així, des de les nostres 

ones, poder unir-nos i dur-los allà on es troben, la devoció 

contestana. Conforme vagen acostant-se els dies grans, 

Ràdio Cocentaina els tindrà informats dels actes i horaris 

que la Pia Unió té planificats per a que tots pugem festejar 

el dia de la Mare de Déu del Miracle, patrona de Cocentaina.
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Presentació de la revista i cartell de les festes 2021
Redacció

S
eguim en aquest espacial de la Mare de Déu. 

El 19 de març, dia de Sant Josep i just un mes 

abans del dia de la festa, l’Església de Santa 

Maria va ser l’escenari per presentar el cartell que 

anunciarà, durant este mes, les festes patronals i 

que a més penjarà de la façana del monestir. La Pia 

Unió va confiar dita tasca al contestà José Francisco 

Prats Colomer.

Fill del poble, per a Francisco la pintura és una 

de les seues passions. Es qualifica com un pintor 

autodidacta i la seua obra l’hem pogut veure en 

diferents exposicions col·lectives al Palau, a la Casa 

del Fester o en el pub de la Belle. Ha sigut autor 

del cartell de la Setmana Santa Contestana l’any 

2011, del cartell de les festes de Moros i Cristians 

en 2013 i de les festes de la Mare de Déu del Carme 

l'any 2019.

Del seu estil, sens dubte destaca la infinitat de 

detalls que podem trobar en cada obra seua, fets tots amb 

molta cura, molta paciència i molta delicadesa, perquè res 

no s’escape i tot el conjunt de detalls, formen una obra plena 

de sentiment i realisme.

Per a aquesta ocasió, Francisco ha utilitzat un tauler de 

fusta de 70x50 i ha emprat la tècnica de pintura a l’oli. 

Destaca la feina delicada de l’aurèola de la Verge, repunjada 

amb un punxó amb una excepcional precisió. Per la seua 

part, els trèvols que porta la corona estan en relleu fets 

amb un pinzell molt fi, posant gota a gota una pasta d’or 

líquid aconseguint així eixe realisme que desprén el cartell. 

Tanmateix, destacar les llàgrimes de la Mare de Déu que 

han sigut pintades amb molta previsió.

En el cartell, Francisco ha volgut fer valdre alguns dels 

nostres símbols més identificatius: el Palau on es troba 

la Capella de Sant Antoni així com les dues figures que 

representen al poble de Cocentaina. Tanmateix, el tapís és 

la constància escrita i que dona fe d’una de les tradicions 

més arrelades a Cocentaina i tot, sota l’empar de la sempre 

benaurada Mare de Déu del Miracle.

Després del descobriment del cartell es va presentar la 

Revista de les Festes, coordinada per Joanjo Llorens. La 

portada és una fotografia de Marcos Monar que recull un 

instant de la missa de clausura de l’Any Sant de la Mare de 

Déu del Miracle que va tindre lloc el passat 17 d’octubre al 

pati d’armes del Palau Comtal. En ella es pot veure a la Verge, 

entronitzada en les andes antigues davant de la Capella de 

Sant Antoni, i envoltada de dues columnes de flors.

La publicació d’aquest 2021, recull en el seu interior 

els habituals saludes institucionals i dels representants de 

la Comunitat Cristiana de Cocentaina, articles relacionats 

amb la història del poble i de les Festes marianes, els 

protagonistes de les celebracions, el V Centenari del miracle 

de la patrona i una selecció d’imatges de com es va celebrar 

la festa l’any passat en ple confinament “malgrat els temps 

difícils que vivim mantenim el mateix nombre d’anunciants 

i comptem amb més de 300 pàgines de contingut. Sens 

dubte tornem a estar davant d’una edició històrica amb la 

qual les generacions futures coneixeran com es va viure 

el V Centenari del miracle de la patrona condicionat per la 

Covid-19“, manifestava el mateix Joanjo Llorens.

A més, assenyalava Juanjo, la peculiaritat d’aquesta revista 

on hi ha hagut un “copia i pega” dels protagonistes de les 

festes de 2020.

La revista inclou a més, un DVD amb més de tres hores 

de durada, del que va ser l’eixida de la Mare de Déu pels 

carrers i pedanies de Cocentaina un gran record visual 

d’eixe 500 aniversari, i que va ser de les poques coses de 

carrer que es va poder dur a terme abans de la pandèmia. 

La publicació de 2021, te una mirada especial posada en els 

xiquets, publicant també les activitats i dibuixos que l’artista 

contestana Inma Ribelles va fer per a eixe 19 d’abril de 2020.

Mireia Estepa va agrair la tasca i dedicació de la Pia, 

així com va felicitar a l’autor de cartell, Francisco Prats i 

a Joanjo Llorens per la tarea encomiable de dur endavant 

aquesta publicació en la qual enguany no trobem, tampoc, 

programa d’actes. D. Eduardo Rengel director Espiritual de 

la Pia Unió, va tancar aquest primer acte previ a les Festes 

de la Mare de Déu del Miracle d’aquest 2021. L’endemà, 

la cita la teníem amb la paraula.
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Pregoner festes 2021
Redaccció

E
nllacem amb la pàgina anterior i amb eixa paraula que 

ens va dur el periodista, director de cine, guionista, 

productor i actor Juan Manuel Cotelo amb el pregó de 

les festes marianes.

Va ser el dissabte 20 de març. Com és costum, l’acte del 

pregó fou anunciat pels carrers contestans durant el matí del 

mateix dissabte a través d’un bàndol que va pronunciar Pep 

Gimeno ‘Botifarra’ acompanyant de la música tradicional de 

la colla de dolçaines i tabals Mal Passet. El fred i mal oratge 

no va impedir que s’alertara al poble de l’acte del pregó que 

anava a dur-se a terme eixa vesprada, i els encarregats de 

fer el bàndol, començaren la seua tasca al monestir de la 

MAre de Déu, seguint després amb la comitiva pels carrers 

contestans, pujant fins i tot a la ràdio, on a través de les 

ones, es va sentir eixe toc de pregó.

Ja a la vesprada, el pregoner, va ser rebut al monestir de les 

clarisses, on va poder tindre un ratet d’intimitat i recolliment 

davant el Quadre de la Mare de Déu al seu camerín, un 

moment únic i especial, que li serveix al pregoner per a 

embriagar-se d’eixa tendror dolça que emana la mirada de 

la Mare de Déu.

Ja després, el pregoner acompanyat pels presidents de 

la Pia Unió, José Luis Molina i Ana Masanet, van baixar a 

l’Església de Santa Maria, on s’esperava amb expectació, 

les paraules del pregoner. Assenyalar que el temple estava 

ple, amb l’aforament que la vigent llei permet. Per poder 

entrar al pregó calia invitació i membres de la Pia Unió, 

tenien la missió d’acollir i asseure als convidats per tal de no 

superar el nombre de persones, per aquest motiu, i a causa 

de la limitació d’aforament, es va poder seguir el pregó pel 

canal de YouTube del temple, Ràdio Cocentaina i la televisió 

comarcal TVA.

Després de la presentació, Juan Manuel Cotelo pujava a 

l’altar de Santa Maria i plantat i des de l’ambó, va començar 

el seu discurs amb un talant tranquil, una veu profunda i 

un missatge clar: realment som o voler ser amics de Jesús? 

Sense res escrit, simplement les cites a alguns textos de 

la Sagrada Escriptura als que es va referir en tot moment, 

Cotelo va saber transmetre la seua fe i va dir en veu alta, 

molts dels dubtes que ens assolen en aquest segle XXI, en 

mig d’una pandèmia on de vegades, no trobem, o no volem 

trobar, l'abraçada de Déu. També, i com no podia ser d’altra 

manera, Cotelo, va lloar la figura de la Mare de Déu i el paper 

que va tindre en la vida de Jesús sense deixar de costat 

que la mateixa és un element clau per a l’església catòlica. 

Finalment va recordar que fa 501 anys és va produir el 

prodigi miraculós de les 27 llàgrimes de sang que va donar 

origen a la gran devoció que el poble contestà li professa 

a la seua Patrona, convidant-nos que poguérem torcar-li, 

encara que fóra una llàgrima amb una bona actitud de part 

de cadascun de nosaltres “quan vaig vindre per primera 

vegada a Cocentaina, i vaig tindre l’oportunitat de pujar al 

cambril, em vaig quedar impressionat amb aquest Quadre. 

La mirada de la Mare de Déu del Miracle és especial i em 

va captivar per complet“, assenyalava després el pregoner 

als micròfons tant de Ràdio Cocentaina com de Cope Alcoi.

El pregó el tenim complet a la nostra web, radiococentaina.

com, i val la pena tornar-lo a escoltar. Sens dubte va ser un 

doble pegó: per recolzar les paraules per a la preparació de 

la Setmana Santa i per tornar a mirar, una i mil vegades el 

Quadre de la Verge, i fer nostra cada una de les llàgrimes 

de la Mare de Déu del Miracle.
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Protagonistes festes 2021

P
ablo Jordá Torró, Celia Boyero Cerdá i Joan Ferri Soler són la representació d’eixe 19 d’abril de 1520: el fill dels Comtes 

de Cocentaina, la comtessa i el mossén que foren els primers a ser testimonis del miraculós prodigi en aquell matí 

de dijous i a la capella de Sant Antoni. Però sens dubte, els tres passaran a la història com els protagonistes que han 

tingut un legat més llarg, ja que l’any passat no van poder disfrutar de la festa com calia, però de segur que enguany ho 

fan amb la mateixa il·lusió. Sabem que serà diferent, però mudats amb els seus vestits que guarden amb el més rigorós 

secret, un any més representaran l’inici de la devoció contestana. Tots tres, impacients esperaran el 19 d’abril, per vestir-se 

de comtes i mossén i poder festejar el dia de la Patrona contestana.

Pabo Jordá, comte 2020-21 Joan Ferri, mossén 2020-21 Celia Boyero, comtessa 2020-21

C
elia Picón Torregrosa és la jove contestana, que en nom de 

tots i cadascun de nosaltres, li recitarà la súplica a la Mareta, 

portant- eixe pomell de cada socarrat i postrant-se als seus 

peus, com a mostra d’estima i ambició. La pandèmia va callar la 

seua veu l’any passat, amb tot, en aquest 2021, eixe vers tan emotiu, 

sonarà de valent a través d’ella, fent-nos vibrar perquè “no fa un 

segle ni dos, sinó 501 anys en què tal dia com hui regareu la vostra 

cara amb llàgrimes sanguinoses per lliurar al vostre poble, a l’igual 

que Jesucrist, de les penes i amargures que produeix el pecat….”

Celia s’ha preparat i ja, en 2020, just abans que ens confinaren, va 

tindre l’oportunitat de declamar el vers en Benimaclet a València, ens 

falta sentir-la a casa i ho farà el 19 d’abril, tal volta no amb una plaça 

repleta de gent, però sí dins l’Església, davant d’Ella i, enguany més 

que mai, amb la certesa de ser la contestana que ens represente a 

tots davant la Mareta socarrà. Celia estarà acompanyada pels seus 

familiars i amics i de segur que serà una moment inoblidable, d’eixos 

que es graven al cor i t’acompanyen de per vida.

Nosaltres, aquesta casa Ràdio Cocentaina, estarem amb Celia, per 

dur-los cada paraula, cada sospir a les seues cases i poder unir-nos 

a ella en el clam final de “Visca la Mare de Déu del Miracle!!!”.

Celia Picón, súplica 2020-2021

I 
què dir dels nostres majors?? Ells són els transmissors a les noves generacions les tradicions i festes de Cocentaina. Els 

nostres majors són la història viva d’un poble: de la seua evolució, de la seua transformació i com no, dels seus costums 

que el fan ser únic i diferent de la resta de municipis.

En aquest cas, l’homenatge als majors pretén posar-li cara a eixes persones que de manera senzilla i sense cridar l’atenció, 

han tingut un important paper en la transmissió de la fe: tant des del seu exemple de servici com per la seua ferma fe, 

indestructible fins i tot quan l’adversitat els ha fet costat.

La Pia Unió ha volgut fer un triple homenatge a tres persones molt diferents, que no tenen relació entre ells però a les 

que els uneix un vincle major que qualsevol llaç de sang: l’estima i devoció a la Mare de Déu del Miracle.

Cap dels tres, esperava aquest homenatge i tot i ser una sorpresa la decisió pressa per la Pia, de seguida un sentiment 

de gratitud i felicitat va omplir els seus cors: el padre Pascual Montaner Gregori, Víctor Puerto Palacios i Pura Uris Vicent. 

Redacció
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A Cocentaina tots ens coneixem i sabem de sobra qui són i la veritat, no ens ha estranyat aquest merescut homenatge.

El padre Pascual, franciscà al nostre Convent, ha sigut missioner a l’Argentina (42 anys anunciant la Bona Nova de 

l’Evangeli en terres americanes) i allà on ha estat, ha dut i propagat la devoció a Maria. Sempre amb un somriure als llavis i 

inconfundible al volant del seu cotxet blau, el padre ha estat servint allà on se l’ha cridat. És capellà al convent i també a Santa 

Maria on fins fa ben poc, seguia baixant cada vesprada a celebrar l’Eucaristia. L’edat ha fet mella en ell, i aleshores, ja no 

baixa tan sovint a oficiar l’Eucaristia, no per voluntat d’ell, sinó per precaució i per tindre cura d’aquest franciscà de cor humil.

Víctor Puerto és el sempre etern i benvolgut sagristà de l'Església de El Salvador. Servicial a la seua parròquia i amb una 

fe lloable i admirada, Víctor ha sigut president de la Pia Unió i en ell, sempre hem trobat la vocació de servir. Pare de dos 

fills i iaio d’un net, Víctor sempre ha comptat amb Mensa al seu costat, un pilar fonamental en el seu dia a dia. Persona no 

massa xarradora, però jovial i alegre, la salut últimament també ha fet que no puga assistir a tot el que voldria, però així i 

tot, no ha deixat de tindre fe i lloar a la seua benvolguda Mare de Déu, saben transmetre eixos valors a la seua família. Per 

a ell, la Mareta és llum i guia en el seu caminar per la fe.

Puri Uris és també una dona d’eixes que serveixen en silenci, sense rebombori ni cridant l’atenció. Mare de tres fills i 

iaia de tres nets, Puri ha sabut inculcar la devoció a les tradicions cristianes de Cocentaina als de sa casa. Acompanyada 

sempre per Milagro, la seua filla, Puri acudeix a tot el que tinga a veure a la seua parròquia, Santa Maria, on a més, i durant 

molts anys, la seua família ha custodiat la imatge de l’Ecce Homo. Sempre quedant bé en la gent, i amb una subtilitat i 

delicadesa aclaparadora, Puri té eixe somriure que et dona pau i tranquil·litat, la serenitat d’una mare que també ha patit 

diferents adversitats, però que la devoció a la Mare de Déu, ha fet que puga superar-les dia darrer dia. També ha format 

part de la junta de la Pia Unió i durant un grapat d’anys, ella va ser l’encarregada de vetlar perquè la imatge de la Mare 

de Déu acudira a cada casa que volguera tindre la imatge de la Icona peregrina.

Sens dubte tots tres tenen molt per a ensenyar-nos i ja no per la devoció, sinó per eixe servici callat i sense esperar res 

a canvi com ho fera la Mare de Déu, un sí carregat d’espines i dolor que sols la fe i la creença pot i sap curar. 

Enhorabona als tres homenatjats, als comtes i mossén i a la veu de la súplica!! Desitjar-los que passen unes bones festes 

de la Mare de Déu i que disfruten de cada estona que aquesta efemèride de 2021 els depararà

Pura Uris, homenatge 2020-2021p. Pascual Monater, homenatge 2020-2021 Víctor Puerto, homenatge 2020-2021
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L’ajuntament de Cocentaina no cobrarà la taxa de les 
terrasses i permet la seua ampliació gratuïta
NP Ajuntament de Cocentaina. Foto: arxiu revista

L
’ajuntament contestà no cobrarà la taxa municipal 

de terrasses i tendals, almenys, durant el primer 

semestre de 2021. La decisió del govern ve motivada 

per la situació actual de pandèmia que està castigant molt 

durament a un bon grapat de sectors econòmics i, amb 

més força a l’hostaleria, degut a les restriccions que han 

anat adoptant-se i que han impedit a aquests negocis poder 

obrir amb normalitat.

Aquesta mesura econòmica es suma a les que l’ajuntament 

ha adoptat i seguix adoptant per tal de pal·liar les 

conseqüències dineràries de la COVID-19. Durant 2020 

no es va cobrar aquesta taxa i es va ajudar als negocis que 

no havien tingut cap altra subvenció amb les ajudes Activa 

Cocentaina. En 2021 el govern local ja ha aprovat les bases 

de les ajudes Parèntesi, tornarà a traure les ajudes C’Crea 

i no cobrarà la taxa de gener a juny, com a mínim, per 

l’ocupació i aprofitament de la via pública del sector hostaler.

La taxa de terrasses i tendals pot anar des dels 300€ 

als més de 1.000€ a l’any per a bars, cafeteries, pubs o 

restaurants de Cocentaina, depenent de la zona i del número 

de metres que ocupa, uns ingressos dels quals ja no va 

disposar l’administració local en 2020.

A més a més, l’ajuntament torna a oferir, com ja ho va 

fer en l’any anterior, la possibilitat d’ampliar els metres de 

terrassa gratuïtament a aquells negocis que ho sol·liciten i 

que complisquen la normativa, és a dir, que com a mínim 

tinguen un tendal que respecte el pas dels vianants.

Des del govern esperen que aquesta mesura siga ben 

acollida en el sector hostaler i que ajude a suportar millor 

el compliment de totes les restriccions que patixen des de 

l’inici de la pandèmia. També es plantegen no cobrar la taxa 

durant el segon semestre de 2021 depenent de com avance 

la situació, una situació que s’estudiarà dintre d’uns mesos.

L’equip de govern aprova les bases de les ajudes Parèntesi
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a junta de govern local va aprovar les bases de les 

ajudes Parèntesis per un import total de 307.009,00€ 

dels quals Generalitat aporta 62,5% (191.880,62€), 

diputació d’Alacant el 22,5% el que es tradueix amb 

69.077,02€ i el restant 15% (46.051,36€) l’ajuntament de 

Cocentaina.

Aquestes ajudes s’integren dins del Pla autonòmic Resistir 

i van dirigides a autònoms i empreses amb un màxim de 10 

persones treballadores que desenvolupen la seua activitat 

al municipi de Cocentaina i que pertanyen a les activitats 

determinades per la Generalitat Valenciana.

La quantia màxima per sol·licitud ascendeix a 2.000€ per 

autònom o microempresa més 200€ per cada treballador 

que tinguen contractat a data de 31 de desembre de 2021.

Tota la tramitació es realitzarà de forma obligatòria per 

la seu electrònica  (http://cocentaina.sedeelectronica.es) i 

el termini per a presentar les sol·licituds seran de 15 dies 

naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte 

de les bases al B.O.P.

Des del govern contestà valoren molt positivament aquesta 

iniciativa autonòmica i així li ho van transmetre dimarts al 

director general de l’Administració Local. «Ajudes que unixen 

a les tres administracions fent que siguen més quantioses 

i que els negocis no hagen de fer tantes tramitacions per 

a aconseguir-les. Hem organitzat el departament per tal de 

tramitar el més ràpid possible la resolució de les ajudes 

dirigides als sectors més afectats de la nostra població, 
malgrat no tindre encara interventor», apunta Mariona 

Carbonell, regidora delegada d’Hisenda.
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La festa de la «Corriola» de Cocentaina aspira a ser 
d’Interés Turístic Local
NP Ajuntament de Cocentaina

E
n el passat plenari municipal contestà del 25 de febrer, 

es va acordar sol·licitar a Turisme Comunitat Valenciana 

la declaració de la celebració de la Corriola com a festa 

d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana.

Aquesta tradició contestana que es celebra cada 8 de 

desembre, dia de la Puríssima, al costat de l'ermita de Santa 

Bàrbara de Cocentaina, conté els valors que poden permetre 

la citada declaració honorífica, i amb aquesta dotar de més 

rellevància i protecció aquesta celebració popular, tenint en 

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

tradició popular, la repercussió pública de la seua celebració, 

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

en els últims anys. En el seu origen, la festivitat tenia lloc quatre dies abans 

del dia de celebració actual, és a dir, el 4 de desembre, 

dia de la festivitat de Santa Bàrbara. El que significa que 

realment la festa està dedicada a aquesta Santa, protectora 

contra tempestes, i a la qual es demanava protecció per a la 

collita de l'oliva, cultiu tradicional contestà, que es recull per 

aquestes dates. La tradició mana pujar a l’ermita i menjar 

la típica llonganissa roja amb el rotllo de pa alhora que es 

fa sonar la campana de l’ermita.

El regidor de Turisme i Cultura, Iván Jover, considera 

necessària aquesta declaració per a  potenciar, conservar i 

difondre aquesta festa, com també per a la promoció dels 

seus valors culturals, lúdics i festius.

L’Ajuntament de Cocentaina finalitza la instal·lació d’una 
conxa acústica al Centre Cultural El Teular
NP Ajuntament de Cocentaina

R
ecentment s'ha finalitzat la instal·lació d'una conxa 

acústica al Centre Cultural El Teular per tal de millorar 

les condicions sonores de les activitats musicals que 

allí es realitzen. En els passats pressupostos participatius, 

totes les entitats culturals musicals i vocals de la nostra 

localitat van presentar una proposta comuna de millora 

acústica del Teular, resultant finalment la proposta més 

votada. Des d'aquest moment, l'Ajuntament va iniciar els 

tràmits per a executar el projecte amb especialistes en 

arquitectura acústica i empreses de muntatges escènics 

per tal d'aconseguir per al Teular l'opció adequada per 

aconseguir la millora sol·licitada. 

La conxa, amb un pressupost final de més de 45.000 

€, ha comportat la instal·lació de tres panells acústics 

sobre l'escenari dotats d'il·luminació escènica així com sis 

motors dedicats a facilitar el seu muntatge i desmuntatge. 

L'equipament quedarà totalment integrat a les tramoies de 

l'escenari quan no siga utilitzat i permetrà l'ús de la resta 

d'equips escènics ja existents amb normalitat. La conxa 

facilitarà no sols als intèrprets, sinó també al públic, gaudir 

d'una millor experiència en les actuacions al Teular. Està 

previst que al llarg de les pròximes setmanes ja es puga 

utilitzar en els concerts previstos al Teular si les condicions 

sanitàries així ho permeten. 

Per a Maite Valls, regidora de Participació, «aquest projecte 

ens demostra la idoneïtat de la participació ciutadana per 

a canalitzar el que volem que siga el nostre poble. Desitge 

que als canals de participació que tenim al nostre abast, 

com els pressupostos participatius, participem cada vegada 

més contestans i contestanes presentant propostes i idees 

que finalment es puguen fer realitat, aconseguint així un 

poble cada vegada més implicat amb la participació en el 

seu govern».
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Una Fira de Tots Sants inclusiva per a una societat diversa
Eugenia Miguel. Regidora de Fira. Ajuntament de Cocentaina

L
a societat és diversa i la Fira de Tots Sants és un reflex 

d'aquesta, un punt de trobada en el qual volem que tots 

tinguen cabuda. Satisfer les necessitats de les prop de 

500.000 persones que ens visiten cada any, aportar valor i 

contribuir a celebrar una trobada més inclusiva i social són 

els grans reptes que tenen per davant les futures edicions 

de la Fira de Tots Sants.

Per a poder atendre les necessitats de totes les persones 

que ens visiten i no excloure ningú de la possibilitat de gaudir 

del variat programa d'activitats de la Fira, és fonamental no 

descuidar el seu entorn accessible, tant físic com digital.

Perquè crear una Fira inclusiva no consisteix només a 

instal·lar rampes d'accés o pàrquings adaptats. Organitzar 

un esdeveniment accessible significa tindre cura de tots 

els aspectes que fan que tot el món que visita Cocentaina 

durant el pont de Tots Sants es senta benvingut al nostre 

municipi. Per a aconseguir-ho, hem de començar per ser 

conscients que la societat és variada i tots tenim el mateix 

dret a comptar amb les oportunitats i els recursos necessaris 

per a participar plenament en els diferents àmbits de la vida 

en igualtat de condicions.

En aquest sentit, tot el personal que d'una manera o d’una 

altra formem part de l'equip d'organització i de difusió de la 

Fira estem compromesos i treballant perquè les pròximes 

edicions siguen representatives i adequades a aquesta 

diversitat social contribuint a la plena participació de tots i 

sense generar cap tipus de desigualtats.

Com a punt de partida, l'Ajuntament de Cocentaina ha 

realitzat un diagnòstic d'accessibilitat sobre la comunicació 

de l'esdeveniment per analitzar les millores que s’han de dur 

a terme perquè les properes edicions siguen més accessibles. 

Després d'aquest estudi previ, l'àrea de Fira està treballant 

de forma intensiva perquè, a poc a poc, totes les propostes 

de millora en matèria d'accessibilitat es vagen materialitzant.

Hem volgut començar per la comunicació, perquè 

considerem que és la primera finestra per a totes aquelles 

persones que s'acosten per primera vegada a la Fira de Tots 

Sants. Més encara, tenint en compte que la crisi sanitària 

provocada pel Coronavirus ens ha obligat a buscar formats 

alternatius per a poder continuar celebrant la nostra anual 

trobada amb els expositors. Per a portar-ho a terme, hem 

desenvolupat un Pla de Comunicació inclusiva en el qual es 

preveu la formació tant de proveïdors com del personal propi 

de l'Ajuntament que formen part de la pròxima edició, i en 

la qual s'estan facilitant, entre altres, les claus per realitzar 

una comunicació inclusiva del certamen firal.

És fonamental difondre tota la informació tenint en compte 

la totalitat de persones que senten interès per la Fira, per la 

qual cosa hem d’adequar tots els mitjans de comunicació i 

l'ús d'eines que tenim a la nostra disposició amb l'objectiu 

de facilitar la interacció amb les persones usuàries. Aquestes 

mesures inclouen tant la web de la Fira com tots els materials 

impresos, multimèdia o de senyalística, de manera que 

qualsevol puga accedir a la informació i els serveis de la 

Fira en igualtat de condicions i de manera autònoma amb 

independència de les seues circumstàncies personals.

No podem passar per alt que la discapacitat està 

considerada hui com una qüestió de drets humans. Segons 

dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) més 

de 1.000 milions de persones pateixen algun tipus de 

discapacitat, el que representa al voltant del 15% de la 

població mundial. Unes taxes que creixen i que es preveu 

que vagen en augment a causa de l'envelliment de la 

població i d’un increment cada vegada major de les malalties 

cròniques.

Gaudir d'una Fira accessible és responsabilitat de tots i 

de totes, per tant l'Administració Pública és la primera que 

ha de donar exemple i aconseguir complir amb garantia 

amb els requisits d'accessibilitat. Perquè, una Fira inclusiva 

és imprescindible per a una bona part d'aquesta societat, 

però sempre resulta beneficiosa per al 100% dels visitants.

Comença la formació en comunicació inclusiva per a tots 
els professionals que treballaran en la 675 edició de la 
Fira de Tots Sants
NP Regidoria de Fira. Ajuntament de Cocentaina

L
a Fira de Cocentaina 2021 serà més inclusiva i 

accessible gràcies al Diagnòstic d'accessibilitat i Pla de 

Comunicació inclusiva que l'Ajuntament durà a terme 

durant tot l'any amb vista a materialitzar moltes d'elles de 

cara a la pròxima edició. L'estudi i els seus resultats, realitzat 

per una consultora externa, recull aquells aspectes que s'han 

de millorar o reforçar perquè l'esdeveniment complisca amb 

aquesta premissa. És per això que, tots els professionals 

que treballen per a l'esdeveniment hauran de dur a terme 

un curs de comunicació inclusiva en el qual es donaran les 

claus que han de tindre tots els elements que es realitzen 

per a la Fira amb l'objectiu que tots complisquen els punts 

bàsics d'inclusió i accessibilitat. 

La formació, que es durà a terme de manera en línia 

durant quatre setmanes, se centra en tots els aspectes que 

conformen una comunicació inclusiva. A través de les sessions 
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La renovación del contrato de la limpieza
Grup Popular

L
o hemos dicho muchas veces; es el contrato más 

caro y más importante de nuestro consistorio. El 

pueblo necesita calles limpias, contenedores nuevos y 

mejores camiones de recogida. Eso no conoce de partidos 

ni ideologías. Por eso el Grupo Popular ha facilitado su 

aprobación. Consideramos que en conjunto se trata de 

un pliego positivo para todos los residentes de nuestro 

municipio y que goza de un alto grado de consenso. No 

menos importante es que la actual concesión esta más que 

amortizada ya. Dilatar cualquier acuerdo hubiese perjudicado 

la prestación del servicio de forma muy grave y hubiese dejado 

al Ayuntamiento a merced de la voluntad de una empresa.

No obstante, en respuesta a las declaraciones de la 

portavoz de Unidas Podemos-Izquierda Unida, nosotros 

jamás hemos dicho algo que no fuese verdad en relación a 

la postura de este grupo político sobre la municipalización 

del servicio. No dudamos que en su fuero interno crean en 

ella, pero en la práctica no la impusieron y de hecho fueron 

los partícipes de esta concesión bajo argumentos que son 

los mismos que hoy se esgrimen para continuar con esta 

forma de prestación del servicio.

No es un argumento válido que UP-IU asegure que 

"siempre hemos defendido la municipalización" de forma 

taxativa porque no es verdad. Y basta una búsqueda en 

Google para encontrar muchos Ayuntamientos gobernados 

por esta coalición o por cualquiera de los partidos que la 

integran para observar que en función de las características 

de cada municipio hay alcaldes y alcaldesas que han 

recurrido también a externalizar este mismo servicio.

A estos niveles, la prioridad de la política municipal es dar 

respuestas eficaces para los vecinos y es por ello que las 

posturas que se enrocan férreas en respetables principios 

ideológicos acaban por dejarlo todo orbitando en un mundo 

de proclamas abstractas, que no ofrecen respuestas y que 

rara vez sobreviven a una realidad que es compleja.

teòric pràctiques, s'abordarà la Comunicació i Màrqueting 

inclusiva, Xarxes socials accessibles i Com dissenyar fullets 

i guies accessibles. D'aquesta manera tot el material que 

es desenvolupe així com la difusió del mateix es realitzarà 

des d'una perspectiva d'inclusivitat i accessibilitat. En 

finalitzar la formació, els participants rebran una certificació 

que acreditarà la seua experiència en aquest camp.

Diagnòstic i anàlisi del format actual

En l'anàlisi previ que s'ha realitzat de l'esdeveniment, 

s'han destacat alguns dels punts que s'han d'adequar 

perquè la Fira guanye en matèria d'accessibilitat. Entre ells 

ressalten la potenciació dels elements visuals quant a la 

realització de fullets més senzills i visuals, així com de major 

grandària i amb lletres simples accessibles a tota mena de 

públic. Potenciar els colors i adaptar els dissenys a aquelles 

persones amb necessitats d'accessibilitat cognitiva. 

L'estudi també reflecteix possibilitats de millora entre les 

quals figuren, utilització de colors per àrees perquè el visitant 

les identifique ràpidament, instal·lació de tòtems de gran 

grandària a llarg del recorregut que abasta el certamen, 

senyalització simple i realitzada mitjançant pictogrames, 

així com pantalles i senyalització acústica per a afavorir a 

les persones amb discapacitat visual. 

Un altre dels factors importants resideix en la inclusió 

en els punts d'informació d'un servei de préstec d'ajudes 

tècniques com a bastons amb seient per a persones amb 

mobilitat reduïda o cascos per a aplacar el so a persones 

amb hiperacusia i que almenys un d'aquests punts compte 

amb personal especialment format en l'atenció a persones 

amb necessitats especials.

La regidora de Fira de Cocentaina, Eugenia Miguel, ha 

assegurat que “després d'aquest diagnòstic, l'àrea de Fira 

treballarà de manera intensiva perquè a poc a poc totes les 

propostes de millora en matèria d'accessibilitat es vagen 

materialitzant. Ara començarem per la formació de tot l'equip 

de professionals que dona vida a l'esdeveniment perquè 

entre tots anem fent una Fira més accessible i inclusiva”. 

Ha puntualitzat a més que “continuem treballant perquè en 

el marc de l'esdeveniment es realitzen més activitats durant 

l'any i no se centre únicament en els dies grans de novembre 

i perquè la xarxa comercial que es va crear en aquesta edició, 

perdure i estiga a la disposició del públic durant tot l'any”. 

Ràdio Cocentaina els desitja bones 
Festes de la Mare de Déu i els recorda 

que els oferirem en directe els actes 
del dia gran de la festa



ACTUALITAT14 Revista El Comtat abril 2021

Col·lectiu-Compromís felicita al poble de Cocentaina per 
participar en la Festa dels Nanos

NP Col·lectiu- Compromís

El Col·lectiu 03820-Compromís felicita al poble de Cocentaina per mantindre viva 
la Festa dels Nanos de manera virtual en aquest 2021 i esperen que prompte puga 
tornar a celebrar-se als carrers del Raval i del poble.

E
l Col·lectiu-Compromís vol felicitar a les persones i 

entitats que han participat en la Festa dels Nanos de 

l’any 2021 que s’ha celebrat de manera virtual. Per a 

la coalició contestana, la Festa dels Nanos és una senya 

d’identitat del poble de Cocentaina que s’ha de preservar 

i promocionar per continuar sent contestanes i contestans 

en un món global. 

Per al Col·lectiu 03820-Compromís, la Festa dels Nanos 

és una tradició amb unes arrels ben fortes entre la societat 

contestana i que fa de la sàtira un instrument per reforçar la 

democràcia. A més a més, és desenvolupa a un dels cors del 

poble: al Raval. Per al Raval, des del Col·lectiu-Compromís 

reivindiquen que l’Ajuntament actue de manera urgent per 

millorar la qualitat de vida en la zona i l’estat de les vivendes 

i dels carrers.

Per concloure, des de la formació contestana aposten per 

continuar enfortint les tradicions i les festes de Cocentaina 
i agraeixen a les entitats i a les persones que han participat 

en aquesta edició virtual de la Festa dels Nanos.

Col·lectiu-Compromís sol·licita la creació d’una borsa 
de socorristes
Davant l’apropament del període estival i de l’apertura de la piscina municipal, la 
coalició demana la necessària creació d’una borsa de treball per a socorristes en 
Cocentaina. Un socorrista que treballa per a una empresa i no directament des de 
l’Ajuntament cobra 800€ menys, la diferència d’eixa xifra va a parar a mans d’una 
empresa privada.
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís va reivindicant des de 

l’any passat la creació d’una borsa de treball per als 

socorristes de la piscina municipal. El portaveu del 

Col·lectiu 03820-Compromís, Jordi Pla, al plenari dels 

pressupostos de l’any 2020 es va mostrar atònit per l’avintesa 

que havia tingut l’equip de govern en privatitzar aquest servei 

que havia estat públic en les últimes temporades estivals 

de la piscina.

Davant aquest fet exposat anteriorment i donat l’atur juvenil 

que hi ha a la nostra població i a la nostra comarca, des del 

Col·lectiu 03820-Compromís sol·liciten la reversió del servei 

de socorrisme com a servei públic del nostre poble per a 

poder donar faena a la gent jove.

D’aquesta forma, la coalició contestana continua 

reivindicant la creació de llocs de treball públic per a la 

joventut que poden tindre en l’estiu una oportunitat de 

traure’s uns ingressos que no es donen de la mateixa 

manera sí es tracta de la contractació del servei per part 

d’una empresa aliena a l’Ajuntament. “Un socorrista amb 

un servei fet directament des de l’Ajuntament com passa 

a Alcoi, cobra 800€ més que un socorrista que treballa a 

Cocentaina. És a dir, un socorrista de Cocentaina cobra 800€ 

menys que un de l’Ajuntament d’Alcoi. El que no cobren 

els socorristes de Cocentaina s’ho emporta una empresa, 

la empresa que ho gestiona. Volem que es cree una borsa 

de socorristes per generar faena des del sector públic i que 

els socorristes cobren el que es mereixen”, ha afegit Pla.

“Confiem en què l’equip de govern vulga crear una borsa 

de treball per a socorristes i així revertir la privatització del 

servei”, conclou Pla.
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Presentación aceite Premium 1916 de la Cooperativa 
Agrícola Católica COOP. V.
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

E
l pasado mes de Febrero se presentó vía estriming 

en las instalaciones de la Cooperativa el nuevo aceite 

virgen extra premium 1916, producto de una esmerada 

elaboración que hace de este aceite un valor seguro para la 

alta cocina por sus características organolépticas producto 

de nuestros olivos. 

El hacer referencia al año  1916 es producto del interés  de 

la Cooperativa por hacer un pequeño homenaje a aquellas 

valientes personas que en ese año formalizaron  su unión 

en un proyecto fundamental para la economía local, del 

territorio y el medio rural, que después  posteriormente  

adoptaría la  forma  jurídica de cooperativa.-Hasta ese 

año  existían  almazaras privadas en Cocentaina donde 

los agricultores llevaban sus aceitunas y se llevaban su 

aceite, por iniciativa de estos emprendedores se alquiló una 

almazara ya existente y se empezó a funcionar,  tuvo tal existo 

que el proyecto  aumento sus socios considerablemente que 

pasaron  de pagar a no costarle nada y encima llevarse el 

jabón para sus necesidades caseras, todo ello se financiada 

con la venta del  hueso de la aceituna, el piñol. 

El aceite forma parte principal de la dieta mediterránea 

reconocida como una de las más saludables por sus 

demostrados efectos de prevención de las enfermedades 

crónicas, siendo Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad por parte de la Unesco.

El olivo y el aceite supone un patrón natural y alimentario, 

así como una valiosa herencia cultural en el l Comtat.

Primer premio al aceite elaborado en la Cooperativa 
variedad manzanilla
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

L
a Escuela Superior del Aceite de Oliva de 

Valencia, en su concurso anual de premios 

a los mejores AOVE, le ha concedido al 

aceite envasado bajo la marca Almazahara 

el primer premio en la categoría de AOVE, 

elaborado por cooperativa.

Este AOVE envasado bajo la marca 

Almazahara por la empresa MEDITERRANEAN 

GOURMET OLIVE OILS S.L., mercantil que esta 

participada por doce cooperativas valencianas entre ellas la 

Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.  de Cocentaina, está 

elaborado en nuestra almazara con aceituna de la variedad 

Villalonga o Manzanilla.

Los procesos de elaboración de nuestros 

aceites están alcanzando las mas altas cotas 

de calidad fruto de los procesos implantados 

en nuestra almazara por nuestros técnicos 

almazareros y con la colaboración y 

asesoramiento de institutos tecnológicos 

de reconocido prestigio como el IRTA.

La mercantil Mediterranean Oils abre 

caminos de exportación y recientemente alcanzo acuerdos 

de venta en el difícil mercado japones precisamente con 

nuestro aceite.
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Undef presenta un nou portal musical  
Redacció

L
a seu de la  Unió Nacional d’Entitats Festeres (Undef) 

ubicada ací a Cocentaina va acollir  el dilluns 22 de 

març la presentació d’un nou portal de dedicat a la 

música festera. 

Sota el nom de “Ràdio Festa”, i des de la pàgina web 

de la Undef, trobarem la possibilitat d'escoltar marxes i 

pasdobles, a més d’enllaçar amb Acords de festa, un lloc 

replet d’informació per poder estudiar als autors, l’època 

de composició…sens dubte una bona ferramenta per als 

estudis dels musicòlegs i un bona finestra per als amants 

de la música festera.

Pepa Prats, presidenta de la Undef es mostrava molt 

contenta de la realització d’aquest projecte i manifestava 

el total recolzament de la Undef a aquest nou portal fester. 

“ La música representa les nostres tradicions, i radiofesta.

com naix de mà de la UNDEF perquè t'acompanye mentre 

condueixes, mentre treballes, en família, en els moments 

amb amic o si et vols relaxar escoltant aquestes obres 

festeres. Des d’UNDEF creiem que és un gran formula per 

a impulsar la nostra cultura i les nostres festes, compromís 

que aquesta federació té amb tots els pobles festers”.

Per la seua banda, el compositor i director contestà 

Francisco Valor, assessor musical de la Undef era 

l’encarregat de presentar- nos aquesta plataforma en la 

que està treballant-se de valent per poder tindre les més 

12.000 composicions que hi han al voltant de la música 

festera. Des de la Undef estan satisfets d’haver aconseguit 

aquest paradís musical per als autors i per als festers. “Com 

podreu comprovar, si decidiu visitar els nostres apartats, 

falta encara molta informació per aportar i investigació que 

realitzar en els arxius de les bandes de música, comparses/

filaes festeres i particulars. Pretenem que aquesta secció siga 

com una enciclopèdia itinerant en la qual ens mantinguen 

informats de tot el relatiu a la música per a la Festa de 

Moros i Cristians.”

A més, Radiobanda està vinculada a Acords festers, 

pàgina creada per Juanjo Asensi, vocal de música de la 

Undef. Acordes Festers, és una gran base de dades on 

es pot consultar tota la informació sobre les marxes, els 

compositors, les bandes o els certàmens de música festera. 

Ramón Martínez assenyala que “volem ser la ràdio de la 

festa que s'escolte per internet a tot el món, incloent cada 

vegada mes obres festeres, d'aquesta manera la nostra 

cultura festera serà palesa en qualsevol punt on hi haja un 

fester que l'escolte.

De moment el programa fa una selecció de 50 peces per a 

escoltar, però en un futur es podran buscar per compositor 

o banda. Ramón Martínez, gerent de Radiobanda i autor 

de la web ens ampliava el funcionament de la web on en 

l’actualitat hi ha 40 cd’s pujats, però en dos mesos s’espera 

tindre una gran quantitat més de música festera. 

Queda molta feina per fer, però també és cert que n’hi 

ha molta feta. A partir de ja podem visitar eixe portal de 

radiofesta des de la web de la Undef i així fer sentir eixa 

música que enguany tampoc sonarà als carrers però que 

ens identifica com a pobles festers, cultura i flama viva dels 

moros i cristians.

D’esquerra a dreta: Ramón Martínez, gerent de Radiobanda; Pepa 

Parts presidenta de la Undef; Francisco Valor, assessor musical de 

la Undef i Juanjo Asensi, vocal de música de la Undef
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Nanos 2021

J
ust a mitjan quaresma, el terce dimecres d’aquest temps 

de recolliment, la part alta del Raval sol despertar-se amb 

uns personatges sense vot, però amb veu, són els Nanos 

de Cocentaina, perots de drap, fets amb molta mestria i que 

enguany han estrenat la declaració de Festa d’Interés Turístic 

Local, títol que els va atorgar el Consell en la passada tardor.

Aquest any tampoc hem pogut disfrutar al lloc de costum, 

amb tot, els Nanos no s’hi han resistit a eixir al carrer i els 

hem pogut veure per diferents indrets del poble.

Amb la seua veu callada, han tornat a llançar les seues 

crítiques referides a l’actualitat nacional i especialment local, 

no han faltat les referències a la pandèmia de la Covid-19, la 

neteja o el manteniment dels carrers, els acords polítics en la 

Corporació Local així com la complicada situació econòmica 

per la qual estan travessant els comerços o l’hostaleria.

Compartir un Nano a les xarxes socials, enguany tenia 

premi i amb el hastag #NANOS2021 es va buscar guardonar 

les imatges que més agradaren amb xecs regal de seixanta 

euros per a consumir en el comerç de la localitat.

Vam poder veure Nanos als Centres educatius de 

Cocentaina, al Pla, a la plaça de la Vila, a la replaça de la 

casa de la Joventut i Biblioteca, per balcons de tot el poble, 

al Respir i fins i tot a la Ràdio també vam voler mantindre 

aquesta tradició tan nostra.

Redacció

Paqui Ruiz, regidora de tradicions es mostrava molt 

satisfeta per la complicitat de la gent, tot i ser estrany i no 

tindre el bullici que tant ens atrau aquest dia per la part 

alta del Raval, però agraïa molt la implicació dels col·legis, 

institucions locals i de la gent que havia volgut que aquest 

dia no passara desapercebut. La mateixa regidora compartia 

a les xarxes socials i als micròfons de Ràdio Cocentaina 

les persones guanyadores, les que havien obtingut més 

“likes” en les seues fotografies: “les 4 persones que han 

obtingut més "m'agrada" i que, per tant, s'emporten un dels 

4 xecs de 60 euros per a gastar en el comerç local, són les 

següents: Mila Grau, Gabri Francés, Edurne Vaello i Pilar 

Escribà. De les entitats, la que més vot s'ha endut ha sigut 

Domus Vi, a la qual se li farà un diploma especial, ja que no 

podien participar en el concurs. Enhorabona a les persones 

agraciades i moltíssimes gràcies a tots i a totes per haver 

participat en aquest concurs que ajuda a mantindre vives 

les nostres tradicions!”

Els Nanos, descansen ja a l’espera d’un 2022 on poder 

rebre’ns en una jornada alegre i festiva. Una festa tradicional, 

de Cocentaina, que la pandèmia no ha pogut callar i que a 

més és una Festa d’Interés Turístic Local.



TRADICIONS20 Revista El Comtat gener 2021

Presentat el cartell i pregó de la Setmana Santa Contestana
Redacció. Fotos: Silvia Botella

E
l dissabte 13 de març, l’historiador i professor contestà 

Pablo León i la jove artista Núria Botella, li posaven la 

paraula i la imatge a la Setmana Santa contestana.

De la mà de la confraria de la Dolorosa presidida per 

Juan Carlos Marín i MªJesús Rodas, l’acte es va celebrar a 

l’Església de Santa Maria per tal de poder ampliar l’aforament 

i donar cabuda a més gent.

Ràdio Cocentaina va oferir en directe aquest acte (el podeu 

trobar a la nostra web radiococentaina.com) que començava 

amb el descobriment del cartell anunciador. Aquesta obra 

prima de Núria destaca pel color morat i la imatge de la Mare 

de Déu (destacant així el protagonisme de la Dolorosa), una 

Verge jove, com la seua autora. Darrere d’ella veiem a Crist 

crucificat i les creus que a cada costat van perdent-se en el 

fons. En declaracions a la ràdio, Núria destacava que “ha 

sigut per a mi un repte molt gran fer el Cartell de la Setmana 

Santa, ja que és la primera vegada que porte endavant una 

tasca com aquesta al meu poble. He volgut plasmar el paper 

de la Mare de Déu i com, a través d’ella, mirem la Setmana 

Santa. És una Verge Maria que no es queda patint al peu de 

la creu sinó que camina endavant amb esperança per a estar 

al costat de tots nosaltres”. A més Núria Botella va explicar 

en la presentació que el rostre de la Mare de Déu que 

havia pintat era jove fent referència a l’important paper que 

també tenen els joves dins de l’església catòlica “he emprat 

la tècnica de l’oli i també he gastat el pince o l’espàtula”.

Una vegada presentada la imatge, era el torn de la paraula. 

Pablo León, historiador, mestre del Convent dels Pares 

Franciscans i també escriptor, era l’encarregat de fer-nos 

sentir la Setmana Santa i com a gran apassionat de la història 

i del seu poble, ens va pintar amb paraules la processó 

de Divendres Sant, fent eixe recorregut per cada pas que 

processona, duent-nos la història de les huit confraries 

contestanes a través de la visió de huit persones diferents 

que contemplen l’acte pel nucli antic del poble i les quals 

tenen també un lligam personal amb cada un dels passos. 

Les seues paraules van estar carregades de sentiment i 

enyorança. Pablo, en declaracions a la ràdio i a les xarxes 

socials destacava que “he tingut l'honor de ser el pregoner de 

la Setmana Santa del meu poble. Devoció, família i poble van 

ser els pilars on descansava el meu discurs. Alguns deien 

que va ser un pregó didàctic. Sí, ho va ser, especialment per 

a mi, doncs soc jo qui més ha aprés en tot aquest treball. 

Gràcies a la Junta de la Confraria de la Verge dels Dolors, 

a la meua família i a totes i cadascuna de les persones 

amb qui he conversat per tal de rescatar informació de les 

confraries de Cocentaina. La Setmana Santa Contestana té 

unes profundes arrels socials, històriques i religioses. I la 

més sincera enhorabona a la meua exalumna Núria Botella 

Pascual pel magnífic cartell que ha realitzat: els i les joves 

també han de tindre veu dins l'església.”

A causa de la Covid-19 i les mesures sanitàries, aquesta 

Setmana Santa 2021 tampoc tindrà processons, ni la "Passió 

pels carrers de Cocentaina”, ni celebracions conjuntes 

com la del diumenge de Rams o el Viacrucis pel carrer i les 

celebracions es repartiran en diferents horaris. Cada parròquia 

té els horaris per poder celebrar la festa més important de 

l’Església catòlica: la passió, mort i resurrecció de Jesús.
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Nuestro Padre Jesús Nazareno viste la túnica del siglo XIX
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno- Cocentaina

E
l sábado 20 de marzo de 2021, la Junta de Gobierno 

de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

ha procedido a cambiar la túnica de la imagen del 

Nazareno. En esta ocasión, y dado que el pasado año se 

restauró la antigua túnica, datada a principios del siglo XIX, se 

ha vestido la imagen de forma excepcional, con dicha túnica. 

La túnica fue sometida a restauración en abril de 2020, 

preservando así el valor histórico del patrimonio cultural. La 

pieza pertenecía a la antigua imagen de Jesús Nazareno, 

destruida durante la Guerra Civil Española, y fue una 

donación de los Condes de Cocentaina en el siglo XIX. 

La imagen vestida de la histórica túnica, podrá ser visitada 

durante la Semana Santa en el Monasterio Virgen del Milagro 

de Cocentaina.
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Regidoria de Medi Ambient
Isabel Sancho ADL/MEDI AMBIENT

Què hem fet? 

Durant el mes de març, ens hem sumat a l'acció "L'hora 

del Planeta" i hem col·laborat en la divulgació d'aquesta 

campanya que es desenvolupa en tot el món i que genera 

una acció per a frenar el canvi climàtic: s'han apagat durant 

una hora el castell, Castell de Penella, l'àrea recreativa de 

Sant Cristòfol i a més s'ha procedit a l'apagat durant una 

setmana una fase de l'enllumenat de l'Avinguda del País 

València i així poder donar més visibilitat a aquest gest i 

campanya ; molts veïns i veïnes s'han sumat a aquest gest.

Homologat el Pla territorial d'emergències

El Ple de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat 

Valenciana, en la reunió del passat 4 de març de 2021, va 

homologar el Pla Territorial Municipal davant d’Emergències 

del municipi de Cocentaina. Una vegada aprovat aquest 

Pla, s'actualitzaran els plans especials de risc d'incendis 

forestals, actualment en elaboració, i el de risc de moviments 

sísmics. 

A l'abril

Tenim un mes destinat a realitzar diverses accions per a 

utilitzar els diferents contenidors de residus que disposem 

al nostre municipi. Reciclar és una de les millors maneres 

d'ajudar al medi ambient. 

Consumim molt i malgastem molt, i el consum, tant com 

el desaprofitament, s'augmenta amb el creixement i la 

modernització de la societat.

Cada vegada que es recicla un envàs, evitem omplir 

els abocadors i l'extracció de noves matèries primeres, 

a més reduïm el consum energètic i l'emissió de gasos 

contaminants causants pel canvi climàtic. El reciclatge 

transforma materials usats, que d'una altra manera 

serien simplement deixalles, en recursos valuosos. La 

recopilació de botelles usades, llandes, periòdics, etc., són 

reutilitzables i d'ací el fet que portar-los a una instal·lació o 

punt de recollida siga el primer pas d'una sèrie d'accions 

generadores d'una gran quantitat de recursos ambientals, 

financers i, per descomptat, de beneficis socials.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”

On va cada residu?
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Pas a pas
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8 de març, un dia per al record
CEIP San Juan Bosco

T
al com indica l'ONU, els dies internacionals serveixen 

per a "sensibilitzar, conscienciar, cridar l'atenció sobre 

un problema sense resoldre”. El problema sense 

resoldre és clar: vivim en una societat clarament masclista 

en la qual es perpetuen les desigualtats de gènere. Quan 

naixem ens pregunten si som xics o xiques i, segons la 

resposta, ens fan o no foradets a les orelles, ens visten 

de color rosa o blau, ens omplin de peluixos o d’objectes 

mecànics. A les xiquetes les vestim per a estar boniques i 

als xics per a estar còmodes, a elles els comprem cuines i 

graneres i a ells ferraments, a elles els diem que han d’estar 

boniques i a ells els ensenyem a no plorar... 

Tenint en compte que els estereotips de gènere es 

consoliden entre els 5 i els 7 anys i que el gènere l’aprenem, 

és necessari que les persones adultes fem un canvi de 

mirada i comencem a construir una societat on les xiquetes i 

els xiquets siguen lliures de jugar al que desitgen i de vestir-

se com vulguen. Ajudem-los a SER!

Celebrar el Dia Internacional de la Dona ha sigut per a la 

nostra escola una preciosa oportunitat per a  reivindicar els 

drets de totes les dones i la igualtat real entre dones i homes 

sense condicionants. Una oportunitat per a reflexionar 

sobre el paper fonamental que té l’escola en el trencament 

d’estereotips i els rols de gènere per combatre totes les 

violències masclistes i aconseguir eixa igualtat real en tots 

els àmbits de la vida que totes i tots desitgem. 

Enguany al Bosco hem celebrat el 8 de març treballant amb 

l’alumnat la perspectiva de gènere des de les professions, 
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posant en valor la contribució de les dones al món laboral 

i fomentant activitats coeducatives que reivindiquen 

salaris adequats a les professions desenvolupades i no al 

gènere. Ens han visitat la nostra alcaldessa, Mireia Estepa 

i l’arquitecta Inés Blasco, dones valentes que han hagut 

d’obrir-se camí amb el seu esforç i la seua constància dins 

les seues professions, hem descobert la importància de la 

corresponsabilitat en les tasques domèstiques i sobretot 

hem incidit en la importància de lluitar pels somnis sense 

discriminacions. 

Amb les nostres accions pretenem desenvolupar actituds 

i valors que permeten la construcció d’una societat lliure 

d’estereotips de gènere que reforcen la prevalença dels 

models masculí i femení tradicionals per aconseguir un món 

més igualitari i més feliç.

Amb aquestes pràctiques educatives estem preparant 

el nostre alumnat per a una ciutadania activa i per a 

l’adquisició de les competències socials i cíviques bàsiques 

que fonamenten una bona convivència.
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25 anys de Formació Professional a Cocentaina
Departament de cicles formatius

A
quest curs 2020/2021 es celebra el 25 aniversari de 

la formació professional a Cocentaina i dic la formació 

professional, perquè encara que ha sigut anomenada 

de moltes formes diferents, sempre ha sigut una formació 

dedicada a l’ensenyament professional i industrial.

El curs 1995/1996, l’IES Pare Arques de Cocentaina 

complia 28 anys de vida i en aquell moment el seu director 

era Ángel Juan Martínez. La implantació de la LOGSE 

continuava i el nostre institut incorporava a la seua oferta 

educativa els aleshores anomenats Mòduls Professionals. 

La primera oferta de Formació Professional a Cocentaina va 

ser un Mòdul Professional de Manteniment en Línia Nivell 

2 i un Mòdul Professional de Manteniment de Màquines i 

Sistemes Automàtics Nivell 3.

El següent curs, el del 1996/1997, aquests primers mòduls 

donaren pas a la implantació del Cicle Formatiu de Formació 

Professional de Grau Mitjà de Manteniment i Serveis a 

la Producció: Instal·lació i Manteniment Electromecànic 

i Conducció de Línies, i del Cicle Formatiu de Formació 

Professional de Grau Superior de Manteniment i Serveis a 

la Producció: Manteniment d’Equip Industrial.

Amb la creixent indústria de Cocentaina i de tota la 

comarca de l´Alcoià i el Comtat necessitada de professionals 

en manteniment industrial i de tècnics en manteniment 

electromecànic, semblava que la decisió era encertada. 

A més, aquests cicles no s’impartien en cap altre centre 

dels voltants, així que el nostre institut podria abastir de 

treballadors i de treballadores formats a moltes d'aquestes 

empreses.

Només quatre cursos després, al 2000/2001, amb 

Susa Mompó com a directora, la família professional de 

l'IES creixia amb la incorporació del primer curs del Cicle 

Mitjà de Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, 

Climatització i Producció de Calor, popularment conegut com 

Fred i Calor. Amb aquesta incorporació es va decidir que la 

Formació professional passara a l'horari vespertí.

Amb els anys i les noves normatives, l'oferta de formació 

professional al nostre centre canvia i també la seua 

denominació, i així arribem al curs amb major oferta al 

centre, el del 2014/2015, amb els següents cicles: Cicle 

de Formació Professional Bàsica de Fabricació Mecànica, 

Instal·lació i Manteniment, Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

de Manteniment Electromecànic i Cicle Formatiu de Grau 

Superior de Mecatrònica Industrial, tots tres de la família 

professional d'Instal·lació i Manteniment, i a més, el Cicle 

Formatiu de Grau Mitjà de Producció de Calor, i el segon curs 

del Programa de Qualificació Professional Inicial d'aquesta 

especialitat.

Actualment, a l'IES Pare Arques es cursen la Formació 

Professional Bàsica de Fabricació Mecànica i els cicles de 

Tècnic en Manteniment Electromecànic i de Tècnic superior 

en Mecatrònica Industrial.

Un dels atractius que té la formació professional és la 

realització de pràctiques formatives a les empreses. L’últim 

trimestre del segon curs l'alumnat fa pràctiques en les 

empreses del sector, per així poder posar en pràctica els 

coneixements adquirits al llarg dels dos anys al cicle. A més, 

el nostre centre també ofereix una modalitat que facilita el 

poder realitzar els estudis al mateix temps que desenvolupen 

una feina a l’empresa, l'anomenada modalitat d'FP dual.

L’alta especialització adquirida per l'alumnat quan acaba 

els estudis al nostre centre el capacita per treballar en 

pràcticament totes les empreses, donat que en totes elles 

hi ha mecanismes, automatismes i un sense fi d’elements 

que requereixen un manteniment o una posada en marxa. 

De fet, quan l'alumnat acaba la formació en els centres de 

treball (FCT), molt sovint es queda contractat en el lloc on 

ha realitzat les pràctiques.

Com a curiositat, cal esmentar el fet que hi haja hagut dues 

persones, Xavier Melgar i Jeroni Camps, que començaren 

com a alumnes i acabaren sent professors al centre durant 

uns quants cursos.

Des del Departament de Cicles Formatius de l’IES Pare 

Arques de Cocentaina, creiem que el futur és esperançador 

per a l’FP, i ens agradaria poder mostrar a l'alumnat les 

fantàstiques oportunitats que tenen al triar aquesta formació, 

ja que ara mateix tenim altes expectatives d’inserció laboral. 

Són les mateixes empreses qui ens demanden directament 

persones qualificades per a incorporar-les de manera 

immediata a les seues plantilles.

Aquest any que commemorem el 25 aniversari voldríem 

agrair, a banda de a tot el professorat que ha fet possible 

aquesta realitat, a totes les empreses de les nostres 

comarques que han acollit a tot un seguit d’alumnes per 

tal de formar-los una miqueta en la realitat laboral existent 

a través de les ja esmentades FCT’s, Formació en Centres 

de Treball.
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Activitats a l’IES Pare Arques

UN 8 DE MARÇ DIFERENT

D'ençà que començarem el curs, tot ha estat molt marcat 

per aquesta nova normalitat que ho condiciona tot. Com 

no podia ser d’altra forma a l’IES Pare Arques havíem 

de commemorar el Dia Internacional de les dones d’altra 

manera de com habitualment ho féiem. Per eixem motiu vam 

decidir realitzar dues activitats: una exposició de fotografies 

i un vídeo.

Les fotos de mares, d’àvies, de germanes… i d’altres 

moltes dones omplin les finestres de l’entrada de l’IES Pare 

Arques. Un petit escrit explica quina és la seua qualitat 

més admirable. Amb aquesta exposició volem reivindicar 

el 8 de març mostrant quant importants són les dones que 

tenim més a prop. Des d’ací volem donar les gràcies a tot 

l’alumnat que voluntàriament ha volgut participar en aquest 

homenatge, i en totes les activitats que fem al llarg del curs 

per aconseguir la igualtat real entre homes i dones.

Part del professorat de l’IES Pare Arques de Cocentaina 

ha fet un vídeo parlant de les dones del seu voltant que les 

i els han inspirat. Una iniciativa que ha dut a terme el nostre 

Coordinador d’Igualtat, Josep Alcover, amb la col·laboració 

de moltes companyes i companys.

ELS NANOS DE LA PANDÈMIA

Fa molts anys que l'IES Pare Arques participa de la festa 

dels Nanos del Raval. El nostre alumnat contribueix en 

mantenir el costum fent nanos, i ballant danses tradicionals 

pels carrers del Raval de Cocentaina. Enguany tot ha 

estat molt diferent. Els carrers i places on tradicionalment 

s'instal·laven els nanos han quedat buits. El 10 de març 

la celebració s'ha fet per internet, a través d'un concurs 

organitzat per l'Ajuntament. El nostre alumnat de primer 

d'ESO ha participat en el concurs, fent sis nanos, ajudats pel 

seu professor de biologia Antoni Barceló, que han decorat 

l'entrada principal de l'IES Pare Arques, amb cartells crítics 

amb la degradació del medi ambient. Alguns dels visitants 

del nostre centre, pares i mares, professorat que no és de 

Cocentaina no sabien massa bé que volien dir aquests 

ninots vestits, plantats a l'entrada de l'Institut. La majoria 

de persones del centre, veiem aquesta escena com una 

anomalia que ens recorda que el nostre poble, com també 

tota la resta de poblacions, ha hagut de sacrificar totes les 

seues festes més volgudes per lluitar contra el virus.

ESCAPE CLASS A L'IES PARE ARQUES

Tradicionalment, l'IES Pare Arques ha vingut realitzant 

jornades formatives lúdiques en els últims dies de cada 

trimestre, com tallers amb diferents temàtiques, gimcanes, 

el “festival de la saviesa” o campionats poliesportius. Malgrat 

la situació tan atípica que estem vivint aquest curs, l’alumnat 

es mereix més que mai gaudir d’aquest tipus d’activitats per 

acomiadar el trimestre. Ja ho férem a Nadal, amb l'activitat 

complementària “6 reptes en la natura”, en la qual l'alumnat 

del centre i el professorat havien de superar, dins d'unes 

eixides senderistes, desafiaments proposats per diferents 

departaments didàctics: identificació de minerals, creació 

d'un rap sobre l'excursió, registre de l'activitat via GPS, 

concurs de fotografia dels paisatges que anàvem gaudint…

El 31 de març de 2021, l’alumnat s’endinsa en un Escape 

Room virtual. Si volen aconseguir “escapar” de l’institut i 

anar-se’n de vacances, hauran de superar diversos tallers 

que se’ls presentaran. Aquesta vegada, és el taller el que 

entra dins les aules, i és que les propostes dels departaments 

didàctics s´integren en un joc digital, que tracta totes les 

matèries impartides a l’institut, mitjançant un taller explicat 

pels mateixos estudiants de tots els nivells, des de primer 

d'ESO fins a Batxillerat i Cicles Formatius.

Al superar cadascun d’ells, reben una clau. Amb totes les 

claus obtingudes, formaran un codi, el qual els servirà per 

a escapar a aquest últim dia de classe. Ho aconseguiran?

IES Pare Arques
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Projecte “La ressenya”
CEIP Real Blanc

L
es tutores de 6é del ceip Real Blanc de Cocentaina hem 

treballat durant el 2n trimestre la tipologia textual de la 

ressenya. I quina millor manera de fer-ho que a través 

d’un llibre de lectura que ells mateixos han elegit. 

La idea de publicar les ressenyes a la revista “El Comtat” 

va esdevindre per tal de motivar a l’alumnat no solament en 

la lectura sinó també en l’escriptura. El fet de veure’s el seu 

treball plasmat a un mitjà de comunicació els va il·lusionar 

de seguida. A més, com que ells mateixos havien de triar el 

llibre de lectura, va ser un al·licient més. 

El que pretenem en aquest projecte es que l’alumnat, 

no solament adquirisca una consciència social sobre la 

importància de la lectura, sinó que també fomente el seu 

pensament crític com la millora en l’expressió escrita. 

Els editors de la revista “El Comtat” ens ho han posat molt 

fàcil, dedicant un apart a aquesta feina feta per l’alumnat. 

Volem agrair-vos la vostra col·laboració i felicitar a tot 

l’alumnat de 6é. Gràcies per fer realitat aquest projecte.

SHERLOCK, LUPIN Y YO.

El trío de la dama negra

Autora: Irene Adler

Editorial Destino Infantil Y Juvenil

Resumen: Este libro se publicó por primera vez en Italia, en el año 2011 y está 

formado por 27 capítulos, cada uno se inicia con una ilustración realizada por 

Iacopo Bruno.

Este relato trata de tres amigos inseparables que se conocen en sus vacaciones 

de verano. Van a veranear, pero el destino les ha reservado algo distinto y tendrán 

que, en embarcarse en misterios peligrosos, desde baluartes llenos de criminales, 

hasta hallar un cuerpo sin vida en la playa. Éstos tres amigos tendrán que acabar 

con la criminalidad en Saint-Malo, para conseguir la tranquilidad.

Recomendación: Os recomiendo este libro, si os gusta el misterio y embarcaros 

en aventuras alucinantes. Los capítulos son relativamente cortos y se centran en 

aspectos concretos de la trama, Si sois grandes lectores, no creo que dejéis de 

leerlo, ya que cada capítulo os deja con la intriga. 

¿Crees que conseguirán acabar con la criminalidad?

Autora de la reseña: Sondoss Kharit Benradi

Invisible

Autor: Eloy moreno

Editorial: Nube de Tinta

Resumen: Este libro trata sobre un niño que sufre acoso escolar por 

parte de un compañero y todos los de alrededor se hacen los ciegos.

Solo tiene el apoyo de sus dos amigos y una profesora. Está metido en 

un pozo y no sabe cómo salir.

Valoración Es un libro de fácil lectura, pero cuyo argumento hace que 

lo leas detenidamente para interiorizarlo. La historia que hay dentro de 

este libro tristemente la padecen muchos niños y niñas. En este caso 

conocemos el punto de vista del niño que es acosado junto a la del 

acosador y quienes lo cubren y no hacen nada por evitarlo.

Recomendación: Creo que es un libro que deberíamos leer todos y 

todas para concienciarnos y reflexionar sobre cómo actuamos en nuestro 

día a día.

Autora de la reseña: Leire Giner Sellés
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Los ambigú y el caso de la estatua

Autora: Flavia Company 

Ilustrador: Menguao

Editorial: SM

Resumen: Esta historia empieza cuando un grupo de tres amigos encuentran un 

sótano bajo una librería.

Éstos tres amigos son expertos en meterse en líos y resolver misterios.  Su ayuda 

ha sido decisiva en más de una ocasión para resolver alguna investigación en la que 

la Policía estaba atascada.

 Una vez encontraron un sótano, y desde ese momento empiezan una serie de 

aventuras entre ellas, la de la estatua.

 ¿Qué será esa estatua? ¿Qué pasará con esa estatua?

Valoración: Este libro me ha encantado sobre todo porque es de misterio. Lo 

recomiendo a los niños y niñas que les gusta el misterio y las aventuras.

Autor de la reseña: Víctor Fernández Vicente

Cuentos para ser compartidos

Autor: Fernando Ruiz Rico 

Ilustrador: Miguel Ángel Muñoz

Resumen:Este libro está compuesto por 10 relatos de cuentos infantiles que 

refuerzan las relaciones familiares y motivan la lectura. Cuentos independientes 

con capítulos que no continúan. Inspirados en hechos reales.

Por ejemplo, en el capítulo 5 titulado LA PANTALLA EN BLANCO, cuenta la 

historia de un padre que escribía cuentos y por la noche se los leía a sus hijos.

Llevaba tiempo sin escribir, no se daba cuenta que se perdía pequeños 

momentos de la vida como pasar más tiempo con sus hijos y todo porque se 

sentaba delante del ordenador durante muchas horas y solo veía “una pantalla 

en blanco”. 

Un día viendo a sus hijos jugar sin él se dio cuenta de que tenía que cambiar.

Recomendación: Recomiendo este libro tanto a niños y niñas en etapa de 

Educación Infantil como de Primaria por su contenido.

Valoración::Desde mi punto de vista, es libro educativo que potencia los valores 

familiares y es sencillo de leer.

A mí me ha gustado porque a veces, no valoramos las cosas simples de la vida 

y este libro te hace reflexionar sobre pequeños gestos que nos hacen grandes.

¿Crees que este padre hace bien en pasar mucho tiempo delante del ordenador?

Autor de la reseña: Ayron Gilabert Santamaria

Charlie y la fábrica de chocolate

Autor:: Roald Dahl 

Ilustrador: Quentin Blake 

Resumen: Este libro ha sido escrito por Roald Dahl, un famoso escritor de libros 

juveniles entre otros géneros. También es el autor del libro del Superzorro, otro de 

mis libros favoritos.

 Charlie y la fábrica de chocolate trata de un señor misterioso pero a la vez peculiar, 

Willy Wonka. La gente piensa que la fábrica está cerrada pero no es así, ésta sigue 

funcionando. Se hizo un sorteo para que los niños pudieran visitar la fábrica junto 

con un adulto. Charlie tuvo mucha suerte de que le tocara el billete dorado. En su 

caso, lo acompañó uno de sus abuelos. Llega el esperado día y pasa muy rápido. 

Van sucediendo cosas muy peculiares hasta que al fin solo queda un niño…. 

¿Adivináis quién?

 Pues sí, es Charlie y si queréis saber más os aconsejo que lo leáis. No os vais a 

arrepentir.

Recomendación Este libro lo recomiendo al 100%. Es un clásico de la literatura 

infantil y no me canso de leerlo. Cada vez que lo hago, me meto tanto en el papel 

que parece que formo parte de la historia y la verdad es una sensación muy buena.

Autor de la reseña: Iván Sánchez Corral
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La maldición del brujo leopardo 

El autor de este libro titulado “LA MALDICIÓN DEL BRUJO LEOPARDO” es 

conocido como Heinz Delam, de origen hispanoalemán, nació en Burdeos 

(Francia) en el año 1950.Estudió ingeniería en la universidad del Zaire (África), 

donde residió durante diez años, y trabajó como piloto en diversas compañías 

aéreas. Esta es la primera novela que publicó. En esta misma colección ha 

escrito hasta siete novelas muy conocidas, todas ellas ambientadas en África. 

*Además, esta obra titulada “LA MALDICIÓN DEL BRUJO LEOPARDO” ha 

sido seleccionada en la Lista de Honor del Premio CCEI 1996.

La primera edición sobre este ejemplar fue publicada en mayo de el año 

1995 con BRUÑO como editorial.

Esta obra trata sobre Paul Verheyen, un joven belga de 19 años que vive 

con sus padres en “Mbandaka” (Coquilhatville), una ciudad a las orillas del 

río Congo. Cierta noche decide visitar un antiguo cementerio junto con su 

amigo Georges Vanvakaris. Una vez allí, Paul queda fascinado cuando le 

parece distinguir entre la niebla la figura de una niña cuyo nombre estaba 

inscrito en una de las lápidas que le resultaron familiares. A partir de ese 

mismo momento, se interesa de forma peculiar sobre su vida y empieza a 

investigar sobre su muerte, lo que le llevará a enfrentarse contra Joseph Nkoi (un brujo leopardo que practica la magia 

botshuá) y a integrarse en los peligros y misterios de la magia africana.

Autora de la reseña Andrea Pascual Silvestre

Muere de pena y miedo con “Tres golpes en la noche”

La novela se publicó en el año 2015 y fue escrita por Pasqual Alapont Ramon y 

traducida del catalán al castellano en el año 2019.

Pasqual Alapont nació en Catarroja en el año 1963 y ha desarrollado todo su 

trabajo entre la literatura y el teatro. Es especialmente reconocido por sus obras 

infantiles y juveniles, auténticos éxitos de ventas. También ha escrito novelas para 

adultos y numerosas obras dramáticas.

El libro tiene 63 páginas distribuidas en cinco capítulos en la editorial Algar. Su 

ilustrador es Javier Lacasta Llàcer.

Los personajes principales son: Emi, que es una niña de once años y la protagonista 

de la historia. También aparecen también los padres de Emi y su abuela. 

Otros personajes que aparecen son su tío, que era su queridísimo padrino, y su 

maestra. Y por último, sus amigas: Vanesa, Nela, Rosa, Vero y Júlia.

El tema principal del libro es la muerte. El mensaje más importante que nos quiere 

transmitir el autor es que la muerte es algo que todos debemos tener presente, 

porque quieras o no quieras, un día te va a tocar irte de este mundo tan maravilloso 

y no lo vas a poder impedir, ni tampoco elegir el modo, lugar o momento.

El libro cuenta que, en una noche, cuando Emi se había acostado, oye tres 

misteriosos golpes en su casa. El miedo se apodera de la niña y la abuela le explica 

que son los golpes que da San Pasqual para anunciar que la muerte les visitará transcurridos tres días para buscar a 

alguien cercano.

¿Será sólo una leyenda? ¿Tendrá que pasar tres días angustiada hasta saber si la amenaza se cumple?

La gran parte de la historia sucede en casa de Emi, en concreto en las habitaciones de una casa de dos plantas, aunque 

también se menciona el colegio y la clase de ballet. Todo transcurre en tan solo tres días, pero le parece una eternidad por 

el tormento de saber a quién se va a llevar.

He elegido este cuento porque me pareció interesante el título y me fascinó la imagen de la portada. Pensaba que era 

un cuento de miedo y nunca me hubiera imaginado que se trataba el tema de la muerte. Además, me ha gustado mucho 

porque he aprendido que en la vida no puedes tener todo lo que tú quieres. También que si quieres a una persona, pero 

desgraciadamente ha fallecido, debes estar preparado para recibir ese tipo de noticias, ya que a cada uno le toca cuando 

le toca morir y si te toca no lo puedes evitar porque una cosa que debes saber es que la muerte a sabe a quién le toca y 

también debes saber que esa persona, en otro lugar también estará bien.

Gracias a este libro, he aprendido a valorar todas las cosas buenas que tengo pero que lo más importante e imprescindible 

en la vida son las personas que te quieren.

Este recomiendo a niños de más de diez años.

Bibliografía: He utilizado el libro para buscar la mayoría de la información y algún dato lo he investigado por internet, 

como la información extra del autor.

Autor de la reseña: Isaac Jordà Boyero
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Simplemente Charli

“Simplemente Charli” es un libro, que su primera publicación fue en diciembre 

de 2020. La autora fue ella, Charli, y este fue su primer libro. Su título original es 

“Essentially Charlie”. Como ya aparece en el título original, ella es inglesa. Su editorial 

en España es montena y, en su país es penguin random house grupo editorial.

Este libro va de la vida de una tiktoker muy famosa. Se podría decir que es la 

más famosa de todo el mundo con más de 100 milliones de seguidores. Es una 

biografía donde te cuenta un poco de su vida y te da consejos para mejorar o cambiar 

las cosas. También te dice las cosas más alocadas o divertidas para hacer. Te da 

consejos de cómo hacer lo que te guste ya sea en las redes sociales o en tu vida. 

Que no tengas que depender de los demás, que seas tu misma la que digas: voy 

a conseguirlo o voy ha hacer lo que me guste sin hacer caso a lo que me diga la 

gente. También te dice dice cómo pasar página con los amigos falsos o saber cómo 

afrontar tus miedos a hacer algo que te guste pero que no lo hagas porque te da 

miedo a que la gente te juzgue. Es un libro que tiene 11 capítulos.

En mi opinión, este libro me ha gustado mucho y lo recomiendo para niños 

entre 9-15 años y también, si te gusta tiktok o Charli D’amelio. Es super divertido 

y te va a enseñar cosas para la vida y que no falles.

Autora de la reseña: Lola Pascual Mataix

El sabueso de los Baskerville

El libro titulado “El sabueso de los Baskerville”, fue escrito por Arthur Conan 

Doyle. La editorial es Anaya.

Para empezar, me gustaría decir que es mi primera vez que leo un libro con 

historias relacionadas con Sherlock Holmes e igual con el autor. He leído pocos 

libros de investigación, ya que no me gustan mucho, pero este libro es diferente 

y por eso me ha encantado leerlo. Toda esta historia empezó con la muerte de sir 

Charles Baskerville. 

James Mortímer  avisó al famoso Sherlock Holmes para informarle de la muerte.

Cuando llegaron a donde se encontraba el muerto, observó alrededor y encontró 

unas huellas que se parecían a las de un perro y enseguida James Mortímer le 

vino a la cabeza la antigua leyenda de los Baskerville. Trata de un sabueso que irá 

matando uno a uno todos los miembros de esta familia hasta que no quedase ningún 

miembro de esa familia. Sherlock Holmes abrió un caso para evitar otro muerto. 

Y ahora dicho un breve resumen de este libro, quiero decir que se publicó en Londres 

en 1902. Hay 4 ediciones, cuenta con 15 capítulos y 249 páginas. Lo recomendaría a 

aquella gente que le gusta la investigación o los libros de investigación y a personas de 10-

15 años y si lo compráis y sois de las personas recomendadas seguro que  os gusta.FIN

Autor de la reseña Cristian Cortés Crespo
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Los secretos de youtube

El libro, “los secretos de youtube” está escrito por David Cánovas Martínez, 

también conocido como; TheGrefg. Este libro fue editado en su primera 

edición en noviembre de 2018 por Editorial Planeta.

Los secretos de Youtube consta de 15 capítulos y 179 páginas. El autor 

cuenta cómo empezó en el mundo de internet, cuáles son sus miedos, 

cuanto gana, si se liga más por ser famoso… y además muchas de sus 

anécdotas. Cuenta qué, en julio de 2017, en aquella fecha acababa de 

mudarse a vivir a Andorra, o como le gustaba decir, -vivo a las afueras de 

Barcelona- se rumoreaba que se había comprado una casa por valor de 

millón y medio de euros- cosa que no era cierta.

En una de sus anécdotas, cuenta que, por motivos de trabajo tenía que 

desplazarse a Valencia, pero no tenía vehículo, por lo que le pidió a su 

agente que le consiguiera uno. La casa Audi, contactó con él, ofreciéndole 

el modelo A4 diésel de 150 caballos de potencia. Aceptó el ofrecimiento 

y puso rumbo a Valencia, Conducía tranquilamente, cuando se le ocurrió 

grabar una toma del interior del coche en el que saldría la marca del vehículo 

y que aprovecharía para agradecer a la casa Audi el préstamo. Lo que no 

sabia era que estaba grabando el cuentakilómetros, el cual marcaba la 

friolera cifra de 180 km/h.

Este video lo subió a twitter, y cuando lo vio, quiso eliminarlo, pero era 

demasiado tarde, pues ya lo habían visto más de 100.000 personas. A partir 

de este momento, le llegaron miles de comentarios criticándole, entrando 

en una profunda depresión. Con esfuerzo y valor, se repuso, y en la actualidad, tiene casi 17.000.000 de seguidores en 

youtube. Quien quiera saber más sobre él tendrá que leer el libro.

En mi opinión, tengo que decir que me parece un libro divertido y gracioso. Creo que este libro es recomendable para 

todos aquellos a quienes les guste el mundo de los youtubers.

Autor de la reseña Mateo Cantó Mullor





Ens pots trobar en:
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LA PÁGINA de la Casa de la Joventut
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Per aquests dies de Pasqua reprenem les nostres activitats 
amb totes les mesures i precaucions necessàries. T’esperem!!
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Celebracions tradicionals al Centre de Respir

D
es de la reobertura del Centre Respir es continua 

atenent totes les persones usuàries, organitzant grups 

reduïts cada setmana, vetlant tant per la seguretat com 

per la protecció dels nostres majors i de l'equip professional.

El mes de març es van realitzar diversos tallers d'estimulació 

i d’animació amb l'objectiu de mantindre i afavorir la 

participació dels nostres majors.

Es va elaborar un esmorzar del típic dolç d'aquestes 

dates, les rosquetes, en el qual l'olor evoca sensacions molt 

agradables.

Per a continuar mantenint les tradicions del poble i afavorir 

la participació dels nostres majors, el Centre de Respir va 

celebrar la Festa dels Nanos. Enguany ha estat marcat i 

condicionat per la pandèmia, però al Centre de Respir no 

hem volgut deixar de celebrar aquesta festa tan popular i 

arrelada a Cocentaina. Es van vestir els dos Nanos i se'ls 

va donar veu amb el tema de la vacuna per a combatre la 

Covid-19. Un motiu que ens porta a l'esperança de tornar a 

la vertadera normalitat, un estil de vida en el qual puguem 

gaudir plenament del contacte afectiu que tan important és 

en les persones i que trobem tant a faltar.

També es va celebrar el dia de Sant Josep realitzant un 

esmorzar especial típic de xocolate i bunyols, a més d'una 

festa fallera amb música típica valenciana.
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Educació sexual, afectiva i reproductiva

A
l llarg de la història la sexualitat, ja que està unida al 

món de les emocions i dels sentiments, a més d'estar 

íntimament relacionada amb les creences i els valors, 

ha sigut un tema carregat de prejudicis i d'actituds negatives. 

Com a conseqüència, i encara hui dia, la informació que 

es transmet està plena de conceptes erronis i de càrrega 

negativa per a moltes persones. Això afavoreix la persistència 

de molts problemes que ocasionen sofriment: trastorns 

sexuals, abusos sexuals a menors, violència entre els sexes, 

infeccions de transmissió sexual i embarassos no desitjats, 

entre altres.

Per a evitar problemes és important augmentar els 

coneixements que, des de la infància, tenim sobre la 

sexualitat. Tanmateix, això no és suficient: haurem de 

treballar sobre les actituds (predisposicions per a comportar-

se de determinada manera) que, tant nosaltres com els 

nostres fills, tinguem cap a la sexualitat. Els pares són 

decisius en les actituds que tenen els seus fills davant de la 

sexualitat ja que, vulguem o no, sempre estem educant: per 

a bé i per a mal. És per això que, com més prompte millor, 

les mares i els pares han de començar a tractar aquests 

temes amb els seus fills.

Per una altra banda, existeixen evidències de l'efectivitat 

dels programes educatius en el món escolar, tant en 

l'increment de coneixements com en l'augment de 

conductes de sexe segur i de majors habilitats socials 

comunicatives i de negociació.

Partint d'aquestes bases, el Departament de Benestar 

Social ha oferit als diferents centres educatius de la localitat 

la possibilitat de realitzar tallers d'educació sexual, afectiva i 

reproductiva dirigits tant a xiquets i adolescents, com a pares.

Aquesta iniciativa del Departament ha quedat reflectida per 

a aquest curs, responent a la demanda realitzada des dels 

centres educatius, en la realització de les actuacions següents:

- Taller per a pares i mares del CEIP Sant Joan Bosco: 

«Com parlar de sexe amb els teus fills». Els objectius 

que es persegueixen en realitzar aquest taller són els de 

proporcionar eines i pautes adequades per a abordar 

l'educació afectiva i sexual de les nostres filles i fills; al mateix 

temps que es proveeix a mares i pares de recursos que 

poden ser-los d'utilitat, se'ls orienta sobre els temes que és 

apropiat abordar en funció de les diferents edats i s'ofereixen 

indicacions perquè sàpien diferenciar els comportaments 

normals d’aquells que no ho són.

- Taller per a alumnes de sisé d'Educació Primària del 

CEIP Sant Joan Bosco. En aquests tallers es van abordar 

temes com ara el desenvolupament psicosexual; concepte 

i funcions de la sexualitat; òrgans sexuals; desig i orientació 

sexual; identitat sexual, identitat de gènere i orientació 

sexual; canvis anatòmics i fisiològics durant la pubertat i 

l’adolescència; masturbació; higiene personal; i identificació 

i prevenció de l'abús sexual.

Palant obertament d'aquests temes transmetem la 

necessitat de canviar actituds per a acceptar el nostre cos 

i viure positivament els canvis que es produeixen; ampliar 

el concepte de sexualitat, evitant la seua identificació 

amb la genitalitat; viure la sexualitat de forma positiva i 

responsabilitzar-nos dels nostres afectes; responsabilitzar-

nos dels nostres vincles afectius i de les relacions sexuals 

que establim; evitar la discriminació per raons de sexe; 

valorar la diferenciació sexual com una cosa enriquidora i 

positiva; evitar la discriminació per raons de comportament 

sexual; rebutjar les conductes que violen la llibertat d'elecció 

sexual; i mantindre mesures d'higiene.

Amb això es pretén aconseguir que l’alumnat:

1. Valore i entenga la sexualitat com una cosa pròpia que 

podem compartir lliurement, que té implicacions socials i, 

al seu torn que pot estar relacionada amb la reproducció.

2. Prenga consciència del caràcter cultural de la sexualitat, 

i de la diversitat d'enfocaments que es donen, segons les 

èpoques, els llocs, les religions, les ideologies, etc.

3. Tinga un coneixement de l'anatomia i la fisiologia dels 

aparells genitals femení i masculí, i ho relacionen amb 

la conducta sexual i les seues conseqüències (embaràs, 

malalties, felicitat, plaer...).

4. Comprenga el fet de la pubertat: canvis físics (caràcters 

sexuals secundaris) i canvis psicològics, captant la diversitat 

de ritmes de desenvolupament per a cada persona.

5. Identifique i diferencie els termes d'ús quotidià referents 

a la sexualitat i la reproducció, i conega quins són els termes 

utilitzats en el llenguatge divulgatiu i científic.

6. S'adone de la influència dels mitjans de comunicació, 

la publicitat i l'entorn social sobre la conducta sexual de 

les persones.

7. Aprecie i respecte el propi cos i el de l'altre, i entenguen 

i respecten les diferències d'aspecte físic entre les persones.

8. Aprenga a valorar altres qualitats en les persones, i no 

únicament el seu aspecte físic.

9. Aconseguisca expressar, argumentar, fonamentar 

i defensar opinions, sobre qualsevol aspecte referit a la 

sexualitat i la reproducció amb una actitud tolerant cap a 

les altres persones i els seus punts de vista.

- Taller per a alumnat de Primer i Segon d'ESO de l'IES 

Pare Arques. Durant aquest taller està programat treballar 

sobre els continguts següents: Identitat sexual i de gènere; 

Rols sexuals i valors socials en la nostra cultura: efectes 

d'aquests sobre el comportament i les actituds.

- Taller per a alumnat de Primer de Batxillerat de l'IES Pare 

Arques. Durant aquest taller està programat abordar alguns 

temes relacionats amb la prevenció de l'embaràs i les conductes 

de sexe segur, com són el tractar obertament el concepte 

que es té de les relacions sexuals, parlar d'embarassos, 

falses creences sobre sexualitat i mètodes anticonceptius.

Departament Benestar Social. Ajuntament de Cocentaina
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Treballant amb l’alumnat de l'IES Pare Arques aquests 

continguts pretenem afavorir un canvi en unes certes actituds 

i aconseguir que s’amplie el seu concepte de sexualitat, 

evitant la seua identificació amb la genitalitat; visquen la 

sexualitat de forma positiva i siguen responsables dels seus 

afectes; es responsabilitzen dels seus vincles afectius i de les 

relacions sexuals que establisquen; eviten la discriminació 

per raons de sexe; valoren la diferenciació sexual com una 

cosa enriquidora i positivo; eviten la discriminació per raons 

de comportament sexual; rebutgen les conductes que violen 

la llibertat d'elecció sexual i respecten la llibertat d'elecció 

Activitats celebrades durant el mes de març en AFAMA 
Cocentaina i Comarca
Afama Cocentaina

A
mb motiu de la celebració del Dia Internacional de 

la Dona, AFAMA Cocentaina i Comarca reivindica el 

paper essencial de les dones i la seua contribució a la 

qualitat de vida de les persones amb demència.

Al nostre país, segons les dades de CEAFA, la cura 

de la persona amb Alzheimer i altres demències és 

majoritàriament femenina. El 76% de les cures de les 

persones amb demència en l'àmbit familiar el realitza una 

dona, qui, a més, ha de compaginar aquesta tasca amb les 

seues obligacions professionals i d'atenció a la pròpia llar.

Aquest 2021, Nacions Unides ha triat el lema “Per un 

futur igualitari en el món de la Covid-19”, posant el focus en 

dues qüestions: en la desigualtat estructural de les dones i 

en què la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la 

Covid-19 ha sigut i serà particularment dura en la vida de les 

dones, les qui han exercit un paper extraordinari en l'àmbit 

sanitari, la investigació i els serveis essencials, però també 

assumint la responsabilitat de les cures en l'àmbit privat. 

És necessari subratllar la labor que cada dia realitzen les 

cuidadores familiars: esposes i filles de persones usuàries 

amb demència que pateixen una major precarietat laboral, 

que necessiten polítiques actives i recursos per a afrontar 

la lluita contra la desigualtat, la persistència de la bretxa de 

gènere, professional i salarial, la bretxa digital, la dificultat per 

a conciliar totes les facetes de la seua vida, o les situacions 

d'aïllament, pobresa, soledat i estigma.

No hem de permetre que el treball de les dones en general 

i el de les cuidadores familiars, en particular, continue sent 

alié als interessos comuns. És necessari que es despleguen 

polítiques específiques i rotundes dirigides a lluitar contra 

aquesta manifestació de desigualtat que afecta dones de 

tota edat i condició.

D’aquesta manera, ens unim a la reivindicació de CEAFA 

pel compromís inajornable del Govern amb una Política 

d'Estat d'Alzheimer que porte a millorar la consideració de la 

societat respecte al paper de les dones familiars cuidadores; 

a previndre situacions de sobrecàrrega i estrés; a avançar en 

serveis, suports i prestacions a les famílies i les entitats. Un 

compromís que establisca les condicions perquè les dones 

cuidadores familiars aconseguisquen un millor coneixement, 

accés i exercici dels seus drets per a afrontar la lluita per 

la igualtat.

Tanmateix, vam celebrar al Taller de Matí el dia de San 

Josep amb el típic esmorzar amb bunyols i xocolata i amb 

cançons falleres. 

Per acabar, anomenar que també hem celebrat l’arribada 

de la primavera amb l’elaboració de dos preciosos murals. 

L'elaboració de murals temàtics ajuda als/les nostres usuaris/

es en la seua orientació temporal, així com també treballem 

altres àrees tan importants com la motricitat, l'atenció, la 

precepció, el llenguatge, les praxies, etc.

sexual dels altres; i siguen responsables en l’ús de mesures 

d'higiene personal i de mesures profilàctiques recomanades 

per a la prevenció de les malalties de transmissió sexual.

Comptat i debatut, la realització d'aquests tallers persegueix, 

d'una banda, aconseguir la promoció de la salut sexual, 

afectiva i reproductiva, i promoure comportaments sexuals 

normals i de respecte a les diferents formes d'orientació 

sexual; d'altra banda, que l’alumnat desenvolupe valors 

socials positius i rols sexuals flexibles; i finalment, previndre 

conductes de risc, embarassos no desitjats, infeccions de 

transmissió sexual i violència masclista
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Xavi Cherro Belda competeix a la Copa Espanya de BMX

E
l pilot de BMX Xavi Cherro Belda del BMX Alcoi 

va competir este cap de setmana a Mazarrón, a la 

primera prova important del calendari nacional, la Copa 

Espanya de BMX. El primer dia va aconseguir una 5a posició, 

col·locant-se entre els millors d'Espanya. I el diumenge va 

arribar a la final, però una enganxada amb un altre pilot i 

un problema tècnic va fer que no poguera estar disputant 

la carrera, i va aconseguir una 8 posició.

La pròxima prova serà al mes d'abril a la Copa Espanya de 

Terrassa.

Fi de la primera volta del CD Contestano-Ye Faky

F
inalitza la primera fase de la lliga de futbol sala nacional, 

grup 2ªB i el Ye Faky acaba en la sisena posició a tan 

sols 3 punts del quart classificat que els haguera donat 

la salvació i la possibilitat de jugar els play offs d’ascens a 

Segon Divisió.

En aquesta segona fase que va arrancar el darrer cap de 

setmana de març, els yefaquians queden enquadrats en el 

Grup 4D amb 11 equips més: els 5 que junt al Ye Faky van 

quedar en la part baixa de la taula classificatòria durant la 

primera fase i amb els 6 conjunts que també van ocupar 

les últimes posicions en l’altre subgrup.

Serà tan sols contra aquest 6 equips contra els que jugaran 

durant aquesta segona fase: CDE Cobisa FS (Toledo), 

Torrejón Sala (Madrid), EFS Colmenar Viejo (Madrid), CD 

Colegio San José (Cáceres), AD Madroñera (Cáceres) i ED 

Sacedón (Guadalajara). Anada i tornada.

Arranquen la segon fase en tercera posició amb 25 punts. 

Els equips que finalitzen la lliga del 7º al 12º baixaran de 

categoria i el 6º dependrà del coeficient. Si té millor coeficient 

que el 6º del Grup 1 (Galicia i Castella Lleó) i 3 (Catalunya, 

Balears i Dénia i Segorbe) es salvarà.

Per tant, tenim una segona fase encara molt emocionat i 

on de segur, el Ye Faky donarà molt que parlar, fent-nos patir 

en cada partit fins l’últim minut, és el que te ser seguidor 

del Ye Faky, que fins l’últim pitit, no hi ha sospir que valga!!!

A continuació vos posem la crònica dels partits jugats 

durant el mes de març.

-CDE MEJORADA 5 - 6 CDC YE FAKY (7 març)

Perquè hem cregut, perquè hem volgut, perquè ho hem 

buscat i perquè tenim unes ganes que es mengen el món.

Remuntem un 3 a 0 i ho fem amb molta suor i patiment. 

Traiem 3 punts que ens donen la vida

Gols d'Ivan Verdú (2), Mauro Verdú (2), Pau i Koki.

-FUSTAL IBI 4- 2 CDC YE FAKY (11 març)

Derrota en un partit molt igualat que s'ha decidit en els 

últims compassos.

1 - 1 a la mitja part amb gol de Nacho Peris. A falta de poc 

més de 3 minuts per al final els contestans es posaven per 

davant (1-2) amb un nou gol de Nacho Peris a passada de Pau.

No obstant, en la següent jugada els locals han empatat 

(2-2) i poc després de doble-penal s'han posat per davant 

(3-2). Ja amb els visitants de porter jugador, els d'Ibi han 

fet el definitiu 4 a 2.

-CD CONTESTANO YE FAKY 4 – 4 INTER MOVISTAR ‘B’ (13 

març)

Històric empat a 4 gols. Partit que recordarem per molts 

anys i en el que sumem un gran punt davant el líder. Un gol 

de rebot a falta de 9 segons ens ha privat de sumar-ne 3.

Els madrilenys s’avançaven al marcador 2 a 0 durant el 

primer tram de l’encontre, però un gol en pròpia porteria 

del filial de l’Inter donava ales als socarrats (1-2). Abans del 

descans de nou els visitants sumaven un nou tant al seu 

electrònic (1-3).

Després de passar per vestuaris, Nando de penal i Koki 

de doble-penal posaven les taules al marcador (3-3). A falta 

de 20 segons per al final, Mauro feia el 4 a 3, però el destí 

ha volgut que un rebot amb l’equip madrileny jugant de si 

i falta de 9 segons significarà l’empat a 4.

-CD CONTESTANO YE FAKY 4 – 3 UNIÓN TRES CANTOS FS 

(20 març)

Que manera de patir. Victòria agònica del conjunt socarrat 

davant un rival que mai s’ha donat per vençut. Els contestans 

se’n anaven al descans amb avantatge de 4 a 0 amb gols 

de Koki, Pablo, Nando i Mauro.

Malgrat, els visitants retallaven distàncies en el segon 

temps fins ficar-se a un sols gol de l’empat. Afició i equip 

han patit fins el final i finalment els tres punts s’han quedat 

a Cocentaina.

Triomf  importantíssim davant un rival directe i en el que 

era l’últim partit de la primera fase. Els contestans, malgrat la 

victòria, han quedat enquadrat en el grup de la part baixa de 

la taula i disputaran la segon fase per no baixar de categoria.

Fotos: Fotógrafos Contraste
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Tres rogets a tir de votació per formar part del millor 
once històric de regional preferent

D
es de la pàgina “Eshifuva Estadística e Historia del 

Fútbol Valenciano” s’ha llançat a través del seu creador 

José (Facebook: José Eshifuva València), una relació 

de noms de tots els equips de preferent amb l’objectiu de 

formar el que seria, a parer dels aficionata, el millor onze 

de la categoria regional preferent.

Tal és al qualitat que el Contestano té, que tenim a tres dels 

jugadors estan lluitant per colar-se en el millor 11 HISTÒRIC 

de la categoria de la Regional Preferent Valenciana: Octavio 

Cerdà, Pablo Cremades i Israel Calafat.

Segons publicava el CD Contestano a les xarxes socials: 

“és un orgull per al nostre club que tres dels nostres rogets 

es troben en aquesta llista.

La votació va finalitzar el 20 de març i tot que dos dels 

tres rogets no van formar part d’aquest concurs, el club 

assenyalva que “ens sentim orgullosos de la seua nominació 

i del fet que el club ha aportat tres noms, evidenciant així, 

el moment pel que travessa el club.”

Doncs bé, una vegada tancada la votació, seguien arribant 

les bones noves perquè el capità Octavio Cerdá  sí que 

formava part de l’onze històric de la categoria Regional 

Preferent Valenciana. El club felicitava al capità a les xarxes 

“Enhorabona Octavio! Eres un orgull per a aquest club i 

sempre seràs un referent a seguir.” 

En les votacions, Octavio va aconseguir la segona posició, 

com a millor mig. Tamnateix. Israel Calafat es va quedar a 

les portes, però entraria dintre de l’onze, com a reserva en 

la posició de defensa, haven obtingut la cinquena posició 

en les votacions.

L’esport torna a la seua activitat

E
l darrer cap de setmana de març, la Federació valenciana 

donava llum verda per a que les competicions amateurs 

es pogueren reprendre, gràcies a la incidència baixa 

que presentava la Comunitat. Així doncs, el dissabte 27 i 

diumenge 28, el poliesportiu local ja va obrir les seues portes 

per a que els clubs pogueren seguir amb les seues lligues en 

aquesta temporada tan atípica. Amb tot, els partits segueixen 

sense comptar amb públic.

Conforme avançava la desescalada d’aquesta tercera 

onada, el poliesportiu va obrir les seues portes tan sols als 

entrenaments. Els clubs van haver d’adaptar-se a les noves 

mesures marcades des de la Conselleria de Sanitat per poder 

reprendre els entrenaments. Sembla que poc a poc, anem 

tornar a eixa ansiada normalitat i tant és així, que els clubs 

preparen activitats per als dies de Pasqua, sempre complint 

amb les restriccions i resolucions adoptades per Sanitat. És 

el cas del club de Tenis Cocentaina que ha preparat una 

escoleta per als dies de Pasqua, amb la finalitat de poder 

practicar esport i a l’aire lliure els dies que els xiquets tenen 

les vacances pasqueres. Tota la informació la trobaran al 

cartell. Les inscripcions es faran cridant al 690-75-08-89.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

TIMÓ MASCLE (Teucrium polium)
(Timó cabeçudo, herba de cucs)

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.

Floració a la fi de la primavera. 
La recol·lecció es fa a partir dels primers 

dies del mes de juny. Les principals virtuts 
són: tònic, digestiu, antireumàtic.

Hi ha persones que quan han tingut 
molèsties en el ventre, han pres una maceració 
d’aquesta planta amb aigua de poliol.

El meu oncle Daniel Albors “Bollo” em deia: 
Fernandet, aquesta planta a la qual alguns li 
diuen timó mascle i jo li dic timó “cabezudo”, 
és d’allò més primordial per a l’herberet, però 
en la mesura justa, perquè aquesta herba 
li donaria massa sabor i trencaria l’aroma 
d’aquest licor.

REMEI CASOLÀ:

La meua àvia Francisqueta “la Coloma”, 
quan el meu avi Vicentet “Beltrà” tènia mal 
als genolls pel reuma, li picava en un morter 
aquesta herba amb mel de romer i li posava 
un cataplasma per a calmar-li la inflamació.
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LA LEY DEL ESPEJO

E
l psicólogo y coach japonés Yoshinori Noguchi nos cuenta 
en su libro “La ley del espejo” que todo lo que percibimos y 
nos rodea no es más que un reflejo de lo que sentimos en 

nuestro interior. 
Según Noguchi, las circunstancias externas (una mala relación 

con un familiar, un trabajo que no te satisface…) resaltan como 
estamos por dentro (creencias limitantes, manera de pensar…) y 
sugiere que todos los cambios que queramos llevar a cabo en el 
mundo exterior deben suceder primero de manera interna. 

Esta ley es especialmente valiosa para sanar relaciones con 
personas externas, siendo capaces de ver como nosotros mismos 
somos la causa de ese deterioro o enfrentamiento. El autor nipón 
propone 4 maneras en las que esta ley funciona para entender que 
está reflejando el mundo exterior de nuestro interior.

Similitud. Los demás nos reflejan.
Al observar a los demás nos fijamos en aquello que no queremos 

aceptar o que no nos gusta de nosotros mismos. Tanto es así 
que en muchas ocasiones cuando criticamos a alguien estamos 
señalando precisamente lo que odiamos de nuestra personalidad.

Oposición.
Esta forma funciona justamente de manera opuesta a la anterior. 

Tenemos determinados conceptos, principalmente de identidad, 
muy arraigados dentro de nosotros mismos (soy educado, soy 
tolerante, soy amable…) que al ver lo contrario en otras personas 
nos enfadará de manera desmedida. Esto sucede como mecanismo 
inconsciente de refuerzo de la propia identidad y es una manera 
en la que nosotros mismos nos recordamos lo que somos y  lo 
que no queremos ser.   

Negamos que nosotros actuamos igual.
Cuando vemos estas actitudes nuestras reflejadas en los demás, 

la primera reacción que acostumbramos a tener es precisamente 
de rechazo, pero acabamos actuando igual en otros apartados de 
nuestra vida. En estos casos, nuestro inconsciente nos ‘protege’ 
de recordar que no estamos actuando de la mejor manera posible 
con otras personas. De esta forma, la ley del espejo nos está 
mostrando que estamos ante una actitud que debemos corregir 
en nosotros mismos.

Idealización.
Nos enfada y entristece cuando una persona externa se comporta 

de una manera que nosotros mismos creíamos imposible.  La 
idealización sirve para darnos cuenta de que percibimos las 
relaciones con los demás según lo que queremos que sean en 
vez de aceptar como son realmente.

Según esta teoría, vamos entendiendo que lo que vemos en los 
demás que nos disgusta, no es más que un reflejo de lo que nos 
disgusta de nosotros mismos.

Si eres capaz de ver este reflejo como si te miraras en un espejo, 
es el momento de la acción y el cambio mediante el perdón. 
Noguchi recalca la importancia de ‘soltar’ el resentimiento u odio 
hacia alguien para poder encontrar la paz interior que habita en 
cada uno de nosotros.

¿Cómo perdonar y sanar los ‘espejos’ de mi vida? Noguchi 

propone 8 pasos:
1- Piensa en esas personas que han estado o están en tu vida 

y consideras que no puedes perdonarles determinadas cosas. 
Apunta todo lo que consideres que no puedes perdonarles. 

2- Una vez tengas una lista, escribe todos los aspectos negativos 
que consideras que tiene esa persona o personas. Escribe 
absolutamente todo lo que  te venga a la mente.

3- Una vez que hayas hecho lo anterior, busca exactamente las 
cosas que hizo y que a día de hoy no has sido capaz de “soltar” 
o perdonar.

4- Una vez que lo tengas identificado intenta analizar aquellos 
motivos por los que pudo hacerlo, puede que hacer esto te suponga 
un reto, simplemente considera que tú has hecho eso mismo con 
otra persona, ¿por qué crees que podrías haberlo hecho?

5- Ahora aplica el espejo y pregúntate: ¿Qué refleja esta persona 
o este hecho de mí mismo? ¿En qué aspecto de mi vida me he 
hecho lo mismo? 

6- Si ya tienes claro lo que ha sucedido y lo que refleja de ti 
mismo, intenta identificar ahora aquellas cosas por las que estás 
agradecido a esa persona a la que no puedes perdonas. Si puedes, 
escribe una lista de motivos por los que le agradeces cosas.

7- Finalmente, tendrás que recordar aquello que esta persona 
ha reflejado de ti mismo y perdonártelo a ti mismo y a él/ella.

8- Una vez que hayas sido capaz de poner en perspectiva lo 
anterior y perdones a esa persona siendo consciente de lo que ha 
reflejado de ti, observa cómo te has comportado tú. Es posible que 
habiendo visto el espejo que ha hecho, quieras también disculparte 
por el posible daño causado.

Esa persona, que no podías perdonar, te ha llevado una 
enseñanza que debes aprender para mejorar. Intenta ser 
consciente del tipo de ‘espejo’ que supone en tu vida y cómo 
quieres de ahora en adelante llevar la relación.

Es posible que aun habiendo hecho todos estos pasos sigas 
guardando algo de rencor a esa persona. El autor japonés propone 
que te digas a ti mismo ‘Le perdono’ todas las veces que consideres 
necesarias hasta que sea verdad, Noguchi resalta que aunque la 
ley del espejo actúe a través de otras personas, el perdón no deja 
de ser a uno mismo.

La ley del espejo es una brillante herramienta de autoconocimiento 
personal que te hará comprender como tu visión del mundo y tus 
relaciones cercanas no son más que un reflejo de ti mismo. A 
través de esta ley podrás perdonarte muchos aspectos personales 
de los que quizás no eras ni consciente y empezar a cambiar el 
sufrimiento por la paz interior.

La ley del espejo nos sirve en Psicología como herramienta de 
autodescubrimiento personal a través de comprender la relación 
con el mundo y con las personas que nos rodean. Cuando 
se repiten situaciones en tu vida o atraviesas un momento de 
“incomodidad” personal con alguien, es el momento de buscar 
que nos dice la ley del espejo y si no eres capaz de encontrarlo, 
con ayuda profesional podrás clarificarlo y cambiar el dolor por 
la paz. En ese momento de descubrimiento es cuando puedes 
agradecer el regalo que ese “espejo” te ha traído. 
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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: 4- 8- 14- 17- 19- 26- 30

Dies:  1- 7- 10- 11- 13- 20- 23- 29 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina ABRIL

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -

19:25 (Sols divendres)

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

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

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 5- 9- 15- 21- 24- 25- 27

Dies: 2- 3- 6- 12- 16- 18- 22- 28 

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHOORRAARRII CCEEMMEENNTTEERRII MMUUNNIICCIIPPAALL

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

les 14:00 h del migdia

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

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

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

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

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

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

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 18:00 H DE LA VESPRADA FINS LES 00:00 H DE LA NIT

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 

11:15; 12:15; 13:15; 14:45; 16:45; 

17:45; 19:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 13:15; 15:15; 21:15.

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 

11:45; 12:45; 13:45; 14:15; 16:15;  

17:15; 18:15; 19:45; 21:45

Dissabtes i diumenges: 8:45; 

10:45; 13:45; 15:45; 21:45

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113
Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. Tot 

això es realitza amb l’únic objectiu de no retardar 

el servei establit.

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT






