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2 Revista El Comtat desembre 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!

Canvi de la gespa al camp de futbol municipal de la Morera

Seguim mantenint bona cura de la natura i dels nostres 

paratges. En aquest cas hem fet una bona gestió forestal al 

paratge de Santa Bàrbara
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Qüestió de DRET i DIGNITAT

S
oc pare de Pau, un jove de vint-i-dos anys paralític 

cerebral des del seu naixement i amb una dependència 

total per a totes les activitats bàsiques de la seua vida 

diària. Igual que altres famílies amb fills o filles dependents, 

estem esperant que, quan acaben l'escolarització al cap de 

vint-i-un anys, l'administració ens puga assignar una plaça 

en un centre ocupacional, centre de dia o residència per 

a persones amb diversitat funcional, perquè així puguen 

seguir rebent les atencions necessàries que precisen per a 

continuar tenint una vida digna i saludable com siga possible. 

El passat mes d'octubre, sorprenentment, ens telefonen de 

la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives d'Alacant 

per oferir-nos eixa plaça tan desitjada per a totes les famílies 

que compartim l’ansietat de no saber que serà dels nostres 

fills i filles quan acaben l'etapa educativa. 

Quina SORT!, fou la primera reacció que vàrem tindre. 

La notícia vola i al cap de pocs dies, les mateixes mares 

i pares que compartim aquesta angoixosa situació, els 

familiars i amics ens felicitaven alegrant-se i donant-nos 

la més sincera enhorabona, com si ens haguera tocat la 

'grossa de Nadal'...

 I jo em pregunte: 

Qui diu que és una SORT poder disposar de la teua 

metgessa de capçalera? 

Qui anomena SORT a tindre una plaça a l’escola pel teu 

fill o filla? 

Disposar d’aquests recursos bàsics no és cap SORT, és 

un DRET dels ciutadans i ciutadanes, i una obligació de 

les nostres administracions públiques. En aquesta societat 

moderna, inclusiva i europea del segle XXI, ningú es 

qüestiona que els recursos essencials de sanitat o educació 

no existisquen. Doncs el mateix hauria d'ocórrer amb els 

recursos necessaris per als nostres fills i filles. Una vegada 

acabada la seua etapa escolar a vint-i-un anys, no haurien 

de dependre de la SORT per continuar tenint una vida digna 

com la gran majoria de joves de la seua edat. 

No voldria que fora qüestió de SORT, sinó de DRET i 

DIGNITAT. 

Hipòlit Agulló

M’acomiade de tots vosaltres

D
esprés d’unes setmanes d’incertesa i d’una situació 

complicada, finalment s’ha decidit tancar el despatx 

de pa. 

No he tingut l’oportunitat d’acomiadar-me de tots vosaltres, i 

mitjançant aquest mitjà, vull donar les gràcies a tota la gent 

que ha passat pel despatx, i en especial, als meus clients/

es de tota la vida. Sempre estareu al meu cor. Mil gràcies!

Salomé Molina

Complirem més anys?

E
sta societat, cada vegada més individualitzada, 

necessita llocs per compartir tant temps festius com 

temps d’ajuda.

Ajuda en poder compartir, denunciar, opinar...on poder 

escoltar-se. Ja que les administracions públiques, que 

ens representen, les veiem llunyanes i algunes  vegades 

inaccessibles.

L’Associació de Veïns de Cocentaina sempre ha intent 

ser el pont entre l’administració pública, la més propera 

l’Ajuntament, i els ciutadans i ciutadanes del nostre poble.

Este any hem complit 16 anys. I esperem que es puguen 

celebrar molts més, ampliant les nostres tasques no sols 

amb els socis i sòcies, sinó també amb cada persona que 

viu al nostre poble.

A desembre celebrarem l’Assemblea General, després 

d’any i mig sense poder ajuntar-nos, però algunes de les 

nostres tasques han continuat, en la mesura que hem pogut 

donant suport amb idees, on ens han han cridat.

Si tens ganes i temps t’esperem! Com totes les entitats, 

l’associació de Veïns i Veïnes, també necessita de la 

implicació de més persones, així entre tots i totes farem un 

millor poble.

Així que anima’t a participar i ser part d’esta associació. 

La teua implicació és necessària!!!

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho mitjançant el 

correu electrònic: assoveinscocentaina@gmail.com

Associació veïns i veïnes de Cocentaina
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Em preocupa

D
es de fa uns quants anys, l’Ajuntament contestà posa 

en marxa la campanya del Pressupost Participatiu en 

la que una part del seu veïnat, les i els majors de setze 

anys, poden aportar les seues propostes per a participar 

directament en la confecció d’una part petita del pressupost 

municipal de l'any vinent. La campanya ha començat el 

passat 15 de novembre i estarà fins al 15 de desembre 

del present any. Els diners pressupostats no són massa, 

però quan més participem, més podrem exigir ampliar el 

pressupost que decideix la ciutadania.

La participació ciutadana és fonamental en una democràcia 

plena, com diu el president del Govern, però en aquest país 

pareix que no està massa clar, quan a una majoria de la 

ciutadania, viure en una democràcia és simplement votar 

cada quatre anys a unes eleccions estatals, autonòmiques, 

municipals i cada cinc anys a unes eleccions europees.

Participar sempre és bo i més quan són unes eleccions 

municipals. Quan he d'analitzar el que s’ha fet bé al meu 

poble, qui ho ha fet i com ho ha fet. Amb el meu vot decidiré 

les polítiques municipals més adients per a quatre anys 

que dura la legislatura i per tant hauré de llegir el programa 

electoral de cada partit, que es presente, per a decidir el 

meu vot. Llegim el programa electoral, l’analitzem i després 

decidim o votem a un partit com si fora un equip de futbol? 

Ací està el problema, votem com si donarem suport al nostre 

equip de futbol i després no parem de queixar-nos.

Ara tenim una oportunitat de participar per a millorar 

el nostre poble. Cal que fem un repàs crític sobre les 

deficiències o mancances del poble, carrer o barri i proposar-

ho perquè es puga fer realitat la seua millora.

EM PREOCUPA que ara que podem participar i es puguen 

realitzar les millores al nostre poble d'aquelles deficiències 

que coneixem, que ens queixem i que ens molesta, 

no siguem capaços de participar en aquest pressupost 

participatiu del pròxim any que ens ajudarà a millorar la 

nostra vida.

EM PREOCUPA que encara siga una minoria la que 

participa, aportant i demanant eixes millores que volem, 

que ens queixem per darrere i no siguem suficients per a 

demanar eixes millores que necessiten els nostres carrers, 

barris i serveis públics per a millorar la nostra vida.

EM PREOCUPA el poc interés que posa la ciutadania per 

a participar i suggerir al nostre ajuntament eixes necessitats 

que ens són fonamentals per a viure al nostre barri o carrer.

Com diu als cartells que hi ha pel nostre poble: entre totes 

i tots decidirem, participa!

Paco Fuster

PPSOE versus COL.LECTIU 03820-COMPROMÍS

E
n les dos últimes edicions de la Revista El Comtat hem 

vist com dos dels partits que van subscriure a principi 

de legislatura el pacte “Junts pel Jornal”, en concret el 

PSOE i el PP, han atacat i desqualificat al portaveu del Col.

lectiu 03820-Compromís, Jordi Pla. A què es deu aquesta 

actitud? Sembla que és per justificar el privilegi que es van 

autoconcedir ambdues formacions, junt amb Ciudadanos, 

d’assignar sous per a tots els seus regidors.  

Anem a entrar en matèria: Mentre l’equip de govern del 

PSOE es dedica a atacar i desqualificar al nostre portaveu, 

deixen de gestionar el poble. Un exemple molt clar: 

Cocentaina perdrà la subvenció per millorar els polígons 

industrials perquè no arriben a temps per executar-ho. 

Podran donar mil i una excusa, però la realitat és que són 

mal gestors. I ara, l’Ajuntament demana un préstec amb 

interessos per fer aquestes obres en els polígons. Aquest 

és sols un exemple, però hi ha molts més. 

Mentre l’equip de govern malbarata el temps atacant 

i desqualificant al nostre portaveu, els contenidors de la 

brossa estan trencats, fan olor i no es canvien. Mentre 

l’equip de govern ataca i desqualifica al nostre portaveu, 

el nucli antic continua caent i sense cap inversió pública 

per revertir la situació. I així podríem donar més exemples, 

com la manca de suport al comerç, l’esport, la cultura, 

el patrimoni, a les entitats o la cabuderia per instal·lar un 

ecoparc i una gasolinera on no toca i amb l’oposició frontal 

del veïnat. 

En definitiva, Cocentaina té dos opcions: continuar 

apostant per les polítiques conservadores de l’equip de 

govern o optar en les pròximes eleccions per un canvi que 

situe a les persones i les entitats en el centre de l’acció 

política. El PPSOE pot continuar atacant al nostre portaveu 

o a la resta dels nostres representants, però aixo no millorará 

gens ni miqueta a la mala gestió que estan fent.

Col·lectiu 03820-Compromís
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El desembre contestà: festa i tradició
Redacció

E
stem a les portes de tancar aquest 2021, esprem 

que ho puguem fer amb «normalitat» és a dir, amb la 

precaució i recomanacions establides per sanitat, però 

amb un marge més obert que l’any passat.

Desembre és un mes ple de tradicions, de fet, l’iniciem 

ja amb el so de campaneta de Santa Bàrbara: antigament, 

el so de la campana repicava amb força per pregar-li a la 

Santa que protegira les collites del mal oratge; hui en dia, 

el so de la campana és símbol de tradició, de respecte als 

nostres avantpassats i també de festa a un dels paratges 

naturals de la Vila Comtal.

Però, si els sembla bé, anem per parts. La revista 

Cocentaina. El Comtat ha parlat en Paqui Ruiz, ella és la 

regidora de Tradicions. Volíem que ens contara com es 

presenta aquest desembre de 2021 i l’entrada ja del 2022, 

un any on desitgem que la Covid-19 no siga portada i que 

puguem tornar a celebrar les nostres festes i tradicions com 

sempre ho hem fet.

Sens dubte, el Nadal ocupa part de les grans tradicions 

de desembre i el Nadal, des de la regidoria de Tradicions, 

comporta l’enllumenat i ornamentació del poble, l’arribada 

dels Reis i moltes altres activitats que s’emmarquen dintre 

del racó del Nadal que aquest any, si seguim com ara, podrà 

dur-se a terme, seguint en tot moment, les recomanacions 

sanitàries dictaminades per la Conselleria.

«El divendres 3 de desembre tindrem l’encesa de 

l’enllumenat de Nadal, iniciant així, la temporada nadalenca 

de la Regidoria de Tradicions. Volem fer un passacarrer amb 

l’acompanyament de la colla de dolçaines i tabals Mal Passet 

fins a arribar al que serà el Racó del Nadal, espai on poder 

disfrutar de les diferents activitats que hem organitzat per 

a grans i menuts», assenyalava Paqui. Aquest serà el tret 

de partida. I és que a banda de l’enllumenat que ja està 

col·locat (tant al Passeig, com al carrer Major i carrer Verge 

del Miracle, plaça el Pla, avinguda País Valencià i pedanies), 

enguany tornarà a tindre protagonisme el Racó de Nadal: 

serà a la part baixa del Passeig del Comtat, allí trobarem un 

gran arbre de Nadal i un escenari on es desenvoluparan 

actuacions protagonitzades per les entitats del poble 

«volem que Cocentaina visca el Nadal i que ens mostre el 

seu potencial. En aquest espai actuaran els dos ballets que 

tenim al poble: l’estudi de dansa d’Alicia Montava i també 

l’estudi de Mónica Talens; Aida Ferri ens oferia activitats per 

als més menuts muntant una ludoteca perquè els pares i 

mares puguen deixar-se allí als seus xiquets mentre aprofiten 

per realitzar les compres de Nadal al nostre comerç local; 

l’empresa Sir Eventos, del contestà Miguel Vidal, ens farà 

contacontes; l’Ateneu també ens oferia la seua música; el 

cor i la banda jove de la Unió Musical també ens farà un 

concert; el taller d’ocupació d’animadors socioculturals 

també faran activitats..., és a dir, aprofitarem les nostres 

entitats per a fer que la màgia del Nadal estiga present en 

aquest racó nadalenc».

En les pàgines posteriors, trobaran el programa amb totes 

aquestes actuacions detallades. La decoració de Nadal 

compren també la façana del Palau i la de l’Ajuntament 

així com el naixement de vímet que presidirà la plaça 

del Pla i servirà per a l’adoració dels Reis d’Orient. Però, 

paral·lelament a aquest racó, Cocentaina presenta altres 

activitats relacionades amb el Nadal «no podem oblidar-nos 

dels concerts corals, ni de les nadaletes dels júniors que 

organitza Generació Oberta i que enguany, si l’oratge ens 

ho permet, realitzaran al pati del Palau. També estic segura, 

que la nit de Nadal, els nostres carrers s’ompliran de música 

amb la colla Mal Passet i l’Ateneu que ixen a demanar 

l’asguilando. Així mateix, la parròquia del Salvador ha 

organitzat un any més el concurs de Betlems i, per primera 

vegada, la parròquia de Santa Maria ens oferirà un mercat 

de Nadal amb finalitat benèfica. Amb tot, hem de tindre 

molta precaució, perquè la pandèmia encara està vigent, el 

virus no se n’ha anat i ens condiciona a l’hora de realitzar 

diferents actes. Tot i que són de carrer, la mascareta serà 

fonamental si no podem mantindre la distància de seguretat 

i la higiene de mans, amb gel hidroalcohòlic, ha de ser 

indispensable. El Teular també tindrà diferents actuacions 

musicals i, des de l’Ajuntament, esperem amb mota il·lusió 

que vinguen els xiquets dels col·legis a cantar-nos i desitjar-

nos les Bones Festes».

Una de les novetats d’aquest desembre, són les Voltetes 

del 4 i 11, Voltetes que seran històriques i que tindran com a 

fons, l’enllumenat Nadalenc “però enguany, també tindrem 

gràcies a Ecoembres, un Iglú tant al racó del Nadal com al 

Teular perquè la gent puga fer-se fotos. Sens dubte, un nou 

reclam que junt amb el gran arbre de Nadal i al naixement 

del Pla, ens farà tindre unes instantànies diferents».
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Si parlem de tradicions de desembre, hem de pujar a 

Santa Bàrbara a menjar-nos la corriola i la llonganissa roja de 

volteta, «són tradicions que no es poden ni es deuen perdre. 

L’any passat ens vam menjar la corriola sense el so de la 

campaneta ni l’alegria de la dolçaina i el tabal. En aquest 

any, tornarem a pujar a Santa Bàrbara i ho farem quasi com 

sempre, dic quasi perquè la mascareta serà obligatòria si 

no podem guardar eixa distància dels dos metres. Podrem 

tocar la campaneta, hi haurà gel desinfectant. Ara bé, tocar la 

campaneta no significa penjar-se d’ella ni abusar. Enguany, 

per primera vegada, el paratge comptarà amb un servici 

de WC i tindrem el personal corresponent de neteja. Ja ho 

tenim tot disposat i preparat perquè Santa Bàrbara aculla 

la gent en aquest dia tan especial on els júniors d’ambdues 

parròquies seran els encarregats d’organitzar activitats per 

a tots els xiquets i xiquetes. Ja a migdia, hi haurà Missa de 

campanya. Sé que passarem un dia molt bo, perquè confie 

en la gent del poble i sé que tindrem la cura necessària 

per a mantindre el paratge net i seguir les recomanacions 

sanitàries, perquè de nosaltres i de la nostra responsabilitat 

cívica dependrà que puguem viure un Nadal amb certa 

normalitat i flexibilitat de restriccions».

Abans d’endinsar-nos en la cavalcada i parlant de 

tradicions amb Paqui, hem d’acomiadar l’any amb l’home de 

les orelles, és clar que no podem acomiadar el 2021 sense 

rebre a aquest personatge que cada 21 de desembre s’allotja 

a l’Hostalet i resulta que té més orelles que dies queden a 

l’any, «sí, l’home de les orelles també ens visitarà així que 

espere que els xiquets i xiquetes estiguen a l’aguait perquè 

anirem a buscar-lo i esperar-lo».

Estem a principis de desembre i tot i que està tota 

la programació pràcticament tancada, encara queden 

actuacions per definir, per a això, comptem amb Ràdio 

Cocentaina que ens donarà l’última hora i tota l’actualitat 

del que es farà cada dia.

I com déiem, de moment, la Conselleria de Sanitat no s’ha 

pronunciat pel que fa a l’organització de les cavalcades. 

Depenent de com evolucionen les xifres de contagis i dels 

ingressos en hospitals, aquesta podrà veure’s afectada. 

Creuem els dits i tinguem trellat per a poder continuar així. 

La vacuna és una arma eficaç per a detindre la covid, però 

també es necessita el coneixement de la població i fer cas de 

les recomanacions que venen dictaminades per Conselleria. 

Paqui ens recalcava molt aquest tema, perquè si no fem cas 

o ens ho saltem a la torera, lamentarem després el fet de

no poder tindre una cavalcada i seria tirar a la brossa tota la 

feina que està realitat la Junta de Festes per poder organitzar 

l’arribada de ses Majestats d’Orient «el 2022 s’enceta a 

Cocentaina amb la visita de l’emissari reial. És el primer dia 

de l’any i des de la Junta de Govern de la Junta de Festes 

ja estan en contacte amb els Reis Mags per organitzar la 

seua arribada a Cocentaina. Ells seran qui acompanyaran a 

Melcior, Gaspar i Baltasar fins al nostre poble i els ajudaran 

a repartir els regals, però, com déiem, el dia 1, un emissari 

vindrà per recollir les cartes. A partir de les 19 h baixarà pel 

Passeig declamant un ban que se li ha encomanat a Mari 

Nieves Pascual. Els xiquets i xiquetes de Cocentaina hauran 

de tirar les seues cartes, perquè els Reis tinguen temps de 

llegir-les. En els col·legis, i també des d’aquesta regidoria de 

tradicions, se’ls farà arribar a tots els menuts una carta on 

poder escriure els seus desitjos. Seguint amb les tradicions 

úniques del nostre poble, el dia 5, a les 15 h i a les portes de 

Santa Maria, tindrem de nou la visita de l’emissari, en aquest 

cas per deixar-nos a les nostres cases la «bandeja» de dolços 

i llepolies. Paral·lelament els barris dels Llauradors, Fraga i 

Sant Jaume també tindran emissaris i a la placeta de Sant 

Miquel també arribaran. Ja a les 19 h hores, esperarem amb 

il·lusió l’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar que vindran 

acompanyats d’un gran seguici i com déiem, comptaran 

amb l'organització de la junta de Festes i la col·laboració, 

entre d’altres, de la colla Mal Passet, les bandes del poble, 

Unió i Ateneu o el grup de danses Cocentaina. Ara bé, 

remarquem que encara estem en pandèmia, que el virus no 

se n’ha anat i aleshores no podrem acostar-nos a besar-li la 

mà als Reis. Ens haurem de conformar amb saludar-los, dur 

la mascareta i acompanyar-los sense aglomerar-nos. Com 

t’he dit abans, confie en la gent de Cocentaina i sé que ho 

farem molt bé i deixarem que l’organització puga realitzar 

un gran acompanyament als Reis Mags».

Com veuen, és molta l’activitat que des de la regidoria de 

Tradicions s’ha organitzat per a aquest Nadal contestà 

«esperem poder arribar a tots, que puguem celebrar el Nadal 

amb la família, al poble. Que aprofitem aquestes dates per 

a reforçar la nostra confiança en el comerç local i que no 

hàgem d’introduir canvis en la nostra programació a causa 

de l’increment de positius. Vull aprofitar aquestes línies 

per a agrair la col·laboració de les entitats del poble en les 

activitats a realitzar, perquè entre tots fem possible el Nadal 

contestà al carrer. Espere que a les nostres cases puguem 

gaudir d’uns bons dies i nits de Nadal i que el 2022 ens 

porte salut, alegria i que els nostres somnis puguen fer-se 

realitat. Bon Nadal i feliç any nou».
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El comerç i l’hostaleria de Cocentaina al costat del Nadal 
contestà
Redacció. Foto: Silvia Botella

S
ens dubte, avui en dia ja són molts els emissaris reials 

que, atenent les peticions de les cartes, van buscant 

quin és el millor regal tant per a Nadal com per als Reis 

i què millor que aquests emissaris facen les seues compres 

al comerç local.

Tot i que semble un tòpic i que de vegades semblem 

repetitius, el comerç local és el motor i la vida d’un poble i a 

Cocentaina tenim la sort de comptar amb molts establiments 

que, a banda d’oferir-nos uns productes de màxima qualitat 

i tindre una atenció personalitzada, vetlen per dur-nos el que 

demanem i, a més, premien la nostra fidelitat amb regals.

Un any més, l’Associació de Comerç, Serveis i Hostaleria 

de Cocentaina aposta per fer-nos el Nadal més fàcil i han 

preparat una campanya que començarà el diumenge 12 de 

desembre. Eixe dia, a les 17:30h de la vesprada, el comerç 

ens convida a eixir i aprofitarà el Racó de Nadal per a encetar 

aquest període carregat de regals i de premis.

Des de l’associació s’ha preparat una desfilada pel Passeig 

del Comtat amb la participació dels dos estudis de dansa 

de Cocentaina: el d’Alícia Montava i el de Mónica Talens i 

també la participació de la secció de dansa del Palagym. 

Baixaran pel Passeig fins a arribar al Racó del Nadal on ens 

esperen diferents sorpreses i actuacions a l’escenari, serà 

com una gala al carrer, oberta a tot el poble, i on el comerç 

i l’hostaleria local seran els grans protagonistes.

Cal anotar-ho en l’agenda i fer costat a aquesta iniciativa 

de l’associació que, com sempre, organitzen pensant en els 

seus clients i el poble en general.

I ja, a partir d’ací, totes les nostres compres opten a molts 

premis, perquè la campanya inclou sortejos amb suculents 

premis: cistelles, xecs regals... i és que ho tenim d’allò més 

fàcil: mentre consumim i comprem als nostres establiments, 

els nostres fills o filles poden gaudir de les activitats del Racó 

del Nadal. Tanmateix, l’associació ha organitzat un concurs 

fotogràfic del Nadal.

I és que no cap dubte, els nostres emissaris ho tenen 

genial: confiar en el comerç i en l’hostaleria local per a 

aquestes festes de Nadal és saber encertar amb el millor 

regal.

La Parròquia El Salvador de Cocentaina convoca el XL 
Concurs de Betlems

L
a Parròquia de El Salvador de 

Cocentaina ha convocat un any 

més el tradicional Concurs de 

Betlems, que ja va per la seua 40 

edició. Les Confraries de la Mare de 

Déu del Carme i La Dolorosa, junt 

als Júniors Sol Sortit organitzen el 

concurs en el que poden participar tots 

els Betlems instal·lats a Cocentaina, 

muntats individualment, amb la 

família o per associacions o grups. 

Cal inscriure’s prèviament emplenant 

les seues dades personals i secció en 

la que participen, en uns tríptics que 

podran trobar tant a la Parròquia de El 

Salvador, a l’Església de Santa Maria i a 

les papereries de la localitat. El termini 

d’inscripcions finalitzarà el dissabte 19 

de desembre del 2021. 

El concurs consta de les següents 

seccions: 

-SECCIÓ 1ª: El concursant haurà d’incloure al Betlem a més 

de la representació del naixement, quatre representacions 

o tres representacions i aigua en moviment.

Redacció

-SECCIÓ 2ª: En aquesta secció 

el concursant haurà d’incloure al 

betlem, a més del naixement, dos 

representacions més. 

-SECCIÓ INFANTIL: Lliure.

 L’organització comunicarà per 

telèfon als participants, el dia i l’hora 

en que el jurat visitarà els Betlems.

 La decisió del jurat es realitzarà i es 

donarà a conèixer el dia de l’entrega de 

premis, el 2 de gener del 2022 després 

de la missa de les 12h. a la Parròquia 

de El Salvador. 

Des de la organització del Concurs 

de Betlems animem a totes les famílies 

i grups o associacions a que aquest 

Nadal mantinguen viva la tradició de 

muntar el Betlem i participen en la 40 

edició del concurs. 

A més, volem aprofitar per agrair a 

totes les persones que any rere any participen i col·laboren 

desinteressadament en aquest concurs: empreses, 

comerços i a l’Ajuntament de Cocentaina que amb les 

aportacions fan possible aquest concurs siga una realitat.
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La parròquia de Santa Maria de Cocentaina organitza un 
mercat de Nadal
Redaccció

J
a estem en advent, temps de preparació per a les festes 

de Nadal. En aquesta data, celebrem el naixement de 

Jesús, com un Déu es fa home de la manera més senzilla 

i subtil. És temps de família, de recordar, d’estimar i, per 

descomptat, d’ornamentar les nostres cases i espais. Els grans 

magatzems, el comerç local, o els nostres carrers principals, 

ja presenten el típic enramat nadalenc, i fins i tot ja tenim 

quasi en marxa el que serà el Racó de Nadal a Cocentaina. 

Doncs bé, falta també arreglar les nostres cases per rebre 

aquestes dates i poder festejar l’alegria del bon Jesuset.

La parròquia de Santa Maria ha organitzat per al diumenge 

12 de desembre un mercat de Nadal. A la plaça de l’Església 

podrem trobar diverses paradetes amb ornamentacions 

nadalenques: hi haurà pessebres i naixements, corones per 

a les portes, ornaments per als nostres arbres o finestres, 

utensilis per a facilitar la tasca dels Reis... tota la parròquia 

ha estat treballant de valent per poder així omplir les cases 

de la festa del Nadal. Les diferents confraries, grups d’oració, 

júniors i feligresos han confeccionat una gran varietat de 

productes manuals i artesanals que podrem comprar el dia 

12, o en els dies posteriors als locals parroquials. El mercat de 

Nadal s’obrirà vora les 9:30 h del matí i estarà fins a les 14h.

La finalitat d’aquesta tasca no és una altra que traure 

beneficis per poder arreglar la megafonia i la il·luminació 

del temple parroquial. Amb el pas dels anys, aquesta s’ha 

quedat obsoleta i dificulta el fet de poder transmetre no sols 

les Eucaristies, sinó també altres actes que se celebren a 

l’Església com ara pregons, concerts... Tot el que és recapte 

anirà íntegrament per a aquesta finalitat.

Recordem que l’Església de Santa Maria acull tant el pregó 

de la Mare de Déu com la xarrada al voltant de Sant Hipòlit 

i el pregó de la setmana Santa contestana (quan és el torn 

d’alguna de les confraries de la parròquia: Ecce Homo; 

Crist de la Columna; Crist dels Llauradors o Arxiconfraria 

del Sacrament) i el festival de nadaletes. Tanmateix, també 

celebra la festa del Corpus Christi interparroquial, la festa 

del Sagrat Cor de Jesús o la trilogia de la Mare de Déu i 

festes majors de Sant Hipòlit, sense deixar de banda les 

eucaristies diàries, comunions, bodes, batejos, funerals o 

festivitats eclesiàstiques com la Setmana Santa o el Nadal. 

Molta activitat que fa necessària la renovació de la instal·lació 

de la megafonia.

L’Església de Santa Maria de Cocentaina es va fundar en 

el segle XIII, va ser reconstruïda en el XVI i reedificada en 

1666 en estil barroc, comptant amb obres de reformes i 

ampliacions dels segles XVIII i XIX. En ella es troba la talla 

del Crist dels Llauradors, una de les més antigues i més 

venerades de la Comunitat Valenciana.
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El Cor de la Unió Musical Santa Cecília d’Onda guanyador 
del V Premi Firacor a la 41 edició del Certamen Coral Fira 
de Tots Sants

E
l Cor de la Unió Musical Santa Cecília d’Onda, Cor 

Umsco, es va proclamar guanyador del V PREMI 

FIRACOR en la 41 edició del Certamen Coral Fira de 

Tots Sants, celebrat el dissabte 13 de novembre, en el Centre 

Cultural El Teular, de Cocentaina.

El nivell no ha decebut i un any més, el Certamen Coral 

Fira de Tots Sants ha mostrat la riquesa del cant coral en 

una amena vetllada conduïda pel periodista i presentador de 

ÀPunt, Ferran Cano. El primer cor a eixir a escena ha sigut 

Cor Diatessaron de Molina del Segura, creditor del 1r Premi 

de la 39 edició del Certamen 2019; li ha seguit el Cor de la 

Unió Musical Santa Cecília, d'Onda, Cor Umsco, creditor del 

2n Premi i Premi del Públic de la 38 edició del Certamen 

2018. Finalment, ha tancat el torn d'actuacions Alaia 

Ensemble, de Madrid, creditor del 1r Premi de la 37 edició 

del Certamen 2017. Els tres cors han oferit un magnífic 

Redacció. Fotos: Silvia Botella

repertori que ha estat a l'altura del premi extraordinari de 

6.000 euros que estava en joc. 

Al ser Firacor, no hi havia obra obligada i les corals tenien 

total llibertat per elegir el seu repertori, amb tot, era requesit 

fonamental que cada agrupació interpretara l’obra obligada 

de la seua edició. Recordem que el certamen coral Fira de 

Tots Sants promou l’ús de la nostra llengua a través del cant, 

fent possible que a tot l’estat espanyol, es cante en valencià.

El jurat ha estat integrat per Josep Robert Sellés i Camps, 

Ana Luisa Chova Rodríguez, Elisenda Carrasco i Ribot, 

Ramón Gil González i Elisa Gómez Pérez, tots ells reconeguts 

experts del món coral. A més, ha intervingut com a secretari 

del jurat Marc Vilaplana Calbo. 

Durant el temps que han emprat per a la deliberació, ha 

actuat el grup Fun Jazz Project. Creat l’any 2007 està integrat 

per Adolfo Garcia, Piano, Josep Soler, Contrabaix,  Pep Soler, 

Bateria. Han interpretat, junt la cantant Rosa Porta, grans 

temes adaptats del soul, el pop, el swing i la música llatina.



LA FIRA DE TOTS SANTS 11Revista El Comtat desembre 2021

La 41 edició del Certamen Coral Fira de Tots Sants, 

organitzada per l'associació del mateix nom i integrada 

entre els seus associats per membres del Cor de Cambra 

Discantus, s'emmarca dintre de les activitats culturals 

programades per l’Ajuntament de Cocentaina per a la 

celebració de la 675 edició de la Fira de Tots Sants. Segons 

ha destacat l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, “ha 

sigut una satisfacció tornar a celebrar el Certamen Coral 

en tota la seua plenitud, després d'una última edició amb 

importants restriccions sanitàries i d'aforament. Lloar, una 

vegada més, la qualitat dels cors participants i l'èxit de 

l'organització en aquesta 41 edició. I per descomptat, la 

meua més sincera enhorabona al cor guanyador per la seua 

magnífica actuació”.

Raúl Belda, coordinador del Certamen Coral, ha posat 

en valor “l’esforç dels cors participants per la complicada 

situació que travessa el món coral a causa de la pandèmia. 

Esperem que aquest Certamen seguisca durant molts anys, i 

que seguisca tenint el reconeixement i recolzament per part 

de les autoritats i administracions públiques que es mereix 

un esdeveniment com aquest. Duem 41 anys promocionant 

la nostra llengua i la nostra Fira a través del cant”.

Recordem, que amb 41 anys de camí, el Certamen 

Coral Fira de Tots Sants és l’únic Certamen Coral a tota 

la Comunitat Valenciana en aquesta modalitat i l’únic que 

promou la difusió a la música coral escrita en valencià amb 

l’encàrrec especialment per a l'ocasió d’una composició 

coral escrita en valencià perquè servisca com a referència 

interpretativa de tots els cors. Aquesta composició és 

l’obra obligada que han d'interpretar en la nostra llengua, 

independentment del seu lloc de procedència.

El Premi FIRACOR, és un premi quadriennal on concorren 

els tres cors guanyadors de les tres últimes edicions regulars 

del Certamen per un únic premi dotat amb 6.000€ més 

el premi del públic dotat amb 600€. Els cors interpreten 

un programa lliure de diversos estils del repertori coral, 

juntament l’obra obligada corresponent a l’edició on van ser 

classificats per participar en aquest premi. 

La repercussió del Certamen és tal, que son molts 

els mitjans de comunicació que es van fer ressò del 

esdeveniment i ha eixit publicat en mitjans especialitzats del 

cant coral a nivell nacional tant en premsa escrita i digital , 

el televisió i en ràdio. Tanmateix, Ràdio Cocentaina, va oferir 

tot el certamen en directe i es pot descarregar a la seua web 

www.radiococentaina.org
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L'oli Marsala, de la varietat Alfafarenca, guanya el II 
AOVE FÒRUM Internacional Fira de Cocentaina 2021
Departament de Fira. Fotos Silvia Botella

E
l II AOVE Fòrum Internacional Fira de Cocentaina 2021 

ja ha donat a conèixer als seus guanyadors i d'aquesta 

manera ha reconegut un any més el potencial dels olis 

d'oliva verge extra. Una segona edició que s'ha caracteritzat 

per l'altíssima qualitat de les mostres presentades a concurs 

i que com a conseqüència ha generat dos empats en dos 

de les categories avaluades. AOVE FÒRUM ha oferit, per 

segon any consecutiu la possibilitat d'obrir al món i posar 

en el mapa oleícola internacional el territori del Comtat i, 

concretament, la localitat de Cocentaina, amb una llarga 

i arrelada tradició en el cultiu i elaboració d'un oli d'oliva 

verge extra. 

Aquests reconeixements s'han conegut en un acte celebrat 

en el Centre Cultural El Teular i al qual han assistit el conseller 

d'Economia Sostenible, Rafa Climent, el sotssecretari 

d’Obres Públiques i Mobilitat, Rafael Briet; el director general 

de Desenvolupament Rural, David Torres; l'alcaldessa de 

Cocentaina, Mireia Estepa; l'edil de Fira, Eugenia Miguel; el 

president de la Cooperativa Agrícola de Cocentaina, Rafael 

Montava i el representant de la Federació “Cooperatives 

Agroalimentaries Comunitat Valenciana” (FECOAV), Vicent 

Insa, així com els membres del jurat, participants del 

concurs i altres membres de les institucions encarregades 

de l'organització d'aquest II AOVE FÒRUM.

Aquesta segona edició ha comptat amb un increment 

del 20% de mostres presentades a concurs, de diferents 

procedències tant a nivell nacional com internacional, una 

quantitat que reforça una vegada més la bona resposta 

del sector davant aquesta proposta. Els quatre membres 

del jurat, Keiko Tawaga, experta en olis d'oliva verge extra, 

i col·laboradora de l'associació OLIVE OIL JAPAN, Susan 

Hoover, també experta en el mateix camp i formadora de 

EASO, Francisco Albert, gerent de Yovirgenextra Consultoria 

i membre del grup de tast olie d'oliva verge extra ‘13 amants’ 

i Joan Clement, professor del CDT Iberian Real Food, 

director gastronòmic i divulgador en mitjans de comunicació 

autonòmics, han sigut els encarregats de realitzar el tast 

de totes les mostres de AOVE presentats. Han destacat 

la diversitat de qualitats i dels productes presentats que 

permeten així la seua diferenciació i per tant els posicionen 

en un nivell d'alta qualitat i fan que l'oli d'oliva verge extra 

produït a Espanya i sobretot a les comarques del Comtat 

siga reconegut. 

La magnífica qualitat de les mostres presentades ha 

generat un empat en dos de les quatre categories del 

concurs. D'aquesta manera el palmarés ha quedat així:

El premi més rellevant classificat com a categoria Absolut 

ha sigut per a Marsala en la varietat Alfafarenca. Un aove 

amb una intensitat de frutado intens on destaquen l'herba, la 

fulla d'olivera i la carxofa entre altres descriptors, sens dubte 

un oli que destaca pel seu equilibri, harmonia i complexitat.

En la categoria Monovarietal s'ha produït un empat i hi 

ha dos guanyadors, la cooperativa de Moixent en Grossal 

i Varona la Vella en Picual . El primer destaca per ser un 

oli fresc amb una intensitat de fruita altíssima en el qual 

destaquen les herbes aromàtiques , la tomaquera i l'herba 

recentment tallada mentre que el segon és un verge extra 

que destaca pel seu equilibri en boca i nas així com per les 

seues aromes a herbes aromàtiques, fruita seca crua i el 

verda fulla.

En la categoria Cupatge el reconeixement ha sigut per 

a MGOO Almàssera, per un oli equilibrat en boca i intens 

en nas i que destaca per les seues aromes verdes i fruita 

seca en cru.
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I de nou, el millor oli ecològic també amb empat té dos 

guanyadors, Ecotravadell i Azienda Agrícola Masseli. El 

primer compta amb una intensitat aromàtica elevada amb 

aromes florals combinats amb l'herba o la poma, propietats 

que fan d'ell un aove amb una elevada complexitat i 

harmonia. El segon reconegut en aquesta categoria és 

un oli de gran potència frutada que va acompanyada de 

descriptors 100% en verd on també ressalta la tomaquera 

i el plàtan. 

El representant de la Federació “Cooperatives 

Agroalimentaries Comunitat Valenciana” (FECOAV), Vicent 

Insa, el director general de Desenvolupament Rural, David 

Torres el conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent i 

la alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa han fet lliurament 

dels guardons i han felicitat els premiats. 

El conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent, ha 

assenyalat que "des de la Conselleria d’Economia Sostenible 

estem convençuts, i així apostem any rere any, que el 

cooperativisme ha de ser fonamental per a facilitar una eixida 

de la crisi amb valors, amb empreses compromeses amb 

les persones i el territori, que creen ocupacions estables 

i de qualitat, que no es deslocalitzen, i que demostren 

que és possible conjuminar riquesa econòmica i social. El 

Cooperativisme és una prioritat estratègica per a aquest 

Consell. Des de la Generalitat Valenciana hem tingut clar 

que havíem de potenciar aquest model empresarial dins 

del projecte de transformació del model econòmic de la 

Comunitat Valenciana. I això estem fent i això continuarem 

fent". A més ha indicat que "cal destacar i posar en valor 

l’aposta per la igualtat de la Cooperativa Agrícola Catòlica 

de Cocentaina, tenint un Consell Rector paritari format per 

6 dones i 6 homes. Aquest és el camí a seguir: igualtat, 

progrés econòmic, cooperació i democràcia".

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha destacat 

que “hui celebrem que aquest II AOVE FÒRUM ha tornat a 

posar en el mapa internacional un producte tan essencial 

de la dieta mediterrània com és l'oli d'oliva; hem d'estar 

orgullosos que les nostres terres produeixen olis d'altíssima 

qualitat i de mantindre viva la tradició del cultiu de l'olivar 

malgrat les dificultats. Hem d'agrair a la Cooperativa Agrícola 

de Cocentaina per la labor històrica que realitzen ja que 

sense ells no podríem donar a conéixer ni elaborar productes 

de tan elevada qualitat”. Ha puntualitzat que “estic segura 

que aquesta segona edició és el camí ferm que farà que 

aquest guardó es consolide com un referent de les millors 

produccions d'oli avalades pel segell de la Fira de Tots Sants 

de Cocentaina”.

Durant l'acte, la cuinera Cristina Manzanares del 

restaurant “Nou Raspa” ha oferit un showcooking on ha 

preparat en directe sis receptes amb cadascun dels olis 

guanyadors i productes senzills, de proximitat i de temporada 

com la carxofa, el formatge fresc o la ceba. Posteriorment 

els assistents han pogut degustar aquestes creacions 

gastronòmiques i en conseqüència els olis guanyadors i 

comprovar de primera mà la seua qualitat i excel·lència.
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La Federació Junta de Festes presenta el calendari fester 
per a 2022
Redacció. Foto: arxiu festes

A
mb la mirada posada ja en 2022, la Junta de Festes 

presidida per Juan Francisco Masanet, ha presentat el 

que serà el calendari fester, amb les ganes de tornar 

a eixir al carrer i poder celebrar la trilogia morocristiana.

Així doncs, el calendari s’enceta amb la tradicional 

olleta de la Puríssima a celebrar el dimarts 7 de desembre. 

Recordem que aquest és un acte intern de les filaes.

Enguany, de manera extraordinària i amb una proposta 

dels caps de filà, desembre ens farà viure la festa al carrer, de 

nou sonarà la música festera i les nostres filaes desfilaran pel 

Passeig del Comtat fins a arribar al Pla: els dissabtes 4 i 11 

de desembre tindrem voltetes. Com diem, són unes voltetes 

extraordinàries que sorgeixen de les ganes de tornar als 

nostres carrers. Seran diferents perquè tindrem l’enllumenat 

de Nadal encés i eixiran de vesprada, a partir de les 18:30 h 

i amb un interval de 15 minuts aniran desfilant les filaes que 

hi han sol·licitat poder pegar la volteta. Sens dubte un acte 

que demostra que la festa contestana està molt viva i molt 

present i que no hi ha pandèmia que aconseguisca tapar 

la nostra festa.

-4 desembre: 18:30h Mudéjars; 18:45h Contestanos; 

19:00h Cavalleria Ministerial;  19:15h Manta Roja; 19:30h 

Gentils; 19:45h Creuats; 20:00h Contrabandistes

-11 desembre: 18:30h Bequeteros; 18:45h Almogàvers; 

19:00h Kabileños; 19:15h Muladís; 19:30h Maseros; 20:00h 

Guardia Jalifiana.

Tanmateix, el dissabte 20 de novembre la filà Maseros va 

acollir un dinar de germanor amb les diferents filaes per tal 

de fer costat i tindre present als 4 càrrecs festers de 2022. 

Ells seran els càrrecs que ostenten el títol més llarg perquè 

havien de ser abanderats i capitans de 2020 i continuen 

sent els capitans i abanderats per a 2022. Va ser una gran 

jornada on els 4 van estar presents i van poder compartir 

amb el món fester aquest any tan important, encetant així ja 

el compte enrere per a les festes pròximes. Ells són: Rafael 

Llorens, capità cristià de la filà Contrabandistes; Moisés Gil, 

abanderat cristià dels Almogàvers; Miguel Palací, capità 

moro dels Bequeteros i Vicent Torró, abanderat moro de la 

filà Mudéjars.

Però seguint en el que és el calendari fester, destacar entre 

d’altres que el dissabte 30 d’abril se celebrarà el II Certamen 

de música festera, que comptarà amb una marxa mora de 

Josep Vicent Egea com a obra obligada.

El dissabte 7 de maig celebrarem la proclamació de Sant 

Hipòlit com a Patró de Cocentaina i el 28 de maig seran les 

paelles. Ja el dissabte 25 de juny publicarem les festes i el 

2 de juliol, ja de manera oficial, presentarem els càrrecs 

festers, el cartell de festes i al director/a de l'himne de Festes. 

Els caps de setmana de juliol tindrem voltetes. El divendres 

15 de juliol tindrà lloc l’acte de la presentació de la revista. 

Diumenge 31 de juliol, teatre al Pati d’armes amb Teló Teatre. 

Del dimarts 2 fins al dimecres 10 d’agost, novenari a Sant 

Hipòlit. Dissabte 6 i diumenge 7 d’agost, comptes i eixe 

diumenge encetarem la setmana festera amb el concert de la 

colla de dolçaines i tabals Mal Passet. Dilluns 8, serà el torn 

de la Societat Ateneu Musical. Dimarts 9, volteta dels xiquets. 

Dijous 11 Missa i trasllat de Sant Hipòlit de El Salvador al 

Monestir de la Mare de Déu on presidirà l’acció de gràcies de 

l’últim dia de festes i a la nit, es tancarà la setmana festera 

amb el concert de la Unió Musical Contestana. La trilogia 

s’encetarà el divendres 12 d’agost amb la interpretació de 

l’himne i la nit de l’olla i ja tindrem les festes pròpiament 

dites, una trilogia que finalitzarà el dilluns 15 d’agost.

El calendari fester conclourà el dissabte 26 de novembre 

amb la quarta edició del Concurs d’Herberet.

Ara ens resta esperar que les coses vagen calmant-se i 

que puguem celebrar amb “normalitat” les festes de Moros i 

Cristians, eixe és el desig de la Junta que durant aquests dos 

anys no ha parat de treballar, a escala interna, aconseguint 

millores d’infraestructura i promovent la festa a les xarxes 

perquè no s’apague la flama festera.

I un últim apunt, com hauran llegit a les pàgines anteriors, 

la regidoria de tradicions li ha encomanat una important 

missió a la Junta de Festes: ser els encarregats de guiar 

a ses Majestats, els Reis d’Orient fins al nostre poble. Així 

doncs, s’ha creat una comissió per tal de dur a terme aquest 

fi i es comptarà amb tota la junta perquè a Melcior, Gaspar 

i Baltasar no els faltes de res i puguen arribar a tots els 

xiquets i xiquetes de Cocentaina. La festa comença amb 

força el 2022!!!
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La filà Cavallers de Llúria celebra 10 anys de la seua 
participació en les festes de moros i cristians de Cocentaina

E
ls festers i festeres de Cocentaina ara en desembre 

tenen la tradicional olleta de la Puríssima, l’acte que 

enceta el calendari fester. Amb tot, enguany a banda 

de les voltetes extraordinàries que se celebraran el 4 i 11 de 

desembre, la festa contestana té una nova cita, la celebració 

dels 10 anys en la festa de la filà més jove: els Cavallers de Llúria.

La filà compleix durant aquest curs el desè aniversari 

de la seua fundació, uns inicis que no van ser fàcils, però 

que amb gent compromesa en la festa, amb sang festera i 

ganes de ser participes d’ella, va tirar endavant un projecte 

que s’ha consolidat com una filà més del panorama fester 

contestà. Amb el nom del primer senyor feudal de la Vila de 

Cocentaina i la vestimenta blanca i negra, els Cavallers de 

Llúria van irrompre en la festa contestana en la Publicació 

de 2012, amb tot, va ser el 7 de desembre de 2011 quan 

van presentar el tratge de la filà i es van ajuntar en el que 

seria la seua primera olleta de la Puríssima.

En 10 anys la filà ha anat creixent i a hores d’ara té una 

gran cantera que li augura un llarg futur en la festa local. 

Per celebrar aquesta efemèride, la filà ha organitzat una 

sèrie d’actes que s’encetaran el diumenge 5 de desembre 

en un concert de música festera. Amb la que és la seua 

banda, la Banda Instructiva musical d’Alfarrasí i la colla de 

dolçaines i tabals Mal Passet, el Teular acollirà un concert 

amb les peces festeres que han acompanyat a la jove filà 

en les seues dianes, processons, entrades o els càrrecs 

d’abanderat i capità.

Entre d’altres, sonarà la marxa cristiana “Cavallers de 

Llúria” que el mestre Francisco Valor (membre de la mateixa 

) va compondre i que acompanya als cavallers en totes les 

desfilades; podrem escoltar també l’himne de la fila (de 

Francisco Valor), el pasdoble “13 cavallers” de Santi Revert o 

la marxa “La batalla de Sant Hipòlit” de Xavi Richart que els 

acompanya en la processó, així com la “Fanfarria de Llúria” 

de Francisco Valor (ambdues peces de dolçaina i tabal).

La filà ha creat una comissió per organitzar diferents 

activitats al llarg de 2022 i que aquest aniversari no passe 

desapercebut. El dissenyador Ernesto Ferrándiz ha creat 

un logo commemoratiu que acompanyarà totes aquestes 

activitats que ens realitzaran.

El seu cap de filà, Saúl Insa assenyala que “per a nosaltres, 

com a filà, és important poder celebrar aquests 10 anys de 

festes i més després d’aquests dos anys que hem passat. 

Esperem comptar amb la presència del món fester i no fester 

de Cocentaina perquè sabem que tant la banda d’Alfarrasí 

com la colla Mal Passet estan preparant el concert amb molta 

il·lusió. Agraïm el suport que hem rebut de la regidoria de 

Festes així com de la junta de Festes. Us esperem per poder 

seguir sumant anys festers amb els Cavallers.”

El concert serà diumenge 5 de desembre a les 19h i les 

entrades són gratuïtes, es poden aconseguir en la web de 

l’Ajuntament de Cocentaina entrades.cocentaina.es
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Pepa Prats estarà quatre anys més al capdavant de la Undef
NP Undef

D
issabte passat 27 en el Centre Cultural 

El Teular de Cocentaina es va dur 

a terme les votacions per a triar la 

nova Junta Directiva de la Unió Nacional 

d'Entitats Festeres (UNDEF). 

Després de complir escrupolosament amb 

el manat en els Estatuts i Règim Intern de 

UNDEF, a les 10.00 es va començar amb les 

votacions per a triar la nova Junta Directiva. 

Dir que en aquesta ocasió només una 

única candidatura es va presentar, la 

comandada per l'anterior Presidenta 

Pepa Prats, però encara així es va votar amb la finalitat de 

comptabilitzar els suports amb els quals podia comptar 

aquesta candidatura. 

Per ordre alfabètic segons població es va començar 

a depositar en l'urna i a sobre tancat la conformitat o 

disconformitat amb aquesta candidatura. 

Una vegada finalitzada la votació es va procedir al 

recompte de vots on els resultats van ser els següents: 

Votants Acreditats = 116 

Vots Totals = 113 

Vots Vàlids = 113 

Vots en Blanco = 12 

Vots Nuls = 0 

Vots a favor de la Candidatura = 101 

I així amb aquest escrutini, Pepa Prats i Montava repeteix 

per quatre anys més com a Presidenta de la Unió Nacional 

d'Entitats Festeres, comptant en el seu equip amb persones 

de diferents poblacions i amb gran experiència dins de les 

Festes de Moros i Cristians. 

Pepa Prats es va dirigir als assistents donant les gràcies per 

la participació i col·laboració, comprometent-se a continuar 

treballant sense descans per i per a les Festes de Moros i 

Cristians, així com va agrair a l'equip sortint tot el treball 

realitzat durant els últims cinc anys. 

En la nova Junta Directiva li acompanyaran en aquesta 

nova etapa els següents: Vicepresident 1r: Sr. Rafael 

Sanjerónimo Benavent; Vicepresident 2n: Sr. Julián 

Fernández Maciá; Vicepresident 3r: Sr. Xavier Santamaría 

Andreu; Secretària: Sra. Laura Villa Penalva; Sotssecretari: 

Sr. Manuel Martínez Pérez; Tresorera: Sra. Vanesa Catalá 

Mahiques; Vice Tresorer: Sr. Manuel Ortuño Marcos; 

Vocal Adjunt a Presidència: Sr. Rafael Payá Miró; Vocal 

Coordinador Àrees: Sr. Eugenio Llabata Carabal; Vocal 

Publicacions i Premsa: Sr. Manuel Maciá Senent; Vocal 

Protocol: Sra. Rocio Galán Prats i Vocal Esdeveniments i 

Assemblees: Sr. Francisco L. Vius Tenza.

A tots ells s'uniran en breu els nous Delegats d'Àrea, 

Comissions, Assessors i Col·laboradors.
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S’Inicien les inversions del romanent 2020
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat mes d’octubre es va donar compte de la 

liquidació del 2020, amb el corresponent romanent 

de rresoreria de 6.099.150€.

De les inversions que ja estan desenvolupant-se està 

el canvi de paviment de la pista de tennis, la millora 

en les voreres de la zona de Ben-Alsaghi i Teular i el 

subministrament de material específic per a la policia local.

En les pròximes setmanes es durà a terme la millora del 

camí de la Jaquera, la millora d’equip de so del Centre 

Cultural el Teular, mobiliari i material nou per a l’escola 

infantil municipal de Sant Hipòlit, la renovació de la pista 

esportiva dels Algars, la substitució de la il·luminació a 

sistema led de la zona de Roís de Corella fins al Pare 

Arques. A banda, i també a càrrec del romanent, s’obtindrà 

tot el mobiliari per a la nova seu de Ràdio Cocentaina, 

diverses millores al poliesportiu i moltes altres inversions en 

infraestructura per a diferents serveis públics com el TAPIS 

o el centre  RESPIR, a més de l’adquisició d’equipament de

detecció i defensa per a la policia local.

Totes les actuacions a càrrec del romanent de tresoreria 

que ja estan duent-se a terme i les abans esmentades 

ascendeixen a 1.164.400€, quantia que podria incrementar-

se en el pròxim mes.

Aquestes inversions han sigut proposades per l’equip 

de govern i aprovades en el ple municipal i han d’estar 

finalitzades abans que acabe l’any. Inversions que sempre 

miren el benestar dels contestans i contestanes i per millorar 

les infraestructures i serveis que té Cocentaina.

Cocentaina estrena el seu I Pla d’Infància i Adolescència
NP Ajuntament de Cocentaina

D
es de l'Ajuntament de Cocentaina entenem que el 

moment actual és idoni per a plantejar l’elaboració 

d'un Pla Local d'Infància i Adolescència, ja que 

aquest és l'instrument de la política d'infància i joventut de 

l'Ajuntament de Cocentaina que on es definixen els objectius 

a aconseguir i les actuacions a desenvolupar per àrees amb 

la finalitat d'atendre les necessitats dels xiquets i les xiquetes 

de la localitat. Existix, per tant, un compromís municipal 

d'atendre i protegir la infància, a través de la creació 

d'instruments que garantisquen els drets i el benestar que 

correspon a aquest sector de la població. Per això aquest 

nou Pla Municipal d'Infància i adolescència de l'Ajuntament 

de Cocentaina contempla un període d’aplicació que va de 

l'any 2021 al 2025, continuant amb l'avanç en les polítiques 

municipals d'atenció a la infància contestana des d'una 

perspectiva integral de l'acció local. A l'entitat local són 

múltiples les actuacions que des dels diferents àmbits  es 

desenvolupen i que incideixen en la infància. Per tant, es 

fa necessari l'intent d'establir un enfocament comú en el 

desenvolupament de les accions relacionades amb aquest 

sector de la població i desenvolupar polítiques coordinades 

que asseguren i proporcionen vies de participació.

Per a l’elaboració del diagnòstic es va constituir una 

comissió amb representants municipals, tècniques de 

l’ajuntament, els centres educatius i el teixit associatiu 

contestà, així com algunes empreses que treballen per al 

poble. A més, es van fer qüestionaris dirigits a la franja d’edat 

a la qual va adreçat el Pla.

El Pla s'estructura en huit àrees d'actuació definides en 

funció d'àrees d’interés o d'activitat de la població infantil 

i adolescent, cadascuna de les huit estableix un nombre 

variable d'objectius específics conforme a la situació de 

partida descrita en l'apartat del diagnòstic sobre la situació 

de la població infantil i adolescent del municipi.

La regidora d’Educació i Benestar Social, Mireia 

Estepa, explica que: «l'objectiu general del Pla d'Infància 

i Adolescència, és garantir el compliment dels drets i 

l'efectiva satisfacció de les necessitats bàsiques d’aquest 

sector d’edat, millorant la seua vida i avançant cap a una 

transformació d'una millor comunitat per al present i per 

al futur. Perquè ens preocupa i com viuen i es relacionen 

a Cocentaina i perquè a través del pla ajudarem a que 

entenguen que són vitals per a seguir fent d’aquest poble 

un lloc on portar una vida plena i basada en la convivència 

i el respecte».
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Es posa en marxa el Pressupost Participatiu 2022 a Cocentaina

NP Ajuntament de Cocentaina

S’avança uns mesos tot el procés, ja que el termini de presentació de propostes serà 
fins al pròxim 15 de desembre. La votació està prevista per a finals del mes de febrer

L
’Ajuntament de Cocentaina acaba de posar en marxa 

el procés per a presentar projectes de pressupostos 

participatius que es votaran i s’executaran el pròxim 

2022. A diferència d’edicions anteriors, en aquesta ocasió 

s’obri el període per a presentar propostes molt més aviat, 

abans de Nadal, de manera que els informes de viabilitat 

puguen estar redactats dins del mes de gener i així poder 

votar en febrer, després d’un període obligatori d’al·legacions.

El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació 

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

el qual la ciutadania decideix de manera directa a què es 

destina una part del pressupost municipal. La participació 

en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 

anys i empadronades a Cocentaina.

En 2022, el període per a presentar les propostes s’acaba 

el pròxim 15 de desembre a les 23.59 h. La presentació de 

propostes es pot fer per dues vies: de manera presencial, al 

Servei d’Informació a la Ciutadania (SIC), ubicat a la planta 

baixa de l’Ajuntament, a través d’una instància general en 

paper; o bé telemàticament, l’opció més recomanable a 

hores d’ara, mitjançant la Seu Electrònica en cocentaina.

sedeelectronica.es.

Com a novetat, enguany es demana que s’adjunte a la 

sol·licitud un full en el qual s’explique què es vol fer, a quin 

lloc es vol fer i el pressupost aproximat, si és possible, de la 

proposta. Una vegada tancat el termini per a presentar les 

propostes, passaran a la fase d’estudi de la viabilitat per part 

del personal tècnic municipal, que ha d’emetre els informes 

abans que s’acabe el mes de gener de 2022, moment en 

què es faran públiques les propostes a fi que la gent les 

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

lloc a finals del mes de febrer.

La regidora de Participació Ciutadana, Maite Valls, 

subratlla la importància que té presentar propostes, que és 

la primera fase del procés que ha començat tot just aquest 

mes de novembre. Així mateix, anima les persones que no 

n’han presentat mai a fer-ho i a confiar en l’ajuda que se’ls 

pot oferir per part del personal tècnic municipal en cas que 

tinguen dubtes o bé que no tinguen clar el procés que cal 

seguir per a presentar les propostes.

Més informació en la web https://www.cocentainaparticipa.

com/ca/
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El Mecat Municipal de Cocentaina presenta nova cara
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina ha finalitzat les obres per a 

la remodelació i la millora del mercat municipal. 

El cost total de l’obra ascendeix a 47.738,00 euros, 

dels quals 8.000 euros són aportats per la Diputació 

d’Alacant i 30.786,94 euros per la Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: AVALEM 

MERCATS. “aquesta nova inversió significa un punt d’inflexió 

molt rellevant en la infraestructura actual amb l’objectiu 

d’adequar-la a les exigències d’un comerç cada vegada més 

diversificat i més canviant“, explica la regidora de Comerç; 

Paqui Ruiz.

El projecte, que va arrancar el 22 d’octubre, contempla 

les infraestructures existents, invertir en estalvi energètic, 

ampliar alguns espais habilitats per a la venda, la millora 

dels serveis, com també un canvi d’imatge del mercat.

Amb la quantia de 30.786,94 € s’ha dut a terme el canvi 

d'aire condicionat, rètols dels establiments i del Mercat, 

tendals i instal·lació elèctrica.

Tota una millora per al nostre Mercat Municipal, per als 

establiments venedors i per al consumidor.
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La Xarxa Xaloc tindrà presència en Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

X
aloc és un projecte pilot de la Conselleria de Vivenda i 

Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana, 

el qual forma part del projecte europeu Horizon 2020, 

destinat a les administracions locals i comarcals per tal 

d'oferir a totes les persones un servei integral de gestió, 

informació, mediació social i assessorament en matèria 

de vivenda, rehabilitació d'edificis i regeneració urbana, 

formant part.

El servei disposa de diferents unitats de treball com la 

tramitació d’ajudes en matèria d’habitatge, el servei de 

mediació i protecció de la tinença d’habitatge, l’augment 

d’habitatge amb finalitats socials, i també en l’impuls de 

l’eficiència energètica i les energies renovables.

Aquest servei de finestra única està basat en la 

municipalització i la gestió directa per facilitar els tràmits 

a la ciutadania. L’oficina Xaloc es troba a la mancomunitat 

de l’Alcoià i el Comtat en horari de dilluns a divendres de 

8.00 h a 15.00 h i els dijous també de 17.00 h a 20.00 h i 

a Cocentaina ens oferiran el servei de forma presencial, a 

partir del 21 de desembre, dos dies al mes, concretament 

el primer i tercer dimarts de cada mes a l'Oficina Tècnica de 

l’Ajuntament, al carrer Sant Cristòfol 8, a la primera planta, 

en horari de 8.00 h a 15.00 h. El calendari anual d’atenció 

al ciutadà està publicat a la web de l’Ajuntament. El servei

La regidora d'Urbanisme, Eugenia Miguel, ha explicat que 

l'adhesió de Cocentaina a la Xarxa Xaloc serà determinant 

per tal d'obtindre informació de qualitat sobre les necessitats 

reals del nostre municipi en matèria d'habitatge i poder, 

també, guanyar en agilitat pel que fa a la tramitació d'ajudes, 

per part de la ciutadania, a l'hora de rehabilitar edificis.

Rafa Briet estrena nou càrrec representant a les nostres 
comarques a l’executiva nacional del Partit Socialista 
després del Congres del partit a Benidorm
Redacció

L
’exalcalde contestà i subsecretari de la Conselleria de 

Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat Rafael 

Briet ha estrenat nou càrrec dins de l’executiva nacional 

del Partit Socialista després del Congres del PSOE celebrat 

aquest cap de setmana a Benidorm. Des d’ara representarà 

a totes les nostres comarques a aquest important òrgan dels 

socialistes per a tractar de portar endavant les propostes que 

sorgisquen de les nostres localitats.

Ximo Puig va voler deixar clar que “no hi ha en la 

Comunitat un projecte polític més sòlid” que el que ix del 

congrés de Benidorm i ha lloat al PSOE com a partit en el 

qual “per la porta entra la majoria de la societat mentre per 

les finestres d'uns altres no“.

D'igual forma va insistir en la necessitat de descentralitzar 

institucions de l'Estat perquè al seu judici cap centralisme és 

intel·ligent, “ni a Madrid ni a València”, a més de cridar a una 

Espanya que tendisca “ponts d'entesa” entre autonomies i 

a “la reconciliació amb Catalunya sense buscar perdedors 

ni humiliats”.

De cara al futur, Puig va plantejar deu objectius: 

aconseguir “ocupacions decents”, abolir la prostitució, 

universalitzar l'educació gratis 0-3 anys, convertir l'FP en un 

“pilar estratègic”, atendre la “epidèmia invisible” de la salut 

mental, blindar el dret a la “aigua per sempre”, consolidar 

les infraestructures, accelerar el canvi energètic mitjançant 

les renovables, reforçar el “nou Estat del Benestar” per 

als majors i contribuir des de la Comunitat a una Espanya 

“còmoda, habitable i per a tots“.

Per la seua banda el exalcalde contestà Rafael Briet 

destacava la gran unitat aconseguida en aquest congres 

celebrat a Benidorm i comentava que des del seu nou càrrec, 

dins de l’executiva nacional del partit, representarà els 

interessos de totes les nostres comarques per a que tinguen 

veu a Madrid així com que també tractarà d’aportar tota la 

seua experiència acumulada al llarg dels anys als diferents 

càrrecs en els que ha treballat al món de la política. 

La Nova Executiva del PSPV-PSOE queda així: Ana 

Barceló: Presidenta; Ximo Puig: Secretari General; Manolo 

Mata: Vicesecretari General; Ana Domínguez: Vicesecretaria 

General i d’Igualtat; José Muñoz: Secretari d’Organització; 

Rubén Alfaro: Relacions Institucionals; Tania Baños: 

Estrategia i Acció Electoral; José Antonio Pérez: Política 

Econòmica; Juan Antonio Sagredo: Política Municipal; 

Vicent Soler: Valencianisme i Autogovern; Toñi Serna: 

Transparència i Memòria Democràtica i Rafa Briet: Cohesió 

Territorial entre altres.
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Multitudinari suport al col·lectiu mèdic davant la falta 
de recursos i personal a l’Hospital Verge dels Lliris d’Alcoi
NP

A
l voltant de mil cinc-centes persones van acudir el 

dissabte 13 de novembre a la concentració ciutadana 

convocada en la Plaça d'Espanya d'Alcoi, per la 

Plataforma de metges i metgesses del Departament de Salut 

15 de L'Alcoià-Comtat, compost per 32 municipis de l'interior 

de la província d'Alacant. Els professionals sanitaris estan 

reclamant des de fa cinc mesos una solució estructural i 

definitiva a les importants deficiències de recursos tècnics 

i humans que pateix tant l'Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi 

com els centres d'Atenció Primària de l'àrea. Una deterioracó 

que s'ha vist agreujada per les mesures adoptades durant 

la pandèmia i que han empitjorat de manera alarmant la 

situació.

En la popular “Bandeja” i davant el multitudinari suport 

de la població, tres representants de la plataforma mèdica 

han explicat a la ciutadania les greus deficiències amb les 

quals es troben cada dia per a exercir la seua professió, 

un treball, el de metge que, a més, repercuteix de manera 

directa en la salut de les persones i en la seua qualitat de 

vida. Es tracta, com ha assenyalat el seu portaveu el doctor 

Alfredo Rizo, “d'una reivindicació asindical, apartidista, no 

laboral ni professional, sinó una reivindicació ciutadana per 

una sanitat pública del departament d'Alcoi que recupere 

mitjans i recursos i siga equitativa amb altres territoris de la 

Comunitat Valenciana”.

Els professionals mèdics, més de 400 constituïts en 

una plataforma de protesta, reclamen, a la Gerència del 

Departament de Salut 15, en primer terme, i a la Conselleria de 

Sanitat, responsable últim de la situació, “un canvi en la desídia 

gestora que frene el col·lapse de la nostra atenció sanitària”.

La doctora Antonia Doménech, radiòloga a l'Hospital Verge 

dels Lliris des de fa 30 anys i membre de la plataforma, 

ha traslladat als presents la preocupació del col·lectiu, 

assenyalant que, “no som uns plorons que ens queixem a 

la primera oportunitat, som professionals que hem batallat 

sempre amb aquests problemes que, per a nosaltres són ja 

inherents en la nostra àrea de salut. Però ara s'ha superat 

el límit i hem arribat a un punt en què la precarietat és tal 

que no ens permet garantir una correcta assistència. La 

gravetat de la situació actual, si no es prenen mesures ja, és 

la que ens ha fet, per ètica professional, llançar-nos a fer-la 

pública. No volem espantar, com alguns ens han reprovat, 

volem informar, perquè els usuaris de la sanitat teniu dret 

a saber què passa”.

Per part seua, el doctor Rizo ha enumerat les manques 

amb les quals han de bregar cada dia: “un col·lapse 

definit per una Atenció Primària saturada, sense mitjans i 

sense plans d'estructuració; unes urgències desbordades, 

sense plantilla adequada, sense atenció de l'administració, 

abandonada a la seua sort i autogovern, amb la improvisació 

com a única mesura per a solucionar problemes; uns 

quiròfans inoperatius per la falta dramàtica d'anestesistes 

a l'Hospital Verge dels Lliris; unes llistes d'espera quirúrgica 

amb xifres vergonyoses per a una Sanitat Pública de qualitat; 

una demora de proves diagnòstiques, per falta de personal i 

mitjans, que les fa inoperatives; una atenció especialitzada 

que no dona proveïment i encara que hi ha un llarg etcètera 

acabarem l'enumeració amb un vergonyós programa de 

detecció precoç del càncer colo-rectal, estancat durant 

mesos, i que comprometrà la salut de no pocs pacients, si 

no l'està fent ja”.

Recentment el Síndic de Greuges ha obert una queixa 

d'ofici per les manques de personal sanitari en el 

Departament de Salut d'Alcoi, encara que de moment 

només s'ha traduït en pegats mensuals, però en cap solució 
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estructural real. Segons ha indicat Bea Vañó, metgessa del 

Servei de Ginecologia i Obstetrícia a l'Hospital Verge dels 

Lliris d'Alcoi, “som ací per a reivindicar solucions urgents i 

definitives per a dotar adequadament l'hospital i els centres 

de salut que pertanyen al nostre departament”.

Aquestes són les necessitats per les quals lluita el col·lectiu 

mèdic:

1.- Que els centres de salut funcionen molt bé per als 

ciutadans. L'Atenció Primària és la pedra angular de la salut.

2.- Que les urgències de l'Hospital Verge dels Lliris no 

estiguen col·lapsades i siguen ateses per professionals 

de primera en número suficient. L'atenció del ciutadà i el 

funcionament hospitalari així ho exigeix.

3.- Que les consultes especialitzades puguen atendre'ns 

amb agilitat. La medicina especialitzada és el complement 

inseparable de l'Atenció Primària.

4.- Que les proves diagnòstiques no es demoren 

imprudentment per falta de personal i mitjans.

5.- Que les llistes d'espera de les intervencions s'agiliten. No 

hi ha assistència de qualitat sense uns quiròfans operatius.

6.- Que l'externalització de les intervencions no siguen el 

mecanisme fonamental de resolucó de problemes. Defineix 

una gestió ineficient i extremadament cara que precaritza 

més al departament de salut.

7.- Que els nostres majors no hagen de desplaçar-se per 

a atendre les seues cataractes i altres processos. És una 

forma de maltractament reconeguda per l'OMS.

8.- Que les futures mamàs no hagen de preocupar-se per 

si comptaran amb anestesista per a tindre un part sense 

dolor amb anestèsia epidural.

9.- Que les poblacions més xicotetes que formen part 

d'aquest departament tinguen mitjans i recursos per a una 

atenció digna de la seua població.

10.- Que els programes de prevenció del càncer siguen 

realment operatius i no un muntatge publicitari sense 

repercussió real en la salut del ciutadà.

Ningú, absolutament ningú està lliure de la malaltia en 

algun moment de la seua vida. Un mateix, o la seua família, 

o el seu entorn. La cura de la malaltia, l'atenció sanitària, és

una cosa que afecta a tots i se situa en el cor de qualsevol 

valoració sobre la igualtat de les persones. La cura de la salut 

conforma la més essencial de les formes de justícia social. 

Les professionals mèdiques i metges del Departament de 

Salut de L'Alcoià-Comtat han manifestat la seua intenció 

de seguir amb les reivindicacions, que consideren d'ètica 

professional, fins que siguen ateses i s'aconseguisca una 

atenció sanitària àgil, de qualitat, igualitària amb tots els 

territoris de la Comunitat Valenciana.
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La ferreteria alacantina de Cocentaina rep el premi Facpyme 

Redacció

En total han sigut 10 els comerços de la província d’Alacant que han rebut tal distinció

L
a Federació de Comerç i Pimes de la província 

d'Alacant (Facpyme) ha entregat els I Premis Facpyme 

'Comerç en Moviment', en col·laboració amb la 

Diputació d'Alacant, a deu comerços de la província pel 

seu dinamisme, esforç, trajectòria empresarial i compromís 

amb el territori. El president de Facpyme, Carlos Baño, va 

destacar que «reivindiquem una vegada més el caràcter 

essencial del comerç de proximitat i la seua fortalesa com a 

motor que fa avançar a nivell social i econòmic la província 

d'Alacant, i al conjunt del territori autonòmic i nacional».

Els comerços premiats, representants de les nou 

comarques de la província, són Herboristeria Ceràmica 

Pascual (Alacant) i Manel, sabates, bosses i complements 

(Sant Joan d'Alacant) per la comarca de l'Alacantí; Boutique 

Felicitat (Calp) per la Marina Alta; JR García (Benidorm) per 

la Marina Baixa; Brico-Pintures Dami (Santa Pola) pel Baix 

Vinalopó; Ferreteria Alacantina (Cocentaina) pel Comtat; 

Fleca Sofía (Alcoi) per l'Alcoià; Wow Family Shop (Elda) pel 

Vinalopó Mitjà; Ceràmica artística i vaixelles Maestre (Biar) 

per l'Alt Vinalopó; i Sombrerería l'Esparver (Orihuela) per la 

Vega Baixa/Baix Segura.

En total, han sigut 50 les candidatures presentades per 

les diferents associacions integrades en Facpyme que s'han 

sotmés al criteri del jurat. A l'acte ha assistit una nodrida 

representació institucional, empresarial, dels principals 

sectors productius i del moviment associatiu, encapçalada 

pel president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, que 

ha estat acompanyat, entre altres, per la directora general 

de Comerç, Rosa Ana Seguí; l'alcalde de Benidorm, Toni 

Pérez; el president de la CEV, Salvador Navarro; el president 

de Confecomerç i de la Confederació Espanyola de Comerç 

(CEC), Rafael Torres; el president de Hosbec, Toni Mayor; 

els presidents de la Cambra d'Alacant, Juan Riera, i Alcoi, 

Pau de Gràcia; la presidenta de AVECAL, Marián Cano; el 

president de UEPAL, Juan José Sellés; a més d'alcaldes, 

regidors, diputats, els responsables de les 40 associacions 

integrades en Facpyme i representants del teixit empresarial 

i associatiu.

Cocentaina va rebre premi: la Ferreteria alacantina, un 

merescut premi a la trajectòria, continuïtat generacional i 

comerç referent. Aida Pérez va recollir el guardó, contenta 

per eixe reconeixement a l’atenció especialitzada i al fet de 

poder seguir en un negoci familiar, fent front a les grans 

superfícies, a la compra per internet i fent valdre, el comerç 

de proximitat.

Al lliurament de premis va acudir la regidora de comerç 

Paqui Ruíz, així Mateo Gozalbez i Saúl Santonja, president i 

vicepresident de l’associació de comerç, hostaleria i serveis 

de Cocentaina.

L’acte es va celebrar el divendres 26 de novembre a 

Benidorm.
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Marc Pascual guanyador del XXVII Concurs Nacional de 
Fotografia “Ciudad de Úbeda”
Redaccció

E
l dissabte 23 d'octubre, es descobria al guanyador del 

XXVII Concurs Nacional de Fotografia "Ciutat d'Úbeda", 

després del fallo final entre les 30 col·leccions finalistes, 

seleccionades entre les 361 col·leccions presentades (1.561 

fotografies en total).

I la grata notícia, és que el primer premi “Ciutat d'Úbeda” 

(dotat amb 1.200€) va ser per al fotògraf contestà Marc 

Pascual Domínguez per la seua col·lecció “Capons". 

De sobra coneixem a Marc Pascual, “Ull de peix fotografia” 

i el seu gran treball fotogràfic. 

Marc com amant de la fotografia (que és la seua feina 

i la seua passió), on va, sempre procura fer fotos, i amb 

tant de material, tenia pensant fer una col·lecció per poder 

presentar-la algun concurs. I així ho va fer. Va participar 

en aquest concurs d’Úbeda, un certamen consolidat amb 

26 edicons, i va estar seleccionat entre les 30 col·leccions 

finalistes d’aquest concurs. La bona nova, li arribava per 

email: havia quedat en el podi final aconseguint el primer 

premi amb la seua col·lecció anomenada “Capons”. La 

col·lecció s’anomena així per que els capons dels cotxes 

són els protagonistes, i de nou ha fet màgia amb la imatge 

jugant  amb aquestos i plasmant-ho tot amb fotografies. 

Per a ell aconseguir premis com aquest l’anima a continuar 

participant en altres i seguir descobrint i disfrutant amb 

la seua professió, un treball de formació continua i que 

necessita tindre un bon “ull de peix”.

El Patronat va celebrar la festa de mossén Eugenio
Redaccció

E
l dia 15 de novembre se celebra la festivitat de Sant 

Eugenio, aleshores, des del Patronat, i tal com tots els 

anys han anat fent, rememoren la figura del fundador 

d’aquesta entitat religiosa.

El Patronat Sagrat Cor de Jesús va nàixer de la mà de 

mossén Eugenio Raduan. Era un punt d’encontre tant 

cultural com esportiu i al temps, un lloc per a la formació 

cristiana. Avui en dia, segueixen les activitats esportives i 

culturals, mantenint així el legat que mossén va instaurar. 

Tot i que la festa del Sagrat Cor de Jesús se celebra la 

setmana vinent de Corpus, el dia 15, el Patronat recorda a 

mossén en el dia de la seua onomàstica. Amb eixe motiu 

a les 7:30h es va celebrar l’Eucaristia a l’Església de Santa 

Maria i després, als locals del Patronat i amb aforament 

reduït va tindre lloc  la representació d’un sainet a càrrec 

d’un grup de xicones, la secció jove del grup de teatre. Per 

a l’ocasió, van oferir al públic “A te’l lleve”, obra original de 

Francisco Gisbert.

A hores, d’ara el Patronat està treballant en la celebració 

del centenari de la seua fundació, fet que es commemorarà 

l’any que ve, el 2022. Tenen pensats diferents actes que ja 

compartiran amb nosaltres.



CULTURA26 Revista El Comtat desembre 2021

Santa Cecília al ritme de Paquito El Chocolatero
Redacció

L
a Generalitat i la Federació de Societats Musicals 

de la Comunitat Valenciana (FSMCV) van organitzar 

el concert 'Gran Paquito' el passat diumenge 21 de 

novembre, i en el qual van participar més d'un miler de 

músics de 30 bandes de la Comunitat Valenciana.

El concert es va celebrar en la Ciutat de les Arts i les 

Ciències coincidint amb la festivitat de la patrona dels músics 

Santa Cecilia, el 22 de novembre, data que es programen 

concerts, cercaviles i activitats en les tres províncies de la 

Comunitat Valenciana. La directora general de Promoció 

Institucional, Fernanda Escribano, ha destacat que aquesta 

iniciativa respon a l'objectiu comú de la Generalitat i la 

Federació de Societats Musicals de "posar en valor aqueixa 

part del nostre patrimoni cultural que tant ens caracteritza 

i ens singularitza com és la música i les nostres societats 

musicals". "Som una terra de música".

En el concert es va interpretar el pasdoble valencià més 

internacional, 'Paquito el Chocolatero', com a peça principal 

del recital. Es tracta de la peça musical més vegades 

interpretada en directe en tota Espanya, així com l'obra que 

més drets d'autor ha generat amb aportacions procedents 

de més de quaranta països dels cinc continents. Aquesta 

obra, com bé sabem tots els contestans i contestanes, va 

ser creada pel compositor Gustavo Pascual Falcó, per al seu 

cunyat, Francisco Pérez Molina, en 1937.

El repertori tambéva icloure altres pasdobles de renom 

com 'Amparito Roca' del compositor Jaime Teixidor i 

'València' del mestre Padilla, entre altres. La iniciativa 

s'emmarca en el projecte Terra de Música, impulsat per 

la Generalitat i la FSMCV, l'objectiu de la qual consisteix 

a posar en valor les societats musicals i donar suport a la 

seua candidatura per a ser reconegudes com a Patrimoni 

Immaterial de la UNESCO. A través de Terra de Música 

es desenvolupen cicles de concerts per a visibilitzar tot el 

patrimoni immaterial, cultural, social i educatiu de tot el 

col·lectiu que forma part de la FSMCV.

En el concert 'Gran Paquito' van participar un total de 26 

bandes de música de la província de València. 
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Josep Vicent Egea compleix 25 anys com a director de la 
Pamplonesa
Redacció

E
l mestre contestà José Vicent Egea ha compit 25 

anys com a director de la Pamplonesa, un temps en 

el qual ha compaginat la batuta amb la docència i 

la composició. El 12 de novembre, la banda li va retre un 

homenatge en el Teatre Gayarre on va obtindre la batuta 

de plata.

Titulat en trompeta, Josep Vicent egea ha realitzat estudis 

de violí, piano, percussió, composició i direcció de cors 

i orquestra a Espanya i l'estranger, obtenint premis fi de 

carrera en composició i direcció orquestral.

Entre les seues obres podem destacar “Catarsis”, per a 

gran banda simfònica, “El principio del fin para orquesta”, 

premi de composició Fernando Remacha, “Poema 

Sanférmico”, premi de composició del Govern de Navarra 

en 1985, “Maldicio”, per a contralt, sota solista i cor mixt, 

I premi internacional de composició de masses corals de 

Tolosa en 1987, o “Homenatge a Federico García Lorca”, 

premi d'honor del conservatori de Sant Sebastià en 1988. 

Sense oblidar el seu gran legat i aportació a la música festera, 

marcant un abans i un després en la composició de les 

marxes cristianes. Ha format part del grup de compositors 

conegut com Iruñeko Taldea o Grup de Pamplona. L'any 

1997 va obtindre per oposició la plaça de director de la 

banda municipal de música de Pamplona, La Pamplonesa, 

a la qual ha portat a un nivell molt alt.

25 anys després, el 12 de novembre La Pamplonesa va 

realitzar un concert monogràfic dedicat a J. Vicent Egea 

Insa, com a homenatge a tots aquests anys anys com a 

director de la Pamplonesa (1996-2021). Un temps en el 

qual ha aportat repertori associat a Pamplona, Navarra i La 

Pamplonesa i que va incloure aquest concert dirigit per dues 

persones importants en la seua trajectòria: Jesús Garisoain, 

subdirector de la banda en tot aquest temps, i el compositor, 

mestre i amic alacantí José R. Pascual Vilaplana, director 

de les Bandes Municipals de Bilbao i Barcelona. Una gran 

vetlada en la qual a la música es van unir les emocions.

El primer concert de J. Vicent Egea al capdavant de 

la Pamplonesa va ser el 10 de març de 1996 i la seua 

presentació en el Teatre Gayarre dues setmanes després, 

el 24 de març, en un concert en el qual ja es va incloure 

alguna obra seua. 25 anys i més de 350 concerts dirigits 

després, és el director que més temps ha estat de manera 

ininterrompuda al capdavant de la banda en les seues més 

de cent anys d'història. 

El concert va ser molt emotiu i Josep Vicent Egea va poder 

gaudir de l'afecte del públic i de la què ja és la seua casa: 

una gran banda a la qual li ha regalat el seu temps, la seua 

vida i dedicació absoluta.

 El programa va ser un monogràfic i entre les obres, la 

nostra música, la de Cocentaina, la de moros i cristians, 

va sonar amb força en el teatre. I és que sense cap dubte, 

Egea, com a bon contestà, ha begut d'aquest gènere musical 

que va marcar els seus inicis. Recordem, que precisament 

Josep Vicent Egea és l’autor de la marxa mora que serà 

l’obra obligada de II Certamen de Música Festera Vila de 

Cocentaina.

La celebració de Moros i Cristians ha generat un repertori 

per a banda, en el qual el mestre Egea un dels autors que 

més l'han evolucionat. Picadilly Circus (1992) uneix el seu 

caràcter marcial amb influències del jazz i de la música 

tradicional americana. La influència de la seua formació 

a Londres i Nova York es fa patent en aquesta obra sense 

perdre el seu caràcter festiu. Guanyadora en 1992 del 

Primer Premi de composició Amando Blanquer, segons 

el seu autor “L'obra naix després d'escoltar una melodia 

cèltica en la cosmopolita plaça londinenca durant la meua 

estada allí”. És molt innovadora, especialment en l'ús de la 

percussió i el seu tractament harmònic. La primera vegada 

que la va interpretar i va dirigir amb La*Pamplonesa, va ser 

eixe  24 de març de 1996 en el seu concert de presentació 

en el Teatre Gayarre. Era la primera vegada que la banda 

tocava una obra d'Egea, una cosa natural des de llavors. De 

fet, Picadilly Circus , va ser la marxa que va obrir aquesta 

espectacular vetlada per a donar homenatge a Josep Vicent 

Egea i aquests 25 anys de director de la Pamplonesa.
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Sergi Castillo publica un nou llibre: Operació AVL. El pacte 
lingüístic dels valencians

E
l periodista i docent contestà Sergi Castillo Prats ha 

publicat el seu quart llibre: Operació AVL. El pacte 

lingüístic dels valencians (Lectio Editorial). L’autor 

abandona en aquesta ocasió la temàtica de la corrupció i 

trau a la llum els acords secrets i la maniobra política que 

va donar com a fruit l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

El llibre pot adquirir-se a les llibreries i a través d’internet. 

Sinopsi

L’any 1996, Eduardo Zaplana, Jordi Pujol i José María 

Aznar pactaren en se-cret posar fi al conflicte lingüístic i 

identitari que des de la Transició enfrontava els valencians 

entre catalanistes i blavers. Fruit d’aquella conjura i d’un 

procés complex de negociació a múltiples bandes, nasqué 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’òrgan normatiu del 

valencià. Vint anys després, ixen a la llum per primera vegada 

els detalls d’una operació arriscada, els interessos polítics i 

personals que s’hi amagaven darrere, el paper dels mitjans 

de comunicació o la situació interna de la Universitat i la 

Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

L’Operació AVL ha estat una de les maniobres polítiques 

més complicades des de la recuperació de l’autogovern, 

un pacte polític entre enemics amb una re-conciliació final 

per la qual no apostava ningú i que s’ha boicotejat des del 

principi. Aquest llibre ofereix totes les claus històriques 

d’aquell tracte, però també conta els avatars, perills i 

conspiracions de les dues dècades de vida de l’Acadèmia, 

amb el testimoni directe dels seus principals protagonistes. 

“S’ha parlat i s’ha escrit molt del pacte lingüístic, però 

encara no s’havia contat la veritat. Ara és el moment de donar 

a conèixer els pactes i com es van fer”, assenyala Castillo. 

Operació AVL és una crònica periodística dels orígens 

del pacte lingüístic acordat el 1998, la creació de l’AVL i 

les principals fites de la història d’aquesta institució. Els 

fets es narren en funció de la informació obtinguda a partir 

d’arxius públics i privats, de documentació oficial i de més 

de mig centenar de testimonis directes, alguns dels quals 

han preferit mantindre’s en l’anonimat. 

“He intentat fer una crònica que va més enllà de la 

política, de la llengua, perquè darrere l’Operació AVL hi ha 

segurament moltes altres històries personals i col·lectives, 

i diferents versions i interpretacions encara hui”, destaca 

l’autor. “Sense aquest pacte la situació del valencià seria 

molt pitjor de la que tenim en l’actualitat”, conclou.

Presentat per Ximo Puig

La presentació del llibre va tindre lloc el dia 7 d’octubre 

a l’edifici Veles e Vents de la Marina de València i va córrer 

a càrrec del president de la Generalitat Valenciana, Ximo 

Puig, i del catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat 

d’Alacant Rafael Alemany. Hi assistiren representants de les 

universitats valencianes, del món acadèmic, social i polític 

valencià. Destaquem els consellers d’Hisenda, Educació 

i Participació, Vicent Soler, Vicent Marzà i Rosa Pérez 

respectivament; el president de les Corts Valencianes, Enric 

Morera; l’exrector de la Universitat de València, Ramon 

Lapiedra; l’expresidenta de l’AVL, Ascensió Figueres (del 

PP); els actuals acadèmics Rafael Ramos, Verònica Cantó, 

Àngel Calpe, Artur Ahuir, Rosa Agost, Àngels Gregori, Josep 

Palomero; o l’escriptor Josep Piera entre altres. També hi 

van estar alguns protagonistes dels anys del pacte lingüístic, 

com l’exsecretari general del PSPV Ignasi Pla, l’exconseller 

de Cultura del primer Consell de Zaplana Fernando Villalonga 

(del PP) o el vicepresident del Consell Valencià de Cultura 

Jesús Huguet. 

El 20 de novembre, Dia de les Lletres Valencianes, va 

tindre lloc la presentació a Cocentaina, que va coincidir amb 

el llançament de la 2a edició del llibre. L’acte va tindre lloc al 

Centre Cultural El Teular amb vora cent persones entre les 

que es trobava l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa. 

La presentació va comptar amb la intervenció del regidor 

de Cultura i Política Linguística, Ivan Jordà, i la participació 

de tres figures destacades del panorama lingüístic i cultural 

de la comarca: el poeta i mestre Joan Jordà; l’expresident 

d’Escola Valenciana Vicent Romans; i l’actual secretària de 

l’AVL, Verònica Cantó. 

Per al dia 2 de desembre està prevista la presentació del 

llibre a la ciutat de Benidorm, on resideix en l’actualitat Sergi 

Castillo. En aquest cas l’acte correrà a càrrec de l’alcalde 

Antonio Pérez Pérez, qui també és president provincial del PP.

L’autor

Sergi Castillo Prats (Cocentaina, 1978) és periodista i 

professor de valencià d’Ensenyament Secundari i Batxillerat. 

Ha treballat d’assessor de comunicació per a diferents 

institucions i col·lectius i ha participat com a expert en 

activitats organitzades per la Universitat de València, la 

Universitat d’Alacant, les Corts Valencianes o el Congrés 

dels Diputats. Com a periodista ha treballat en El País, La 

Sexta, TVE, EFE i COPE, i s’ha especialitzat en periodisme 

d’investigació i d’anàlisi de l’actualitat. És autor de Tierra 

de saqueo. La trama valenciana de Gürtel (2013), Yonquis 

del dinero. Las diez grandes historias de la corrupción 

valenciana (2016) i La batalla per la sanitat valenciana 

(2020), amb el qual va obtindre la II Beca Josep Torrent 

de Periodisme d’Investigació de la Unió de Periodistes 

Valencians el 2018. 
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República, per què no?
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

D
esprès d’aquell abril de 1931, Cocentaina va començar 

un normal caminar dintre de la República sense 

l’evident tensió que va haver-hi durant la campanya 

electoral entre catòlic-monàrquics i republicans. Entre les 

forces republicanes que governaven Cocentaina va haver 

prou bon enteniment. En l’anterior escrit de novembre 

vam veure les persones que formaren part del consistori 

municipal republicà en 1931 i quants vots van aconseguir 

cadascú. Si; les llistes eren obertes i es votava a persones, 

tot i que amb diferents ideologies. Hi van haver tres grups 

municipals, uns eren socialistes de Pablo Iglesias, la majoria 

minoritària amb 7 membres; altres eren republicans de 

centre, amb 5, i altres eren conservadors amb 4. Total 16 

regidors. 

Pel temps que ha passat, no hem pogut conéixer aquells 

regidors del consistori, però els cinc regidors republicans 

de centre, intuïm que eren persones de la mitjana burgesia 

local. Els més grans podem reconèixer a «Paquito Uris», 

un industrial de rajoles, fester dels Bords, president de la 

Junta de Festes, etc. 

El llenguatge d’ara, perquè puguem entendre-ho, els cinc 

republicans de centre i els quatre conservadors podien haver 

format una majoria municipal per formar govern de centre-

dreta i donar l’alcaldia a un republicà de centre. Però, això 

era aleshores impossible perquè els republicans, els de 

centre i els d’esquerra, tots plegats, s’havien compromés 

pel Pacte de Donostiarra tirar fora la monarquia. No cal 

que repetim que llavors la monarquia era insostenible, 

havia arribat als nivells més baixos de la història, per la qual 

cosa era impossible un altre govern municioal que no fos 

republicà. A més, aquelles eleccions foren plebiscitàries 

i guanyaren per majoria absoluta els republicans. El que 

sembla clar és que els conservadors van quedar en minoria 

i mai no és van conformar. Sempre van estar radicalment 

en contra sense assumir la derrota electoral. Possiblement 

pensaven que la República anava en contra de l’ordre creat 

per Déu i sempre ho van boicotejar. 

Nosaltres creiem que cal reconéixer aquell error dels 

conservadors per mantenir-se radicalment enfrontats 

als republicans. En política democràtica unes voltes es 

guanya i altres es perd. La veritat és que hi havia massa 

analfabetisme comparant en Europa. Hi havia localment 

xicotets terratinents que no rendibilitzaven la terra com 

calia perquè no ho necessitaven per viure de renda. Calia 

en aquell moment una burgesia il·lustrada que fera més 

rendible la terra i creara més llocs de treball. Els cinc 

regidors republicans podien haver-ho propulsat amb un altre 

concepte de propietat burges. Els propietaris i terratinents 

en aquell moment encara emulaven la petita aristocràcia i 

tenien prou en l’acatament que rebien dels seus arrendadors 

i jornalers. Això repercutia en la manca de treball que 

disposaven els treballadors del camp. 

Volem dir que en aquell moment el més raonable era 

acceptar el nou règim polític. El vell règim monàrquic sabien 

de sobra el que podia donar de si: caciquisme, excessiva 

desigualtat de classes, sotmetiment, analfabetisme, etc. En 

una paraula, endarreriment social i polític.

Abans no hi havia hagut cap experiència tan democràtica 

com la republicana. Mai havia hagut sufragi universal. 

Mai havien votat les dones. Mai les dones havien tingut 

personalitat jurídica i mai havien ocupat espais públics. 

Sempre havien estat sotmeses al pare o al marit. En resum, 

la República era un règim capdavanter, disposat a fer un 

estat modern a l’europea. Això fou la Constitució republicana 

de 1931, una de les més avantguardistes d’Europa. 

En aquell moment hi havia un desig majoritari d’iniciar 

un bon paquet de canvis per transformar una societat cara 

el futur. Bona part dels privilegiats que hi havien van veure 

amenaçats el model de vida tradicional que creien millor i 

únic. Bona part de catòlics es van sotmetre als interessos 

de l’Església pensant equivocadament que també eren 

els seus. També es van sotmetre bona part de jornalers i 

petits propietaris als terratinents pensant equivocadament 

que tenien interessos comuns. No podem deixar fora en 

aquell moment el paper de l’Església que es va posar a 

defensar els privilegis tradicionals. Tot i que hi van haver 

excepcions en algun cas d’alta jerarquia que intentà de 

debò fer un lloc a l'Església i els creients dins d’aquell règim 

constitucionalment laic. Aquest tema el concretarem amb 

més detalls històrics.

Paquito Uris: Regidors republicans de centre
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Desembre cultural, Nadal contestà
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I també...
DIUMENGE 5 de DESEMBRE
10:00h-14:00h
I Jornada de recreació històrica al castell
DISSABTE 11 de DESEMBRE
Ruta dels campaners
10:00h 
Inscripcions al telèfon 965590159
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL

DIA DE LES VIES VERDES

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i 

Mobilitat, va col·laborar amb la Càtedra Transport i Societat 

i l'Ajuntament de Cocentaina en l'organització d'una jornada 

per a promoure la mobilitat saludable i sostenible, a fi de 

fomentar l'ús i gaudir de les vies verdes, aquest mateix 

any es commemorava, l'Any Europeu del Ferrocarril. Gran 

public de famílies és concentraren en l'Av. De Ferrocarril i 

es va realitzar una marxa fins a la passarel·la de la Via Verda 

en el tram que uneix amb Alcoi i després es va celebrar 

una trobada lúdica amb l'actuació de Dani Miquel que va 

promoure una cançó dedicada a la mobilitat sostenible 

animant al públic congregat.

Una jornada per a donar a conéixer els projectes de posada 

en valor de les vies verdes i del programa Eurovelo que 

transcorre des d'Alcoi fins a Gandia, un itinerari de caràcter 

sostenible, de gran valor patrimonial, i paisajistic

VISITA HORTS ECOLÒGICS L’ ALCAVONET

Des del Col·legi Real Blanc, dues aules han visitat 

l'experiència dels horts i de la mà del seu coordinador  

Gabriel Martinez, han pogut descobrir i conéixer les diferents 

varietats de verdures de temporada que es cultiven, així com 

una aproximació a l'agricultura de proximitat, les tècniques 

de cultiu, les diferents llavors, períodes de plantació, la 

importància del reg i descobrir l'hotel d'insectes com 

l'hivernacle que es troben en la parcel·la dels horts.

Una experiència que es va concretant amb els diversos 

centres educatius del municipi, que aproxima als més joves 

la necessitat de tindre una dieta saludable, menjar productes 

de proximitat i conéixer als agricultors que conserven el 

paisatge d'horta de Cocentaina i estimular el cultiu d'un 

xicotet hort familiar.

REBUTJAR BOSSES DE PLÀSTIC A L´HORA D´ANAR A 

COMPRAR

Ens costem a dates especials, de molts regals, compres i 

gestos que ens conviden a anar acumulant bosses de plàstic, 

sense ser conscients de l'alt valor contaminant, s'estima que 

cada espanyol consumeix, cada any una mitjana de 238 

bosses de plàstic, un costum que és tradueix en un volum de 

residus que supera els 97.000 tones. Una vegada realitzada 

la compra, la major part dels bosses són rebutjades sense 

control i apareixen en llocs dispars com els mars, amenaçant 

als ecosistemes marins.

Què és pot fer per evitar-ho? Doncs en lloc dels bosses 

podem utilitzar recipients permanents: el cabàs de tota la 

vida, el carret de la compra, els motxilles, bosses de tela 

...etc., és la millor manera d'evitar la generació de residus 

i d'estalviar recursos.

Bones Festes de Nadal i fes un consum responsable i 

saludable.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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El Bosco, una escola compromesa amb les tradicions
Ceip Sant Joan Bosco

E
l passat 25 d’octubre Pere IV el Cerimoniós va arribar al 

Bosco. Els xiquets i xiquetes d’infantil i 1r cicle el van 

rebre amb il·lusió perquè ens va llegir el Privilegi de la 

Fira i amb ell vam inaugurar i començar la nostra gran festa.

Com és tradicional a la nostra escola el professorat actual 

i alguns mestres jubilats vam representar per a l’alumnat 

la rondalla « L’albarder de Cocentaina» arreplegada per 

Enric Valor al nostre poble. Amb ella els xiquets i xiquetes 

gaudeixen de les danses populars, dels oficis perduts i de 

les bruixes i bruixots.

Amb les nostres famílies vam visitar la Fira i vam aprofitar 

per a pujar a les atraccions.

L’alumnat més major va reflexionar sobre la Fira partint 

d’unes imatges del passat i del present, coneixent els orígens 

de la mateixa i posant en valor els oficis antics i dels artesans 

i artesanes actuals.Tots i totes vam fer un gran descobriment: 

el logotip de la Fira!

Vam decorar els corredors amb el tren de la bruixa, i no 

ens vam deixar a ningú!. Les bruixes no estaven soles, els 

monstres valencians també volien pujar al tren, anaven 

acompanyades de l’home del sac, l’home dels nassos, el 

gegant del Pi, el drac dels tres caps, la Bumerota...

Enguany al Bosco la festivitat de Tots Sants i la Por  l’hem 

dedicada a conéixer els i les Espantacriatures vinculades a 

la nostra terra. Va arribar a la nostra escola l’exposició dels 

monstres valencians de la Maria no té Por de l’editorial 

Andana. Estos monstres apareixien per tot arreu, a les portes 

de les classes, als patis, al gimnàs...
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Al Palau la Bruixa Xocolata, Sílvia Colomer, ens va 

emocionar amb històries de rondalles d’Enric Valor a 

l’alumnat . Enric Albero ens va vindre a dramatitzar «Peret 

de la poca Por», rondalla contada per son pare i arreplegada 

per Jordi Raül Verdú. Algunes famílies van vindre a contar-

nos rondalles o a parlar-nos de la Fira.

I vam concloure la setmana de la Por amb una desfilada 

de disfresses monstruoses i l’espectacle de titelles «el Refugi 

dels Monstres Valencians» de Rebombori cultural.

Han segut dies de moltes emocions, de connectar amb el 

nostre passat i mirar cap endavant i seguir construint una 

societat respectuosa amb les tradicions. Al Bosco seguirem 

apostant per apropar la cultura valenciana als nostres xiquets 

i xiquetes que són el present i el futur del nostre poble.
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Ceip Real Blanc

L´alumnat de 4t de primària del CEIP REAL BLANC, van 

realitzar dos itineraris didàctics aquest mes de Novembre, 

aprofitant que estan veient les plantes a l´assignatura de 

ciències naturals, van visitar el Museu de la biodevirsitat a 

Ibi  on cada grup acompanyat d’un guia van estar veient 

totes les sales  i també van visitar els Horts Urbans de 

Cocentaina on Gabriel Martínez ens va explicar l’orige de 

les fruites i verdures.

Activitats al ceip Real Blanc

Visita horts urbans i museu de la 
biodiversitat

La Fira al Real Blanc

Fa unes setmanes va arribar la Fira a Cocentaina, 

però també a la nostra escola, el Real Blanc, i per a 

festejar-ho aquest any hem realitzat una gymkana al pati. 

Aquesta activitat consistia en superar una serie de proves 

(endevinalles, embarbussaments,....) que tenien com a 

recompensa una peça d'un trencaclosques de l'auca de 

la Fira. Per equips i gràcies a un plànol haviem d'anar al 

lloc indicat on hi havia una foto amb les instruccions de la 

prova. Quan vam conseguir totes les peces, l'equip ens vam 

reunir per a construir el trencaclosques i, encara que va ser 

un altre equip el que va guanyar, va ser molt divertit fer una 

cosa nova en el dia de la Fira. 

Per altra banda l'alumnat de 1er i 2on va poder  ixir per 

visitar la zona d'atraccions de la fira i van poder gaudir 

d'unes rodaetes”.

Mireia Flors Garcia
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Fireta a l’escola

L'alumnat d'Infantil va realitzar la Fireta, una xicoteta per 

als més menuts. Com atraccions podien jugar a les birles, 

als aneguets, menjar roses, muntar al tren de la bruixa,...

Tots i totes estem encantats i esperem repetir un altre any.

Lola Cortés Castelló 

Geometria urbana

El tercer cicle del Real Blanc va realitzar una eixida 

pel poble (el Pla de la Font, la Biblioteca, el Palau i El 

Centre Social) en la que havíem de buscar formes i cossos 

geomètrics com per exemple, polígons, prismes, angles,.. 

Anàvem per grups i feiem fotos d'aquests objectes per a 

després treballar amb ells a classe. Les fotos després les hem 

penjat a un mur col·laboratiu. Ens ho vam passar súper!!!

Lola Cortés Castelló

Science is wonderful!

L'alumnat de 3r cicle de Primària del Real Blanc estem 

entusiasmats perquè anem a participar en el projecte 

Science is Wonderful! de la Comissió Eurpoea. Anem a 

realitzar unes videollamdas amb científics i investigadors 

de diferents camps, que tenen per objectiu conèixer més 

de prop la ciència i la innovació. 

Pablo Molina Barrachina

Tirant lo Blanc radiofònic

Aquest curs 5é del Real Blanc ha participat en una lectura 

radiofònica junt amb altres escoles del poble. Per a fer-ho 

hem estudiat un text xicotet de la novel.la de cavalleries 

del Tirant lo Blanc i ho hem gravat a l'aula de música amb 

un equip de so. Ens ha agradat molt participar en aquesta 

activitat, encara que estavem molt nerviosos. 

Hayar Jabbari

IES Pare Arques
Lectura del Tirant lo Blanc

El dia 20 de novembre de 1490 es va publicar per primera 

vegada Tirant lo Blanc, l’obra mestra de Joanot Martorell i 

gran símbol de la nostra cultura. Des de l’any 2000, tots 

els 20 de novembre se celebra el dia del llibre en Valencià.

El departament de Valencià de l’IES Pare Arques, 

juntament amb els altres centres educatius de Cocentaina, 

i de la secció de Benilloba del nostre institut, va participar 

en la III lectura col·lectiva del Tirant. El dia 24 de novembre, 

es va poder escoltar per Ràdio Cocentaina les gravacions 

Activitats per al 25 de novembre

Des de ja fa molts anys a l’IES Pare Arques celebrem el Dia 

Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones 

organitzant diverses activitats per ajudar a combatre aquest 

greu problema fent activitats educatives per al conjunt de 

tot l’alumnat del nostre centre.

TRENCANT FRONTERES.

Des del pla d’acció tutorial i coordinats amb l’orientadora i 

l’equip directiu, durant tot el mes de novembre, i en especial 

durant la setmana del 25 de novembre, hem visualitzat una 

sèrie de documentals i curts respecte a la no-violència de 

gènere, sent un d’ells «Trencant Fronteres» que treballa 

els micromasclismes socials i es va realitzar per professors 

i alumnes rebent diferents premis l’any 2017 (Dins del 

projecte Oliveta). Posteriorment es va obrir un debat per 

sensibilitzar sobre aquest problema que cal erradicar.

ELLS SÍ!

Des del Departament de Filosofia es va dur a terme, dins 

de l’assignatura de Valors Ètics, l’activitat Ells sí!: treballar fent 

visibles models de masculinitats positius, homes propers a 

ells i a elles, els quals a través de relacions igualitàries que 

respecten, cuiden, estimen, acompanyen... ofereixen un bon 

exemple de comportaments no sexistes ni discriminatoris.

Es tracta de què busquen en el seu dia a dia, als hòmens 

(pares, amics, professors, coneguts, veïns...) que si tracten 

amb cura, respecte i igualtat a les dones del seu entorn, 

per tal d’aportar referents masculins positius i fer aquests 

visibles.

de totes les persones de tots els centres educatius que hi 

han participat en aquesta activitat.
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Concurs de logotips per al 25 aniversari 
dels cicles formatius a l’IES Pare Arques

Ja està disponible a la web del nostre centre les bases per 

concursar en  el disseny d’un logotip oficial per commemorar 

els vint-i-cinc anys de Cicles Formatius a l’IES Pare Arques. 

Pot participar tot l’alumnat del nostre centre, presentant en 

secretaria dos dissenys com a màxim, entre els dies 18 de 

novembre i 10 de desembre.

A la web del nostre centre es pot trobar més informació, 

tant de les condicions per participar, com de la proposta 

guanyadora, una vegada resolt el concurs.

LA PORTA VIOLETA SONA!

Des del departament de música s’han treballat 

diferents cançons, entre elles “La Puerta Violeta” 

de Rozalén que l’alumnat ha cantat i tocat amb 

els ukeleles.

A més durant tota la setmana del vint-i-cinc de 

novembre van sonar diferents cançons en contra 

de la violència de gènere a la megafonia del centre 

per senyalar els diferents canvis de classe.

CELEBRACIONS DEL DIA 25 DE NOVEMBRE

Per commemorat aquest dia, i posar en relleu 

el seu significat, es va llegir un manifest des de la 

megafonia del centre per a totes les classes sense 

que els alumnes isqueren de les seues aules per protegir a 

totes les persones del centre de la COVID. Acabarem l’acte 

sentint la cançó «La puerta Violeta».

EL BATEC DE LES PAPALLONES (COEDUCAXARXA)

A proposta del coeducaxarxa, al qual estem adscrits 

des d’aquest any a través de la Coordinació d’Igualtat i 

Convivència, d’institucionalitzar la Papallona com a símbol 

de la no-violència de gènere, repartirem uns fulls violeta 

on l’alumnat de tot l’IES dibuixaren una papallona i la van 

emplenar amb una frase en contra de la violència de gènere.

El dia 25 de novembre alumnes de 3r A visitaren el centre 

social Real Blanc, van penjar les papallones realitzades al 

nostre institut perquè queden a la vista de tota la gent, i 

contribuir d’aquesta manera en la sensiblització de tota la 

societat.
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El rei Pere IV visita el col·legi Sant Francesc d’Assís
Col·legi Sant Francesc d’Assís

E
l passat 27 d’octubre vam tindre al nostre col·legi 

una actuació molt especial per als xiquets i xiquetes 

d’educació infantil: ens representaren el teatre infantil 

del Privilegi de la Fira de Tots Sants de Cocentaina, és a 

dir, de com Pere IV li va atorgar al poble de Cocentaina el 

PRIVILEGI de poder fer la fira a l'any 1346. El text ha estat 

escrit pel nostre company profe Pablo León (tot queda a 

casa).

Cal dir que va ser una bonica representació portada a 

terme pels alumnes de 3r d’ESO, tenint molt en compte 

les mesures sanitàries. Als alumnes de 3r els agraïm de tot 

cor la seua col·laboració al nostre projecte de la Fira 2021.

Projecte col·laboratiu de 4t d’ESO

E
ls alumnes de 4t ESO de l'assignatura Cultura Clàssica 

del Col·legi Sant Francesc d'Assís, han desenvolupat 

un projecte col·laboratiu anomenat “Roma vincit”, 

utilitzant noves tecnologies per a geolocalitzar grans 

creacions d'època romana en la península Ibèrica. Es tracta 

d'un recorregut "virtual" pels vestigis més importants de la 

civilització romana a través de la història: les 10 ciutats més 

grans, els 5 majors teatres, amfiteatres, circs, els 5 millors 

mosaics o diferents monuments i arcs commemoratius. 

Este treball l'anirem ampliant a altres províncies romanes, 

però de moment, ja poden gaudir-lo a través d'este enllaç.

https://romavincit.colegiosanfrancisco.org/
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Activitats de celebració de la «Fira de Tots Sants» al Respir

A 
finals del mes d'octubre, al Centre de Respir es va 

poder celebrar «la Fira de Tots Sants 2021». Es 

realitzaren activitats especials en commemoració 

d'aquesta tradició que arriba a la 675 edició.

Es va preparar material per a decorar les instal·lacions 

del Centre de Respir. Els dies previs es va realitzar l'activitat 

audiovisual d'altres edicions, cosa que va permetre que les 

persones usuàries evocaren els costums que tenien per a 

celebrar aquesta tradició històrica, recordaren anècdotes, 

quan visitaven amb els seus familiars els llocs d'artesania, 

l'esmorzar típic amb els amics, etc.

Per a celebrar-ho d'una manera especial, el dia 26 

d'octubre les persones usuàries van poder gaudir d'un 

esmorzar típic de Fira amenitzat amb música popular.

El dia 28 d'octubre, dijous, es va organitzar una eixida pel 

poble, i es van recórrer els carrers que estaven decorats, en 

què vam gaudir d'un bon matí amb el bon temps que ens 

va acompanyar. Encara que es van utilitzar les mesures de 

seguretat sanitària, com la mascareta, això no va impedir 

gaudir del passeig i tot el que evoca aquesta tradició plena 

de sensacions que recorren els sentits. Cal destacar que 

aquesta eixida va ser possible gràcies a la col·laboració dels 

familiars de les persones usuàries i els voluntaris, gràcies 

a tots i cadascun d'ells, des del Centre de Respir, ha sigut 

possible que tot el grup haja pogut gaudir d'aquesta eixida.

El 3 de novembre vam rebre la visita de l'alcaldessa, Mireia 

Estepa, i de la regidora de Fira, Eugenia Miguel, en la qual 

les persones usuàries van poder degustar els dolços típics 

de fira. Aquestes activitats afavoreixen el benestar i el bon 

ànim dels nostres majors, a més de contribuir a participar 

en les tradicions i a mantindre la il·lusió.

Com cada any, des del Centre de Salut de Cocentaina van 

administrar la vacuna de la grip a les persones usuàries i 

als professionals del Centre de Respir, a més d’aplicar la 

tercera dosi de la vacuna del Covid-19 a aquelles persones 

majors de 70 anys.
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Gràcies a tots aquells que heu mostrat el vostre recolzament 
a AFAMA Cocentaina i Comarca

A
mb motiu de la celebració de la Fira de Tots Sants 

de Cocentaina 2021, els usuaris/es del taller de matí 

van elaborar un photocall d´un drac amb paper, 

cartolines i materials reciclats. En ell s´han fet moltíssimes 

fotos, fins i tot la nostra alcaldessa Mireia Estepa i la nostra 

regidora de fira Eugenia Miguel que vingueren el día 3 de 

noviembre a portar-nos uns dolços, i també van voler unir-se. 

Així mateix, vam rebre la seua visita a la taula informativa 

que col·locarem al passeig durant els dies de Fira, volem 

agrair-los que pensaren amb nosaltres i ens portaren aquest 

deliciós detall. També volem aprofitar per donar les gràcies 

a tots aquells que van demostrar la seua sensibilització per 

la malaltia amb la seua col·laboració.

Al Taller de Vesprada, amb l´arribada del fred hem fet 

activitats que tenen relació amb la próxima estació: l´hivern.  

Les persones usuàries han elaborat un cartell, pintant, 

retallant i pegant dibuixos de gorros de llana, guants, 

bufandes, xiquets jugant amb la neu, etc… Amb tot açò, 

hem estat treballant la psicomotricitat fina, les emocions i 

els records.

A banda de fer tot tipus de manualitats, els nostres usuaris/

es tambè són uns vertaders artistes fent detalls per a bodes! 

¡I és que saben fer de tot! Durant aquests últims mesos han 

elaborat separadors per a llibres molt originals i uns ciris amb 

olis essencials i flors seques per dos parelles plenes d´amor 

a les que desitgem molta felicitat. Els beneficis d´aquests 

detalls van destinats als tallers que fan els nostres usuaris/es. 

El dia 4 de noviembre, es va donar lloc al Taller de 

Matí una jornada intergeneracional amb els amics de la 

Fundació AEPA d’Alcoi, en la que celebrarem la Fira de 

Cocentaina esmorzant tota classe d´embutits i pericana. 

A aquest esmorzar tradicional de fira ens va convidar la 

Finca el Caserio. Va ser tot un detall que ens el prepararen, 

moltíssimes gràcies Finca el Caserio, estava tot boníssim!

Després de l´esmorzar, els amics d´AEPA Alcoi prepararen 

una gimcana i tots junts es vam divertir amb jocs, cançons i 

refranys. Va ser un día fabulós, els nostres usuaris/es gaudiren 

molt i esperem que ells també ho feren amb nosaltres. 
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La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat portarà a terme 
tots els tràmits referents a la sol·licitud i tramitació 
del Pla Convivint, pel que fa al Centre de Dia Comarcal 
Somriures de Benimarfull

E
l passat dijous 18 de novembre de 2021, ens vam reunir 

representants de l'Associació Comarcal SOMRIURES: 

PROJECTE DE CONNEXIÓ VITAL amb el president de 

la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat (MAC), Blas Calbo, i 

el seu gerent, Arnaldo Dueñas, qui ens confirmaren la ferma 

decisió perquè la Mancomunitat assumisca les gestions 

i tràmits del Pla Valencià d'infraestructures de Serveis 

Socials, conegut com Pla Convivint, pel que fa al Centre de 

Dia Comarcal que el Projecte Somriures hem sol·licitat que 

s’ubique a Benimarfull. 

Cal recordar que, al Pla Convivint 2021-2025 previst 

per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la 

Generalitat Valenciana, es preveuen, entre altres, una sèrie 

d’infraestructures de serveis socials per a persones amb 

diversitat funcional. Més concretament, al departament 

15, Alcoià-Comtat, a l’apartat 5é, es contemplen tres: un 

centre de dia a Benimarfull, altre centre de dia a Castalla i 

un centre residencial a Ibi. 

Des que vam conèixer l’oferiment de l’equip de govern 

perquè l’immoble municipal, propietat de l'ajuntament de 

Benimarfull, finançat en el seu dia per la Diputació d’Alacant, 

es destinara a l´ús de les persones amb diversitat funcional 

de les nostres comarques, vam rebre tot el suport de la MAC, 

un recolzament que ara es veu enfortit per la decisió de ser 

ells qui tramiten el Pla Convivint per compte de l’ajuntament. 

Cal dir que la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat és 

una agrupació de municipis, en l’actualitat 16 (Agres, Alcoi, 

Alcoleja, Alcosser de Planes, Alfafara, Banyeres de Mariola, 

Benasau, Beniarrés, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, 

Gorga, l’Alqueria d’Asnar, Millena, Muro i Penàguila), 

que sumen recursos per portar a terme projectes d’àmbit 

supramunicipal, que escapen de les fronteres locals i que, 

gestionats i finançats de manera conjunta i comarcal, fan 

que siguen més eficients i eficaços a l’hora de millorar la 

qualitat de vida de la ciutadania. Per aquest motiu, sempre 

hem insistit que el Centre de Dia Comarcal impulsat pel 

Projecte Somriures a Benimarfull era el millor dels exemples 

perquè la MAC s’involucrara i es ficara al capdavant, no sols 

de les famílies, sinó també dels ajuntaments més menuts, 

com és el cas de Benimarfull, amb poca població i, per 

tant, amb poca capacitat de gestió, per portar a terme el 

Pla Convivint. També desitgem que, amb esta iniciativa, 

més pobles es sumen a la MAC per fer d’aquesta un ens 

amb més recursos i possibilitats de portar a terme projectes 

tan vitals i necessaris a les nostres comarques com aquest. 

En aquests moments estem a l’espera que l’ajuntament de 

Benimarfull finalitze els tràmits legals necessaris al Registre 

de la Propietat, perquè de seguida puga ficar-se en marxa 

el procés de cessió de l’edifici a la Mancomunitat i així esta 

puga encetar els tràmits del Pla Convivint. 

Acollint-se a aquest Pla, la Mancomunitat podrà disposar 

de tot el finançament necessari per a la reforma, equipament, 

honoraris professionals de redacció de projecte, direcció 

d’obra, etc. Ja fa un temps des del Projecte Somrirues venim 

treballant este projecte de reforma per condicionar l’edifici 

a l’ús que es pretén donar, centre de dia per a persones 

amb diversitat funcional i que es faça sempre baix el prisma 

de la nova Llei de Serveis Socials (Llei 3/2019, de 18 de 

febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la 

Comunitat Valenciana), de manera que les infraestructures 

vagen compassades amb l’atenció a les persones des d’una 

visió universal i inclusiva. 

Aquesta Llei suposa per als valencians i valencianes la 

quarta pota de l'estat del benestar, declarant els serveis 

socials d’interès general i un servei públic essencial com 

ho són les pensions, l’educació i la sanitat. A les famílies 

amb fills i filles amb dependència i/o discapacitat ens 

complau que aquesta Llei haja vingut acompanyada de 

plans d’infraestructures com el Pla Convivint, que doten 

les nostres comarques de les places en centres que ara 

ens manquen i posar solució al greuge comparatiu que ara 

sofreixen els joves amb diversitat funcional quan, acabada 

l’etapa escolar i en complir 21 anys, queden relegats a casa, 

sense possibilitat de continuar el seu projecte de vida d’acord 

amb les seues necessitats i capacitats. 

Ens resulta molt gratificant també conèixer que la dotació 

pressupostària de la Generalitat per al Pla Convivint en 

2022, pel que fa a diversitat funcional, serà d’uns 60 milions 

d’euros. Aquesta aposta per reforçar les infraestructures dels 

serveis socials valencians ens reafirma en el compromís que 

va adquirir el Director General d’Infraestructures de Serveis 

Socials de la Generalitat Valenciana, Enric Juan, amb la 

nostra associació, quan ens confirmava que aquest pla no 

era paper mullat i que estaria recolzat per la consignació 

pressupostària suficient per anar a projectes de màxims, 

pensats per a les persones. 

La suma de la Generalitat Valenciana, amb el Pla Convivint, 

la Mancomunitat de l’Alcoià-el Comtat, l’Ajuntament de 

Benimarfull i el Projecte Somriures estem segurs que serà 

un èxit per assolir eixe futur digne que venim reivindicant, 

per als nostres fills i les nostres filles, des de la creació de 

la nostra associació. Des d’un primer moment, sempre hem 

apostat per la implicació de les administracions públiques 

per construir un projecte públic, inclusiu, innovador i pioner, 

com el que defensem des del Projecte Somriures.
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Amico

R
ecentment el nostre president Vicente Pérez, com 

a delegat de DIA (Associació Estatal de Víctimes 

d'Accidents) a La Comunitat Valenciana a la qual 

pertanyem, ha estat donant xarrades sobre conscienciació i 

seguretat Viària en 21 magatzems  Amazon repartits per tota 

Espanya. Es va començar per VIGO a continuació OVIEDO, 

BILBAO, BARCELONA, MADRID, MÀLAGA, SEVILLA, 

ALACANT, MÚRCIA i VALÈNCIA. En aquestes xarrades 

s'emfatitzava la importància de respectar les normes de 

seguretat que estan per a la nostra protecció i el que pot 

passar si no es respecten ja que moltes vegades paguen 

les conseqüències de les nostres imprudències la persones 

que van en el nostre vehicle o que estan al nostre voltant. 

En total es van fer més 150 xarrades a les quals van assistir 

prop de 2.000 persones entre treballadors i comandaments, 

els quals van quedar molt contents i conscienciats del tema 

tractat.

  Ara ja estem preparant les xarrades que donem als 

alumnes de 4t de primària en els col·legis de la nostra 

localitat sobre els diferents tipus de discapacitats i barreres 

arquitectòniques juntament amb pràctiques del  llenguatge 

de signes que utilitzen les persones amb problemes auditius. 

Així com les xarrades que donem en els col·legis i instituts 

sobre la prevenció d'accidents de trànsit a alumnes de 4t 

de secundària en 16 poblacions del nostre voltant.
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La regidoria d’Esports convoca la 1a edició de les ajudes 
a les i els esportistes individuals
NP Ajuntament de Cocentaina

D
imecres 10 de novembre la junta de govern local de 

l’ajuntament de Cocentaina va aprovar la primera 

convocatòria i les bases per a la concessió d’ajudes 

als i les joves esportistes del municipi de Cocentaina que 

practiquen un esport individual. Fins al moment l’ajuntament 

contestà ha col·laborat econòmicament i prestant les seues 

instal·lacions de forma gratuïta a les entitats esportives; no 

obstant això, aquestes subvencions anaven dirigides als 

esports d’equip. Aquest fet s’ha volgut corregir en 2021 

des de la regidoria d’Esports creant una partida econòmica 

específica per a aquelles persones que practiquen un esport 

individual i que han de fer front a unes inversions importants 

per evolucionar en la seua carrera esportiva.

La dotació d’aquestes ajudes és d’un total màxim de 5000 

euros, per a nascuts/des entre 2011 i 1998 de la localitat 

de Cocentaina, amb l’objectiu de sufragar les despeses 

ocasionades per la pràctica esportiva individual. 

Les sol·licituds s’hauran de presentar través de la Seu 

Electrònica de l’Ajuntament de Cocentaina, en el termini de 

15 dies naturals a partir del següent al de la publicació de 

l’extracte de les presents bases al Bolletí Oficial de la Província.

Pel que fa als criteris de valoració per a la concessió 

de les ajudes, es valoraran els mèrits esportius, aspectes 

socioeconòmics i aspectes acadèmics de les esportistes i 

els esportistes.

El regidor d’Esports, Octavio Cerdà, explica que «aquesta 

ajuda podrà donar un recolzament a totes i tots els esportistes 

en edat de formació, i que amb aquesta nova subvenció i 

la subvenció als clubs locals que ja veníem convocant 

els darrers anys, podem dir que des de l’ajuntament de 

Cocentaina i la regidoria d’esports obrim el ventall per 

arribar a més esports, a més modalitats esportives i a més 

esportistes locals».

Hoquei club Cocentaina, presentació temporada 2021-2022

E
l dissabte 13 de novembre, el pavelló municipal de Cocentaina va albergar la presentació dels equips de l'Hoquei club 

Cocentaina de totes les categories per a la temporada 2021-2022. Va ser una gran festa que es va poder celebrar 

gràcies a la situació sanitària del moment, ja que es van poder ajuntar tots i gaudir d’aquesta vesprada d'HOQUEI 

amb majúscules. Després va tindre lloc el partit de la lliga bronze, on el sénior rebia a l’Alameda (partit que va concloure 

amb derrota per als locals).

Equip Escoleta i Iniciació

Entrenadors: Tomàs Faus i Sergio Toledo.

Delegada: Maria Vilaplana.

Moment de la presentació, des dels més xicotets fins els 

més majors van anar eixint a la pista del pavelló
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Equip Escoleta i Iniciació

Entrenadors: Tomàs Faus i Sergio Toledo.

Delegada: Maria Vilaplana.

Equip Prebenjamí

Entrenadors: Tomàs Faus i Sergio Toledo.

Delegat: Juanjo Pérez.

Equip Benjamí

Entrenadors: Tomàs Faus i Sergio Toledo.

Delegats: Juanjo Pérez i Esteban Cascant

Equip Aleví

Entrenador: Rafa Linares i Txiqui Linares.

Delegat: Oscar Nadal

Equip Infantil

Entrenador: Rafa Linares

Delegat: Toni Sánchez

Equip Juvenil

Entrenador: Rafa Linares

Delegats: Jordi Hernández i Jose Humánez

Equip OK BRONZE LLIGA SUR

Entrenador: Rafa Linares

Delegats: Rafa Sempere i Jordi Hernández
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CD Ye Faky

N
o travessen els millors moments, amb els yefaquians,

amb tot, són els resultats els que no acompanyen 

perquè l’equip roget, està demostrant que té nivell 

I qualitat suficient per militar en la segona B del futbol 

nacional, amb tot, compten els punts, i està clar que ocupar 

els llocs de la part baixa de la taula classificatòria pot suposar 

un revés anímic per als de Diego Arques.

I ací juga l’afició i com no les paraules d’una junta directiva 

compromesa amb el club, els seus jugadors i és que per 

a ells el principal “és que disfruten en el que estan fent 

i fins ara han aconseguit, que disfruten de l’experiència 

d’estar en segona i encara ens queda una segona volta per 

remuntar i agafar el vol, som el Ye Faky, un sentiment, un 

patiment” assenyalaven Saúl Lledó i Xavi Albero, president i 

vicepresident del Ye Faky als micròfons de ràdio Cocentaina 

en el protagonista del dia del dimarts 23 de novembre.

A continuació els deixem els resultats dels tres darrer 

partits de novembre, són tres derrotes, però confiem 

plenament en el Ye Faky que és com l’au fènix, capaç de 

ressorgir de les seves cendres. Ningú va dir que seria fàcil. 

Ànims yefaquians!!!

Ye Faky 3- 6 CDF Segorbe Viveros

DOLOROSA DERROTA

El conjunt roget cau derrotat per 3 gols a 6 davant el @

cdfs_segorbe. La gran actuació del porter rival hi ha mantés 

al seu equip al partit i ha permés que els castellonencs 

s'emportaren els punts de Cocentaina.

Jordi Valdés] posava el 2-0 al marcador, però un golàs 

visitant establia en el marcador el 2-1 amb el que s'arribava 

al descans.

En la segona part, els visitants capgiraven el marcador 

fins que, de nou, Jordi Valdés posava el 3 a 3. Però van 

arribar uns minuts finals fatídics on els de l'Alt Palància van 

aprofitar les seues ocasions que deixaven el definitiu tres a 

sis a l'electrònic.

Industrias Santa Coloma B 9- 3 Ye Faky

UN LLARG VIATGE

Derrota contundent per 9 gols a 3 davant un @fsgarcia 

molt més contundent a les àrees.

Segona derrota consecutiva dels de @diegoarquesfutsal 

que travessen un delicat moment anímic.

Gràcies a l'afició que ens segueix, als patrocinadors, 

jugadors, cos tècnic i directiva pel seu treball i esforç!

Ye Faky 2- 5UD Ibiza Gasifred

MASSA IBIZA

Derrota del @yefakyfs davant l'@udibizagasifred per 2 

gols a 5.

El públic que va omplir la graderia del pavelló va poder 

veure un primer temps on els visitants se n'anaven amb 3 

gols d'avantatge en aprofitar dues jugades d'estratègia i una 

errada defensiva local. Els rogets van tindre la pilota però no 

van poder aprofitar les seues ocasions.

Al segon temps els balears han mostrat perquè van 

tercers a la taula i van dominar el partit fins a posar el 0-5 

al marcador, l'últim en aprofitar l'expulsió del porter local. 

Finalment els locals van traure el caràcter que els identifica 

i van fer 2 gols jugant de cinc, obra de @cristianpala3 i @

jordi_valdes.
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CD Contestano

T
ampoc el Contestano sembla alçar el cap en aquesta 

primera volta. Les derrotes i els empats fan que els 

rogets no estiguen tenint una gran priemra volta, 

amb tot, com els déiem abans en el Ye Faky, creiem en el 

potencial del Contestano i estem segurs que en la segona 

volta comptarem els punts per victòries aconseguint així 

l’objectiu que no és altre que la permanència.

Jornada 10: C.F. U.D. CALPE 2 -0 C.D. CONTESTANO

Dura derrota la d’aquesta jornada, però açò no acaba ací. 

Queda molta competició per davant. Cal alçar cap i tornar 

més forts. Seguim

Jornada 11: C.D. CONTESTANO 0 – 2 C.E. PEDREGUER 2

Nova i dura derrota. L'equip travessa per moments delicats 

però açò és un camí molt llarg, no s'acaba ací. Tots junts ho 

aconseguirem, només és qüestió de tornar a confiar, d'alçar 

el cap i continuar lluitant.

Jornada 12: MURO C.F 0- 0 C.D. CONTESTANO 0

Repartiment de punts en el derbi

Mentre tant, l’escola Rafael Blanes el Siso segueix la seua 

competició en les diferetns categories. L’escola compren 

equips tant de futbol 8 com de futbol 11.

El Ye Faky femení acaba la primera volta invicte i liderant 
la taula

L
es jugadores del Grupo Aico Ye Faky, acaben en primera 

posició la primera volta.

Temporada exemplar la que están fent les deixebles 

de Xavi Albero que han acabat la primera volta invictes i han 

començat aquesta segon volta amb la victòria al marcador. 

Sols resta que les xicones tinguen el mateix recolzament 

de públic del primer equip perquè en aquesta temporada, 

tenen molt a dir.

Repassem la crònica dels aprtits jugats a novembre

Grupo Aico Ye Faky 1-0 Mutxamel Benifutsal

Les xiques del Grupo Aico aconsegueixen una victòria 

importantíssima davant un rival directe que ha posat les 

coses molt difícils.

Gran partit de les rogetes que han intentat dur el pes 

de l'encontre davant un equip molt ordenat amb una gran 

portera. Finalment a falta de poc més de 3 minuts ' @

aitana6gp ha fet el seu 9é gol de la temporada per deixar 

els 3 punts a casa en la segona setmana deFfira.

Victòria que deixa a les rogetes invictes!

San Blas Sax 0- 1 Ye Faky

Un gol de cap de @saraiventeo ha donat els  3punts al 

Grupo Aico davant un molt bon rival com el @san_blas_

femenino que ha posat en molts problemes les rogetes !

I just ací, arrancava la segona volta. El Ye Faky femení 

començvaa la segona volta estrenant lideratge i amb un 

derbi davant les veïnes d'Alcoi!

Grupo això Ye Faky 4- 1 Union Alcoyana

Nova victòria de les xiques del Grupo Aico per 4gols a 1 

davant un combatiu @unionalcoyanafs. 2 gols d'@aitana6gp 

i 2 de @mariipuyii han valgut per guanyar el derbi i seguir 

líders de la classificació.

Grupo Aico Ye Faky 10- 0 Villena

Les xiques del Grupo Aico guanyen per 10 a 0 al Villena 

en un partit que han dominat d'inici a fi. Les rogetes han 

acabat la primera part amb 7gols a l'electrònic gràcies al 

bon joc i al suport del @frente_tostons ! A la represa  3 gols 

més han deixat el marcador amb el resultat definitiu.

| @lauu_23 (2), @herrerocelia (2), @mariipuyii (2), @

miriammlpz._ , @aitana6gp , @carme_jm i @saraiventeo 
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Escola de judo de Cocentaina

A
quest mes publiquem un nou èxit de l'Escola de 

judo de Cocentaina on els esportistes d'aquesta van 

participar en el Campionat Autonòmic de la Comunitat 

Valenciana obtenint els següents resultats esportius i 

classificatoris per a la fase final (Campionat d'Espanya a 

celebrar-se el 3, 4, 5 i 6 de Desembre de 2021 a Madrid) 

en la categoria Infantil (Sub-15) i cadet (Sub-18).

Cadets: Carles Agulló 3° Classificat - 81 kg (campió 

autonòmic); Arnau Aracil 1° Classificat - 60 kg (campió 

autonòmic) i Emma Martinez 7é Classificada -63 kg 

(campiona autonòmic).

Dir en aquest sentit, que aquests judokes van realitzar 

una brillant actuació deixant el pavelló contestà molt alt, ja 

que la competència és de les que més gran nivel presenta 

no sols en nombre de participants, sinó també en la qualitat 

d'aquests perquè hi  participaven els millors classificats en 

el rànquing autonòmic.

Muntanya inclusiva amb el Centre Excursionista contestà

L
’últ im diumenge del mes de 

novembre, el Centre Excursionista 

Contestà va realitzar una eixida molt 

especial. Dintre de la secció muntanya 

inclusiva de la Federació Valenciana de 

Muntanyisme i amb la cadira Joëlette, 

van poder complir un somni: Pau Agulló 

i Irene Marset van pujar al Montcabrer, 

en un dia on el vent bufava de valent, 

però les ganes de seguir i aconseguir 

que Pau i Irene pujaren al Montcabrer 

van fer possible que aquesta tasca dura 

i complicada fos duta a terme amb 

magnitud i alegria. Segons llegíem a les 

xarxes del Centre “per a nosaltres aquesta és una súper 

pujada especial al Montcabrer... hem ajudat Irene i Pau, i 

les seues famílies, a complir un somni, i a la vegada l'hem 

complit nosaltres... mati molt emotiu... i "somni complit".. 

Enhorabona a tots!! I gràcies especials a Laura, Víctor, als 

amics de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada 

de la C.V. i la Universidad Católica de Valencia San Vicente 

Mártir i a tots els amics que ens heu acompanyat”.
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Lliga comarcal de Futbol Sala

L
a lliga comarcal de futbol sala un any més ha iniciat ja 

la seua competició. En total per a aquesta temporada 

hi haurà cinc divisions. A dia de tancament de la 

revista ja s’havien disputat set jornades quedant les taules 

classificatòries de cada grup de la següent manera:
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

FORMES DE PREPARACIÓ DE LES PLANTES MEDICINALS

E
xisteixen diverses formes de preparar les plantes 

medicinals. Per a cada planta hi ha una forma de 

preparació i ús.

És convenient conèixer-les adequadament per a saber 

aplicar-les, amb la finalitat d'aprofitar millor les propietats 

de cadascuna de les parts de la planta.

TISANES:

-Una de les formes de preparació de les herbes medicinals 

són les tisanes, les quals s'obtenen tractant els productes 

vegetals amb aigua, la qual, és la forma més popular de 

preparar-les.

-L'aigua és el vehicle ideal per a extraure la major part dels 

principis actius produïts per les plantes, ja que es tracta del 

dissolvent universal per excel·lència.

-Les tisanes s'usen principalment per a prendre per via 

oral, però també poden emprar-se en compreses, en col·liris, 

en locions, etc..

-Les tisanes són el resultat de l'acció de l'aigua sobre els 

productes vegetals. 

QUIN SON ELS PROCEDIMENTS PER A PREPARAR LES 

TISANES?:

-INFUSIÓ

-DECOCCIÓ

-MACERACIÓ

-En els tres casos, segons els professionals, s'ha de 

començar a mesurar la proporció de la planta que cal 

emprar. Els nostres avantpassats del saber popular, els quals 

m'han transmès els seus modests coneixements, sempre 

han emprat un polsim o pessic (el que pugues agafar amb el 

dit índex i polze), per un got d'aigua, o got i mig (pel que es 

puga perdre). Aproximadament 20 grams per litre d'aigua, 

o 5 grams per got d'aigua.

INFUSIÓ

-La infusió és el procediment ideal per a obtenir tisanes de 

les parts delicades de les plantes (fulles, flors, tiges tendres 

o summitats florides). Amb la infusió s'extrauen una gran

quantitat de substàncies actives i es conserven al màxim 

les propietats.

PREPARACIÓ DE LES INFUSIONS:

-Col·loqueu les plantes en un recipient de porcellana o de 

vidre que resistisca bé l'acció de la calor.

-Aboqueu l'aigua a punt de bullir sobre les plantes en la 

proporció adequada.

-Tapeu el recipient i deixeu-lo reposar entre 5 i 10 minuts 

aproximadament, segons les parts de la planta que s'haja 

emprat.

-Moltes persones majors m'han transmès que els costums 

i tradicions de sempre era col·locar l'herba en el mateix 

recipient que anaven a bullir juntament amb l'aigua, i quan 

començava l'ebullició, apagaven el foc i ho deixaven reposar 

el temps necessari per a prendre-ho.

-Hi ha infusions que s'han de prendre calentes, 

temperades o fredes.

-No s'han de prendre infusions que porten preparades 

més de 24 hores. El millor és no ser mandrós i preparar-la 

en el moment de prendre-la.

DECOCCIÓ

La decocció s'utilitza per a preparar tisanes amb les parts 

dures de les plantes (arrels, rizomes, escorça, llavors, etc.).

Aquestes parts de les plantes necessiten una ebullició 

mantinguda per a alliberar els principis actius, encara que 

poden córrer el risc de perdre's per l'evaporació en altes 

temperatures.

PREPARACIÓ DE LES DECOCCIONS:

-Col·loqueu la planta o plantes que cal utilitzar en un 

recipient adequat (cassó) amb l'aigua requerida per a açò.

-Poseu al foc i una vegada comence a bullir, mantenir 

durant 5 minuts a foc lent.

-Tapeu i deixeu reposar 10 minuts, filtreu amb un colador.

-Les decoccions, en haver sigut bullides, es poden guardar 

més temps en el frigorífic, però mai més de 3 dies.

-Torneu a repetir, el millor és preparar-la cada vegada que 

s'haja de prendre.

MACERACIÓ

Consisteix en l'extracció dels principis actius de la planta o 

d'una part d'ella, a temperatura ambient amb l'ús de l'aigua 

com a dissolvent (pot realitzar-se amb alcohol o olis).

-Es tracta senzillament de posar en remull en trossos 

xicotets les parts de la planta que s'haja d'utilitzar, en un 

recipient opac que no deixe passar la llum.

-Deixeu reposar en un lloc fresc i fosc; removeu de tant en 

tant: les parts blanes 12 hores i les dures 24 hores.

-Filtreu en un colador, i el líquid resultant estarà llest per 

a prendre (es pot escalfar suaument).

QUINES ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE?:

-En infusions la proporció serà de 20 grams per cada 

litre d'aigua.

-En decoccions entre 30 o 50 grams per cada litre d'aigua.

-En maceracions sobre 30 grams per litre d'aigua.

-L'exposat anteriorment és per a planta seca, per a la 

planta tendra seria 3 vegades més.

-El normal és prendre dues tasses diàries en persones 

adultes.

-La resta, s'ha de prendre a partir dels 14 anys. No prendre 

en persones menors i embarazades.

-Les tisanes s'han de prendre sense endolcir, encara que 

per als refredats o gargarismes se solen endolcir amb mel 

o sucre negre.

-Quan en les tisanes es barregen diverses plantes, cal 

tenir en compte que cal combinar-les adequadament per les 

seues propietats semblants o que puguen realitzar diverses 

accions per a combatre una malaltia.
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ECOANSIEDAD

L
a ecoansiedad es un concepto acuñado relativamente 

reciente y aunque se trate de un neologismo, el término 

ecoansiedad se ha hecho ya un hueco importante en 

la agenda de psicólogos de todo el mundo y, desde luego, 

en el día a día de algunas personas.

Los grandes problemas medioambientales asociados 

al cambio climático han provocado la proliferación de 

fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor e 

incendios, ciclones y tifones, terremotos y maremotos, 

etc.), el aumento de la contaminación y su impacto en la 

salud, la acumulación de basura en los océanos, la pérdida 

de biodiversidad, el estrés hídrico y la escasez de agua, la 

sobreexplotación de recursos naturales y la deforestación, 

la subida del nivel del mar, entre otros, lo cual ha provocado 

que mucha gente sufra ecoansiedad sin saber siquiera lo 

que es.

La ecoansiedad no está considerada una enfermedad, 

al menos por ahora, pero la preocupación elevada por 

la emergencia climática que vivimos sí puede derivar en 

trastornos psicológicos. La American Psychology Association 

(APA) describe la ecoansiedad como “el temor crónico a 

sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el 

impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la 

preocupación asociada por el futuro de uno mismo y de las 

próximas generaciones”. La APA, por tanto, considera que la 

interiorización de los grandes problemas medioambientales 

que afectan a nuestro planeta puede tener secuelas 

psicológicas, más o menos graves, en algunas personas.

Aunque no hay datos acerca de la cantidad de población 

que sufre este reciente malestar, los expertos afirman que 

a medida que los problemas relacionados con el clima 

crezcan, también aumentará el número de personas que 

experimenten ecoansiedad. La APA ya alertaba en 2017 

sobre la creciente inquietud de los ciudadanos sobre el 

cambio climático y como este les estaba afectando a nivel 

psicológico. 

La ecoansiedad  suele afectar más a aquellas personas 

más concienciadas con la protección del medioambiente. 

Entre los síntomas que experimentan, podemos enumerar los 

siguientes: cuadros ligeros de ansiedad, estrés, alteraciones 

del sueño, nerviosismo, desordenes postraumáticos, etc. 

En los casos más graves, la ecoansiedad puede provocar 

sensación de ahogo o, incluso, depresión. Entre este último 

grupo, es bastante común que las personas expresen un 

fuerte sentimiento de culpa por la situación del planeta, 

que puede agravarse, en el caso de tener hijos o pensar 

en su futuro.

La ecoansiedad se encuentra muy ligada a otro concepto 

nuevo como es  la solastalgia, que la revista médica Lancet 

ya incluyó en 2015 como un término relacionado con el 

impacto del cambio climático sobre el bienestar humano. La 

solastalgia, que tampoco está considerada una enfermedad, 

fue acuñada por el filósofo australiano Glenn Albrecht 

y define al conjunto de trastornos psicológicos que se 

producen en una población nativa tras cambios destructivos 

en su territorio, ya sean consecuencia de actividades 

humanas o del clima.

La solastalgia afecta, por tanto, a personas que ya han 

padecido las consecuencias de un desastre natural y ese 

es el aspecto diferenciador respecto a la ecoansiedad. Las 

personas que han sufrido un desastre natural presentan 

un 4 % más de posibilidades de padecer una enfermedad 

mental, además de sufrir cuadros de estrés postraumático 

o depresión.

Los efectos de la ecoansiedad pueden minimizarse 

como cualquier otro trastorno relacionado con la ansiedad, 

es decir, buscando la parte positiva ante cualquier 

circunstancia, trabajando la regulación emocional ante los 

propios impulsos, desarrollando la resiliencia para afrontar 

las adversidades, etc. Otro factor clave, al menos para 

reducir el sentimiento de culpa, es poner nuestro granito de 

arena a la hora de cuidar el planeta, fomentando un estilo 

de vida sostenible tanto en nosotros como en los demás. 

Es fundamental la educación ambiental, la concienciación 

social, el reciclaje, el activismo ecológico y el consumo 

responsable, teniendo en cuenta que hasta el más mínimo 

detalle importa mucho. 

Es necesario igualmente, un cambio de conciencia sobre 

la necesidad de cuidar el planeta para tener un futuro más 

esperanzador y próspero. Como decía  Mahatma Gandhi 

«La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las 

necesidades de cada hombre, pero no la codicia de cada 

hombre», así pues, cabemos todos en este planeta azul si 

vivimos de forma responsable, solidaria y respetuosa con 

nuestro entorno.

Feliz Navidad.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 3- 9- 15- 18- 19- 21- 24- 29

Dies:  6- 7- 11- 14- 20- 26- 27- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina DESEMBRE

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: 2- 10- 12- 16- 22- 25- 28

Dies: 1- 4- 5- 8- 13- 17- 23- 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

HHHOOORRRAAARRRIII CCCEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIII MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL

-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 18:00H FINS LES 00:00H

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 

11:15; 12:15; 13:15; 14:45; 16:45; 

17:45; 19:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 11:15; 14:45; 16:15; 18:15; 

21:15

Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 

11:45; 12:45; 13:45; 14:15; 16:15;  

17:15; 18:15; 19:45; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 

10:45; 11:45; 15:15; 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€. 

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT






