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Editorial- Febrer 2021

M
alauradament, el mes de febrer torna a ser crític. A tan sols un mes des que la pandèmia ens canviara la vida per 

complet, hem tornat enrere.

La maleïda Covid-19, no sols ens ha canviat el nostre dia a dia, sinó que a més, s’ha endut persones per davant 

i el dia d'avui, encara no sabem com encarar-ho, com gestionar-ho ni com desfer-se d’ella. És molt trist que ens roben la 

vida, però encara és més trist veure com els qui deuen gestionar aquesta pandèmia no s’aclareixen: ni comité d’experts ni 

res…pensem en la vacunació, que serà una solució, no la gran solució, però també veiem com els interessos econòmics i 

mundials, desbaratifen els plans de vacunació i les dosis. I mentre trant a Espanya, tenim la sort de tindre grans científics 

amb investigacions fetes i tractaments per pal·liar els efectes de la Covid-19 que veuen com els seus estudis i les seues 

solucions cauen en un pou sense fons perquè, tal volta, no interessa tindre un tractament, clar, per a les grans multinacionals 

és més “efectiva” econòmicament per a ells, la vacuna.

A Cocentaina el nombre de contagis i de defuncions s’ha disparat, com? per què? Perquè volem viure i encara que 

pugam anar en compte, hi ha alguna cosa que se’ns escapa de les mans i el pitjor és la ineficàcia de les mesures que 

s’adopten, perquè tal volta el que falta és una total coordinació des del Centre de Salut i Salut Pública a l’hora de detectar 

els casos i seguiment dels malalts o infectat. Els sanitaris de l’hospital van saturats, és cert, però tal volta falla la base: el 

control des de baix en el moment en que hi ha un positiu. Apel·lem a la consciència de la gent, però no tots tenim el mateix 

concepte i aleshores és quan cau el sistema: falta gent que seguisca els malalts i si el nostre sistema sanitari no ho pot fer 

cal contractar gent i espavilar als qui no tenen gana d’atendre o fer res. És molt trist el que passa al nostre Centre de Salut 

i com es passen uns a altres la pilota, ho dic per pròpia experiència, i em sap greu pels sanitaris que estan cansats, que 

han de doblar torn a l’hospital, que estan arriscant-se per salvar-nos…però si la base falla, mai acabarem amb aquesta 

pandèmia i mai tornarem a recuperar la nostra vida, aquella que és social, que ens fa eixir al carrer.

I mentrestant, el poble va callant, emmudint-se i ofegant-se: els bars estan tancats, el nostre comerç té reducció d’horari, 

l’activitat cultural i esportiva està parada, no hi ha cites presencials al Centre de Salut, per accedir a les instal·lacions 

municipals, les que no estan tancades, has de tindre cita prèvia, no tenim tradicions, ni festes…ens queda el consol de 

poder eixir a caminar, perquè això sí, terme en tenim per a no cansar-se, i la valentia dels Centres educatius, que d’una 

manera exemplar, han sabut torejar el coronaviurs i no han hagut de tancar ni suspendre classes, algun que altre esglai, 

però dies i de seguida tornar al redil. I jo em pregunte, si els mestres i professors poden donar classe, oferir l’educació als 

xiquets…perquè el metge no pot atendre de manera presencial a un pacient? Perquè les universitats apel·len a les classes 

online? Perquè no hi ha cites presencials en els estaments públics? Són preguntes que em venen al cap al veure com els 

col·legis han sabut plantar-li cara al virus i no deixar l’educació de banda.

Aquest mes, tornem a tindre la revista online, precisament per eixes mesures que des de Generalitat s’han decretat: la 

revista l’arrepleguem als bars o establiments o edificis municipals, però aquestos estan tancats i/o tenen un horari reduït, 

aleshores i per minvar encara més la mobilitat de les persones que eixen a buscar-la, hem decidit des d’aquesta casa i amb 

el beneplàcit de Maite Valls, regidora de Ràdio Cocentaina, que aquest febrer no s’imprimisca la revista i tindre també una 

deferència en els nostres clients, els comerços i establiments que s’anuncien en la revista i agrair-los així, eixa confiança 

que després de 404 números, segueixen tenint en nosaltres. Igualment, el nostre més sentit agraïment és per a la impremta 

Gráficas Agulló, pel seu treball i per simplement, estar ahí, de manera especial per a Tere Cerver.

Esperem al mes de març, poder eixir al carrer, amb unes mesures més suaus i amb l’esperança que aquells que ens 

gestionen a nivell nacional, tinguen les coses clares i donen veu als qui de deveres saben com tractar aquesta pandèmia: 

els metges, sanitaris, científics, biòlegs, investigadors…mentre tant, a les nostres pàgines online, trobaran eixa xicoteta 

actualitat que ens ha deixat gener de 2021.

Sanitat prorroga fins al 15 de 
febrer les mesures addicionals 
per a controlar la pandèmia en la 
Comunitat Valenciana.
L’ús de la mascareta passa a ser 
obligatori quan es fa esport en nucli 
poblacional, tant si és pel carrer com 
en zona verda.
Es pot passejar o fer exercici a les 
platges urbanes, però sempre amb 
la màscara posada.
Les modificacions en les mesures 
entraran en vigor el dilluns, 1 
de febrer, i es publicaran aquest 
dissabte, 30 de gener, en el DOGV
 https://bit.ly/3aj9z7c
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COCENTAINA dia a dia

Entre tots fem el poble gran!

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

Acondicionament camí Benidèu Plataforma monument Mare de Deu

Nova senyalització a l’Alcudiaació a l Alcudiaació a l Alcudiaaaaa

Plataforma monument Mare de Deu

Poda d’arbratge
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Em preocupa

J
a portem quasi un any d'ençà que va començar la 

pandèmia de la covid-19. Des del passat mes de març de 

2020, els ciutadans de tot el món han patit i pateixen tota 

una sèrie de restriccions per a intentar controlar aquest virus.

Passat quasi un any el balanç que podem fer és molt negatiu, 

ja no sols perquè no hem pogut controlar aquest virus ni les 

seues conseqüències, sinó perquè les xifres dels contagiats 

han anat augmentant de forma molt alarmant. Les últimes 

dades que tenim així ho reflecteixen: Pel que fa a comarca, 

el Departament de Salut d’Alcoi ha comptat amb 8041 casos 

positius de contagis i 223 ciutadans morts per efectes de la 

pandèmia. En l'àmbit de Cocentaina segons la Conselleria de 

Sanitat el nombre de contagis des de l’inici de la pandèmia 

ha sigut de 431 persones contagiades i 11 persones mortes 

a causa del mateix virus. Són xifres de meitat de mes de 

Gener, per tant són xifres provisionals.

Què ens ha passat perquè açò estiga així? No és gens 

fàcil conéixer els motius perquè a hores d’ara no puguem 

controlar aquesta pandèmia.

La majoria de mesures proposades no han tingut el 

resultat que s’esperava, però la mesura més contundent - el 

confinament – ha sigut la que millors resultats ha donat i la 

més criticada per molta gent, però la que va controlar més 

contundentment el virus.

Què ha passat amb les altres mesures? Els resultats no 

han estat els esperats, no han donat massa resultat perquè 

en part depenien de la voluntat ciutadana i política. A l'àmbit 

polític no tenien clar si donar prioritat a l’economia o a la salut 

ciutadana, per tant s’ha consentit massa donant prioritat a 

l’economia, tots recordem el "salvem l’estiu" com deien molts 

polítics, salvem les festes contestanes i donem suport a la 

nostra hostaleria amb una sèrie d’activitats durant l’estiu que 

possiblement han potenciat l’escampament del virus i per 

això ens va vindre la segona onada de la pandèmia, més 

forta que la primera. Encara no havíem controlat la segona 

onada i ja tenim de ple la tercera.

I la ciutadania, que ha fet? Tampoc no ha fet massa, sols 

tenim clar que volem que torne la normalitat, sense tenir 

en compte que eixa normalitat ja no tornarà, que hem de 

tenir clar que personalment hem de prendre les mesures 

pertinents per a evitar els contagis. Si confiem amb la 

vacunació massiva, segur que eixe remei no serà un remei 

ràpid, ja que possiblement tindrem cada any el virus com 

el de la grip i haurem de vacunar-se tots els anys, però 

encara no se sap.

El remei el tenim a les mans i depén de nosaltres. Sigam 

responsables!

Paco Fuster
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El ple adjudica provisionalment el nou contracte de RSU 
i neteja viària
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a corporació municipal va adjudicar provisionalment el 

contracte de la brossa al ple del 28 de gener amb els 

16 vots a favor de tots els partits i un únic vot en contra 

d’Unides Podem-Esquerra Unida.

Cadascuna de les empreses de residus va enregistrar 

un projecte d’implantació per als serveis als quals es 

presentava, document que es va encarregar de valorar la 

comissió d’especialistes formada per tècnics de l’ajuntament. 

Aquesta valoració junt als criteris de valoració automàtics 

i a les ofertes econòmiques va donar com a resultat la 

classificació de les empreses. D’aquesta forma el lot 1 del 

contracte valorat en 1.073.745,61€/any, relatiu a la RSU, ha 

sigut adjudicat pel ple a FOBESA i el lot 2 de neteja viària, 

valorat en 669.075,23€/any, serà per a FCC.

Si les dos empreses aporten la documentació necessària 

i no es presenta cap recurs a l’adjudicació provisional, 

aquesta serà definitiva al ple del 18 de febrer.

Una vegada adjudicat definitivament, les respectives 

empreses disposaran de 5 mesos per a implantar el nou 

servei, temps que necessiten per a comprar els nous vehicles 

amb els que es farà la neteja i la recollida de brossa.

Des del govern contestà comenten que «tenim moltes 

ganes que s’inicie ja el nou contracte, amb un servei 

sostenible, innovador, que responga a les necessitats del 

poble i que motive la separació i reciclatge de la brossa 

als domicilis», indica Mireia Estepa. La regidora de l’àrea, 

Paqui Ruiz recorda que «tècnics i regidors hem treballat 

dur per arribar fins a ací i, encara que haurem d’esperar 

més de mig any per a veure els primers canvis, comptem 

els dies per iniciar aquest nou contracte, un model mixt que 

continuarà sent amb contenidors per a una part del municipi 

i de recollida porta a porta per a, sobretot, el nucli històric».

Cocentaina recicla més de 30.000 quilos de roba usada 
en els diferents contenidors situats en diversos punts 
de la població

A
questes dades ofereixen un balanç molt positiu, ja que, 

malgrat la pandèmia, s'han obtingut 3.175 tones entre 

totes les localitats de la Comunitat Valenciana en les 

quals aquestes empreses sense ànim de lucre realitzen la 

seua activitat. Gràcies a això s'han pogut mantindre els llocs 

de treball de 50 persones amb el risc d'exclusió social, de les 

quals 15 ja han acabat el programa i huit s'han incorporat 

al mercat laboral ordinari.

Des d'Arropa i Koopera agraeixen especialment la 

col·laboració ciutadana en la nostra Vila, ja que les dades 

de recollida a Cocentaina són de 30.658 quilos de recollida 

en els 8 contenidors situats a la nostra població.

La regidora delegada de Residus Sòlids Urbans, 

Paqui Ruiz, agraeix també la col·laboració ciutadana i la 

NP Ajuntament de Cocentaina

responsabilitat amb què s'ha tractat l'eliminació d'aquest 

tipus de residu, que és reciclable i genera ocupació, sobretot 

durant el confinament, ja que no es podien depositar en els 

contenidors habilitats i la població va esperar a depositar-los 

quan se'ls va indicar que ja era possible. Així mateix, recorda 

que a Cocentaina hi ha 8 punts de recollida situats a les 

pedanies de l'Alcúdia (parada del bus), els Algars (Plaça), C/ 

Convent, C/ Just Sansalvador, C/ Benimarfull (encreuament 

amb el camí del Puntarró), Plaça del Tint, Plaça del Teular 

i Av. Xàtiva.

Finalment, indica que agrairia a tota la ciutadania 

que quan es produïsca qualsevol incidència en aquests 

contenidors es posen en contacte amb els tècnics 

municipals.

Les empreses d’inserció Arropa i Koopera han oferit les dades de la recollida de roba 
i calçat usats durant l’any 2020
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L’Ajuntament de Cocentaina s’adhereix al pla Resistir
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l pla Resistir aprovat per la Generalitat Valenciana la 

setmana passada comportarà per a la Vila Comtal un 

total de 307.009€ que estaran a disposició dels sectors 

més afectats per les noves restriccions de la pandèmia.

Resistir és un pla en el qual estan incloses tres 

administracions: la Generalitat que aportarà un 62,5%, la 

Diputació d’Alacant amb un 22,5% i els propis ajuntaments 

que posaran la quantitat equivalent al 15%.

L’objectiu fonamental del govern contestà és agilitzar al 

màxim la tramitació burocràtica dels expedients. En poques 

setmanes els ajuntaments rebran el model de bases, fet per 

la FVMP, on es descriuran els criteris que hauran de complir 

els empreses per accedir a la sol·licitud. A més, des de 

l’entitat local es farà la publicitat corresponent perquè les 

persones beneficiàries estiguen assabentades.

L’ajuda econòmica de què consta aquest pla està fixada 

en 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o 

microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores i 

una altra quantitat a afegir de 200 € per persona treballadora.

En la reunió del 27 de gener que va tindre el director 

general d’Administració Pública, el president de la Diputació 

d’Alacant, el president de la FVMP i totes les alcaldesses 

i els alcaldes de la província, es va manifestar la voluntat 

del govern valencià que els requisits per a accedir a l’ajuda 

Resistir siguen senzills i fàcils de justificar per a les persones 

beneficiàries. També es va recalcar l’esforç que hauran de 

fer els ajuntaments tan econòmicament, aportant una part, 

com de treball, ja que suposarà una càrrega afegida a la 

tasca administrativa. No obstant això, l’equip de govern 

contestà valora molt positivament aquest reforç econòmic 

que València aportarà als diferents sectors.

Presentat el pla de comunicació inclusiva per a la Fira 
de Tots Sants
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l pla de comunicació inclusiva per a la Fira de Tots Sants 

és una anàlisi de les ferramentes de comunicació i  

promoció de la Fira de Tots Sants, que té com a objectiu 

la realització d’un pla d’acció per aconseguir que l’estratègia 

de comunicació i organització d’aquest acte siga inclusiva 

per a totes les persones i millore la qualitat d’aquest.

L’anàlisi, realitzat per l’equip de Equalitas Accesibilidad 

amb la col·laboració de la fundació Iddeas, busca les millores 

necessàries perquè totes les persones que acudisquen a 

la Fira tinguen l’oportunitat de participar d’ella i gaudir-la.

Aquesta documentació aporta mesures correctores de 

tres tipus: adaptació a la normativa vigent, millores per a 

la qualitat de l’experiència de qualsevol persona que visite 

la Fira i millores específiques per a col·lectius amb alguna 

discapacitat. S’inclouen mesures per a la senyalització 

visual, la senyalització acústica, punts d’atenció personal, 

formació del personal d’atenció i equipaments per millorar 

l’accessibilitat auditiva, física, visual i cognitiva.

Eugenia Miguel, regidora de Fira afirma que «aquestes 

mesures han estat valorades i aniran fent-se realitat a la 375 

edició de Fira, independentment de quin siga el seu format. 

Trobem mesures que són molt senzilles de dur a terme i 

altres que costaran més però hem d’aconseguir que la Fira 

de Tots Sants siga un referent en tots els fronts i la millora 

de l’accessibilitat i la comunicació és necessària perquè 

qualsevol persona gaudisca de la Fira independentment de 

les seues característiques.»
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L’Ajuntament de Cocentaina segueix amb el programa 
EMCORP
Regidoria  Ocupació

L
'Ajuntament de Cocentaina, seguint amb el seu 

compromís per a fomentar i oferir ocupació a col·lectius 

vulnerables, amb el programa EMCORP 2020 s'han 

emprat a 4 persones majors de 30 anys que des del 

mes d'octubre passat donen suport en les tasques de 

manteniment de jardins i zones verdes i pintat de vials 

públics del centre urbà del municipi. 

El programa EMCORP, compta amb una dotació 

econòmica de 65.708,58 amb 45.266,18 € subvencionats, 

i una duració de 6 mesos. 

Cocentaina tindrà un centre d’interpretació del Parc 
Natural de la Serra de Mariola
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 28 de gener l’alcaldessa de Cocentaina i la 

regidora de Medi Ambient es van reunir amb la cap 

de servei d’Espais Naturals, Felicidad Cuesta i el 

director conservador del parc natural de la Serra de Mariola, 

Salvador Palop, per iniciar el projecte de creació d’un centre 

d’interpretació del parc natural que s’ubicarà  en una part 

de l’edifici municipal existent al paratge de Sant Cristòfol.

Aquest centre d’interpretació passarà a ser un punt de 

referència del parc, amb una ubicació idònia, ja que bona 

part dels senders i camins de la Serra de Mariola tenen inici 

a aquest paratge, de forma que els visitants del parc podran 

rebre tota la informació d’aquest, abans d’iniciar les rutes.

El centre d’interpretació estarà dotat amb l’equipament 

necessari per a la divulgació i educació ambiental i amb 

personal, tant guies mediambientals com una brigada de 

conservació i manteniment.

A partir de l’acord d’aquesta reunió, Conselleria 

començarà a elaborar el conveni que haurà de subscriure 

amb l’ajuntament de Cocentaina i que culminarà amb la 

instal·lació del centre d’interpretació. Aquest treball, segons 

informava Cuesta, podrà tindre una duració d’uns dos anys, 

temps que s’haurà d’esperar per a que arribe el nou servei 

al municipi. A més, des de l’ajuntament es planteja que una 

part de l’edifici existent es puga mantindre com a servei de 

bar i l’altra aculla al centre d’interpretació.

Les representants de les dues entitats es mostraven molt 

il·lusionades amb aquest projecte pels beneficis que aportarà 

tant a la població de Cocentaina com al parc natural. A més 

han posat de manifest que es treballarà de valent perquè el 

centre d’interpretació del parc natural de la Serra de Mariola 

siga una realitat al més aviat possible.
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Condicionament  de la rotonda de Sant Cristòfol i millores 
en enllumenat
NP Ajuntament de Cocentaina

S
’ha realitzat el condicionament de la zona interior de 

la rotonda d’accés al polígon de Sant Cristòfol, on s’ha 

eliminat les parts que eren de terra i s’han substituït 

per grava de color compactada amb resina, de forma que 

el seu manteniment serà molt més efectiu i net. A més, 

s’ha reparat el rastell de formigó perimetral de la rotonda 

que estava en mal estat. Aquesta actuació ha suposat una 

despesa de 17.473,08€.

A la mateixa zona també s’han eliminat barreres 

arquitectòniques, realitzant-se actuacions de reparació del 

rastell de la vorera i creació d’una rampa al carrer pujada a 

Sant Cristòfol millorant l’accessibilitat de Cocentaina.

Aprofitant les obres realitzades, s’ha millorat l’enllumenat, 

cohesionant un tram de la xarxa d’enllumenat i substituint 

les lluminàries per a reduir el consum energètic.

Continuant amb la reducció de consum elèctric que any 

rere any fa l’ajuntament, en el carrer Colon, l’avinguda Real 

Blanc i la rotonda de L’Altet s’han invertit 9.164,96 € per 

substituir amb il·luminàries que, com en el cas anterior, 

redueixen el consum elèctric.

S’inicien les obres de condicionament al barranc del Sort
NP Ajuntament de Cocentaina

S
’han iniciat les obres de condicionament del barranc 

del Sort al seu pas pel barri de Fraga. Aquest tram de 

barranc presenta un gran deteriorament provocat per 

l’erosió que produeix el salt d’aigua que es forma en aquesta 

zona per la diferència de cotes que presenta el terreny a 

l’encreuament amb l’avinguda País Valencià.

Les obres de millora, que tenen un cost de 44.075,85€ 

i una duració estimada de dos mesos, consistiran en la 

reparació del buit que s’ha produït, la reposició de la solera 

en trams més menuts que estan deteriorats, i la injecció 

lateral amb formigó projectat per aconseguir l’estabilitat de 

la volta que cobreix tot el barranc.

Aquestes obres de reparació presenten una elevada 

complexitat per les especials condicions de treball dels 

operaris que la duran a terme i per aquest motiu s’aprofitarà 

per a millorar l’accessibilitat d’aquest tram de barranc 

mitjançant la construcció d’una escala de formigó armat, 

una passarel·la que permeta el trànsit a la part final del 

barranc, la millora de l’accés lateral amb la construcció d’un 

pou de registre i la neteja de les escales metàl·liques que 

donen accés entre els diferents salts d’aigua que es donen 

al llarg de tot el tram.

De diumenge a diumenge, les 
24 hores del dia i sempre al 
teu costat: Ràdio Cocentaina

107.9FM
www.radiococentaina.com
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Es presenta el cronograma del Pressupost Participatiu 
2021 a Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina va posar en marxa el procés 

per a presentar els diferents pressupostos participatius 

que es votaran i s’executaran en aquest 2021.

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 2021, el període per a presentar les propostes anava 

des del dia 18 de gener fins al dia 1 de febrer 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, opció més 

recomanable a causa de la situació sanitària actual, mitjançant 

la Seu Electrònica en cocentaina.sedeelectronica.es.

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 del 12 de març, 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 la setmana del 12 al 

18 d’abril, votació que, igual que en 2020, tornarà a ser 

únicament per Internet, és a dir, online.

La regidora de Participació Ciutadana, Maite Valls, 

subratlla la importància que té presentar propostes en 

aquesta primera fase del procés que comença tot just ara, 

al mes de gener, com també el fet d’assegurar-se que seran 

propostes viables; per això, recomana a totes les persones 

que en vulguen presentar que s’assessoren prèviament, 

mitjançant el telèfon, amb cada tècnic o tècnica municipal 

de l’àrea que corresponga.

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

com/ca/
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Col·lectiu-Compromís planteja al plenari l’adopció d’un 
confinament i mesures més contundents per fer front a 
la Covid-19

Col·lectiu 03820-Compromís

El Col·lectiu-Compromís ha registrat una moció al plenari de Cocentaina perquè 
l’Ajuntament sol·licite de manera formal al Govern d’Espanya, al President de la 
Generalitat Valenciana  i a la Consellera de Sanitat l’adopció d’un confinament davant 
les “preocupants xifres de contagis”.

E
l Col·lectiu-Compromís ha presentat una moció davant 

el plenari de Cocentaina mitjançant la qual proposa 

sol·licitar al President de la Generalitat Valenciana, a 

la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública i al Govern 

d’Espanya la necessitat d’adoptar mesures més dures per 

fer front a la pandèmia davant les “preocupants xifres” 

que s’han conegut els últims dies. El grup municipal de 

03820-Compromís considera indispensable la necessitat 

de prendre mesures més restrictives des que els casos van 

començar a despuntar al territori valencià durant el mes 

d’octubre i, també, davant els ponts i les festes del mes de 

desembre.

El portaveu de la coalició, Jordi Pla, ha assegurat que 

davant esta situació “cal prendre mesures contundents i 

valentes per a frenar els contagis, preservar vides, evitar 

el col·lapse del sistema sanitari i garantir el procés de 

vacunació. És per això que proposem davant el plenari 

sol·licitar a l’administració estatal i autonòmica mesures més 

contundents per al nostre poble i per al territori valencià”.

El Col·lectiu-Compromís planteja la suspensió de l’activitat 

de l’hostaleria, dels establiments turístic, hotelers i d’oci, els 

centres comercials i establiments comercials no essencials 

de més de 800 metres quadrats i limitar-ne l’activitat a espais 

d’igual o inferior tamany. Suspendre espectacles i activitats 

sense programació estable que impliquen acumulació de 

persones a l’entrada i a l’eixida, prohibició de les reunions 

de no convivents, exceptuant-ne les cures i la criança, i 

confinament nocturn a les 20:00 hores amb les excepcions 

que marca l’actual normativa.

Conscients de la gravetat de les restriccions, el Col·lectiu 

03820-Compromís demana al govern de l’estat un fons 

d’emergència covid per a pal·liar els efectes econòmics del 

tancament en els sectors esmentats. “Sense salut no hi ha 

economia, però no podem deixar milers de persones sense 

ingressos dels seus negocis, cal que el govern estatal actue 

per no deixar ningú enrere” afirma Jordi Pla.

En este sentit, el Col·lectiu-Compromís proposa que 

estes ajudes estiguen vinculades al manteniment dels llocs 

de treball, els drets laborals i el manteniment del treball 

autònom amb una bonificació de quotes a la Seguretat Social 

proporcional al percentatge de suspensió de l’activitat de 

l’empresa per a pal·liar els efectes econòmics.

Des del grup municipal han afegit que “des del Col·lectiu-

Compromís entenem que la dicotomia salut vs. economia 

és una dicotomia falsa perquè com estan apuntant tant la 

ciència com també les dades econòmiques, sense salut no 

n’hi ha economia”.

Respecte a les mesures que son competència directa de 

la Generalitat Valenciana, la coalició contestana  proposa 

que mentre el Govern d’Espanya no decrete les mesures 

anteriorment esmentades, el President i la Consellera de 

Sanitat Universal i Salut Pública haurien de mantindre 

l’activitat dels servicis públics, l’activitat educativa com a 

servici essencial i modificar les resolucions i decrets per 

adoptar mesures més contundents que eviten l’augment 

de contagis.
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Compromís exigeix al president de la Diputació parar la 
moció de censura a Agres i complir la seua paraula de 
facilitar acords pressupostaris en plena crisi sanitària
Col·lectiu 03820-Compromís

C
ompromís exigeix al president de la Diputació i del 

Partit Popular a la província d'Alacant, Carlos Mazón, 

que detinga la moció de censura impulsada pel seu 

partit a Agres al costat d'un trànsfuga del PSPV proposat 

per a alcalde. És la segona moció d'aquest tipus en menys 

de sis mesos des que Mazón lidera als populars. 

La moció d'Agrés, que es votarà aquest dimarts i va ser 

registrada la Nit de Nadal passada,  ve precedida per la de 

La Torre de les Maçanes, també amb una trànsfuga cunera 

socialista. Els valencianista li recorden a Mazón que el 

pacte aconseguit entre els diferents partits en la diputació 

alacantina per a facilitar acords durant la crisi de la Covid-19 

no era una mera fotografia i era a escala provincial.

A més la líder del Partit Popular a Agres, María García, qui 

signa la moció de censura que farà alcalde a l'únic regidor 

socialista del municipi és assessora en nòmina del grup 

popular en la Diputació. En aquest sentit, la coalició insta a 

Mazón a expulsar-la. “No es pot pregonar una cosa i fer la 

contrària. Amb la que està caient propiciar una moció de 

censura que provocarà que un únic regidor socialista 'cunero' 

es convertisca en alcalde és un fet inadmissible i recorda 

massa al manual zaplanista”, ha considerat el portaveu 

de Compromís en la Diputació d'Alacant, Gerard Fullana.

Fullana li a traslladat hui personalment la petició al 

president provincial del Partit Popular per a frenar la situació, 

al mateix temps que la coalició ha  presentat un recurs de 

reposició inicial a la moció de censura per tractar-se d'una 

acció que clarament comporta beneficis polítics o econòmics 

a un trànsfuga. 

Cuneros socialistes descontrolats

Així mateix, Compromís reclama al PSPV més serietat 

en el control dels seus regidors 'cuneros' a les comarques 

alacantines, càrrecs com els d'Agres o La Torre que ni tan 

sols viuen en els municipis en els quals es presenten i que 

acaben decidint les seues alcaldies en un canvi de files. “El 

PSPV resulta poc creïble quan arenga i protegeix a regidors 

que al final acaben fora del partit i decantant el govern 

cap a la dreta”, ha assenyalat Fullana, una situació que 

podria repetir-se en el municipi de Teulada on dos regidors 

socialistes han tombat el pressupost de la mà del PP.

Els valencianistes assenyalen com a sorprenent que 

l'organització comarcal del PSPV a la Marina Alta haja 

emès un comunicat arengant als seus regidors a Teulada 

saltant-se la pautes dictades del seu secretari general, Ximo 

Puig, i després que tombaven al costat del PP el pressupost 

del propi govern que formen part. “Primer munten llistes 

'cuneras' amb perfils de dubtosa trajectòria progressista, 

després els animen en la seua rebel·lió amb les alcaldies 

de Compromís com van fer a Agres i fan ara a Teulada. I, 

finalment, quan consumisquen les mocions de censura de la 

mà del PP diuen no tenir res a veure”, ha lamentat Fullana.  
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Ciutadans Cocentaina

E
l grup Ciutadans, al ple de Gener presentarà una moció 

per a la posada en marxa de un pla de vacunació urgent 

amb garanties de recursos i subministres, de la vacuna 

de la COVID 19.

En aquest document, demanem varies coses, en primer 

lloc instar al Govern de la Generalitat Valenciana a instar 

al Govern central d'Espanya a què s'accelere la campanya 

de vacunació incloent dies festius i caps de setmana, per 

garantir a la major brevetat possible que tot els grups de risc 

estiguen vacunats així com persones que estan en primera 

línia d'atenció de pacients.

2. Activar tots els recursos sanitaris disponibles, públics 

i privats, per complementar els esforços realitzats per les 

comunitats autònomes en matèria de rastrejos i realització 

de proves de diagnòstic de l'COVID-19. Així mateix, a 

dotar dels recursos materials i humans necessaris per a 

garantir l'atenció psicològica als professionals sanitaris i 

sociosanitaris que així ho sol·liciten.

3. Demanar la col·laboració de tots els recursos sanitaris 

certificats per dur a terme i agilitzar la campanya de 

vacunació, tant públics com privats, disponibles per ampliar 

la campanya de vacunació com són les forces armades, a 

Ciutadans Cocentaina

més d'altres professionals sanitaris, inclosos farmacèutics, 

dentistes i veterinaris, amb l'objectiu de planificar, coordinar 

i assegurar l'efectivitat del Pla de Vacunació nacional de 

l'COVID-19.

4. Sol·licitar en l'àmbit del Consell Interterritorial de Salut 

l'actualització d'una estratègia nacional de vacunació que 

permeta la coordinació i el treball conjunt de l'administració 

central amb les comunitats autònomes pel que fa a formació 

i disponibilitat de personal sanitari per tal d'avançar en la 

campanya de vacunació amb la celeritat adequada.

A pesar que creiem que instar al Govern Central que és 

realitzen aquestes actuacions és indispensable, a la comissió 

de Benestar Social que es va debatre aquesta moció, ja ens 

van avançar que no eixiria avant.

Junt amb aquesta amoció també volíem instar a 

l'ajuntament, a què arribat el moment de les vacunacions 

cedira un espai públic per a poder utilitzar-lo, aquest 

tema finalment no es durà al plenari, ja que l'alcaldessa 

va confirmar que el centre social es posa a disposició de 

moment per a les vacunacions del Tapis i Respir, i esperem 

que a mesura que vagen realitzen les campanyes de 

vacunació estiga disponibles per a futures vacunacions.
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Memòria Annual 2019-2020 de l’ UCAN a Cocentaina

L
os canes de la Unidad Canina de la Policía Local de 

Cocentaina, formada por dos policías y dos perras 

adiestradas, ha detectado un total de 229 aprehensiones 

de droga en la población entre el periodo comprendido entre 

septiembre del 2019 y agosto del 2020.

A pesar de que la Unidad estuvo paralizada durante los 

primeros meses de la pandemia, y a pesar de no haberse 

celebrado las fiestas patronales, los canes han detectado 

más del doble de sustancias respecto al anterior periodo 

anual donde se intervinieron un total de 123 actas de droga.

De las 229 actas de droga, 106 de ellas los canes las 

han detectado directamente sobre la persona denunciada 

o pertenencias, y las restantes, 123, han sido mayormente 

detectadas en los parques públicos de la localidad, 

consideradas como actas sin autor conocido, se trata de 

sustancias que los consumidores ocultan en lugar cercano 

donde se encuentran para no ser denunciados.

Las sustancias más intervenidas son dósis marihuana y de 

hachis, seguida de la cocaína y pastillas de éxtasis. No han 

sido detectadas dosis de heroína o drogas sintéticas como 

el speed, aunque los canes son capaces de detectarlos.

La Unidad Canina está formada por dos guías caninos 

acreditados por el Instituto Valenciano de Seguridad Publica 

y Emergencias, con los niveles básico y avanzado. Poseen 

también la acreditación como Guía Canino por el Instituto 

de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (IESPA). 

Las canes, Dana y Mona, ambas de raza Pastor Alemán, 

están acreditadas como perras de trabajo con el sistema de 

Marcaje Lapa, sistema no invasivo que permite al can de 

forma clara señalar el lugar exacto donde se encuentra la 

Unidad Uncan. Policia Local de Cocentaina

sustancia sin causar ningún tipo de daños sobre la persona 

y/o objeto. Así mismo también han realizado diversos 

cursos/jornadas por todo el territorio nacional, tales como 

Benidorm, Vilajoiosa, La Nucia, Huesca, Cornellá, Cieza, 

Almendralejo…

La Unidad Canina se creó en junio del 2018, momento en 

que se adquirieron las canes con pocos meses de edad y que 

se asignaron a los guías, quienes fueron los encargados de 

su cuidado y mantenimiento así como de su adiestramiento 

para poder ejercer su labor en vía pública. A fecha de enero 

del 2021, y desde su creación, las canes han detectado 

cerca de 500 sustancias prohibidas, y de forma notoria, se 

ha apreciado un fuerte descenso de consumo en diversas 

zonas públicas de la localidad.

Dana en curso celebrado en Huesca

Las Unidades Caninas en las Policías Locales son una 

herramienta fundamental para erradicar el consumo de 

drogas en vía pública, su poder disuasorio y su efectividad 

dan al ciudadano una sensación de seguridad y tranquilidad.
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Empieza la retirada de aceite de los socios de la cooperativa
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

E
l día 14/1  empezó el periodo de retirada de aceite para 

los socios de la Cooperativa. -Como todos los años por 

estas fechas empieza este tradicional periodo en el que 

se acude a la almazara para retirar las necesidades familiares 

de aceite que previamente todos han ayudado a recolectar.

Al igual que la recolección por los meses de Noviembre /

Diciembre muchas familias acuden la llamada  para apoyar 

en la recolección de la aceituna, convirtiendo los fines de 

semana en una fiesta familiar al aire libre rodeados de 

naturaleza y casi siempre con una buena “rostida “de los 

productos típicos de la zona, por el camino ya se oyen el 

olores del almuerzo.  

Las tradiciones persisten y deben cuidarse para que no 

se pierdan, nuestro preciado oro liquido es un elemento 

de unión familiar que todos comparten, este año empezó 

la recogida con quince días de antelación (el 15-10), para 

cumplir con las mayores exigencias de calidad que las 

nuevas técnicas de recogida en verde exigen. 

Este año a sido un buen año en volúmenes de recogida 

y en calidad de la aceituna, igualmente la puesta a la 

venta del aceite sin filtrar manteniendo las cualidades 

organolépticas de origen, así como el lanzamiento del nuevo 

aceite AOVE SELECCIÓN 1916 (Este 1916 hace referencia 

al año de nacimiento como elemento vertebrador de lo 

que posteriormente será la Coop. como organización),que 

pasa aumentar nuestra variedad de monovarietales y 

agroecológico, todo  ello completa una favorable final de 

campaña para nuestra Cooperativa.

María Cristina Sánchez-
Corral Mena toma posesión 
como nueva notario de 
Cocentaina
Carolina Gimeno Pons

Dpto. de Comunicación y Prensa COLEGIO NOTARIAL DE VALENCIA

E
l lunes, 1 de febrero de 2021, tomó posesión de la plaza 

de Cocentaina la notario María Cristina Sánchez-Corral 

Mena, que cesó en su notaría de Petrer el pasado 28 

de enero de 2021, haciendo entrega de dicho protocolo al 

notario de Petrer, Alejandro C. Pérez Martínez. 

La notaría de Cristina Sánchez-Corral está ubicada en la 

Avenida del País Valencià, nº123, entreplanta, local C. CP 

03820 de Cocentaina (Alicante). Teléfono: 965 590 123. 

Esta toma de posesión se produce tras la publicación 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del 

Decreto 8/2021, de 15 de enero, del Consell, de provisión 

de notarías en la Comunitat Valenciana para las localidades 

de Requena, Canals, Cocentaina, Tavernes de la Valldigna, 

Caudete y Albocàsser, en virtud del concurso convocado 

por Resolución de 17 de noviembre de 2020 y resuelto por 

Resolución de 22 de diciembre de 2020 de la Dirección 

General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

El jutge de Pau de Cocentaina 
elegit per a participar d’un 
taller de Conselleria per 
ampliar la seua formació
Redacció

V
irgilio González és, com saben, el  jutge de pau de 

Cocentaina. Després de set anys de mandat afirma 

amb rotunditat  que  el millor de seguir custodiant el 

Registre Civil és «la satisfacció i l'orgull en sentir-te volgut 

al teu poble natal i poder ajudar als altres». Sa senyoria 

amplia les funcions del càrrec, destacant la signatura de la 

fe de vida, els llibres de família, les llicències d'enterrament 

i la celebració dels judicis orals i actes de conciliació. Tots 

aquests serveis són gratuïts, i estan a la disposició dels veïns.

Virgilio González defineix la figura del jutge de pau com «la 

vertadera justícia de proximitat, som la primera baula prèvia 

als jutjats de primera instància i minorem tot el treball que 

aquests suporten. ».

La justícia de proximitat també necessita formació. Així 

doncs,  Virgilio González acodirà, aquest mes de febrer, com 

a representant de la província d'Alacant, acompanyat d'altres 

dos jutges de pau de les circumscripcions de València i 

Castelló  a uns tallers formatius que impartirà  la Conselleria 

de Justícia per a, com reflecteix el temari, «rebre formació 

sobre les funcions que desenvolupen els jutjats de pau i 

funcionaris perquè són les instàncies judicials més pròximes 

al ciutadà en poblacions xicotetes i en aquells municipi més 

allunyats de les capitals». Així, en els objectius i metodologia 

es tractarà el coneixement i comprensió del marc jurídic-

normatiu, aplicable en els jutjats de pau i la casuística que 

es planteja en la pràctica diària. 
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Benvingut 2021

F
em front a l’adversitat d’una forma positiva i divertida, organitzant una festa  per donar la benvinguda al 2021 i  deixant 

així, enrere un 2020 que ens ha ensenyat a valorar les xicotetes coses del dia a dia i a les persones que estimem. Ha 

segut un any difícil on els xiquets i xiquetes han sabut adaptar-se molt bé a la nova realitat  i així ho han demostrat el 

primer trimestre del curs.

Els i les alumnes d’infantil del Bosco han volgut celebrar la festa de cap d’any a l’escola, per seguir la tradició i entrar així en 

bon peu al 2021, un any que esperem pugam riure, correr, jugar, compartir, abraçar, besar, cantar i ballar tots junts de nou.
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Convocada una nova edició del curs Valencià en línia de 
l’Ajuntament de Cocentaina

U
n any més, l’àrea de Formació d’AVIVA Cocentaina 

torna a oferir la possibilitat d’inscriure’s en un curs 

en línia, amb la novetat que enguany, a causa de la 

pandèmia, les sessions presencials es faran a través de 

videoconferència.

La inscripció es pot formalitzar fins al 15 de febrer 

en aquest enllaç: https://www.cocentaina.es/ca/serveis-

municipals/area-de-formacio

Aquest curs està organitzat per la Regidoria de 

Normalització Lingüística de l’Ajuntament de Cocentaina a 

través de l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià, d’acord 

amb l’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017 per la qual es 

regulen els certificats oficials administratius de coneixements 

de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de 

Valencià:

h t t p : / / w w w. d o g v. g v a . e s / d a t o s / 2 0 1 7 / 0 3 / 0 6 /

pdf/2017_1799.pdf

Tal com hem explicat, la data límit per a formalitzar la 

inscripció serà el 15 de febrer i el començament del curs 

està previst per al divendres 18 de febrer a les 10:00 h i 

a les 17:30 (sessió d’obertura per videoconferència). La 

duració serà de febrer a maig de 2021 i l’horari de les 

classes presencials i no obligatòries es distribuirà en dos 

grups: un de matí i un altre de vesprada. Es pot assistir a 

un o a l’altre grup de manera indiferent. Les sessions per 

videoconferència tenen una durada de dues hores. El dia 

o dies en què s’impartiran les classes depén de la selecció 

majoritària en les sol·licituds d’inscripció. El programa que 

s’usarà per a la videoconferència és Microsoft Teams.

Atenció: les places són limitades i el registre en el curs 

es fa per ordre de sol·licitud.

Aviva Cocentaina
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Gamificació i classe invertida per a l’aprenentatge 
d’idiomes, una iniciativa del departament d’anglès on es 
troba la contestana Lucía Pérez
El departament d’anglés de l’IES Serra de Mariola ha impulsat el projecte 
«Stranger Kids», per aproximar l’aprenentatge a partir de la sèrie Stranger things

E
l departament d'anglés de l'IES Serra de Mariola 

de Muro  està desenvolupant enguany un 

ambiciós projecte d'innovació educativa titulat 

«Stranger Kids». L’experiència consisteix a vehicular 

i adaptar la docència de 2n d'ESO a partir de la 

popular sèrie de Netflix Stranger things. L’objectiu 

és aproximar i facilitar l'aprenentatge de l'anglés.

«Stranger Kids» fa ús de la metodologia Flipped 

Classroom (Classe Invertida) i de la gamificació per 

tal d'assolir els coneixements de l'assignatura de 

forma entretinguda i motivadora per a l'alumnat. 

Mitjançant plataformes digitals com AULES, WIX, 

My Class Game, Genially, Educaplay, Edpuzzle 

o Plickers, entre altres, els alumnes han d’anar 

superant diferents missions, que s’han de treballar en 

col·laboració, per a enfrontar-se al repte final: salvar Muro 

del Demogorgon.

Les responsables del projecte són quatre professores del 

departament d'anglés: Rocío Albors, Marga Cloquell, Sílvia 

Jover ila contestana Lucía Pérez. Aquest, a més, compta 

amb una pàgina web (https://strangerkids.wixsite.com/

home) on s’expliquen el projecte, la història i les missions, 

entre altres aspectes.

La idea naix de la necessitat de renovar la metodologia de 

l'ensenyament, però també de les mancances detectades 

durant el confinament, quan les classes hagueren de fer-

se a distància, amb ordinadors, sense un contacte diari i 

amb molts alumnes amb dificultats per a seguir el procés 

d’aprenentatge motivades per les circumstàncies.

En definitiva, «Stranger Kids» és una manera d'assegurar 

l'interés per l'assignatura amb una metodologia innovadora 

i propera als joves.
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A
ula Mentor és una iniciativa del Ministeri d'Educació per oferir formació online i certificada a les persones adultes. 

La Casa de la Joventut som la teua Aula Mentor i ací et pots informar, matricular i examinar dels més de 100 cursos 

que tens al teu abast. La matrícula està oberta sempre (excepte el mes d'agost) i te un preu de 48 € per cada curs. 

Tindràs accés a la plataforma del curs amb el temari, tutoria, activitats i exercicis... A continuació trobaràs el detall dels 

cursos agrupats per famílies. Informa't a la web www.aulamentor.es i a la Casa de la Joventut (965592795).
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Activitats per a la infància i l’adolescència de Cocentaina 
realitzats pel Departament de Benestar Social

D
urant els mesos d'octubre, novembre i desembre de 

2020 es van posar en marxa des del Departament de 

Benestar Social tres tallers dirigits a xiquets, xiquetes 

i adolescents d'edats compreses entre els 6 i els 18 anys.

El desenvolupament d'aquestes activitats s'emmarca en 

la promoció de drets de la infància i la participació infantil.

La previsió era començar amb els tallers en el segon 

trimestre del curs 2019-2020, però la crisi sanitària provocada 

pel virus Covid-19 no va fer possible l'inici dels tallers fins 

a octubre de 2020, ja iniciat el curs escolar 2020-2021.

Els projectes posats en marxa van ser Tècniques artístiques 

i Creatives, Suport educatiu i temps lliure, i Emocions a través 

de la dansa i l'expressió corporal. 

Aquest tipus d'activitats ofereix una alternativa a l'ocupació 

del temps de la població menor de 18 anys i permet durant 

aquest temps fomentar la participació, l'oci, la convivència, 

el desenvolupament d'habilitats socials i educatives, com 

també crear espais on els i les menors puguen expressar-se 

i bolcar tant les seues inquietuds com les seues necessitats.

L'espai on es van desenvolupar els tallers va ser el Centre 

Social Real Blanc durant les vesprades de dilluns, dimarts, 

dimecres i dijous. Cada grup tenia el seu dia i sala assignada, 

ja que els aforaments per les mesures de seguretat davant 

de la Covid-19 eren reduïts.

Cadascuna de les activitats tenia una sèrie d'objectius, en 

el cas del taller de Suport educatiu i temps lliure el que es 

pretén aconseguir és fomentar hàbits d'estudi i qualitat del 

temps lliure propiciant eines que afavorisquen el creixement 

i desenvolupament sociopersonal a través del joc i la gestió 

emocional. Per a poder arribar a aconseguir aquest objectiu 

les activitats realitzades van dirigides a reforçar els processos 

d'aprenentatge, hàbits d'estudi i adquisició d'habilitats 

cognitives. A més és important facilitar als xiquets, xiquetes 

i adolescents estratègies d'adaptació a situacions noves 

potenciant el desenvolupament d'habilitats socials en les 

xiquetes i xiquets perquè puguen aconseguir competències 

reduint així pors i incerteses.

Quant al taller d'Emocions a través de la dansa i 

l'expressió corporal el que es busca fonamentalment és 

que els xiquets, xiquetes i adolescents aprofundisquen 

en les seues possibilitats a través del cos i així aconseguir 

un major autoconeixement emocional per a reconéixer i 

gestionar les seues emocions. De manera transversal es 

fomenta el desenvolupament d'habilitats com el compromís, 

el respecte, l'empatia, l'autoestima, així com la comprensió 

de la importància de la dansa i l'exercici físic per a un 

desenvolupament saludable.

I el tercer dels tallers impartits ha sigut el de Tècniques 

artístiques i creatives, el que aquesta activitat persegueix 

és dotar l'alumnat d'eines d'expressió artístiques per a així 

fomentar, enfortir i desenvolupar la creativitat i la confiança 

en ells mateixos. Les activitats d'aquest taller s'han focalitzat 

en el coneixement de tècniques com el dibuix i el color, 

demostrant l'alumnat dotes i capacitats per a aprendre 

i desenvolupar els treballs del taller. La franja d'edat de 

primària ha entés l'art des d'un punt de vista més pròxim al 

joc, a la il·lusió i a la creativitat, prenent amb gran diversió 

les pràctiques i jocs per a aprendre les diferents tècniques. 

Mentre que la franja de secundària han pogut comprendre 

i entendre que són capaces de desenvolupar les seues 

aptituds artístiques, guanyant confiança en les seues 

habilitats i en la posada en escena de les seues idees i 

creacions. Han aprés tècniques per a poder bolcar tota la 

seua passió creativa i artística.

Totes aquestes activitats han funcionat amb èxit i la 

demanda ha sigut molt elevada, tot això ha sigut el resultat 

d'una gran faena realitzada per professionals que han 

impartit cadascun dels tallers així com dels xiquets i xiquetes 

que han assistit i participat amb ganes i il·lusió.

La resposta per part de les famílies a aquesta mena 

d'activitats on la població infantil i juvenil del poble té un espai 

de participació, desenvolupament i foment dels seus drets es 

tradueix en l'èxit d'aquesta classe d'activitats i els beneficis 

que aporta als nostres xiquets, xiquetes i adolescents.
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Suspensió temporal de l’activitat en AFAMA COCENTAINA 
I COMARCA davant l’actual situació sanitària

L
a situació sanitària que estem patint va impedir aquest 

any rebre la visita dels Reis Mags d’Orient, però així i 

tot, el taller de manualitats, el roscó i els regalets no 

van faltar. Aquestos van ser rebuts amb molta alegria i 

somriures sota les mascaretes dels/les nostres usuaris/es. 

Moltíssimes gràcies als membres de la Junta per ajudar a 

fer-ho possible, i als nostres professionals. Principalment, a 

Adela i a Inés, per contribuir a que la il·lusió que es viu en 

aquesta celebració es mantinguera viva amb la magnífica 

elaboració d’un rei mag al Taller de Matí i d’una carta al 

Taller de Vesprada.

Amb motiu de la situació provocada per la COVID-19 i per 

recomanació de l’Ajuntament de Cocentaina i Salut Pública, 

es va decidir com a mesura de prevenció el tancament 

dels dos centres d’AFAMA Cocentaina i Comarca des del 

dia 18 de gener fins a nova ordre. Lamentem els possibles 

inconvenients que pugam ocasionar als/les familiars i a 

les persones usuàries. Agraïm molt la seua comprensió i 

desitgem que les mesures que s’estan prenent ens permeten 

poder tornar a veure’ns el més prompte possible.

L’equip tècnic seguim treballant, i posem novament 

a disposició dels familiars el servei telefònic d’atenció 

psicològica individualitzada, per tal d’atendre totes 

aquelles consultes o dubtes que es plantegen i un servei 

d’assessorament individualitzat, per a que pugau realitzar 

activitats d’estimulació cognitiva amb el vostre familiar 

a casa. Tanmateix, si algú està interessat en demanar 

informació o en fer-se soci/a podeu telefonar al 966500966 

de dilluns a divendres en horari de 9.00 a 14.00 hores, o a 

través de l’email info@afamacocentaina.org.

Per finalitzar, aconsellar-vos que devem procurar ser el 

més realistes i optimistes possibles davant d’aquesta situació 

globalitzada i d’alta complexitat, amb molts elements que no 

som capaços de controlar, ja que no depenen únicament de 

nosaltres. Hem d’intentar no evitar pensaments o sentiments 

negatius que poden aparèixer en qualsevol moment de 

forma inesperada, ja que s’ha d’aprendre a conviure amb 

ells i focalitzar tots els nostres esforços en les nostres 

capacitats, en allò que sí que podem fer i el que sí que hi 

podem controlar. També és molt important, pensar que 

aquesta situació és temporal, que amb les vacunes estarem 

contribuint a que tot millore, i que mentre espere’m el nostre 

torn és fonamental no baixar la guàrdia seguint complint 

totes les normes sanitàries. 
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L’esport local s’adapta a les mesures i suspèn tota activitat

A 
principis de gener i davant l’increment de casos Covid 

a la nostra població, l’Ajuntament de Cocentaina 

prenia una resolució en la qual quedava suspesa tota 

activitat esportiva del cap de setmana del 9 i 10 de gener. 

El tancament i paralització de les competicions ha seguit 

durant tot el mes de gener i també febrer, per decisió ja 

de les mateixes federacions i de la Sanitat Pública, jugant-

se sols les competicions d’àmbit nacional. A Cocentaina 

van reprendre la seua activitat el Ye Faky i l'Hoquei club 

Cocentaina.

A mesura que avançaven els dies, les restriccions eren 

cada vegada més dures. A dia de tancament, compartim 

les dues últimes resolucions que afecten l’activat esportiva: 

a l’hora d’eixir a fer esport, s’ha de fer entre convivents, o 

si s'ix, només pot ser una parella de no residents. Els grups 

queden prohibits i ja per últim, la resolució de 29 de gener 

de 2021 de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública 

assenyala que "l'ús de la màscara serà també obligatori 

durant la pràctica d'activitat física o esport dins dels nuclis 

urbans i en els espais a l'aire lliure, en horari de 10.00 hores 

fins a les 19.00 hores".

Aquestes resolucions tenen vigor fins al 15 de febrer, amb 

tot, sembla que aquestes mesures es prorrogaran almenys 

15 dies més, tenint tot febrer l’activat esportiva paralitzada.

Des del poliesportiu, sí que han volgut, a través de les 

xarxes socials, compartir records de les passades gal·les de 

l’esport, ja que normalment a finals de gener-febrer, teníem 

aquesta cita amb l’esport contestà: un record que ens plena 

d’esperança i ens dona alé i força per tornar amb més ganes 

a les competicions i a la pràctica de l’esport.

“Més moral que l’alcoyano”, però amb gol socarrat

E
n aquestes pàgines de la revista Cocentaina. 

El Comtat, ens fem ressò del CD Alcoyano. 

I és que l’equip alcoià de futbol, en aquesta 

temporada tan atípica, va viure un inici d’any 

intens i que fins i tot, va fer somniar als aficionats 

blau-i-blancs, en la possibilitat de disputar una 

final de la Copa del Rei.

El dimecres 20 de gener, el Collao, a porta 

tancada, rebia al Reial Madrid de Zidane. El 

conjunt blanc, va posar en el terreny de joc 

a futbolistes com Isco, Benzema, Marcelo, 

Valverde, Kroos i Hazard, però no va poder ni 

tan sols arribar als penals.

Eder Militao havia posat en avantatge a l'últim 

campió de la Lliga en la primera meitat i tot 

semblava ser tasca fàcil. Però en la segona 

part, el partit va mantindre el seu guió, amb un 

equip madridista dominador però amb escasses 

ocasions davant la meta alcoiana d'augmentar 

el seu avantatge en el marcador i sentenciar el 

duel, la qual cosa va ser aprofitat pels locals per 

a forçar la pròrroga a nou minuts d'aconseguir-

se el temps reglamentari, gràcies al punt del 

contestà José Solbes (millor esportista promesa 

a la Gala de l'Esport 2019). Solbes feia somniar 

a l’afició alcoyana què des de casa veia la 

possibilitat de passar de ronda i així va ser, un contraatac 

que va definir Juanan Casanova, va sentenciar el 2-1 als 114 

minuts. Sens dubte, l’Alcoyano té molta moral i sobretot l’alé 

va ser el gol del socarrat que li va donar ales al partit. Una 

setmana més per seguir lluitant en la Copa del Rei. Amb tot 

no hi va poder ser, i la setmana següent, de nou el Collao, 

es convertia en l’epicentre de totes les mirades futboleres 

i l’Alcoyano rebia al Bilbao, equip que no va perdonar i va 

aconseguir eliminar a l’equip local del somni de la Copa del 

Rei. Amb tot, cal felicitar a José solbes pels grans partits 

que està fent amb l'Alcoyano i també als blanquiblaus per 

la gesta aconseguida i per la lluita constant que una vegada 

més ha posat de manifest allò de què “tens més moral que 

l’Alcoyano”.
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CD Contestano-Ye Faky

Q
uasi dos mesos després, El Contestano-Ye Faky 

tornava a disputar un partit de Segona Divisió B. Les 

raons sanitàries havien obligat a ajornar els últims 

partits i obligaven a tancar el primer tram de la lliga amb 

un maratonià calendari.

Aquest, fins a dia de tancament de la revista, no ha sigut 

massa favorable per als rogets, deixant escapar els punts en 

els darrers minuts dels encontres. I és que la parada de lliga 

que han viscut, els ha passat factura moral i anímicament. 

Amb tot, i coneixent l’ímpetu i afà de superació de l’equip, 

estem segurs que ressorgiran com l’au Fènix per enfrontar 

una segona volta en la qual en cara hi ha molt per a 

demostrar en aquest periple per la Segona B de futbol sala.

Compartim les cròniques del Contesano-Ye Faky.

-Jornada 12: El Álamo 7- 3 CDC Ye Faky

Els socarrats guanyaven per 2 a 3 quan faltaven 10 minuts 

però han vist com els locals li pegaven la volta al marcador i 

es distanciaven aprofitant la tàctica del porter-jugador dels 

socarrats.

Els gols dels nostres obra de Pablito, Nachete i en pròpia 

porteria.

-13° Jornada de Segona Divisió B Grup 4ª: CD Contestano 

Ye Faky FS 2 – 3 CD El Valle.

Perdien en el 1r round en un partit molt igualat en el que 

els contestans van neutralitzar per dues vegades els gols 

dels visitants. Nando i Mauro van ser els autors dels gols.

Malgrat, a falta de poc més de 4 minuts els madrilenys 

ficaven el 2 a 3 definitiu.

-Jornada 4: CD El Valle 3- 2 CDC Ye Faky

L'endemà mateix i sense temps per a descansar, diumenge 

7 de febrer, els rogets emprenien el viatge a Madrid per 

recuperar la quarta jornada i on de nou, es perdien tres 

valuosos punts. Començaren perdent amb un gran gol local, 

però Ivan Verdú empatava abans de la mitja part. Pablito 

amb un gol des del seu camp posava als contestans per 

davant en el segon temps, però els locals li donaven la volta 

al marcador amb un tant a falta de 3:30 minuts i un altre a 

01:30 del final després d'aprofitar els madrilenys un error 

individual.

Amb aquests resultats adversos, el CDC Ye Faky, ocupa 

la sèptima posició a la taula classificatòria amb un total de 

10 punts.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

TÈ DE ROCA (Jasonia glutinosa)
(Té de muntanya, Té roquer, Té de penya)

Floració durant els mesos de juny i juliol 
segons l'altura on es trobe, sobretot es 
cria als clevills de les roques calcàries. 
Es recol·lecten abans que s'òbriguen les 
inflorescències, encara que les persones que 
m'han acompanyat en aquests menesters 
diuen que la millor data per a recol·lectar-ne 
és entre el 20 de juny i el 10 de juliol. Cal 
arreplegar-lo abans que s'òbriguen del tot 
les summitats florides i tallar-lo a un pam per 
davall.

Les principals propietats són les estomacals 
i contra les indisposicions de la panxa o el 
ventre. A Catalunya i Aragó tenen molta estima 
per aquesta planta, perquè té una acció 
antiinflamatòria dels conductes urinaris i se 
serveix després dels menjars per a la digestió, 
igual que el timó a la nostra zona.

En algunes poblacions com ara Ibi, Banyeres 
de Mariola i Bocairent forma part de les plantes 
que es maceren per a l'elaboració popular de 
l'herbero.

REMEI CASOLÀ:

Fa molts anys, estant al mas del Somo, 
una persona que li tinc molta estima, em va 
dir que realitzant banys externs, amb una 
cocció d'aquesta planta i amb un grapat 
de sal, s'obtenen excel·lents resultats per al 
tractament de la inflamació dels ossos i de 
les articulacions.
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RELACIÓN SALUD Y DESEMPLEO

E
l trabajo en la vida adulta, además de ser una fuente 

de ingresos y representar una remuneración por el 

esfuerzo y la valía, fomenta las relaciones sociales y 

contribuye a la construcción de la identidad personal. Por 

tanto, cuando no se tiene posibilidad de trabajar, la vida de 

las personas se ve afectada en numerosas áreas. Además 

de tener consecuencias económicas, sociales y psicológicas, 

se ha encontrado también una  relación bidireccional entre 

la salud y el desempleo.

Actualmente, la pandemia que estamos padeciendo nos 

ha traído, entre otras cosas, el tener que reinventarse en 

muchos negocios, el cierre de otros muchos y el pasar de 

estar en activo a estar en ERTE o engrosar las estadísticas 

del desempleo.

No son nuevos los estudios que han intentado buscar 

la relación entre salud y desempleo, aunque este debate 

cobra importancia debido a las circunstancias. Los estudios 

se basaban principalmente en dos vertientes. Por un lado, 

demostrar que la salud física y emocional se veía perjudicada 

por el desempleo y por otro lado, si quienes presentan un 

peor estado de salud tienen más probabilidades de acabar 

desempleados y si les cuesta más encontrar un nuevo empleo. 

Los resultados fueron concluyentes: el desempleo sí afecta 

negativamente a la salud física y mental de las personas y 

también influye negativamente a la hora de encontrar un 

nuevo empleo. 

No cabe duda de que el desempleo actúa como 

un estresor vital importante, ya que es una situación 

incontrolable y de duración indeterminada. Además, 

suele producirse por un agente externo (no porque lo 

hayas decidido tú) y compromete el acceso a múltiples 

reforzadores (autoestima, sentimiento de valía personal, 

relaciones laborales, sociales…). Y, por si no fuera poco, 

se requiere que la persona ponga en marcha una serie 

de recursos personales para adaptarse a este cambio no 

deseado y poder cambiar su situación.

Algunos de los estresores que se relacionan con el 

desempleo son: falta de recursos económicos, problemas 

familiares, problemas de relación, búsqueda de empleo, 

búsqueda de ayudas y recursos, enfrentarse a posibles 

rechazos, etc.

Cuando se vive una situación estresante, especialmente 

cuando permanece durante un largo período de tiempo, se 

produce en el cerebro, concretamente el eje hipotalámico-

pituitario-adrenal (HPA), la secreción de la hormona del 

estrés, el cortisol, para que la persona pueda afrontar el 

problema de la mejor forma posible. Esta reacción es natural, 

sin embargo, un exceso de esta sustancia puede acabar 

agotando el organismo y provocar numerosas enfermedades o 

problemas físicos y emocionales relacionados con su exceso.

Aun así, estos patrones son diferentes en función de la 

edad y el sexo, de tal forma que, aunque el desempleo afecta 

a todos, no lo hace de la misma manera.

En cuanto a los problemas físicos, estos, se relacionan 

directamente con los que origina el estrés crónico, como son 

el riesgo de accidente cardiovascular, obesidad o diabetes. 

Igualmente, se le asocian otras consecuencias de salud, 

como el consumo de sustancias toxicas.

Además, a nivel psicológico se demostró que puede 

disminuir la sensación percibida de bienestar, la autoestima, 

el estado de ánimo y aumentar los niveles de ansiedad, 

aparecer depresión e, incluso, presentar cambios en la 

personalidad o carácter.

Teniendo en cuenta que el desempleo supone una serie 

de perjuicios para la salud mental, la persona desempleada 

se encontraría en un círculo vicioso del que le va a ser muy 

complicado salir. Es decir, alguien con peor salud mental 

tendría más posibilidades de perder su trabajo, y sería 

menos capaz de encontrar un futuro empleo. Además, 

habría muchas posibilidades de que su salud empeorara 

entre un evento y otro. 

Por otro lado, se ha encontrado que las personas con 

menor nivel de depresión tienen más probabilidad de 

encontrar empleo, especialmente en hombres. 

Vista la relación tan estrecha entre salud y desempleo, 

cabe estar alerta para no sucumbir a la depresión y estrés por 

la pérdida del empleo, mejor tomarlo como una oportunidad 

para cambiar de rumbo y volver a alinearse con uno mismo y 

con la vida. La capacidad creativa del ser humano es infinita.  

Si nos enfocamos en lo negativo de los acontecimientos 

no podremos salir fácilmente de ellos, en cambio si somos 

capaces de ver la parte positiva de la adversidad, habremos 

ganado claridad mental para descifrar la señal que nos 

avisa del cambio de rumbo que requiere nuestra evolución 

personal. A veces podemos verlo claramente y en otras 

ocasiones, necesitamos la ayuda de los demás, pero lo 

importante es conseguirlo. Aunque como dice el refranero 

popular  “Nada cuesta más trabajo que vivir sin trabajar”.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 1- 5- 11- 17- 20- 21- 23

Dies:  4- 10- 13- 14- 16- 22- 26

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina FEBRER  

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- 8- 12- 18- 24- 27- 28

Dies: 3- 6- 7- 9- 15- 19- 25

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHOORRAARRII CCEEMMEENNTTEERRII MMUUNNIICCIIPPAALL

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04 i 96 533 04 77

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

 LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 18:00 H DE LA VESPRADA FINS LES 00:00 H DE LA NIT

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 

11:15; 12:15; 13:15; 14:45; 16:45; 

17:45; 19:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 13:15; 15:15; 21:15.

    Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 

11:45; 12:45; 13:45; 14:15; 16:15;  

17:15; 18:15; 19:45; 21:45

Dissabtes i diumenges: 8:45; 

10:45; 13:45; 15:45; 21:45

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113
Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. Tot 

això es realitza amb l’únic objectiu de no retardar 

el servei establit.

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT






