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2 Revista El Comtat agost 2021 Obres i serveis
COCENTAINA dia a dia

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

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

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

S’està realitzant una auditoria energètica de l’enllumenat 

públic, consitente a avaluar els consums energètics 

de cadascun dels quadres de comandament. Amb les 

dades obtingudes es determinaran les millores que s’han 

de realitzar en l’enllumenat públic a l’efecte de millorar 

l’eficiència energètica, reducció del consum que al seu torn 

es reduiran les emissions de CO2.

Nova superficie a la pista central de futbol sala del 

Poliesportiu Municipal de Cocentaina

Millores asfalt avda País Valencià Millora camí la Xaquera
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Em preocupa

C
om cada any d'ençà que començà la pandèmia, les 

valencianes i valencians esperem l’estiu perquè el 

turisme, que és la font d’ingressos més important que 

tenim done feina a moltes famílies. Ja són dos anys que les 

coses no van tan bé. Salvem el turisme, diem dia rere dia. 

Tots sabem que aquest és el nostre monocultiu i cal cuidar-

lo. Ens hem plantejat no dependre tant del turisme i buscar 

altres fonts d’ingressos?

Si estem encara en pandèmia i quan teníem quasi 

controlat el virus relaxem les mesures efectives, perquè 

ha baixat la incidència, com és que a partir de mitjan juny 

torna a pujar la incidència i el virus comença a contagiar a 

molta gent? Tenim un índex de vacunació prou elevant, la 

gent major ja té posades les dues dosis, la gent major de 

quaranta anys, la majoria, tenen una dosi, per tant, per què 

les xifres de contagiats han pujat com l’escuma?

Suposadament vostés ja estaran pensant que aquesta 

cinquena ona que ens ha envaït és per culpa de la gent 

jove que encara no està vacunada. Possiblement vostés 

tinguen raó, però sols són ells els culpables per voler portar 

una vida com abans de la pandèmia? No ho tinc gens clar. 

Cal conéixer les últimes dades de la Conselleria de Sanitat 

d’aquestes dates per a fer una valoració.

Cal saber que Cocentaina s’ha convertit en el focus més 

gran de contagis de la comarca. El 9 de juliol estàvem amb 

un risc extrem, amb 251 casos per cada 100.000 habitants. 

Però és que una setmana després ja estàvem amb 286 

positius per 100.000 habitants. Què ens ha passat? Són 

sols els joves els contagiats? La gent sap el que ha passat, 

però no volen dir-ho molt fort perquè no s’atreveixen i no 

volen tenir problemes.

Quan culpem als joves de què són els responsables 

d’aquest augment de contagis, quan vegem per les 

televisions eixes imatges de cap de setmana tan impactants, 

per què no fem una mínima reflexió? Caldria fer-se unes 

quantes preguntes: Els joves tenen pares? Quins són els 

màxims responsables i educadors d’ells? Sabem el que fan 

les seues filles i fills? La culpa del que passa sols és dels 

“botellons”? Podria seguir fent més preguntes, però cal que 

els adults se les facen i les responguen.

La joventut mira els models de vida que té als seus voltants 

i comença a anar imitant-los. Què fem els adults perquè 

els nostres comportaments ajuden als adolescents i joves a 

rebre una educació amb uns models dignes i responsables? 

José Antonio Marina sempre diu un refrany africà que cal 

conéixer. “L’educació d'un xiquet o adolescent no depén 

sols dels pares sinó també de la tribu sencera.”

Paco Fuster
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Presentada la revista de festes de Moros i Cristians
Redacció. Fotos: Ull de peix. Marc Pascual

L
a Federació Junta de Festes de Cocentaina ha preparat 

diverses activitats per a finals de juliol i principis d’agost 

coincidint amb les jornades en les quals tindrien lloc 

els Moros i Cristians del municipi.

Els festejos, tal com va passar l’any passat, no es podran 

celebrar al carrer amb la seua espectacularitat de sempre 

a causa de la crisi sanitària de la Covid-19. La programació 

inclou Concerts de Música Festera al pati d’armes del Palau 

Comtal a càrrec de la Colla de Dolçaines i Tabals ‘Mal Passet‘, 

de l’Ateneu Musical i de la Unió Musical Contestana. A més 

Teló Teatre durà a terme la representació teatral ‘El Gendre’ 

i també se celebrarà la 49 edició del Trofeu de ciclisme de 

Sant Hipòlit que organitza el club ciclista contestà.

Amb tot, la junta de festes presidida per JuanFrancisco 

Masanet, va encetar el calendari d’aquest any, amb la 

presentació del programa revista de festes, un acte celebrat 

al pati d’Armes del Palau Comtal i que va estar presentat 

perJavi Sanz i Graciela Llorens, per dos membres de la Junta.

Com a novetat i com que no hi ha dia dels xiquets, aquest 

acte va aprofitar també per a fer entrega dels premis de 

Concurs de dibuix.

Abans de presentar el contingut de la revista, es va 

destapar la portada. Per a tal menester, la Junta va pensar 

en el fotògraf Lucio Abad amb el suport de la firma ArtVisual 

Producciones. Lucio, té un estret vincle amb el Patronat i 

va nàixer ací, tot i que de xiquet la seua família se’n va anar 

a viure a Alcoi. La seua creació fa referència a la situació 

anòmala que vivim en aquest temps de Coronavirus on totes 
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les nostres Festes i tradicions estan aturades a l’espera de 

tornar al carrer amb molta més força “el missatge que he 

volgut transmetre és que si la Festa no ix al carrer, no podia 

fotografiar res i en aquest sentit he fet referència a la situació 

que patim, un moment històric en el qual tots mantenim 

l’esperança de poder tornar a la normalitat com més aviat 

millor. He fet un símil utilitzant elements relacionats amb 

la fotografia analògica, un procés en el qual calia positivar 

els negatius per a obtindre les imatges, i he plasmat a totes 

les filaes mores i cristianes en aquests negatius que donen 

forma a les xifres de l’any 2021. Després trobem la partitura 

del pasdoble ‘Paquito El Chocolatero‘, un emblema de la 

Festa Contestana, i l’Escut de la Junta de Festes creat en 

1971 per l’escultor Vicent de Paül Agulló Sanchis“. Lucio ha 

emprat tres tècniques de revelació: la fotografia química, la 

fotografia digital i la 3D posant així en relleu, el seu domini 

absolut en el món de la fotografia.

La revista, enguany s’ha repartit de manera totalment 

gratuïta i aquesta és la número XXIII. Marcos Monar, 

encarregat de coordinar la mateixa, va ser qui ens va 

desgranar el que conté aquest any la revista: els apartats 

ja coneguts com l’editorial, l’apartat dedicat al nostre Patró, 

guió d’actes, filaes qui hi participen, en record dels nostres 

festers, festa i música, poesia, i el cada vegada més gran 

festa i història, amb la crònica gràfica i l’agraïment publicitat 

i com a novetat, s’incorporen espais de fotos antigues i cada 

Filà ha pogut plasmar aspectes curiosos de la seua activitat 

festera en el full dedicat a aquestes.

Arredonint l’acte que va ser emés en directe per TVA, va 

arribar el torn de la intervenció de la Mantenidora, ella va ser 

Mari Nieves Pascual, qui abans d’entrar en l’acte, va signar 

en el llibre d’honor de la Casa del Fester. 

La seua ponència va versar sobre la tradició familiar que 

la vincula a la Festa contestana, de la importància de la 

Revista de Festes com a document històric, de la tasca 

tant important que realitza la comissió d’arxiu i patrimoni 

de la caça del Fester a l’hora de què res de la nostra 

història es quede perdut i quede ben plasmat en el llibre 

de festes per a què futures generacions comprenguen per 

què i com celebraven les festes en la Cocentaina de l’any 

2000, tanmateix, un document importantíssim per poder 

participar en el concurs de Música i Festa de la ràdio (mitjà 

on treballa) i també de la profunda devoció que li professa 

a Sant Hipòlit Màrtir.

Les paraules del president de la Junta de Festes, 

JuanFranscico Masanet i de l’alcaldessa de Cocentaina, 

Mireia Estepa, donaren pas a la interpretació de l’himne de 

Festes, posant ja la mirada en el que seran les festes de 2022.



FESTES MOROS I CRISTIANS6 Revista El Comtat agost 2021

L’altar de Sant Hipòlit, un conjunt per venerar la Patró
Redacció

E
ls actes organitzats per la Junta 

de Festes per a commemorar 

e l  421 an ive rsa r i  de  l a 

proclamació de Sant Hipòlit com a 

Patró de Cocentaina van servir per a 

inaugurar la nova fornícula on reposa 

la relíquia del Patró. Just davall d’on 

es troba la imatge de Sant Hipòlit i 

aconseguint així, tot un altar per a 

venerar al protector dels contestans 

i contestanes.

La idea surt de l’assessor religiós 

de la Junta de Festes, d. Eduardo 

Rengel i amb el total suport de la 

Junta de Festes amb la finalitat de 

què la relíquia estiga ben custodiada, 

tinga el seu lloc i quedara implicada 

també amb el sentit de festa i les filaes.

Doncs bé, l’encàrrec es va fer al dissenyador contestà 

Ernesto Ferrándiz Briva i es tractava d’adequar el nínxol 

que hi havia als peus del Patró i que contenia la imatge de 

la Verge jacent.

Es tractava de donar-li continuïtat a la fornícula on tenim 

la imatge del Patró per això es va dissenyar una forma 

semicircular i tenint el daurat com a color predominant.

Les particularitats de l’interior d’aquest nínxol va modificar 

els primers dissenys i materials, optant-se a la fi, per una 

base de fusta hidròfuga, amb uns peus que la separen del 

sòl per evitar humitats. Es va canviar l’enllumenat, col·locant 

tires de led de baix consum. També s’ha adaptat la porta que 

tanca la fornícula, posant-li un pany amb clau dins i cristall 

amb respirador perquè no condense la humitat.

Tanmateix, la Junta de Festes i el mateix dissenyador 

tenien clar que les filaes i per tant la festa, havien d’estar 

present en aquest nou emplaçament, per això, es va decidir 

posar l’escut de les 16 filaes que en l’actualitat participen 

en les festes i que són una rèplica dels que apareixen en 

el reliquiari processional de Sant Hipòlit esculpits per José 

Ribelles. La disposició dels escuts estan presents en ordre 

cronològic segons el registre de la Federació Junta de 

Festes, situant l’escut de la Junta de Festes al centre, baix 

d’ell podem veure la corona de la victòria del martiri de Sant 

Hipòlit, a l’esquerra les filaes mores i a la dreta les cristianes.

D’aquesta manera tenim ja tot l’altar dedicat al nostre 

Patró. I ja que parlem del Patró, assenyalar que els actes 

religiosos sí que es realitzaran, el dia 4 començarà la novena 

al Patró i ja el dia 13 d’agost, en missa 10, celebrarem 

l’onomàstica de Sant Hipòlit a l’Església de Santa Maria.
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50 anys del nostre escut de Festes
Redacció

T
ota festa necessita una imatge que la identifique i ací 

a Cocentaina, fa just 50 anys, el gran escultor contestà 

Agulló de Cocentaina, va realitzar l’escut que passaria 

a definir-nos com a junta i com a poble fester.

50 anys pot ser molt o poquet, segons ho mirem perquè 

les nostres festes ja van en dansa des de 1833, segons el 

reglament que custodia la comissió d’arxiu i patrimoni, i no 

va ser fins a 1971 quan es decideix que la nostra festa tinga 

un símbol que la definirà.

Aquell any, la Junta de Festes presidida per José 

Barrachina li confia a Agulló de Cocentaina, director 

artístic d’aquella junta de Festes, el que és la nostra senya 

d’identitat.

Aquest herald de pedra el podem veure a les portes de la 

Casa del fester, va ser la portada d’aquella revista de 1971 

i 50 anys després, ha sigut també part fonamental de la 

portada de la revista d’enguany. Una imatge que els festers 

ja hem identificat com a pròpia, l’escut dels organitzadors 

de les festes.

A la revista de festes, podem llegir un article que ens parla 

precisament d’aquesta efemèride i que recull les paraules 

del mateix escultor que pretenia que “ quedarà como 

pregonero de significado histórico i noble. Formará parte 

de la extensa heràldica contestana.”

Agulló de Cocentaina, artista, però sobretot fester i sabedor 

del sentiment que aquesta desperta des de dins, volia amb 

la seua creació plasmar el sentir de dos pobles, cadascun 

amb el seu Déu però units per un mateix fi. La mitja lluna 

i la creu, moros i cristians. En el quadre de la mitja lluna 

troben superposades dues claus, simbolitzen la rendició de 

Granada, entregades per Boabdil als Reis Catòlics; sobre 

la creu, l’espasa representa al Cid Campeador i ornant 

la part alta de l’escut, trobem la corona Comtal, vestigi i 

representació de la noblesa contestana.

Un escut que cal estimar, no sols perquè ens identifica 

com a poble fester, sinó per la mà que l‘ha fet: Vicente de 

Paul Sanchis, el nostre Agulló de Cocentaina.

Programa d’actes festes 2021
-Dissabte 31 de juliol

18:00h. XLIX Edició del Trofeu de Sant Hipòlit de ciclisme, 

organitzat pel club ciclista contestà. Circuit urbà.

22:30h Centre de Cultura E Teular, representació teatral 

de “El Gendre” a càrrec de Teló Teatre

-Diumenge 1 d’agost

21:00h XVIII Concert de música festera de la Colla 

de dolçaines i tabals Mal Passet al Palau Comtal. Ràdio 

Cocentaina oferirà en directe el concert a través de les 

ones. 107.9FM

-Dilluns 2 d’agost

12:00h a Ràdio Cocentaina arranca una nova edició del 

concurs Música i Festa. 107.9FM

22:30h XXXVI Concert de Música Festera de la Societat 

Ateneu Musical de Cocentaina al Palau Comtal. Ràdio 

Cocentaina oferirà en directe el concert a través de les 

ones. 107.9FM

-Del dimecres 4 d’agost al dijous 12 d’agost

19:45h Solemne novenari en llaor del nostre Patró a 

l’Església de Santa Maria. A continuació Missa

-Dijous 5 d’agost

22:30h XLIX Concert de música festera de la Unió 

Musical Contestana al Palau Comtal. Ràdio Cocentaina 

oferirà en directe el concert a través de les ones. 107.9FM

-Divendres 13 d’agost. Dia de Sant Hipòlit

10:00h Eucaristia Solemne el dia de la festivitat de 

Sant Hipòlit Màrtir, Patró de Cocentaina a l’Església de 

Santa Maria. Ràdio Cocentaina oferirà en directe la Missa. 

107.9FM
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Llana i Cavallers de Llúria, campions de futbol sala i cotos
Redacció

T
ot i que no tenim festes de carrer, les filaes sí que 

estan tenint oportunitat de retrobar-se, asseure’s junts 

a esmorzar o dinar i fins i tot, de poder celebrar algunes 

de les activitats que envolten la festa contestana. Ens ateny 

en aquesta pàgina la vessant esportiva i lúdica de la festa, 

aquella que no fa que et poses el tratge, ni que desfiles pel 

carrer, però que és capaç de reunir a un gran nombre de 

festers a la taula.

L'endemà de presentar la revista de festes, va tindre 

lloc el campionat de futbol sala entre les filaes, un matí on 

la festa està al poliesportiu i la complicitat entre filaes, es 

converteix en rivalitat, sana per descomptat, i acaba amb 

un bon esmorzar. En aquest 2021, la filà Llana ha sigut la 

guanyadora del trofeu de filaes, un títol que els durarà fins 

a l’any que ve i que els ha valgut un cuixot i una escultura 

del nostre Patró de l’artista contestà Moisés Gil.

I seguint amb els campionats, el dissabte 24 de juliol, la 

cita era al bar Raspa d’Edu per disputar el campionat de 

cotos. Com sol passar, la resposta de les filaes és perfecta i 

ací es barreja la saviesa dels grans jugadors de cotos, amb 

la inexperiència i sort en molts casos, dels més joves que 

saben jugar a cotos, però no han tingut eixa tradició en 

què antigament en les filaes, es treia la baralla de cartes 

una vegada s’acabava de dinar i passaven mitja vesprada 

asseguts en taula, amb la copa, el puro i com no, partida 

de cotos. En aquest cas, la filà que es va endur el triomf va 

ser els Cavallers de Llúria i també van tindre el cuixot i la 

figura de Sant Hipòlit. Ara ens restava per dur a terme el 

trofeu de ciclisme de Sant Hipòlit

Quan isca la revista estarem ja en la setmana festera, 

esperant unes festes que desitgem que ens deixen 

ajuntar-nos en l'últim trimestre i poder celebrar amb total 

normalitat, l’olleta de la Puríssima, primer dels actes oficials 

del nou curs fester i amb una Junta amb ganes de poder 

eixir al carrer. Encara sort que tindrem tres grans concerts 

de música festera amb la colla de dolçaines i tabals Mal 

Passet; la Societat Ateneu Musical de Cocentaina i la Unió 

musical contestana, tres concerts que a prop de la novena 

i el concurs de la ràdio, Música i Festa, ens faran alleugerir 

el cuquet fester.
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La filà Muladís inaugura la nova seu social
Filà Muladís

E
l passat 26 de juny, tot i coincidint amb el dia de la 

Publicació (no celebrada per segon any consecutiu a 

causa de la pandèmia de la COVID 19), la Filà Muladís 

va inaugurar la seua nova seu social, situada al carrer 

Convent 17. 

Després d’any i mig d’obres, allargades per un confinament 

i les diferents restriccions de la pandèmia que encara ens 

marca la vida, la família muladí va poder veure per fi acabat 

el nou local, amb més capacitat que l’anterior i amb un 

enclavament ben propici per fer festa al carrer, quan puga 

ser. A l’acte va assistir una bona representació de la filà, 

així com Paco Masanet com a President de la Federació-

Junta de Festes, Pepa Prats com a Presidenta de la UNDEF, 

don Eduardo Rengel com a assessor religiós de la mateixa 

Federació, Mireia Estepa, Alcaldessa de Cocentaina, Octavio 

Cerdá, regidor de festes, alguns Caps de Filà de les filaes 

contestanes i també part del veïnat.

Va ser una jornada de retrobaments després  d’un any 

sense poder vore als companys i companyes de filà, un 

moment molt emotiu tenint present que en la pandèmia dos 

membres de la nostra família festera ens han deixat, com 

són Toni Pérez Bilbao i Rafael Agulló Insa. Eixes emocions 

es van cristal·litzar en el moment en què Roberto Marset, 

acompanyat per Mateo Barrachina com a Cap de Filà i d’Àlex 

Marset com a Cap d’Obres, va tallar la cinta inaugurant així 

oficialment el local, un moment que posava fi a mesos i 

mesos de dur treball, realitzat majoritàriament per membres 

de la filà i capitanejats pels ja esmentats Mateo i Àlex, 

autèntics motors d’aquesta nova seu social.

A partir d’ara solament ens resta que aquesta maleïda 

pandèmia ens deixe gaudir altra vegada de les tertúlies i 

encontres a la filà, i així a poc a poc anar retrobant-nos en 

la Festa. I al món fester i al veïnat, ja sabeu on trobar-nos 

a partir d’ara. I no patiu, que som bons xavals…i xavales.
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Cocentaina aprova per majoria absoluta el pressupost 2021
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina aprova el pressupost 2021 

amb 11,122,886,82€, el que suposa un increment del 

0,76% respecte a l’exercici anterior. Cal destacar que 

l’elaboració d’aquest pressupost no ha estat fàcil donat la 

continuïtat de la situació en la que estem i com en anys 

anteriors les característiques principal con l’optimització dels 

recursos municipals i el control del gasto, sempre tenint el 

compromís de continuar generant estalvi en els costos dels 

serveis  que siga possible. .

En aquesta ocasió ha segut aprovat per majoria absoluta 

i tant sols amb els vots en contra de Col·lectiu Compromís i 

Unides Podem, , un pressupost realista i acorde a la realitat, 

centrat amb la continuïtat de la prestació i millora dels serveis 

per al poble de Cocentaina. Mostra d’això es l’increment 

de les partides del servei de neteja viària i RSU, també cal 

destacar les aportacions que ha realitzat l’Ajuntament per 

a diferents ajudes com les del Pla Resistir, les ajudes de 

caràcter social que es mantenen intactes i les aportacions 

municipals per a diferents plans

d’inversions com son les ajudes per a la millora de polígons 

amb 92.370€, els 95.000€ per a la reforma dels vestidors 

de la piscina municipal (Pla Planifica) o els 120.000€ per 

a l'adequació de les instal·lacions i equipament de la nova 

ubicació de l’emissora local.

En quant altres inversions cal destacar que es veuran 

suplementades per el romanent de tresoreria com el projecte 

del cementeri o  el Pla Director de la Muralla entre altres.

La regidora d’Hisenda Mariona Carbonell explica « a 

pesar de la complexitat de la situació hem dut endavant 

un nou pressupost en el que l’objectiu fonamental es la 

prestació dels serveis, la continuïtat amb les inversions per 

al municipi i molt important el NO increment de la càrrega 

fiscal, a pesar de l’increment econòmic en alguns serveis. 

A banda es mantenen tot tipus de subvencions de caràcter 

cultural , esportiu i social. Aquest pressupost a estat des del 

consens per tots aquells partits que han volgut sumar-se 

a l’elaboració d’aquest pressupost amb l’aportació de les 

seues propostes.»

El Consell colabora con el Ayuntamiento de Cocentaina para 
fomentar las fiestas tradicionales de la Comunitat Valenciana
Turisme Comunitat Valenciana destina 40.000 euros para promocionar la 675 edición 
de la ‘Fira de Tots Sants’

NP comunica.gva

E
l Consell ha autorizado la suscripción del convenio de 

colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el 

Ayuntamiento de Cocentaina para el fomento de las 

fiestas tradicionales de la Comunitat Valenciana.

De este modo, Turisme Comunitat Valenciana destina 

en 2021 un total de 40.000 euros al Ayuntamiento de esta 

localidad para la realización de actuaciones de marketing 

colaborativo dirigidas a la promoción de fiestas de relevante 

interés turístico, como es la Fira de Tots Sants.

Por su parte, el Ayuntamiento de Cocentaina se 

compromete a realizar diferentes actuaciones en el marco 

de la 675 edición de la Fira de Tots Sants que se realizarán 

en un formato adecuado a la situación sanitaria actual.

Para ello, promocionará la Fira de Tots Sants a través de 

espacios publicitarios tanto comarcales como nacionales, 

además de editar nuevo material promocional y cartelería 

que anunciará la 675 edición de la Fira. Asimismo, la 

promoción también se realizará con presencia continuada 

en las redes sociales.

Turisme Comunitat Valenciana tiene a su cargo el impulso 

y ejecución, el desarrollo, la mejora, la información y la 

difusión del sector turístico valenciano, y potencia esta oferta 

mediante el apoyo a la comercialización, la información y 

la difusión de los productos turísticos y la realización de 

las actividades necesarias para una mejor promoción de la 

oferta turística de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la Fira de Tots Sants es uno de los 

acontecimientos más identificativos desde el punto de vista 

cultural, social y económico de Cocentaina, además de tener 

un carácter singular y exclusivo por este tipo de celebración 

en todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

Además, forma parte de un patrimonio inmaterial que 

resulta de la historia y de la manera de ser de un pueblo que 

ha de ser reconocido para preservar sus valores para futuras 

generaciones. Asimismo, sirve de vehículo de difusión de la 

propia cultura, ante las nuevas generaciones y los visitantes 

que llegan desde fuera para conocerla.
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L’Ajuntament de Cocentaina obri la convocatòria de les 
ajudes Parèntesi II

L
’Ajuntament de Cocentaina llança la segona convocatòria 

de les ajudes Parèntesis. Tota la tramitació es realitzarà 

de forma obligatòria  (http://cocentaina.sedeelectronica.

es) i el termini per a presentar les sol·licituds és del 6 al 20 

de Juliol.

Aquestes ajudes es dirigeixen als autònoms i empreses 

amb un màxim de 10 treballadors que tinguen el domicili 

fiscal a Cocentaina. En aquesta ocasió van dirigides a sectors 

com el comerç minorista, estètica, sectors de l’espectacle, 

acadèmies d’ensenyament, és a dir, tots aquells sectors 

que no estaven en la convocatòria de les Parèntesi I. Tots 

els epígrafs de les activitats beneficiàries  es contemplen a 

l’annex de les presents bases.

La quantia màxima per sol·licitud ascendeix a 2000€ per 

persona treballadora autònoma o microempresa. A banda, es 

concedirà una quantia  fixa de 200€  per treballadora afiliada 

a la Seguretat Social en data de 31 de desembre de 2021.

Aquestes ajudes que ascendeixen a 307.009,00€, 

en les quals Generalitat aporta 62,5% (191.880,62€), 

Diputació d’Alacant el 22,5% (69.077,02€) i el restant 15% 

(46.051,36) l’Ajuntament de Cocentaina.

De la primera fase d’aquestes ajudes ja s’ha fet efectiu el 

pagament de més de 74.000€, sense comptar les sol·licituds 

que encara estan en tràmit de resolució.

Aquesta convocatòria, igual que la primera, van destinades 

a pal·liar els danys econòmics que ha causat la COVID-19 en 

tots els sectors econòmics, posant l’accent en les empreses 

més menudes i en les persones autònomes.

NP Ajuntament de Cocentaina

La vicepresidenta y diputada Cultura, Julia Parra, se ha comprometido a estudiar las propuestas elevadas por 

representantes del Ayuntamiento de Cocentaina y colectivos sociales durante la visita realizada al municipio 

contestano esta mañana. La titular de Cultura de la Diputación se ha reunido en primer lugar con la alcaldesa, 

Mireia Estepa, y concejales de la Corporación y ha visitado después el Museu Arqueòlogic i Etnològic del Comtat 

y la Cooperativa Agrícola de Cocentaina, una institución con más de cien años de historia.

Según ha señalado Julia Parra, “hemos querido retomar en Cocentaina la campaña emprendida desde Cultura 

para dar visibilidad a nuestros municipios y mostrarles nuestro apoyo a través de distintas líneas de subvenciones 

dirigidas a los ayuntamientos y a entidades sin ánimo de lucro”. La diputada ha informado de las ayudas 

puestas en marcha este año desde la institución provincial, sobre las que ha destacado “se han aumentado 

significativamente para contribuir a mejorar las dotaciones y la oferta cultural en todos los municipios”.

DIPUTACION ALICANTE.FOTONOTICIA
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El Ayuntamiento de Cocentaina y MicroBank firman un 
convenio de colaboración para incentivar el autoempleo 
y la actividad emprendedora

NP Susana Martínez García. CaixaBank – Comunicación Externa

El convenio firmado entre el Ayuntamiento de Cocentaina y MicroBank favorecerá 
la igualdad de oportunidades a través de una línea de financiación que fomenta la 
creación de empleo y el emprendimiento de los colectivos con más dificultades.

L
a alcaldesa de Cocentaina, Mireia Estepa; el presidente 

de MicroBank, Juan Carlos Gallego González, y 

la directora comercial de la red Valencia Sur de 

CaixaBank, María Tomasa Rives, han firmado un convenio 

de colaboración para facilitar la financiación de proyectos 

empresariales a través de microcréditos. 

Con la firma de este acuerdo, se establece una línea 

de financiación de 1 millón de euros para potenciar el 

autoempleo e incentivar la actividad emprendedora, 

favoreciendo la igualdad de oportunidades entre hombres 

y mujeres, nuevos residentes, personas con discapacidad 

y con especial atención a los colectivos en situación de 

vulnerabilidad. En base a este convenio, se financiará la 

creación o ampliación de microempresas, negocios de 

autónomos y proyectos de autoempleo con el objetivo de 

contribuir al desarrollo del tejido productivo y al progreso 

social. 

Los beneficiarios serán profesionales autónomos y 

microempresas con menos de diez trabajadores y una 

facturación anual inferior a dos millones de euros. Los 

solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe 

máximo de 25.000 euros. Los proyectos deben tener un plan 

de empresa y el informe favorable de viabilidad elaborado 

por el Ayuntamiento de Cocentaina. 

El criterio de concesión de microcréditos por parte de 

MicroBank atiende fundamentalmente a la confianza en la 

persona o el equipo que solicita el préstamo y la viabilidad 

del proyecto, pudiendo acceder personas carentes de 

garantías y avales. En virtud de este convenio, la entidad 

se compromete a detectar las necesidades de financiación, 

con el fin de promover el autoempleo y el establecimiento, 

consolidación o ampliación de microempresas y negocios 

de autónomos y dirigir a las personas físicas o jurídicas 

asesoradas por la institución a MicroBank para que éste 

analice, y en su caso apruebe, las solicitudes de financiación. 

El Ayuntamiento de Cocentaina es una administración 

local que tiene entre sus prioridades fomentar el 

emprendimiento, el desarrollo personal, empresarial, la 

creación y consolidación del empleo. 

MicroBank, el banco social de CaixaBank, completa el 

compromiso de la entidad con una manera de hacer banca 

socialmente responsable y de generar con su actividad un 

impacto positivo en la sociedad. MicroBank tiene como 

misión contribuir al progreso y el bienestar de la sociedad 

facilitando financiación a aquellos colectivos y proyectos 

donde se genere un impacto social. 

Durante 2020 MicroBank ha financiado en la Comunidad 

Valenciana 6.671 proyectos con impacto social por valor de 

59,1 millones de euros, de los cuales 4.301 microcréditos 

por valor de 26,8 millones de euros se destinaron a afrontar 

necesidades puntuales de familias y 2.003 por un importe 

de 23,3 millones de euros se concedieron para apoyar a 

emprendedores y microempresas. Las líneas específicas 

por sectores con impacto social consiguieron materializar 

en la Comunidad Valenciana 367 proyectos de economía 

social, educación, emprendimiento, innovación y salud por 

8,8 millones de euros durante 2020. 

Más de 300 colaboradoras activas 

En la concesión de los microcréditos, además de la extensa 

red de oficinas de CaixaBank, colaboran entidades que 

aportan conocimiento de las personas destinatarias de los 

préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento 

de los proyectos. Actualmente, hay más de 300 entidades 

que actúan de manera activa por toda España. Las 

entidades colaboradoras son organizaciones de todo tipo con 

experiencia en acciones de asistencia económica y social 

dirigidas a potenciar la creación de microempresas, fomentar 

el autoempleo e incentivar la actividad emprendedora.
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4 persones s’incorporaran a l’Ajuntament de Cocentaina 
a través del programa EMCORP 2021
NP Regidoria d’ocupació

L
'Ajuntament de Cocentaina ha rebut una subvenció de 

43.314,22 € per al programa EMCORP 2021, de foment 

d'ocupació dirigida a persones d'almenys 30 anys.

A través de l'Agència de Desenvolupament Local (ADL), 

inicia la selecció de les quatre persones que formaran 

part del programa EMCORP 2021, durant un termini de 7 

mesos, programa dirigit a persones desocupades majors de 

30 anys d'edat inscrites en el servei valencià d'ocupació i 

formació Labora.

Els perfils sol·licitats són oficial de jardineria i pintura i 

peó de jardineria i pintura i les contractacions es realitzaran 

després d'un procés de selecció ajustat a les instruccions del 

Director General de Labora relatiu al procediment de selecció 

de persones participants en el programa d'Iniciativa Social 

en col·laboració amb les corporacions locals.

El regidor de l'àrea d'ocupació, Toni Hernández ha 

indicat que aquest programa té com a finalitat “fomentar la 

integració sociolaboral entre els aturats de llarga duració, 

sent una mostra més de l'esforç i el compromís de 

l'Ajuntament de Cocentaina per afavorir la creació de llocs 

de treball i fomentar l'ocupabilitat de les persones que tenen 

més difícil accedir al mercat laboral».

Aprovat Taller d’Ocupació amb l’especialitat de 
Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu, 
infantil i juvenil
NP Regidoria d’ocupació

E
l Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA), 

ha concedit a l'Ajuntament de Cocentaina l'execució 

d'un Taller d'Ocupació, per a formar a 10 alumnes-

treballadors, amb una subvenció de 241.358,40€.

En aquest cas, el Taller que es realitzarà correspon 

a un Itinerari amb dos certificats de Professionalitat: 

"Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil 

i juvenil" (SSCB0209) i "Dinamització, programació i 

desenvolupament d'accions culturals" (SSCB0110)

El Programa de Tallers d'Ocupació, cofinançat pel Fons 

Social Europeu, es configura com un programa mixt 

d'ocupació i formació que té com a objecte incrementar 

l'ocupabilitat de les persones desocupades de vint-i-cinc 

o mes anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció 

laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant 

la realització d'accions formatives en alternança amb la 

realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública 

o interés social, prevalent-se aquells projectes de caràcter 

innovador tenint-se en compte la seua incidència en nous 

jaciments d'ocupació.

El projecte concedit, tindrà una duració de dotze mesos 

equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el 

treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida 

a l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència 

professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació 

per a l'ocupació un mínim del 25% de la duració del projecte. 

Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament 

especialitats dirigides a l'obtenció dels Certificats de 

Professionalitat complets. 

Les persones interessades deuran, en la major brevetat 

possible, sol·licitar el seu interés en la participació com a 

alumne-treballador del taller i autoritzar la seua inscripció 

en l'especialitat formativa corresponent, en Espai LABORA 

d´Alcoi,

sol·licitant la seua participació en Tallers d'Ocupació en 

la citada especialitat. 

educatiu, infantil i juvenil  

Per a poder participar com a alumnat en aquesta formació 

associada a un  CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT de 

nivell de qualificació professional 2, l'alumnat haurà de 

complir algun dels requisits següents (RD 1675/2010), 

dades que hauran d'estar actualitzats en la seua fitxa de 

LABORA:

1.Estar en possessió del títol de Graduat en Educació 

Secundària Obligatòria.
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Col·lectiu-Compromís en contra dels pressupostos municipals 
per l’elevat cost dels sous del PSOE, PP i Ciudadanos
El Col·lectiu 03820-Compromís ha votat en contra dels pressupostos municipals de 
2021. En primer lloc, la coalició contestana ha reiterat que els pressupostos arriben 
molt tard i no són els que necessita el poble de Cocentaina.
NP Col·lectiu-Compromís

“
Els pressupostos a tots els 

pobles s’aproven quan fa 

fred, menys a Cocentaina que 

s’aproven quan fa calor”. Així ha 

començat la intervenció el portaveu 

del Col·lectiu 03820-Compromís, 

Jord i  P la ,  cr i t icant  que e ls 

pressupostos municipals de hagen 

sigut presentats per l’equip de 

govern a finals del mes de juny. 

D’aquesta forma, Pla ha instat a 

l’equip de govern a preparar els 

pressupostos de l’any 2022 a partir 

de setembre amb reunions amb els 

grups polítics i amb el teixit social i 

econòmic del poble.

La coalició contestana ha reiterat la seua crítica a que es 

gasten més de 300.000 euros en jornals de polítics alliberats. 

Aquests alliberats són del PSOE, PP i Ciudadanos. A més 

a més, el Col·lectiu-Compromís ha criticat la privatització 

dels socorristes i dels monitors del poliesportiu. També han 

denunciat la no-obertura de la Casa de la Joventut durant els 

caps de setmana per a les xiquetes i 

els xiquets del poble amb propostes 

d’oci. Pla també ha criticat que 

aquests pressupostos no realitzen 

campanyes comercials per donar 

suport al comerç local i que l’equip 

de govern continua sense fer res 

per revitalitzar el Raval i la Vila. A 

més a més, ha reiterat que l’equip 

de govern hauria pogut cobrir 

amb recursos de l’Ajuntament 

la davallada de la subvenció del 

Pacte d’Estat Contra la Violència de 

Gènere del Govern d’España.

A més a més, el Col·lectiu-

Compromís ha recordat que vàren aprovar el pressupost 

de l’any passat i que l’equip de govern no ha fet cap reunió 

de seguiment per veure l’estat de les propostes de la coalició 

contestana.

D’aquesta forma, el Col·lectiu 03820-Compromís ha 

votat en contra dels pressupostos municipals que han estat 

aprovats pel PSOE, PP i Ciudadanos.

Col·lectiu-Compromís proposa una programació cultural 
variada amb diferents espais i actuacions per a fer unes 
‘Festes Alternatives Segures’
Des de la coalició contestana volen una programació de ‘Festes Alternatives 
Segures’ que compte amb la presència d’artistes locals i nacionals.  Els 
esdeveniments comptarien amb mesures de seguretat i un protocol per tal que siguen 
uns espectacles segurs. En el plenari municipal de juny, el portaveu Jordi Pla va fer 
aquest prec a l’equip de govern per complementar els tradicionals concerts de festes 
i sainets festers.
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís vol que l’Ajuntament 

de Cocentaina organitze unes ‘Festes Alternatives 

Segures’ amb una programació variada i per a diferents 

edats. La coalició contestana vol combinar esdeveniments 

culturals i festius de diferents índoles, buscant sempre la 

varietat per a tot el públic i adaptant cadascun dels actes a 

la normativa sanitària vigent. Des de la formació posen a la 

ciutat d’Oliva, amb alcalde de Compromís, com a referent 

en aquest aspecte.

El portaveu de la formació, Jordi Pla, explica que va fer 

aquest prec a l’equip de govern en l’últim plenari municipal. 

“Cal treballar per presentar una programació variada i apta 

per a tots els públics, amb l’objectiu que tota la ciutadania 

participe en les festes i ho faça de manera segura. S’han 

de tindre en compte totes les franges d’edat per oferir una 

programació completa i diversa, en què menuts i grans 

puguen participar i gaudir”, ha afirmat Pla.

Des del Col·lectiu 03820-Compromís aposten per diferents 

ubicacions, diferents espais segurs i diferents escenaris per 

a diferents segments d’edat. Abordar des de música en 

directe, espectacles, espectacles infantils i joves promeses. 

A més a més, tota aquesta programació completaria als 

tradicionals concerts de festes i sainets festers.

“La gent de Cocentaina necessita alternatives d’oci i una 

programació en festes i durant l’estiu. Una programació per 

a totes les edats i que contemple grans atractius. Així, ja que 

és obvi que no hi ha festes, cal apostar per la cultura per 

desenvolupar-nos com a poble”, ha conclòs Pla.
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Uns pressupostos 100% Cocentaina
Grup municipal Popular Cocentaina

É
s possible que persones diferents es senten i parlen del 

poble. Les línies roges que hi ha són senzilles de traçar: 

que no es pot incrementar la pressió fiscal del ciutadà 

d'apeu i que tampoc es pot modificar la normal prestació 

dels serveis públics que depenen del municipi. Si a això li 

sumem una minoració dels ingressos degut a la supressió 

de la taxa que recau sobre les terrasses de l'hostaleria tenim 

un marge d'actuació limitat però sobre el que es poden fer 

accions importants:

-Necessari augment en la consignació del Servei de 

Recollida i Neteja viària.

-La nova Relació de Llocs de Treball que entrarà en vigor 

i que esperem que supose una substancial millora en la 

prestació dels serveis públics d'este Ajuntament.

-La nova ubicació de Ràdio Cocentaina.

-Les ajudes front la covid per al teixit econòmic.

-I tot sense incrementar la pressió fiscal.

Els arguments de Col·lectiu-Compromís per a votar 

en contra són que hi ha que crear dues borses més de 

treballadors públics per a cobrir necessitats que o ja 

estan sent cobertes o no estan sobre la taula: el servei 

de socorrisme i el d'activitats d'oci el cap de setmana per 

als xiquets, respectivament. També argumenten que el 

pressupost no porta res per al Raval i la Vil·la (Casc Històric) 

però acusen en el Ple al portaveu del Partit Popular de “no 

saber per quina raó vol parlar del Pla General d'Ordenació 

Urbana”, que és del 1993 i l'únic instrument on es pot 

regular la Cocentaina que volem, també en el Casc Històric. 

Ells mateixa reconeixen en les comissions que estaria bé 

actualitzar-lo però pareix que nosaltres no podem dir-ho al 

Plenari. També argumenten que hi ha una minoració de 

13.000 euros del Govern d'Espanya per al Pacte Contra 

la Violència de Gènere que, segons la formació, haurien 

de ser sufragats per nosaltres però sense especificar en 

quines actuacions concretes. I per últim troben a faltar una 

comissió de seguiment... quan les seues propostes van ser 

presentades l'última setmana.

Unides Podem-Esquerra Unida, que sí que reconeix que 

li ha sigut difícil votar en contra, parla del regim retributiu 

de la corporació sense però sense especificar cap proposta 

concreta. I també clamen que no hi ha res per al Casc 

Històric, però al mateix temps reclamen que els 50.000 

euros per arreglar la coberta del Palau (que fins on sabem, és 

part del Casc Històric) no són justos, ja que “això podria fer-

ho l'arquebisbat de València” perquè el poble de Cocentaina 

no té que arreglar-li la coberta a l'església... Sense fer 

incapeu en que es tracta d'una subvenció de 50.000€ de 

Conselleria lligada a que l'Ajuntament donarà 47.000€ per 

a la reparació, es a dir, que no sols no costa un euro sino 

que el poble guanya 3.000€.

I estos arguments han sigut suficients per a que estos 

partits voten en contra de:

-L'augment en la consignació del Servei de Recollida i 

Neteja viària.

-La nova Relació de Llocs de Treball que entrarà en vigor 

i que esperem que supose una substancial millora en la 

prestació dels serveis públics d'este Ajuntament.

-La nova ubicació de Ràdio Cocentaina.

-Les ajudes front al covid per al teixit econòmic.

-I el no increment de la pressió fiscal.
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La Vicepresidenta y Diputada de Cultura y Transparencia, 
Julia Parra Aparicio realizó una visita a Cocentaina
NP Carmen Belén Pérez 

REDIC  Agrupación Ciudadanos

Alcoy, Cocentaina y Muro

E
l pasado 8 de julio, nuestra Vicepresidenta y Diputada 

de Cultura y Transparencia, Julia Parra Aparicio, 

realizó una visita a Cocentaina, a petición de nuestros 

Concejales, Míriam Rodrigo y Jorge Verdú; para tratar 

diversas cuestiones relacionadas con su área. 

En primer lugar, tuvo un encuentro con el Presidente y el 

Coordinador del Certamen Coral “Fira de Tots Sants”, Sres, 

Josep Robert Sellés y Raúl Belda, respectivamente, con la 

presencia de nuestra Alcaldesa, y la Concejal de “Fira”. 

En ella le manifestaron su preocupación por no haber 

recibido subvención alguna para el mencionado certamen 

por parte del órgano provincial. A lo cual, la Vicepresidenta 

les informó que, debido a informes contrarios, por parte 

de los técnicos provinciales en cuanto a las subvenciones 

nominativas se refiere, y siendo ella, la responsable 

del área de transparencia, se había resuelto otorgarlas 

concursalmente para evitar agravios comparativos y 

extenderlos a un mayor número de beneficiarios. 

Tras un cambio de impresiones en cuanto a los requisitos 

a tener en cuenta para acceder, en un futuro, a dichas 

subvenciones, se tomó nota de varias propuestas a incluir 

en el barómetro de valoración de las mismas. Finalizando 

la Vicepresidenta con el compromiso de intentar solucionar 

lo mejor posible, dentro de los cauces legales, la situación 

creada. 

Seguidamente, se dirigieron a la sede del “Centre de 

Estudis Contestans”, donde les recibió el Presidente, Pere 

Ferrer, y el Presidente de l'Associació d'Amics del Centre 

d'Estudis, Aureli Tormos. 

Realizaron una visita a todo el magnífico museo, tanto 

en la parte arqueológica, como etnológica, recibiendo 

una formidable explicación de todo lo allí expuesto. A 

continuación, en la sala de reuniones, le transmitieron la 

necesidad de que, el citado museo, ante la falta, digamos, 

de un relevo generacional, fuese cedido a un estamento 

provincial, como el MARQ; barajándose varias opciones 

que, una vez bien estudiadas y consensuadas por ambas 

partes, se pueda llevar a cabo. 

Seguidamente, se encaminaron a la Cooperativa de 

Cocentaina, siendo recibidos por el Presidente, Rafael 

Montava; Gerente, José Vicente Esteve, y miembros 

del Consejo. En la reunión se le explicaron, entre otras 

cuestiones, la necesidad de tener un interlocutor rural en 

el organismo provincial y solicitar su apoyo para el “II AOVE 

FORUM INTERNACIONAL FIRA DE TOTS SANTS.”

 Desde este GM esperamos sean atendidas las peticiones 

recibidas para una mayor proyección de nuestra querida 

población.
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L’oli de la finca 9 Oliveres premiat en el concurs 
internacional Terraolivo de Israel 
NP 9 Oliveres Aceite de Oliva Virgen Extra

L
’oli de la nostra comarca segueix sent reconegut en 

l’àmbit culinari no sols nacional, sinó també a escala 

internacional. Així doncs, la casa 9 ha guanyat un 

important premi en el concurs internacional Terraolivo 

de Israel on han aconseguit la màxima menció, GRAN 

PRESTIGE GOLD en l'oli 9 Oliveres Ecològic de la varietat 

Blanqueta. Aquest és un concurs on es presenten olis 

de més de 15 països i es donen 3 premis en funció de la 

puntuació que el jurat atorga a cada oli. Si s'aconsegueix 

una puntuació entre 65 i 75 punts s'obté el premi GOLD, 

entre 76 i 85 PRESTIGE GOLD i per als olis que tenen 

una puntuació entre 86 i 100 se'ls atorga el màxim premi 

"GRAND PRESTIGE GOLD" que és el que s’ha aconseguit 

amb l'oli 9 Oliveres ecològic. Aquest oli és produït ací a 

Cocentaina, amb la varietat Blanqueta que és nascuda al 

Comtat i a més té el certificat Ecològic.

Així doncs, estem d'enhorabona per aquest premi, 

i d'alguna manera estem també portant un poquet de 

Cocentaina pel món, amb aquesta varietat tan nostra com 

és la Blanqueta.

I sense parar, assenyalar també que 9 oliveres ha finalitzat 

recentment un projecte de millora del camp on hi han 

instal·lat reg per goteig a l'olivar utilitzant energies 100% 

renovables. En aquest cas, s’hi han instal·lat panells solars 

per obtindre energia neta per extraure aigua d'un pou, 

que avui en dia ja està regant tots els camps de la Finca 9 

Oliveres. El reg i abonament ecològic arriba directe a l'olivera 

i es controlat per programes informàtics i així s’aconsegueix 

que cada olivera tinga totes les seues necessitats hídriques 

i de nutrients òptimes i així, es pot aconseguir una major 

qualitat en l'oli que es produeix a la Finca 9 Oliveres.
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El mossén contestà Diego Ferrándiz Pascual nomenat nou 
retor de Muro
Redacció

D
iego Ferrándiz Pascual, mossén contestà canvia de 

destí i ve a terres del Comtat. Fins ara ha estat de 

pàrroc de San Pere Apòstol de Sueca, i de Ntra. 

Sra. del Rosario, de Sueca-Els Marenys. També cessarà 

la seua activitat com a capellà del Hogar-Residencia de 

Ancianos "Sagrado Corazón", de las Hermanitas de Ancianos 

Desamparados, de Sueca. I és que Diego ha estat nomenat 

titular de la parròquia de San Juan Baptista de Muro; San 

Cayetano, de Famorca; Espíritu Santo, de Facheca; Purísima 

Concepción, de Vall d´Alcalá-Alcalá de la Jovada; Nuestra 

Señora del Rosario, de Benillup; San Bartolomé Apóstol, 

d'Almudaina; San Francisco d'Asís, de Margarida; San José, 

de Catamarruch; Santa Ana, de Benimarfull; San Joaquín, 

de Cetlla de Núñez; i Asunción de Ntra. Sra. de Planes.

Fa més de 25 anys que Diego va professar el seu ministeri 

i ha estat a la parròquia de Sant Joan Bosco de València, al 

capdavant de les parròquies de Rotglà i Corberá, també a 

Cullera i finalment a Sueca.

En setembre mossén Diego, que a més és el president 

de la “Hermandat sacerdotal” de Cocentaina entrarà a la 

parròquia de Muro, encetant una nova etapa que el du prop 

de casa. El fet de tindre la destinació a Muro és perquè el 

mossén anterior, d. Juan es jubila. En declaracions a Ràdio 

Cocentaina, Diego ens comenta que són molts els pobles 

que durà endavant però la sort és que no està sol, sinó 

que compta amb el vicari de Muro i tres estudiants dos 

d'Hispanoamèrica i un altre d’Àfrica, a més de comptar amb 

l’ajuda del bisbe jubilat de Benimarfull d.José Vilaplana, a 

més estava tranquil perquè tot i que hi ha una gran quantitat 

de pobles, està tot molt ben estructurat i d’aquesta manera 

es pot donar servei a totes les poblacions. “En principi 

intentarem millorar el que es puga millorar i sobretot 

evangelitzar que és la tasca dels retors”.

La vicepresidenta de la Dipuacion Provincial visita la 
cooperativa
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V. 

E
l jueves ocho de Julio recibimos en la Cooperativa la 

visita de la Vicepresidenta de la Diputación Provincial 

de Alicante Dª Julia Parra dentro de la que realizo al 

Ayuntamiento de Cocentaina.

En la reunión mantenida con miembros del Consejo 

Rector, se le explico en primer lugar  la historia de nuestra 

Cooperativa y la defensa realizada de los intereses agrícolas 

de nuestra comarca, la características y calidades de 

nuestros aceites  monovarietales elaborados en nuestra 

almazara así como los premios obtenidos, también se 

le comentaron los  principales  problemas a los que nos 

enfrentamos en la actualidad, la necesidad de tener un 

interlocutor rural en  el organismo provincial y solicitar su 

apoyo para el II AOVE FORUM INTERNACIONAL FIRA DE 

TOTS SANTS DE COCENTANA, también otros   proyectos 

a más largo plazo como la adecuación del futuro Museo 

Oleícola de la Cooperativa , que se montó en su día y que 

hay que actualizarlo y adecuarlo a los tiempos actuales, 

con el fin de  que pueda  ser visitado dentro de nuestro 

proyecto de oleoturismo y además ser visitado por  nuestros 

escolares para que  conozcan todo el proceso de elaboración 

de nuestro aceite y su entorno cultural.

También se le explico el importante premio otorgado 

recientemente a la Cooperativa por el Sr. Miinistro 

de Agricultura D. Luis Planas a la IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES en Madrid ,por ser la única cooperativa  

que tiene un Consejo Rector paritario , seis hombres y seis 

mujeres son  en la actualidad los que  dirigen los destinos 

de la Cooperativa, explicaciones que se le dieron por parte 

de Mila Llorens, persona que lleva mas de 25 años en su 

consejo rector y es una de las pioneras en España en formar 

parte de este órgano, manifestando la Vicepresidenta  su 

reconocimiento por parte de la institución provincial por 

este importante galardón  concedido a nuestra cooperativa .   

Fue un primer contacto que esperamos fructifique a futuro 

por la buena disposición mostrada y que se consiga plasmar 

en una  colaboración mutua en defensa de los intereses 

agrícolas cooperativos de la comarca.
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Dia de San Pedro Apóstol en la pedania de l’Alcúdia
Elena Sanz.Veïna de l’Alcúdia

E
l pasado 29 de junio, fue la solemnidad de San Pedro 

y San Pablo.

En la parroquia de l’Alcúdia siempre ha sido 

celebrada la fiesta mayor en honor a nuestro patrón San 

Pedro Apóstol.

Pero este año debido a la situación sanitaria de la 

pandemia, no se han podido festejar las tradicionales fiestas 

como otros años. Pero dentro de las medidas sanitarias y 

manteniendo la distancia de seguridad, se pudo celebrar 

el domingo 3 de julio la Santa Misa solemne amenizada 

por un coro.

Los vecinos pasamos un día en armonía ensalzando 

a nuestro patrón y esperemos el próximo año mejore la 

situación sanitaria y nos permita tener unas fiestas como 

las que venimos celebrando todos los años.

Festivitat de Sant Cristòfol
Joan Jover i Domínguez

E
l passat dissabte 10 de juliol la confraria de Sant 

Cristòfol de Cocentaina, com ve sent habitual, excepte 

l’any passat per motius que tots coneixem, va celebrar 

la festivitat del seu Patró al paratge de Sant Cristòfol. 

Els actes van estar organitzats per dita confraria sota la 

presidència d’Andrés García i Antonio Linares, els quals 

van rebre el suport d’un bon grapat de confrares i públic 

en general que de bon matí anaven omplint la plaça, els 

quals van voler, amb la seua presència, recolzar i festejar 

la festivitat de sant Cristòfol, Patró dels transportistes i de 

tots els conductors.

Després que l’any passat no es va poder celebrar aquesta 

festivitat a causa de la pandèmia, aquest any sí que s’ha 

pogut celebrar, això sí, de forma més restringida, a banda 

de guardar i de respectar totes les mesures de seguretat 

marcades per les autoritats sanitàries.

A les 9 del matí es va celebrar a l’ermita del mencionat 

paratge l’eucaristia en memòria de tots els difunts de la 

confraria, la qual va estar presidida per mossèn Eduardo 

Rengel, rector de la Parròquia de Santa Maria, el qual en la 

seua homilia, va ressaltar la importància que ens transmet 

la imatge de sant Cristòfol, tant en el transport de persones 

com de mercaderies, ja que el quadre del sant que presedeix 

l’altar de l’ermita, representa un home ben fort portant al 

muscle amb fermesa i seguretat el Xiquet Deu sobre la bola 

del món, igual que fan tots els professionals del volant, amb 

la seua tasca diària. Just en acabar la celebració, és va 

procedir a l’acte ja tradicional de la benedicció dels vehicles 

estacionats a la plaça.

Tot seguit, es varen traslladar a un restaurant on tots 

plegats compartiren un esmorzar de confraternitat i 

gaudiren també d’un matí d’alegria i de bona harmonia 

que caracteritza els conductors i camioners, on, entre mos 

i mos, no varen faltar les anècdotes i les vivències viscudes 

en els seus viatges.

Tots aquests actes van comptar amb el recolzament del 

nostre Ajuntament, amb la presència de l’alcaldessa, Mireia 

Estepa, i de la regidora de tradicions, Paqui Ruiz. Andrés 

García, president de la confraria, va donar les gràcies a 

tots els presents per haver pogut compartir de nou aquest 

esdeveniment de fraternitat per a tots els conductors; així 

mateix, va agrair a les autoritats, tant civils com d’ordre 

públic, la seua presència en aquests actes.

Paqui Ruiz va felicitar i va donar l’enhorabona a tots els 

presents per aquesta celebració festiva, encoratjant els 

organitzadors a continuar treballant dins de la confraria, 

amb el desig que l’any que ve ens tornem a retrobar tots 

ací. Igualment, amb les seues paraules, va manifestar la 

importància que ha tingut i continua tenint el gremi del 

transport en aquests temps de pandèmia, ja que, amb 

la seua professionalitat, ha mantingut totes les vies de 

comunicació obertes, perquè la vida, tant social com laboral, 

no s’aturara.

Des d’aquestes pàgines de la revista el Comtat, ens unim 

a totes aquestes felicitacions i desitgem que a l’any que ve 

ens tornem a vore tots ací.



TRADICIONS 21Revista El Comtat agost 2021

Festivitat Mare de Déu del Carme
Redacció

L
a confraria de la Mare de Déu del Carme presidida 

per Gloria Alós, amb Jose Gisbert com a vicepresident 

i d.Javier Sanchiz com a titular de la parroquia de El 

Salvador, va organitzar les festes de la Mare de Déu del 

Carme, advocació que a Cocentaina li tenim molta devoció 

gràcies als germans beats Elies i Juan Carbonell. La festa 

se celebra a la parròquia de El Salvador.

Tampoc enguany ha pogut traure’s a la Verge de les ànimes 

en processó, pels emblemàtics carrers del Raval alt, amb 

tot, els actes religiosos sí que s’han pogut dur a terme, igual 

que la presentació del cartell i la revista i el pregó.

Va ser el dissabte 26, quan el temple parroquial de El 

Salvador, seguint amb les mesures de guardar distància i 

ús obligatori de la mascareta en recinte tancat, encetava 

els actes programats per a celebrar la festa del Carme, dia 

gran que es viuria el 16 de juliol. La Comissió de la revista 

ha elaborat un gran treball per a la publicació de la mateixa 

i aquesta conté diferents articles relacionats amb la Verge 

del Carmel així com les efemèrides de la parròquia durant 

l’any passat.

També aquest dia, va tindre lloc la presentació del cartell 

anunciador de la festa, una gran obra mestra encarregada a 

Juan Palomo Reina, doctor en Belles Arts per la Universitat 

de Sevilla. La seua experiència en l’àmbit sacre l’ha dut 

a realitzar molts retrats no sols per a les Esglésies o de 

Sevilla, sinó que la seua obra fins i tot es pot apreciar en 

Càceres, Madrid, Las Palmas de Gran Canària o en la Ciutat 

del Vaticà. El seu cartell, on predomina el pa d’or, és una 

còpia perfecta de la imatge de la Mare de Déu del Carme 

que sobreïx portant l’escapulari i amb el nostre Castell per 

darrere, ubicant a la patrona dels Mariners en Cocentaina. 

Assenyalva l’autor als mitjans de comunicació locals que 

“fonamentalment el que he volgut és plantejar el cartell 

com una invitació suau i profunda a posar ells ulls en la 

Verge Maria i sobretot en l’escapulari, un element que és 

una crida a tindre consciència sobre la immortalitat de la 

nostra ànima i que som peregrins en aquesta vida cap a la 

vida eterna. Posar l’art al servei de la fe és també una forma 

d’evangelitzar mitjançant les imatges”.

Ja el dia 2 de juliol va tindre lloc el pregó de la festa. 

La junta va voler que fora una veu contestana la que ens 

anunciara la festa i què millor que una devota que ha estat 

en la confraria, presidint-la entre els anys 2008 i 2010 i vivint 

la festa des de dins. Ella va ser Marga Soler una persona molt 

oberta, comunicativa i amb unes profundes arrels religioses. 

I no va decebre mitjançant les seues experiències personals, 

Marga va fer un recorregut per les diferents advocacions 

marianes que es troben a l’església del Salvador com són 

la Immaculada, la dels Dolors, la dels Desemparats, la del 

Miracle i com no, fent parada especial en la del Carme.

Després, i durant 9 dies, s’ha dut a terme la novena, 

arribant al dia 16, on van tindre també una participació 

especial els xiquets i xiquetes que enguany han pres la 

Primera Comunió, a qui se’ls ha imposat l’escapulari de la 

Mare de Déu. Finalitzada l’Eucaristia, Quike, feligrés de El 

Salvador que ha pres la Primera Comunió, li va recitar un 

bonic vers a la Verge, suplint eixa falta de processó que la 

pandèmia ha provocat. Esperem que l’any que ve, puguem 

eixir al carrer i poder celebrar totes les nostres festes i 

tradicions.

La regidora Paqui Ruiz felicitava a la gent per tal com 

estan organitzant-se els actes, pel respecte que la gent està 

tenint i sobretot per les ganes de seguir mantenint en vida 

les tradicions que ens fan ser un poble únic i irrepetible.
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El Sent-me ja treballa en l’edició de 2022
NP Ajuntament de Cocentaina. Regidoria de Cultura

N
o cal parlar dels motius que ens han dut a preparar 

la huitena edició del Sent-Me (SimposiEncontre de 

Noves Tendències en Música i Educació) per al pròxim 

any. Des dels seus inicis, el director del projecte Ignacio 

García-Vidal, i l'Ajuntament de Cocentaina han concebut el 

programa com a un encontre educatiu centrat en la música 

i que la situació que estem vivint impedeix realitzar tal i 

com estava pensada des dels seus inicis: joves i professorat 

de tota Espanya i internacionals que durant una setmana 

convivien, treballaven, debatien i aprenien (vivien per tant) 

amb la música com a principal directriu. Han estat 7 anys 

que ens deixen uns records i vivències increïbles, i estem 

segurs que, no sols els participants, també el poble de 

Cocentaina així ho han viscut. I ho continuarem vivint per 

què no és un acomiadament, el 8è Sent-Me es farà, tan 

sols un poc més tard: el 2022. Esteu segurs que ja estem 

treballant amb nous formats que ens permetran tornar a 

viure la màgia de la música clàssica i els valors del Sent-Me 

que ja ens han atrapat per a sempre i sentim com a nostres 

i de tot el poble de Cocentaina. 

I com volem que almenys la interpretació musical continue 

acompanyant-nos, per aquest estiu des de la Regidoria de 

Cultura hem preparat una programació amb diversos formats 

(música de cambra, cors, orquestres de corda...) i repertoris 

dels quals podrem gaudir al Palau. Vos esperem!

El Palau Comtal acollirà l’estrena d’una peça musical 
dedicada a una de les rondalles d’Enric Valor
NP Ajuntament de Cocentaina. Regidoria de Cultura

E
l pròxim dilluns 26 de juliol, a les 22:00 h, tindrà 

lloc al Palau Comtal de Cocentaina un extraordinari 

concert a càrrec de l’Ensemble de corda Lumine, 

una orquestra que obri a Cocentaina una nova etapa 

artística per a oferir concerts de qualitat i per a posar en 

marxa projectes educatius que reivindiquen el paper de 

la dona compositora o que es facen ressò dels problemes 

ambientals, amb la finalitat també de donar visibilitat a la 

dansa i a la dramatització en les noves generacions.

L’actor Jorge Guardiola serà el presentador de l’acte, que 

acompanyarà com a fil conductor la plantilla de corda de 

l’Ensemble Lumine, la qual està formada per 13 músics: 4 

violins primers, 3 violins segons, 2 violes, 2 violoncels i un 

contrabaix. A més, actuarà la ballarina Federica Fasano.

Entre les 7 peces que conformen el programa del concert 

destaca l’estrena absoluta del «Dimoni fumador», peça 

original composta per M. Luz, Lusa, Monllor per a donar 

vida a la narració de la rondalla del mateix títol escrita pel 

novel·lista Enric Valor, una música descriptiva que donarà 

vida a personatges com ara «l’oncle de la Porra» o «el 

Dimoni» que apareixen en la rondalla de l’escriptor de 

Castalla.

No és la primera vegada que treballen junts el director, 

David Payà, i la compositora, Lusa Monllor, ja que en 2018 

van gravar el CD titular «Les llàgrimes del Silenci», amb 6 

peces noves exclusives per a orquestra compostes per Lusa. 

Amb aquest projecte van aconseguir la medalla de bronze 

en els Premis Music Awards de Los Ángeles als Estat Units 

d’Amèrica.

El regidor de Cultura, Ivan Jover, es mostrava molt 

il·lusionat amb aquest concert i destacava la gran qualitat 

del projecte que es presenta, no sols des del punt de vista 

artístic i musical, sinó també com una aposta per donar 

visibilitat a la dona compositora i per acostar al públic en 

general els nostres autors clàssics.
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Concert d’estiu de «La Paloma»
Joan Jover i Domínguez

L
’Orquestra de Pols i Plectre «La Paloma» va celebrar el 

passat 17 d’agost,  al Centre Cultural el Teular, el seu 

extraordinari concert d’estiu, un concert que, d’alguna 

manera, tanca les activitats musicals d’aquesta veterana 

entitat, activitats que, dit siga de pas, han sigut ben poques, 

per motius que de sobra tots coneixem, per culpa de la 

pandèmia que estem patint i que es nega a deixar-nos.

El concert va comptar amb el suport de la Regidoria 

de Cultura del nostre Ajuntament, a qui, des d’ací, «La 

Paloma» vol manifestar el seu més sincer agraïment. 

Igualment a Ràdio Cocentaina, la veu del Comtat, per la 

seua col·laboració.

La música és el llenguatge més universal que coneixem. 

Històricament, és una de les manifestacions més antigues de 

la humanitat, la qual, al llarg del temps, ha anat evolucionant. 

La música és l’art de crear i d’instrumentar els elements 

musicals mitjançant la melodia, l’harmonia, el so i els 

silencis; però la música, sobretot, és sentiment, és la il·lusió 

amb què els músics interpreten els diferents instruments.

Els músics de «La Paloma», amb una programació 

molt acurada i força atractiva, van saber transmetre a 

tots els presents a la sala del Teular, els seus sentiments 

i la seua il·lusió per la música. Encetaren el concert amb 

música de casa, interpretant el pasdoble, Seybro, amb 

uns arranjaments de Javier Giner Albors, component de 

l’entitat; del compositor italià Pietro Mascagni interpretaren 

el famós intermezzo de Caballeria Rusticana, una obra 

que és un clar exponent de l’òpera italiana. Sense canviar 

de gènere musical vam escoltar L’Arlésienne, escrita pel 

compositor francés, Georges Bizet, basada en una història 

dramàtica d’amors i desamors; l’obra consta dels seus 

quatre moviments: pastoral, intermezzo, minuet i, per últim, 

farandola.

Continuant el concert, interpretaren Rapsodie Tzigane, 

escrita per Mario Macciocchi; aquest compositor va nàixer 

a Roma en abril de 1874, i va morir en setembre de 1955 a 

París, on va passar la major part de la seua vida professional 

i musical; té escrites una gran quantitat d’obres, totes elles 

per a instruments de corda, amb un estil operístic i romàntic, 

populars del segle XIX i part del XX; aquesta obra va ser 

composta l’any 1932, per a orquestra de plectre, per la qual 

sentia vertadera passió. Tot seguit varem escoltar el preludi 

de Maruxa, una de les obres més apreciades i conegudes 

del compositor català, Amadeu Vives, sobre un llibret de Luis 

Pascual Frutos, ambientada en terres gallegues. De nou va 

ser la música de Mario Macciocchi, del qual interpretaren 

a ritme de tarantel·la Joyeuse Naples, ball tradicional i 

popular, ràpid i alegre, originari del sud d’Itàlia. Tot seguit 

van interpretar una selecció de la sarsuela La Verbena de la 

Paloma del compositor nascut a Salamanca, Tomás Bretón, 

sobre un llibret de Ricardo de la Vega; l’obra és una comèdia 

còmica-lírica, on es manifesta el tipisme madrileny, on no 

falten les xulapes i xulapos.

L’Orquestra de Pols i Plectre «La Paloma» va finalitzar 

el concert igual que el varen començar, amb música 

més nostra, interpretant el pasdoble El K’sar el Yedid, del 

prestigiós músic alcoià Camilo Pérez Mullor, 1877 – 1947.

Des d’aquestes pàgines del Comtat volem felicitar i donar 

l’enhorabona a tots els components de «La Paloma» pel 

magistral concert que ens varen oferir; al mateix temps, 

volem encoratjar-los a continuar fent-nos gaudir de bona 

música.
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La República: passat, present i futur
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a 

Cocentaina valora molt positivament l'acte que sobre la 

República: passat, present i futur, tingué lloc el passat 

dimecres a Alcoi. Al debat, intens i interessant, es va posar 

en valor el model polític republicà. Un model plè de contingut 

democràtic en contraposició a l'actual monarquia, imposada 

i no votada per la ciutadania. 

Volem, que el parlar de república i de Memòria Històrica 

i democràtica, d'eixe de ser un tema tabú, que és faça 

pedagògia a les escoles, instituts i universitats, i així 

normalitzar i mostrar públicament la veritat, la informació 

correcta sobre la història i sobre el sistema polític republicà. 

Al segle XXI necessitem avançar en drets democràtics i 

igualar-nos a aquells Estats de la UE amb els què, ara per 

ara, la diferència en valors democràtics en relació a l'Estat 

Espanyol és bastant notòria. 

Al debat es va posar de manifest que patim deficiències 

democràtiques clares en temes judicials, legislatius, de 

mitjans de comunicació lliures no controlats pels grans 

poders mediàtics i de llibertat d'expressió ( encara és vigent 

l'anomenada " Ley Mordassa " ). 

Des del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica 

a Cocentaina, animem a les organitzacions polítiques, 

sindicals i civils, així com al conjunt de la ciutadania, a 

tirar endavant un projecte republicà, més participatiu, just 

i democràtic, i no quedar-nos ancorats en el model polític 

monàrquic del 1978. 

Demanem a la societat, participar, parlar, debatre, 

negociar, i avançar per millorar la qualitat democràtica de 

L'Estat Espanyol des de la seua realitat plurinacional. La 

ciutadania ha de poder decidir mitjançant referèndums quin 

model polític vol, sense haver de, com a passat a Catalunya, 

patir presó, exili o sancions econòmiques per exercir aquest 

dret democràtic bàsic en qualsevol democràcia real. 

Recordar que, l'Exposició Artistes de l'Exili i la Lluita, estarà 

al Centre Cultural Mario Silvestre el que resta de juliol i els 

mesos d'agost i setembre.
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Memòria Històrica entre la tragèdia i l’esperança
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

Introducció

É
s un goig veure dia a dia nàixer i consolidar-se entitats 

civils memorialistes amb una activitat decidida a 

recuperar la nostra Memòria Història i Democràtica. 

Hem de manifestar la nostra satisfacció, i volem celebrar-

ho publicant una serie d'articles en aquest marc de forma 

periòdica. Volem fer-ho contant amb la vostra benèvola 

acceptació. Sabem que és un tema que sempre ha volgut 

tothom evitar. Però, anem a demostrar-vos que conèixer la 

història mai ens pot perjudicar. No volem fer-vos canviar, ni 

que cap persona renuncie les seves idees. Tampoc volem 

ferir la sensibilitat de ningú, simplement us demanem que 

ens accepteu. Som persones normals que volem exposar 

la nostra versió de la història.

Us demanem des del primer moment la vostra col·laboració 

per aquells o aquelles que vulguen esposar-nos la seva opinió 

o aportar-nos qualsevol testimoni, gràfic, oral o documental, 

que ens ajude a ser més objectius. En la capçalera d'aquest 

escrit podreu trobar com contactar amb nosaltres.

El tema de fons que ens hem proposat són els fets dels 

anys de la República; la sublevació militar del 18 de juliol 

de 1936, la que va provocar una guerra; la dictadura del 

general Franco; la transició; i alguns aspectes del regim 

constitucional a partir de 1978. 

Serà convenient recordar molts punts bàsics d’aquella 

època: la República i com es va arribar a ella; perquè 

va esclatar la Guerra Civil; i, especialment la postguerra. 

Serem el més objectius que podem ser esmentant les grans 

il·lusions junt a als grans drames. Farem un repàs a les 

diferents accions i reaccions socials per intentar entendre 

millor aquelles tragèdies i esperances. 

Per fer això haurem de separar aquelles tres etapes bàsiques 

que hem dit: República, Guerra Civil i postguerra, perquè 

no pot entendre's el conjunt si no les analitzem les tres per 

separat.

Per entrar en el primer tema de la República, permeteu-nos 

fer una introducció a les primeres tres dècades del segle XX. 

Nosaltres creim que el segle XIX no es va acabar fins a finals 

de la dictadura de Primo de Rivera, el 1929, quan gran 

part de la societat va dir prou a l'antic sistema de polítiques 

corruptes i caciquils.

Les darreres guerres colonials en Africa fou l'espoleta final 

que accelerà la caiguda del vell règim noucentista, tot i que 

encara va poder resistir quasi vint anys més. Les classes 

benestants que podien pagar una quota no anaven a la 

guerra, per la qual cosa l’exercit es mantenia amb soldats 

de la classe treballadora que molts d’ells eren reservistes, 

casats i en fills.

És bona prova la Setmana Tràgica de Barcelona on hi hagué 

a més una dura repressió amb afusellaments i presó als 

que protestaven. El moviment obrer es sentia impotent per 

la dura repressió, i això el va fer agafar consciència de la 

discriminació que patia i dels privilegis que hi havien en 

altres sectors de la societat. Aleshores començà a organitzar-

se solidàriament en organitzacions de classe. 

La corrupció, el caciquisme, el pacte d’alternança de poder 

entre lliberals i conservadors, el desprestigi de la monarquia, 

l'incipient moviment obrer dirigit per la CNT i altres, va 

acabar en una reacció del poder establert al proclamar el 

1923 una dictadura militar dirigida pel general Primo de 

Rivera i acceptada per la monarquia i per les forces vives. 

Prohibiren tots els partits, el mateix que sindicats. Solament 

l'UP (Unitat Popular) qui donava suport a la dictadura militar, 

estava permesa. Tanmateix, alguns polítics socialistes foren 

subtilment i extraoficialment tolerats i arribaren a formar part 

d'òrgans de poder. A la mort de Pablo Iglesias, "el Abuelo", el 

1925, es feren manifestacions de dol oficials (o semioficials) i 

consentiren posar el nom de Pablo Iglesias a alguns carrers.

Això si, la CNT estava absolutament prohibida i les activitats 

del moviment obrer passaren a la clandestinitat més 

absoluta. Havent casos de brutals repressions a qualsevol 

intent de protesta. Uns militars de baixa graduació es 

rebel·laren a Jaca contra la dictadura i foren afusellats o 

empresonats.

Es mantenia el sistema noucentista de llogar jornalers al 

«cantó del Mercat», on es venia la força de treball com 

qualsevol altra mercaderia. «Tu, tu i tu, veniu amb mi». 

(continuarà)

Tardor 1923, El dictador Primo de Ribera i Alfonso XIII
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Entrevista 675 aniversari Fira – Firers
Departament Fira de Tots Sants

E
l món dels firers i la seua forma de vida és part de 

l'essència i de la història d'aquests 675 anys de la Fira 

de Cocentaina. Les seues cases mòbils i les atraccions 

que diverteixen a grans i menuts són part del reclam i de 

l'entreteniment que aquest certamen ofereix als visitants en 

els seus dies de celebració. Des de les rudimentàries casetes 

de tir de fusta que van començar a donar vida a aquesta 

zona de la Fira fins a les noves i tecnològiques atraccions 

que hi ha en l'actualitat han passat molts anys, temps en el 

qual l'esforç i el treball ha desembocat en multitud de canvis 

que han fet que aquesta part evolucione i es modernitze a 

l'altura dels temps. 

Tot aquest procés és conegut per Miguel Vayà, actual 

president de l'Associació de Firers de l'Alcoià i el Comtat, 

i Pepe Martínez, expresident i fundador de l’Asociación 

Española de Feriantes. Dues persones que han deixat 

empremta en la Fira de Cocentaina i que han contribuït de 

manera activa a millorar-la i a fer que evolucione. Aquests 

dos firers, ara jubilats, la defineixen com «una cita ineludible, 

la Fira de les Fires, la que és capaç d'oferir el més inesperat 

i en la qual el visitant pot satisfer qualsevol necessitat, 

comercial o lúdica». 

PEPE MARTÍNEZ: Expresident i fundador de l'Associació 

Espanyola de Firers

«La Fira de Cocentaina ha de definir-se en lletres 

majúscules, la seua oferta no pot igualar-se a cap altra i el 

que ha evolucionat en tots aquests anys tampoc»

P: Quina ha sigut la seua relació i què l’ha unit a la Fira 

de Cocentaina?

R: Estreta, molt estreta, i molt particular. El vincle el va 

iniciar mon pare amb la nostra rudimentària caseta de tir, i 

es va forjar quan en una de les edicions, Pepe «El Selecte», 

oficial major de l’Ajuntament i encarregat de la Fira durant 

molts anys, em va dir que anaven a traure a concurs la 

realització de 50 estands per a començar a donar-li imatge 

al certamen i anar ampliant-lo i em va proposar que em 

presentara. Encara que la meua especialitat eren les 

atraccions, em vaig presentar al concurs i va resultar ser 

l'única oferta, de manera que un dia vaig rebre una carta de 

l'alcalde dient-me que era l'adjudicatari i que, en menys de 

dos mesos, havia de tindre les casetes muntades. 

Fa ja 35 anys que les casetes es van fer realitat i que, 

gràcies a aquesta oportunitat que em va donar la Fira, vaig 

posar en marxa l'empresa «Firex» que actualment dirigeix 

el meu fill Mario i que proporciona infraestructura a moltes 

fires, inclosa la de Cocentaina, a la qual no hem deixat d'anar 

des de la signatura d'aquell contracte i de la proposta del 

Selecte. 

P: Com a fundador i expresident de l'Associació Espanyola 

de Firers, què pensa que ha aconseguit per a la Fira de 

Cocentaina?

R: El punt de partida de l'Associació Espanyola de Firers 

es produeix el 22 d'agost de 1977, quan jo tenia 21 anys. 

Molts van pensar que era molt jove, però havia viscut tan 

de prop alguns dels problemes que es donaven en les fires 

que vaig pensar que calia pegar un pas més. 

Al llarg de tot aquest temps s'han aconseguit moltes coses 

a través d'aquesta entitat, però principalment s'ha treballat 

en millores, com ara la baixada d'impostos dels transports 

per als firers, així com per a les caravanes, o l'eliminació de 

les subhastes, ja que antigament es realitzaven licitacions 

per a veure qui muntava les atraccions de fira i, sobretot, a 

quin preu. D'aquesta manera, l'associació tancava un preu, 

aquest import es repartia entre tots els que volien acudir i 

podien fer-ho per espai i s'evitaven les discussions o les 

molèsties entre els membres d'aquest sector. 

P: Quins han sigut els canvis més significatius que ha patit 

l'àrea d'atraccions de la Fira? 

R: Sobretot el funcionament i la modernitat de les 

atraccions i la manera de viure dels firers. No oblidaré mai 

quan acudia amb mon pare i muntàvem un simple barracó 

de tir i dormíem fins i tot entre les caixes o dins del mateix 

porxo de l'atracció, perquè no teníem infraestructura ni 

caravana per a poder dormir. De fet, el meu pare moltes 

vegades necessitava tres o quatre dies per a arribar en matxo 

a muntar les atraccions de fira. 

P: Que significa Cocentaina dintre del calendari de Fires 

del territori?

R: La Fira de Cocentaina ha de definir-se en lletres 

majúscules. Un municipi amb 10.000 habitants que haja 

aconseguit que en la seua fira es puga comprar des d'un 
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abric de pell fins a un cotxe i, sobretot, degustar gastronomia 

i gaudir d'entreteniment amb qualitat és tot un luxe que des 

del meu punt de vista no s'iguala en cap altre certamen. 

MIGUEL VAYÀ: President de l'Associació de Firers de l'Alcoià 

i el Comtat

«Per a fer créixer la part d'atraccions de la Fira cal 

solucionar principalment la problemàtica d'espai del lloc en 

el qual se situa, encara que ja està treballant-se per a poder 

ampliar-la en el futur» 

P: Quin vincle l’uneix a la Fira de Cocentaina i quin és el 

seu paper com a president de la l'Associació de Firers de 

l'Alcoià i el Comtat?

R: La Fira de Cocentaina és, per a mi, tota una vida. Com a 

firer he estat lligat sempre a la Fira, de fet he tingut atraccions 

de tota classe: primer amb els meus pares, i després ja de 

manera independent. Ho he inculcat també als meus fills 

que actualment, menys una, tots són firers de fet, entre tots 

sumen unes dotze atraccions de fira, quasi podem muntar-

ne una nosaltres a escala familiar de grandària reduïda. 

El meu paper com a president de l'Associació de Firers de 

l'Alcoià i el Comtat des de fa més de 20 anys ha estat basat 

sobretot en l'eliminació de subhastes per a les parcel·les 

de Fira. S'ha treballat per a acordar preus tancats en cada 

ciutat i que cadascun tinguera la seua parcel·la i, sobretot, 

que cada any s'anaren sumant nous firers i fer créixer l’àrea 

d'atraccions de la Fira. 

P: Com pensa que ha evolucionat al llarg d'aquests anys? 

R: Pense que ha evolucionat tant tecnològicament, ja que 

les modernitats d'ara no són les que hi havia abans, com 

també a nivell organitzatiu i social. Encara que cada any siga 

el mateix, sempre es tracta de millorar no sols les atraccions 

que venen, sinó també l'oferta al públic. 

En les últimes edicions es va instaurar per part de 

l'Ajuntament una jornada orientada a persones autistes 

amb absència de sorolls, un pas en tota la part d'inclusió 

que s'està treballant perquè la Fira siga, encara més, la 

Fira de tots.

P: Pensa que cal continuar fent adaptacions perquè siga 

una àrea apta per a tot el món i continue creixent?

R: Sobretot en matèria d'espai. El recinte on se situen 

les atraccions ja s'ha quedat xicotet i encara que ara, en la 

situació en la qual estem, no és una prioritat, ja que el més 

important és que la Fira torne tal com la coneixem; ara sí, 

és una cosa que en els pròxims anys caldrà resoldre. 

Encara que és un dels millors certàmens d'aquesta índole 

molts firers no poden vindre, perquè ja no hi ha lloc per a 

més atraccions i mai no hauríem de tancar portes a ningú; 

és més, quants més siguem, millor. Sé que l'Ajuntament ja 

està treballant en aquest tema, encara que no és fàcil de 

solucionar.

P: Com descriuria la vida dels firers? Que en destacaria, 

de la seua vida? 

R: Peculiar, però carismàtica, i amb una essència pròpia; 

de fet, si no la proves no pots saber què se sent: és com un 

cuquet en l'estómac que, quan està dins, ja no ix. És a dir, 

quan comences ja no ixes, jo he tingut des d'una paradeta 

de xurros a una nòria, igual que els meus fills que tenen 

atraccions variades. La gent només veu la dificultat de la 

vida itinerant, però això és just el que la fa única. 

P: La situació actual ha significat, igual que per a altres 

sectors, un retrocés econòmic per al firers? 

R: Per descomptat, jo tinc a tots els meus fills parats i les 

atraccions sense vida, per això és necessari que, encara 

que de manera segura, aquests certàmens arranquen ja i 

puguem tornar a fer funcionar la nostra vida i les nostres 

atraccions. Jo estic ja retirat, però veure a tots els meus 

fills i a molts firers coneguts al llarg d'aquests anys que no 

poden muntar les seues atraccions fa que senta igualment 

tot el que aquesta aturada ha significat.

Esperem que aquesta edició tan especial de la Fira de 

Cocentaina no s'apague i puga ser una realitat, encara que 

en un format diferent, i que el soroll de Fira torne a inundar 

el municipi contestà.
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho ADL/MEDI AMBIENT

QUÈ FAREM?

Per a la segona quinzena del mes de setembre s'està 

organitzant la «VI Jornada Cocentaina cap a la sostenibilitat,  

Reduir, Reutilitzar i Reciclar

Gest d'agost: Reduir el consum de gots de plàstic i 

reutilitzar-los.

El 3 de juliol de 2021 ha entrat en vigor la Directiva europea 

que prohibeix la venda d'articles de plàstic d'usar i tirar com 

a palletes, coberts o plats de plàstics, entre altres, per a 

lluitar contra la contaminació.

Ara, Espanya unirà les dues normes europees en una 

nova Llei de Residus que, a més de prohibir els plàstics 

d'un només ús, marcarà nous objectius per a reduir el fem 

i millorar la gestió de totes les deixalles produïdes al país.

#canviclimatic: «Tota acció compta per menuda que siga»
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Vacances d’estiu al Centre respir

E
l mes de juliol el comencem preparant la nostra 

particular festa popular de «San Fermín». Es va 

realitzar una manualitat que consistia a elaborar un 

«photocall», a més de portar la vestimenta típica d'aquesta 

festa. Les persones usuàries del Centre de Respir es van 

animar cantant temes populars, fins i tot alguns es va animar 

a ballar. Per a refrescar el dia, van prendre aigua amb llima. 

Les nostres persones usuàries van passar un dia molt divertit 

en el qual no van faltar els somriures.

Per a acomiadar-nos, el 30 de juliol vam gaudir de 

l'esmorzar especial de fi de curs. Encara que enguany ha 

sigut diferent per culpa de la COVID. L'equip de treballadors 

del Centre Respir ha celebrat per als nostres majors totes 

les festivitats populars, seguint el nostre lema «donar vida 

als anys». Trobem a faltar el fet de compartir la fi de curs 

amb els familiars, voluntaris i voluntàries i amics del Centre 

Respir, com altres anys. Malgrat tot, va ser un dia molt 

divertit en el qual els usuaris i usuàries van gaudir amb la 

música, cantant i ballant. L'equip de treballadors del Centre 

de Respir els desitja un feliç estiu.
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Tanquem el curs del 2020-2021 en AFAMA Cocentaina 
amb diverses activitats

A
quest mes els/les nostres usuaris/ies han treballat de 

valent i han fet diverses activitats. 

En primer lloc, amb l´arribada de l´estiu hem elaborat 

un mural temàtic d´aquesta estació. Amb aquest tipus de 

tasca els nostres usuaris treballen l’orientació temporal 

així com al mateix temps treballen altres àrees cognitives 

tan importants com la motricitat, l’atenció, la percepció, el 

llenguatge, etc. Amb la mateixa finalitat també han elaborat 

una manualitat feta amb materials reciclats, es tracta d´un 

pot de cristal pintat amb arena de platja, petxines i decorat 

amb una cinta d´encaix.

Després de donar la benvinguda a l´estiu amb aquestes 

tasques, també hem celebrat el dia de Sant Joan amb 

un taller de cuina fent unes coques dolces típiques i uns 

fermalls de coets fets amb felpa.

Al taller de musicoterapia, s’ha dut a terme una activitat on 

les persones usuaries han deixat correr la seua imaginació 

i creativitat pintan tasses mentre escoltaven música que 

els inspirava. 

Així mateix, s’ha realitzat un taller de tie-dye per pintar 

unes bragues de coll i unes gorres donades per 

Tant les bragues de coll, les gorres com les tasses han 

quedat tan boniques que s´han venut el dia 29 en la taula 

informativa i petitoria al mercat municipal. En aquesta taula, 

els membres de la Junta Directiva han oferit informació per 

a fer-se socis i han explicat el viatge previst per al dia 24 a 

Cofrents, destinat a tots aquells socis i familiars que vullguen 

pasar una jornada fantàstica. 

El dia 30 celebrarem el fí de curs amb la visita d’un cantant 

de versions de música i amb el nostre musicoterapeuta. Es 

vam refrescar amb uns  gelats, orxata i fartons, i per finalitzar 

es va fer entrega dels dossiers dels treballs elaborats durant 

el curs per a que ho ensenyen als seus familiars.

Per últim, volem recordar- vos que AFAMA Cocentaina 

en agost ens anem de vacances, però el dia 30 d´agost 

estem de volta. Som  conscients que en el moment actual, 

amb notícies constants de rebrots, ens trobem en una 

època realment complicada per a tots, però especialment 

per a vosaltres, les persones majors, i els seus cuidadors 

i familiars. Sentim desconfiança, i dubtem davant el que 

podem i no podem fer; davant el que devem i no hem de 

fer i per això pensem que potser el millor és quedar-nos a 

les nostres cases i eixir el menys possible. En certa manera 

així és; un menor contacte físic suposa reduir el risc però el 

problema ve quan les persones majors necessiten realitzar 

exercicis d'estimulació física, cognitiva i/o funcional…

És millor quedar-nos a casa, i interrompre, o no dur a 

terme l'estimulació que ens ha prescrit el nostre metge? 

Com valorem si quedar-nos a casa és menys perjudicial que 

realitzar els nostres exercicis d'estimulació?

L'experiència ens ha ensenyat que la interrupció d'aquesta 

mena d'estimulació durant el període de confinament 

ha sigut molt negativa per a la majoria d'usuaris/ies que 

assisteixen de manera regular als nostres centres. Fins i tot, 

les famílies que han vingut als centres després del període 

de confinament ens han transmés l´empitjorament que han 

vist en les seues persones majors durant el confinament. 

Dit això, acudir a un centre, on tot està controlat a cada 

moment, es compleixen tots els protocols i mesures de 

seguretat, i tots els professionals van degudament protegits 
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amb els seus respectius EPIs, no suposa augmentar el risc, 

no ha de ser un motiu per a tindre por o desconfiança. Si 

tots som responsables i complim les mesures de seguretat 

en tot moment i assegurem que les persones que conviuen 

amb nosaltres i ens cuiden, també les compleixen; el 

risc per mantindre aquest tipus d'activitats essencials és 

pràcticament inexistent. 

En resum, tots hem de tractar de seguir amb el nostre dia 

de la millor forma possible adoptant al màxim les mesures 

de seguretat i no ens queda un altre remei que aprendre 

a conviure amb el virus, amb responsabilitat i disciplina, 

però sense por. 

Per part d´AFAMA Cocentaina, perquè tots els/les nostres 

usuaris/es i els seus familiars us sentiu segurs, tots els 

membres de l'equip hem estudiat a consciència les directrius 

que s´han establert i hem elaborat un protocol de seguretat 

i mesures de prevenció, així com un pla de contingència 

per a les situacions on detectàrem possibles símptomes de 

contagi. 

Així que… ENS VEGEM EN SETEMBRE!!

¡¡BONES VACANCES!!

Serveis Socials es reunix amb la directora general d’Atenció 
Primària
NP Ajuntament de Cocentaina

F
ins a Cocentaina es va desplaçar la 

directora general d’Atenció Primària 

i Atonomia Personal, Mercé Martínez 

i Llopis, acompanyada de la seua cap de 

servei, per a explicar i resoldre les qüestions 

sobre el nou Manual d’Organització i 

Funcionament dels Serveis Socials d’Atenció 

Primària (MOF). A l’encontre estaven part de 

l’equip social de Castalla i Cocentaina i les 

seues regidores de Benestar Social.

Durant més de dos hores es va desgranar la 

metodologia de treball que ha dissenyat la 

Conselleria i que té com a fi desenvolupar la 

nova llei de Serveis Socials valencians. Tot 

recau sobre l’única idea que l’atenció social 

ha de girar entorn de la persona que haurà 

de tindre sempre una professional de referència capaç de 

tramitar tots els serveis de l’atenció primària. Açò suposa 

un canvi de mirada i de metodologia en el qual ja treballa 

l’equip del departament de Benestar Social, segons ha 

avançat la seua regidora.

Mireia Estepa agraïa la visita de la directora general i l’atenció 

posada en resoldre cadascuna de les qüestions que van 

sorgir i afegia sobre Martínez: «és una persona que sempre 

busca i oferix alguna solució, propera i molt bolcada en la 

seua tasca, sempre és un plaer rebre-la al poble».
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Vull jugar :) :) jugaré!

E
l Departament de Benestar Social continua amb la 

seua funció de reconéixer i promoure els Drets de la 

Infància. Després del treball realitzat amb l’alumnat 

de Primària i Secundària durant tot el curs escolar 2020-

2021 i després de la bona acollida que va tindre per part 

dels xiquets, xiquetes i adolescents participants i dels seus 

progenitors, hem decidit donar-li continuïtat durant el mes 

de juliol, ja que estaven de vacances i es podien beneficiar 

de l'acompanyament en les activitats proposades.

Vam treballar a partir de projectes i es van integrar els tres 

tallers (reforç escolar, dibuix i expressió corporal) en un, de 

manera que es va crear un còmic on l'argument principal 

era la defensa dels drets de la infància. Aquest treball 

conjunt va ser enriquidor i va ajudar a sumar coneixements 

i experiències.

Vam continuar treballant l'expressió oral, escrita, artística 

i corporal dels xiquets i xiquetes, però, com sempre, des 

del joc, fomentant la creativitat, sense oblidar que estem 

en el període vacacional, per això es van tindre en compte 

les necessitats d'oci i de diversió que l’alumnat necessita.

En primer lloc, vam treballar sobre els drets de la infància 

(Llei 26/2018, 21 de desembre, de drets i garanties de la 

infància i de l'adolescència, de la Comunitat Valenciana) 

posant-los en valor i donant-los la importància que es 

mereixen. A més de remarcar la idea que si no coneixien els 

seus drets no podrien defensar-los, per això la importància 

de poder-los identificar i reivindicar. Entre ells vam treballar:

- article 16: Dret a la participació.

- article 17: Drets de les persones menors d'edat a ser 

informades, sentides i escoltades.

- article 18: Dret a la llibertat d'expressió i a la creació 

intel·lectual.

- article 55: Dret a conéixer el seu entorn.

- article 67: Dret al joc.

- article 68: Dret a l'oci educatiu.

Ja ficats de ple en la creació del còmic, vam començar per 

la creació dels personatges, la majoria xiquets i xiquetes amb 

superpoders que no tenen una altra missió que defensar els 

drets de la infància. Això ho vam aconseguir realitzant una 

descripció completa del personatge, l’aspecte, el superpoder 

que té, la història de vida, etc.

Seguidament, vam construir la història, amb les 

respectives escenes i els diàlegs on cada grup de xiquets 

treballava sobre un dret en concret.

Primer, imaginaven la història, després la representaven 

com un teatre imatge i posteriorment es realitzaven els 

esbossos per a poder-los acabar en el taller de dibuix.

A través del taller d'expressió corporal es va treballar amb 

el moviment, el ball, totes les emocions que podien sentir 

els personatges de la història del còmic .

D'altra banda, i com a novetat, vam realitzar una eixida 

del centre per a visitar l'Ajuntament i la Policia Local, on 

van poder conéixer d'una manera pròxima i molt personal 

aquestes institucions per a posar en valor el treball dels i les 

professionals que exerceixen la seua labor de servei públic 

i que salvaguarden els drets de tota la ciutadania, i més 

concretament els dels xiquets i les xiquetes.

Considerem que per als xiquets i les xiquetes participants 

va ser molt enriquidor, ja que van poder preguntar tot el que 

van voler i posar cares a tot l’equip de professionals que 

treballen per defensar el nostre estat de dret, de manera 

que es van trencar les barreres que a vegades es creeen 

entre les institucions i les persones usuàries.

També vam realitzar la visita al Refugi Antiaeri, situat davall 

del Palau Comtal, on se'ls va explicar que es va construir 

per a protegir la població dels atacs aeris durant la Guerra 

Civil (1936-1939), qui el va fer, com i quan entrava la gent, 

com es col·locaven... També van conéixer alguna anècdota 

dels xiquets quan anaven al refugi.

Sense perdre la dinàmica d'utilitzar el joc com a mitjà de 

transmissió de coneixement, es van donar a conéixer i es 

van practicar jocs tradicionals de carrer: el grup s'anava 

cohesionant, les xarxes socials s'anaven estrenyent i el fet de 

formar part d'un grup facilitava poder expressar i compartir 

emocions, interessos...

Continuarem treballant els drets de la infància: totes 

les persones, entitats, organitzacions, etc. treballarem 

transversalment l'atenció a la diversitat de cada xiquet, 

xiqueta, adolescent, tenint en compte la coeducació 

inclusiva, emocional i social, garantint la igualtat de tracte i 

la no discriminació per qualsevol motiu.





ESPORTS34 Revista El Comtat agost 2021

Substitució de la superfície de la pista central de futbol 
sala del poliesportiu municipal de Cocentaina
NP Regidoria d’esports

D
es d’aquest passat dissabte 17 de juliol, la pista central 

de futbol sala del Poliesportiu Municipal de Cocentaina 

compta a una nova superfície. 

En les últimes setmanes s'han dut a terme els treballs 

de substitució de l'antiga superfície, molt deteriorada per 

l'ús i l'exposició a les condicions meteorològiques. Aquests 

treballs han consistit en la retirada de la superfície anterior, 

en treballs de preparació de la base, en l'aplicació de les 

diferents capes que formen la nova superfície, i finalitzant 

amb el marcatge de les línies del terreny de joc. 

Aquesta actuació se suma a les millores que es van dur 

a terme en el pavelló municipal i la pista coberta a la fi de 

l'any passat, i que tindran continuïtat amb la substitució de 

la gespa artificial del camp de la Morera i la remodelació 

dels vestidors de la Piscina Municipal.

L’Ajuntament segueix rebent als nostres esportistes

A
ra en estiu i aprofitant el període descans dels nostres 

esportistes, l’Ajuntament de Cocentaina rep als nostres 

jugadors o clubs, aquells que estan fent una gran 

temporada i que a més, estan duent el nom de Cocentaina 

per tot arreu i en diferents disciplines.

Així doncs, aquests dies, Mireia Estepa i Octavio Cerdá 

van rebre a la gimnasta contestana Ana Micó i a la jugadora 

d’hoquei femení Laura Cantó. Ana Micó, com bé saben, 

és esportista d’èlit i la jove Laura Cantó, enguany ha estat 

fitxada en terres catalanes per jugar a l’hoquei patins mentre 

compagina també els seus estudis acadèmics.

D’altra banda, el consistori també va voler rebre al CD 

Contestano felicitant-los així, per l’ascens a la categoria de 

preferent.
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Xavier Vicent, la raqueta contestana que deixa empremta 
als Estats Units

D
ediquem també unes línies al tenis, la raqueta del 

contestà Xavier Vicent segueix donant molt que parlar a 

Amèrica del Nord. Aquest estiu hem pogut gaudir d’ell 

amb el club de tenis Cocentaina i ara ja prepara les maletes 

per tornar a volar i seguir triomfat tant acadèmicament com 

esportivament.

Després de dues temporades amb grans èxits en l'àmbit 

tenístic en la universitat Lindsey Wilson College de Kentucky, 

on els “Blue Raiders” van guanyar el torneig i la lliga 

MID-SOUTH CONFERENCE i van poder accedir al torneig 

nacional on accedien els 24 millors universitats de la 1a 

Divisió NAIA. A escala individual, Xavi jugava de Nº2 de 

l’equip on va aconseguir ser el jugador de la setmana el 25 

de Març de 2019, elegit en el primer equip de la conferència, 

estar entre els tops 10 d'individual i dobles de la regió de 

Kentucky.

La temporada del 2019-2020 va ser cancel·lada per la 

pandèmia on Xavi estava imbatut tant en individual i en 

dobles, on l’equip també no havia perdut cap partit i havien 

tornat entre els 8 millors en el rànquing nacional.

Xavi Vicent va decidir prendre un nou camí a una altra 

universitat de millor nivell tenístic i acadèmic on seguiria 

estudiant enginyeria robòtica per a començar en Agost del 

2020. Després de rebre ofertes d’universitats Xavi va elegir 

per Lake Superior State University (anomenada “LAKERS”) 

situada a Michigan i en la coneguda lliga NCAA. Aquesta 

universitat és una de les millors del món en l'àmbit de la 

robòtica, ja que tenen el programa d'Enginyeria Robòtica 

des de fa més de 30 anys (el primer en els Estats Units). 

Tenisticament l’equip és de la lliga NCAA on molts tenistes 

professionals com el conegut John Isner han sigut graduats 

i han jugat aquesta lliga.

En la temporada de 2020-2021 a pesar de totes les 

restriccions i adaptacions per la pandèmia Xavi ha realitzat 

una temporada molt bona en l'equip delS“Lakers”. En 

primer lloc, Xavi ha jugat de Nº2 en l’equip, ha sigut elegit 

en l’equip ideal de la “GLIAC CONFERENCE”, i també ha 

sigut elegit com el millor Enginyer i atleta de la universitat 

(2021 OUTSTANDING ENGINEERING ATHLETE). A nivell 

col·lectiu, l’equip va aconseguir una victòria molt important 

contra la Nº2 de la GLIAC CONFERENCE el qual va 

demostrar que aquest equip te potencial per poder guanyar 

conferència.

La temporada següent promet molt per a Xavi Vicent, ja que 

ha sigut elegit com a capità de l’equip dels LAKERS i tenen 

les expectatives de poder guanyar la GLIAC Conference i 

poder accedir d’aquesta forma al torneig nacional de la 

lliga NCAA. El dia 20 d’agost parteix per a Estats Units per 

poder fer la pretemporada i preparar la següent temporada 

on començaran els primers partits a finals de setembre.

Rubén Mengual, l’elegància damunt del cavall

E
ls nostres internacional segueixen sorpenent-nos en 

les seues disciplines, així doncs, el contestà Rubén 

Mengual, no ha parat la seua activitat i les competicions 

internacionals de doma clàssica en les que està fent un bon 

paper, i sobretot, segueix absorbint la màgia i la delicadesa 

d’aquest esport.

Per destacar algunes de les competicions, dir-los que 

Ruben va aconseguir una huitena posició en Compiègne 

con Tannehof ' s Download (Desperados x Wesley) competint 

en el CDI U25. També hi va fer una molt bona prova en 

l’Inter II arribant a col·locar-se en quarta posició amb una 

puntuaició de 68,11.

Estem segurs que a Rubén Mengual encara li queda molt 

per dir en aquest món de la doma clàssica i sens dubte el 

seu sacrifici està veient-se recompensant en la confiança 

que els seus entrenadors tenen amb ell. Els resultats poc 

a poc van venint.
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El cos tècnic del Ye Faky segueix capitanejant l’equip 
socarrat per la 2aB del futbol sala nacional

U
n any més, i esperem que amb una temporada 

totalment normalitzada i ja més regular, el Contestano-

Ye Faky seguirà militant en la 2aB del futbol sala 

nacional. Durant aquest mes, la banqueta ha anat patint 

renovacions i noves incorporacions amb una directiva 

entregada al cent per cent a aquest jove equip que ha 

fet realitat un gran somni esportiu i que està duent-nos a 

Cocentaina, la categoria de bronze del futbol sala.

El passat mes es feia públic que el 18 de setembre 

arrancarà la temporada 2021-2022 i finalitzarà el dissabte 

7 de maig.

A continuació i gràcies a les xarxes socials, presentem com 

va perfilant-se l’equip presidit per Saúl Lledó.

José Francisco Peiró, ‘Peru’, penja els guants. Es retira un 

dels millors porters que ha sortit per les nostres terres.L’heroi 

d’Elda. En el record quedarà la gran actuació amb gol 

inclòs en la pista eldense que els va servir per a sumar una 

important victòria aquesta temporada; Carlos Payá també 

s’acomiada de l’equip. Tan sols ha estat 1 any, però ha deixat 

detalls de qualitat per a un lustre. En el record queden els 

seus grans partits a Leganés davant Silver FS o a casa davant 

el Mejorada; Jacobo segueix els passos del seu company 

Peruzzi i penja els guants. Dues temporades al club amb 

un ascens a Segona Divisió B i una permanència més que 

lluitada. El farmacèutic i DJ de l’equip s’acomiada del club i 

deixa un gran buit, però per al record queden grans partits. 

Incommensurables. Entre ells, un la temporada passada 

a Pilar de la Horadada quan es va convertir en superheroi 

i aquest any al pavelló de Cocentaina aturant dos dobles 

penals davant el campió de lliga, el Inter Movistar B.

I per altre costat tenim les renovacions i noves 

incorporacions. Renovació del 100% del cos tècnic: Diego 

Arques encapçalarà, un any més, el projecte roget i estarà 

acompanyat del preparador físic Carlos Gosálbez i dels dos 

delegats i ‘ànimes maters’ de l’equip: Rafael Blanes ‘Siso’ 

i Juan Santacreu.

Jorge Verdú està de tornada. Després d’un any fora de 

les pistes, el que fora porter del primer equip durant els 

últims 10 anys torna per defendre la porteria contestana 

en la Segona Divisió B. Amb les piles recarregades i amb 

tota la il·lusió del món, Verdú debutarà en la categoria de 

bronze i ho farà amb el dorsal 1 a l’esquena. El mateix que 

va lluir en la seua primera etapa i amb el que va ajudar 

l’equip a aconseguir l’ascens de categoria ara fa quasi 1 

any; Un any més comptaran amb la classe de pajarito. 

Cristian Palací renova una temporada més i continuarà a 

les ordres de Diego Arqués per viure una nova experiència 

a Segona Divisió B. Malgrat no tindre una última temporada 

fàcil degut a les contínues lesions, el segon capità 

segueix amb la mateixa il·lusió d’un juvenil i amb ganes 

de continuar driblant i marcant gols; Pau Botella, el jove 

socarrat renova i continuarà demostrant la seua qualitat 

sobre la pista. Fa poc més d’un any que està en el primer 

equip i ja ha enamorat a tots. Temporada per a emmarcar 

la realitzada per Pauet en el seu debut en la Segona Divisió 

B. Un jugador d’equip amb sacrifici i humilitat. La joia de 

la pedrera; Borja Tena va aplegar a l'inici de la temporada 

passada. Sobre la botzina. A uns dies de què començara 

la competició de lliga. Aplegà sense pràcticament fer soroll 

i a poc a poc ha aconseguit l’estima de tots. Jugador amb 

molta implicació i classe. Una alegria al vestuari i un guerrer 

a la pista. No hi ha dos com ell. El de Busot lluirà un any 

més el 17 a l’esquena; Nacho Peris es queda. El rei de les 

bicicletes i de les elàstiques renova un any més amb el 

conjunt socarrat i seguirà demostrant la seua classe arreu 

de tot el territori Espanyol. Nacho ha sigut decisiu en un 

grapat de partits d’aquesta passada temporada marcant 

doblets i ajudant a sumar punts als rogets; Nando Perez 

també signa la renovació. Tornarem a gaudir de controls 

inversemblants, de la famosa ‘excavadora’, de dualitats 

màgiques, d’assistències, de gols...El carioca ha sigut un 

jugador clau als últims anys tant en l’apartat defensiu com 

en l’ofensiu. Sense anar més lluny, la temporada passada 

es va convertir en el tercer màxim golejador de l’equip amb 

11 dianes. 2/2 des del punt de penal. Un jugador complet 

que sumarà la seua cinquena temporada amb la samarreta 

rogeta; torna un dels jugadors més importants de l'última 

dècada del club. Després d’un any allunyat del 20x40 m, 

Javi Sanz fitxa pel club del seu poble. Jugador amb qualitat, 

garra i caràcter. Karim ha vestit la samarreta rogeta durant 

10 anys i va culminar eixa dècada amb el campionat de 

Tercera i l’ascens a Segona Divisió B; David Salinas renova 

amb el club socarrat . Amb un compromís sobre humà, el Sr 

director tornarà a defendre els pals de la porteria contestana. 

Amb matrícula d’honor podríem puntuar la difícil funció de 

tercer porter duta a terme la temporada passada pel de 

Muro. Molts bons minuts els disputats l’any anterior amb 

una gran actuació inclosa durant la segona part del Cobisa 

al pavelló de Cocentaina. Salinas té ganes de més i tornarà a 

enfundar-se la samarreta contestana en aquesta temporada 

2021/22; natural de Castalla i amb una progressió al món del 

futbol sala descomunal Jordi Valdés fitxa per fer més gran 

aquest club. Qualitat, joventut i pegada. El bessó és una de 
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les joves promeses en el 40x20 m d’aquestes comarques. 

Amb 21 anys, aplega a Cocentaina després de militar dues 

temporades a Segona Divisió B amb el Futsal Ibi. La primera 

d’elles lluitant pel play off d’ascens a Segona Divisió i la 

segona aconseguint ser uns dels màxims golejadors de la 

categoria amb 25 dianes. Abans, i en categoria juvenil, va 

jugar a l’Elx de Divisió d’Honor; Bilal Aissaoui 'Bili' militarà a 

l’equip del seu poble. L’esquerrà fitxa pels socarrats i jugarà 

de nou a Segona Divisió B. El contestà aplega provinent del 

Serelles d’Alcoi on ha estat vàries temporades sent sempre 

una de les peces importants i màxim golejador de l’equip. 

Amb el Futsal Ibi ha jugat un parell d'anys a Segona Divisió B 

i va poder disputar el play off d’ascens a la categoria de plata.

Un dels espònsors més grans del Ye Faky (Carrefour), 

va organitzar a les seus instal·lacions l’acte de cloenda del 

que ha sigut aquesta exemplar i espectacular temporada 

per al Ye Faky. L’acte va estar conduït per Saúl Botella, 

qui va ser regidor d’esports a Cocentaina i un dels primers 

entrenadors del Ye Faky. L’acte va comptar amb la presència 

dels directius de Carrefour Cocentaina; de Saúl Lledó, 

president del Ye Faky; d’Octavio Cerdá, regidor d’esports a 

l’Ajuntament de Cocentaina i el planter yefaquià.

I un últim apunt de la família del Ye Faky. Xavi Albero 

capitanejarà el vaixell de la secció Femenina del club. 

L’exjugador i entrenador del primer equip serà el nou míster 

de les xiques per tal d'intentar aconseguir èxits esportius i 

consolidar, més si cap, una secció que cada vegada té més 

pes al club.

Xavi aplega amb moltes ganes després d’estar allunyat de 

les pistes en els últims anys.

A 
la revista de juny, ja ens féiem ressò de la tornada a 

l’activitat dels membres socaruners i és que el club, 

ha tornat a les competicions i ho ha fet entrant per la 

porta gran.

El cap de setmana del 10 i 11 de juliol, diversos corredors 

es van desplaçar als Pirineus per a participar en la primera 

edició del Vall d'Aran by UTMB.

La prova presentava dues modalitats i dos van ser els 

corredors que van disputar les diferents proves:

-VDA, prova de 162 km amb 10700D+, hi van participar 

941 corredors i la prova la van acabar 475. El socaruner 

Javi Díaz va concloure la prova amb un temps en carrera de 

45:20.14 quedant el 362 i 183 de la seua categoria.

-PDA de 55 km amb 3100D+, hi van participar 973 

corredors i la prova la van acabar 768. El també socaruner 

Santi Aparisi va finalitzar la cursa amb un temps en carrera 

de 12.47:43 quedant el 660 i 263 de la seua categoria.

Tots dos van aconseguir ser finishers d'aquesta gesta a 

l'abast de pocs, i entregar tota l'ànima en aquestes carreres. 

Destacar que també van comptar amb un gran equip de 

suport que va estar amb ells animant-los en tot moment.

Sumem quilòmetres amb el club Soca-run Cocentaina
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El Contestano prepara ja l’equip per a la temporada vinent 
en preferent

U
na vegada finalitzada la temporada i amb l’ascens de 

categoria a la butxaca, el Cd Contestano va començar 

a preparar el que serà aquesta temporada 2021-2022 

conformant així el seu planter.

Els primers en renovar eren els tècnics, a través de 

les xarxes socials (de la pàgina del Facebook del Cd 

Cotnestano,)vam saber que el míster Javi Montava, dirigirà un 

any més als jugadors rogets, aquesta vegada, en la categoria 

de preferent, en ell trobem compromís, dedicació i saviesa.

En dies posterior sanàvem coneixent també els jugadors 

que anaven a quedar-se i els nou vinguts. El vaixell està 

capitanejat per la surdeta, qualitat, experiència i sempiterns 

capità, Octavio Cerdá; Compromís, experiència i caràcter, un 

any més, des d'Elda, el ja mític Javi García; Creació del joc, 

polivalent i el pulmó de l'equip, ell és Sergi Payá; Joc aeri, 

contundència i molta força, Adri Ferri continuarà sent jugador 

roget; Definició i l'home GOL , Diego Vicedo seguirà un any 

més deixant-nos afònics; Velocitat, dribling i un llarg etc. 

Pablo Cremades seguirà tenint molt de sentiment roget; La 

intel·ligència i el cervell de l'equip, un any més continuarem 

gaudint del joc de Mauro Alcaide; Qualitat i desborde, Álex 

Díaz torna a casa, benvingut de nou; Joventut, contundència 

i força, David Micó es queda; Seguretat, companyerisme i 

comodí defensiu, Israel Calafat, roget un any més; Mobilitat, 

rapidesa i gol , el davanter Víctor Alzina també es queda; 

La qualitat i el desequilibri, tindrem el plaer de veure de 

roget a Adri Lucas una temporada més; Altura i serenitat, 

la tranquil·litat de l'afició, el porter Ivan Vallés seguirà 

defensant la porteria del Cd Contestano; La serietat i la 

constància, Sergio Aran, un any més, vestirà la samarreta 

rogeta; L'anticipació i l'organitzador del grup, Ignacio Capsir, 

continuarà sent dels nostres; Joventut, velocitat i desborde, 

Iñaqui Solbes, ascendeix des del juvenil al primer equip; 

Companyerisme, altura, força i molt de sacrifici pel seu 

equip Jimmy Moltó jugarà aquesta nova temporada en 

Preferent; Treballador, exigent i amic del bon ambient. Sergio 

Revert, més conegut com Curreta, porta quatre temporades 

entrenant als nostres porters, enguany, a més, passarà a ser 

també segon entrenador; 

Verticalitat, velocitat i un contra un. Provinent del Alcoyano 

juvenil li donem la benvinguda a Alejandro Tormo; Tot terreny, 

força i potència. 

I per últim ( a dia de tancament de la revista), provinent 

del Alcoyano juvenil li donem la benvinguda a Javier Ayala.
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Ja hem tornat !!!!!!!!!
Jose Luis Pascual Membre de l’actual directiva

E
stimats aficionats rogets i socis del nostre benvolgut 

CLUB ESPORTIU CONTESTANO: Quan en la primera 

carta que vaig escriure ara fa ja quasi dos anys deia 

que un dels principals objectius que ens havíem marcat la 

nova junta directiva era tornar a la categoria de preferent 

que acabàvem de perdre, pensàvem que ho aconseguiríem 

al més prompte possible, però malauradament no va ser així 

pel fet que ens va pillar per sorpresa la maleïda pandèmia 

del coronavirus 2019. La competició es va aturar i quan 

el nostre equip millor estava jugant, ens vam quedar en la 

quarta posició amb cap possibilitat d’ascens.

En aquesta segona temporada de primera regional que 

ja ha finalitzat, i com bé diu la nostra estimada presidenta 

Laura Blanes, amb moltes ganes, il·lusió i compromís ho 

hem aconseguit i que podem pregonar amb molt d’orgull i 

satisfacció que JA HEM TORNAT A PREFERENT.

Ha sigut una temporada de magnífics resultats i bon joc, 

els quals ens han permés clarificar-nos com a subcampions 

del Grup 10 i com a millor segon de tots els grups de 1a 

Regional amb més punts i més gols que tots els segons 

classificats d’aquesta categoria

Quan ja fa dos anys en una carta oberta a l’aficionat roget 

m'acomiadava amb les paraules “que és més un marino que 

un submarino” no pensava que aquestes foren profètiques, 

perquè encara que hem sigut segons, mai ens hem trobat 

inferiors a ningú.

Així va quedar demostrat quan després de guanyar en la 

penúltima jornada a L’Ontinyent en el camp del Clariano, 

l’entrenador rival va comentar que aquest partit ja havia sigut 

de preferent i que ell personalment havia seguit la nostra 

trajectòria i que li havia impressionat mol i molt bé.

Voldria també comentar que en l’últim partit contra el 

Villena en el camp de la Via tots els que vam poder accedir 

al camp li vam fer un gran homenatge a aquesta magnífica 

plantilla per la gran temporada realitzada i pel regal de tan 

grans partits

Amb diferents, variats i molts emotius actes, espectacular 

i ben conduïts per Paco Agulló membre de l’equip de Ràdio 

Alcoi, aquest va anar desglossant els diferents aspectes 

de la celebració: Va començar donant les gràcies a tots 

els assistents, a la corporació municipal encapçalada per 

l’alcaldesa Mireia Estepa, i especialment als patrocinadors: 

Restaurant Natxo Sellés i Textisol empresa que recolza 

l’escola del Club

En el descans el partit es va fer un mes que merescut 

homenatge al YE FAKY de futbol sala per la temporada 

tan brillant en la que han aconseguit la permanència de la 

segona B nacional de futbol sala, Paco també va recordar 

que són dues entitats que van de la mà principalment a 

escala d'escoles i fins i tot en el campus d’estiu de juliol

Menció especial va tindre el recordatori que tant el cos 

tècnic, jugadors, delegat, utilleros i equip directiu li van 

dedicar a la memòria del nostre vicepresident econòmic 

Rafael Agullo Insa Q.E.D. manifestant tots que sempre 

tindrem present la seua amistat i la seua disponibilitat en 

bé del nostre club. La presidenta Laura Blanes li va fer a la 

Família de Rafa un obsequi perquè tingueren un record de 

la nostra estima i admiració

Una vegada finalitzat el partit tots plegats i amb una 

comitiva molt contenta vam anar a diferents indrets molt 

representatius del nostre poble per celebrar l’Esdeveniment: 

començarem per la rotonda del Cavall de la Fira per a 

continuar amb la visita al monument del nostre patró Sant 

Hipòlit i També, com no, al Monestir de la Mare de Déu 

del Miracle per fer una ofrena de flors a la patrona i oferir-li 

l’ascens a la Categoria de Preferent.

M’agradaria finalitzar recordant les paraules d’un estimat 

conegut molt entés en temes futbolístics, el qual, abans de 

començar el partit, em va comentar que si podíem mantindre 

al cos tècnic i als jugadors no patiríem en Preferent.

En setembre tornarem per a parlar de la importància de 

fer nous socis i simpatitzants perquè creiem que la categoria 

de Preferent s’ho mereix

Bon estiu i Amunt Contestano
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La volta ciclista a Espanya torna a passar pel nostre poble 
i la nostra comarca

L
a 76a edició de la Volta a Espanya arrancarà el dia 14 

d'agost.

De la Catedral de Burgos a la de Santiago. La Volta 

2021 comptarà amb 21 etapes amb perfils per a tots els 

tipus de corredors i sense perdre l'essència que s'ha forjat 

en els últims anys. Jornades que, excepte les cronos, totes 

comptaran amb bonificacions en la meta volant (3, 2 i 1) i 

en cada meta (10, 6 i 4).

La setena etapa serà, sense cap dubte, la primera etapa 

clau de la Volta 2021. Una jornada de muntanya amb 

sis ports i final enlaire en una meta inèdita com el Balcó 

d'Alacant, un dels descobriments de la ronda espanyola per 

a aquesta edició.

Serà el divendres dia 20 d'agost: Gandia - Balcó d'Alacant 

/ 152 Km, tenint a Cocentaina i la nostra comarca el seu pas.

En la presentació d'aquesta, va estar el regidor d'esports 

I Trofeu Rafa Valls” d’escoles de ciclisme

de Cocentaina, Octavio Cerdà, feliç perquè de nou, el nostre 

poble serà escenari per a la volta, i encara que siga de pas, 

hi haurà merchandansing de la volta perquè tots puguem 

gaudir. Animar com no, al fet que isquem a aplaudir l'esforç 

dels corredors al seu pas per Cocentaina.

La volta en el seu pas per la nostra província va estar 

presentada per Fernando Escartin, ex ciclsita professional i 

membre de la direcció técnica de la Volta a Espanya.

E
l passat dissabte 3 de juliol va tindre lloc a Cocentaina 

el I Trofeu Rafa Valls”, d’escoles de ciclisme. Tot i la 

calor esbromadora d’eixe dia, la primera convocatòria 

organitzada pel club contestà Rafa Valls, va ser tot un èxit. 

Més de 160 xiquets i xiquetes van participar en aquesta 

prova que va transcórrer per un circuit interurbà, disfrutant 

del ciclisme ja des de menuts.

El club ciclista Rafa Valls, van estar molt ben encertats 

en l’organització i tot fa presagiar que aquest no serà l'últim 

trofeu d’escoles que realitzen.

El club va creixent i consolidant-se amb una bona pedrera 

ciclista i segueixen participant en diferents competicions 

d’escoles que estan celebrant-se per tota la Comunitat, 

destacant, per exemple, que l’escola va quedar tercera en 

la competició a Sant Vicent del Raspeig.



ESPORTS 41Revista El Comtat agost 2021

Cocentaina present en el XI trofeo Festa de Elche BMX

L
a pedrera de ciclistes contestans va en augment i no 

sols en ciclisme de carretera. Si bé és cert que ací els 

nostres clubs no tenen la modalitat de BMX, tenim grans 

esportistes que practiquen aquesta modalitat en el club d’Alcoi.

El dissabte 24 de juliol, de vesprada, es va disputar el XI 

trofeu Festa d'Elx BMX, prova puntuable per al Campionat 

d'Espanya. Carrera en la qual, en pràcticament totes les 

categories, hi havia representants del Club i en la qual ho 

van donar tot.

Els corredors que van participar i els seus resultats van 

ser els següents:

-Categoria promesa 7-8:Alex Santonja es va quedar a les 

portes d'entrar a les semifinals.

-Categoria promesa femenina 7-8:Celia García 3°

-Categoria promesa 7-8:Hugo Blanes 4°; Hugo López va 

passar a les semifinals i a punt va estar d'entrar a la final.

-Categoria principiant femenina:Paula Santonja 

3°,competint amb corredores d'una categoria superior (aleví).

-Categoria Principiant: Xavi Cherro 2° en una final súper 

disputada.

-Categoria aleví: Vicente García 5° en la final; Pablo 

Fernández 7°en la final

-Categoria júnior: Carlos Galera finalista, però va tindre 

una caiguda en la primera recta que li va deixar fora de tota 

opció de victòria. Esperem que es recupere prompte perquè 

és un espectacle veure'l.

-Categoria homes 40-49: Kike Santonja 3°.

Molt bons resultats, ara la pròxima prova serà la Copa 

d'Espanya el 18-19 de setembre a Alcoi.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

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

VARA DE D`OR (Solidago virgaaurea)
(Vareta d’or, Palito d’or)

Floració a principis de l'estiu, sobretot en 
els primers dies del mes de juliol, ja que 
aquesta planta es cria en altituds superiors 
als mil metres. Es recol·lecta la part aèria fins 
a un pam per sota de les flors.

És una planta la principal propietat de la 
qual és la diürètica i s'utilitza primordialment 
en tota classe d'inflamacions de l'aparell 
urinari, com la cistitis. 

Fa molts anys el meu oncle Juanito “del 
19”, estant a la font del Pouet, em va dir que 
em volia ensenyar una planta a la qual ell 
li deia "vareta d'or", que es trobava enmig 
de les roques a la part dreta pujant des de 
la font a l'Alt de Montcabrer. Més tard, en 
consultar amb altres persones de la saviesa 
popular, va resultar ser la vara d'or. En aquell 
moment, vam trobar algunes plantes juntes 
que, quan floreixen totes, formen un paisatge 
espectacular.

REMEI CASOLÀ:

Així mateix, aquesta planta trenca les pedres 
i expulsa l'areneta dels renyons i conductes 
urinaris, i en casos de retenció de líquids 
afavoreix la secreció de l'orina. Aquesta herba 
s'utilitza en infusió per a rentar i cicatritzar 
ferides, o en forma de cataplasma per a 
èczemes, fongs, grans, etc.
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MINDFULNESS EN ESTRÉS Y ANSIEDAD

V
ivimos en una sociedad vertiginosa en la que Las 

nuevas tecnologías cambian nuestra forma de 

relacionarnos y de conocer gente, la presión laboral y 

social afecta a nuestro cerebro, que a menudo no es capaz 

de afrontar tanta sobreexposición, generando ansiedad y 

estrés que pueden desembocar en otras patologías. 

Nuestra mente vive casi siempre en el pasado o en 

el futuro, pero lo único real es el presente, por eso,  el 

mindfulness nos propone tomar conciencia plena del 

momento actual y aceptar la vida tal y como es, lo cual no 

significa resignación. 

El origen del mindfulness  está en el budismo, pero se 

popularizó en occidente hace unas décadas gracias al 

prestigioso médico J. Kabat-Zinn, director de la Clínica para 

la Reducción del Estrés en Massachusetts.  Los  estudios 

han demostrado que reduce la ansiedad y el estrés cuando 

se practica con regularidad. Es un método que combina 

meditación y relajación. 

En los últimos años se ha puesto de moda, lo practican 

millones de personas y se lleva a cabo en escuelas, 

empresas, hospitales, e incluso en familia. En Holanda el 

Ministerio de Cultura ofrece cursos gratuitos de mindfulness 

a los profesores, para que lo enseñen a los niños.

Para alcanzar un completo dominio del Mindfulness es 

necesario entrenar la mente de manera que esta aprenda 

a centrarse plenamente en una situación presente sin 

necesidad de emitir ningún juicio o valoración al respecto 

que puede condicionar la actitud. Llegar a controlar este 

equilibrio no es tarea fácil por lo que se necesita un cierto 

aprendizaje en el ámbito de la concentración y de la 

meditación para alcanzarlo.

Beneficios del mindfulness:  Alivia la tensión muscular 

propia del estrés, controla los pensamientos negativos 

reduciendo los ataques de pánico, ayuda a relativizar los 

problemas, nos centra en el momento presente  y nos 

permite tomar la vida con más calma.

Práctica del mindfulness:

1- Busca una postura cómoda

El objetivo del mindfulness es alcanzar la atención plena, 

entrenando la mente para que se centra únicamente en lo 

que está ocurriendo en cada momento. Normalmente se 

practica en un lugar tranquilo, tumbado o sentado. Con la 

espalda erguida, sin forzar, y con las manos apoyadas en 

los muslos y los ojos cerrados.

2- Presta atención a tu respiración

Los ejercicios más básicos se centran en la respiración y 

en el examen mental de nuestro cuerpo. Fijamos la mente 

en la respiración, y observamos cómo entra y sale el aire 

sin pensar en nada más.

3- Resiste el impulso de pensar en otras cosas

Es muy probable que durante las primeras sesiones 

tengas un impulso de querer pensar en otras cosas que 

no sean tu respiración. La clave no es intentar eliminar los 

pensamientos, sino aceptarlos y volver el foco de atención 

a tu respiración. 

5. Observa cómo te sientes

La práctica de mindfulness  puede durar entre 5 y 15 

minutos, pero existen muchos ejercicios diferentes que 

pueden alargar la meditación una hora. Observa cómo te 

sientes después de esta práctica. 

Es importante entender que el mindfulness es un 

entrenamiento de la mente, y por tanto exige tiempo y 

repetición. A medida que practicas, aunque sólo sea 5 

minutos al día, notarás que la mente se centra ella sola con 

más facilidad, no viajará al pasado o al futuro tan a menudo, 

y sentirás mayor tranquilidad, menos estrés y ansiedad. 

Estudios científicos así lo demuestran, y miles de personas 

lo han experimentado por ellas mismas.

Si quieres profundizar en el tema, Existen cientos de libros 

sobre la materia. Uno de los libros más leídos es “La paz 

está en tu interior: prácticas diarias de mindfulness”  de 

Thich Nhat Hanh. También “Mindfulness. Guía práctica para 

encontrar la paz en un mundo frenético”  de Danny Penman 

y Mark Williams, o “Mindfulness en la vida cotidiana” del 

pionero Jon Kabat-Zinn. Otros libros de autores españoles 

de éxito son  “Mindfulness funciona: cómo desconectar y 

reducir el estrés” de Beatriz Muñoz, o “Aprender a prácticar 

mindfulness”  de Vicente Simón. 

También existen numerosas apps con ejercicios prácticos 

de mindfulness que incluyen prácticas guiadas que te dicen 

lo que debes hacer en cada momento, acompañadas de 

música y sonidos que ayudan a no distraerse y volver a la 

atención plena. Este tipo de meditaciones pueden serte 

útiles en un principio para después realizarlas sin ayuda 

externa. Lo importante es poder introducirse en esta práctica 

milenaria poco a poco, notando sus efectos beneficiosos de 

manera gradual.
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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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina AGOST

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: 1- 3- 6- 7- 8- 9- 11- 13- 16- 18- 

20- 21- 22- 24- 26- 30

Dies: 2- 4- 5- 10- 12- 14- 15- 17- 19- 

23- 25- 27- 28- 29- 31

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; 8:15; 9:15; 11:15; 

12:15; 13:15; 14:15; 17:15; 19:15; 

21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 10:15; 

11:15; 14:45;16:15; 18:15; 21:15.

   Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 7:45; 8:45; 9:45; 10:45; 

11:45; 12:45; 13:45; 16:15;  18:15; 

20:15; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 10:45; 

11:45; 15:45; 17:15; 19:15; 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
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