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2 Revista El Comtat gener 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!

Neteja de diferents pintades en fonts i façanes
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Senyalització ruta de la muralla

Nou punt de recàrrega per a cotxes 
elèctrics a plaça la Vila

Actuació paratge Sant Cristòfol: 
reposició fustes, reparació obra 
paellers i escalons i neteja

Il·luminació passarel·la Via Verda 
La Llaona
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Em preocupa

A
caba de començar un nou any, el 2021. Després de 

deixar el fatídic any 2020, l’any de la pandèmia del 

virus COVID-19 i amb la vacuna començant a posar-

la, per fi tenim amb que lluitar per evitar els mals d’aquesta  

pandèmia.

Si fem un balanç de l’any que acabem de deixar, cal 

recordar alguns del objectius del Govern progressista que 

ja s’han cumplit o estan a punt de fer-ho.

El primer gran problema que es va encontrar l’actual 

govern de coalición fou la terrible pandèmia que aparegué 

a mitad del mes de març. 

Què es vam encontrar? Una sanitat que degut als anys 

en que els governs anteriors havien  anat retallant els seus 

pressupostos i privatitzant part del seus serveis –com la 

majoria de ressidències de majors- estan molt deteriorats i 

ha costat molt fent front a aquesta pandèmia. 

Actualment els Governs autonòmics – que són els que 

tenen totes les competències- estan encarregant-se de 

fer front a la pandèmia, però no cal oblidar que està a les 

nostres mans els que podem deixar baix mínims al virus. 

Com? Fent cas al que diuen els sanitaris. Cal no deixar les 

mesures que dia sí, dia també, ens donen els especialistes 

en la matèria, seguint les mesures acordades, evitant al 

màxim els contactes personals i sobretot actuar amb un 

poc de seny

Però el passat any no sols ha segut l’any de la pandèmia, 

també han començat a notar-se les mesures aprovades 

per el primer Govern progressista de l’actual democràcia. 

Aquestes són algunes de les mesures: Aprovació dels 

Pressupostos per a l’actual any 2021, pressupostos amb 

grans millores a les partides més socials i que ens aplega a 

tothom com la sanitat, l’educació, serveis socials i ajudes a 

les classes mes desafavorides.

També cal recordar la pujada del salari mínim 

interprofessional a 950 euros i aquest any pujarà com a 

mínim un 0,9%. Les pensions també pujaran el previst  al 

IPC un 0,9%.

Cal destacar l’aprovació de l’Ingrés Mínim Vítal per ajudar a 

les persones amb menys recursos. Destaca als Pressupostos 

les taxes GOOGLE i TOBIM per a que les grans companyes 

tecnològiques i financeres paguen els impostos que els 

toca pagar, així com augmentat de l’IRPF per a aquells que 

tinguen una renda de més de 300.000 euros.

EM PREOCUPEN  altres coses que han passat, com la 

fogida del rey Juan Carlos I, la seua pressumpta corrupción, la 

manca de renovació del Consell General del Poder Judicial per 

culpa de un partit que actualmente el controla, les mentides 

en que alguns partits han convertit la política espanyola 

en un abocador, ... però tot acò ho veurem més avant.

Paco Fuster
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Els Reis Mags visitaren barris i pedanies
Redaccció. Fotos: Tresemes (Marcos Monar); Silvia Bot. 

Fotografia (Silvia Botella) Ull de peix fotografia (Marc Pascual)

I 
no hi ha virus que puga matar la màgia el Nadal ni la 

il·lusió dels més menuts. 

Si bé aquest 2021 no ha començat com tots haguérem 

desitjat, ses Majestat, els Reis d’Orient van voler estar a 

Cocentaina i el dia 5 per la vesprada iniciaren un gran 

recorregut per a que els xiquets i xiquetes de Cocentaina i 

pedanies, pogueren veure’ls i saludar-los.

Així doncs, amb un recorregut traçat per la regidoria de 

tradicions, Melcior, Gaspar i Baltasar van fer un recorregut 

per tots els barris de la població així com la urbanització de 

Gormaig i les diferents pedanies. 

Els regidors de l’Ajuntament, i els treballadors municipals 

que van estar lluitant en primera línia contra el Coronavirus 

durant la passada primavera, foren els encarregats 

d’acompanyar als monarques en vehicles clàssics per bona 

part dels carrers contestans.

La visita reial, que va substituir la tradicional Cavalcada pel 

Passeig del Comtat i El Pla a causa de la crisi de la Covid-19, 

va començar a les sis de la vesprada i els components de 

la Colla de Dolçaines i Tabals ‘Mal Passet‘ s’encarregaren 

d’anunciar per cada cantó del poble amb música tradicional 

que Ses Majestats no tardarien a passar per davant de cada 

casa. Des dels balcons, i a peu de carrer, grans i menuts els 

esperaren amb il·lusió i els aplaudiren amb força al seu pas. 

Melcior, Gaspar i Baltasar van passar també pel Monestir de 

la Mare de Déu del Miracle per visitar a la Patrona.

També van bordejar la Parròquia del Salvador mentre 

voltejaven les campanes de la mateixa, van visitar a les 

Germanes Trinitàries i van estar al Convent de Sant Sebastià 

on van rebre la benedicció de mans del Guardià, el Franciscà 

Juan Quesada. 
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Per últim van estar a l’Ajuntament on van recuperar forces 

després del llarg viatge que els havia portat des de l’Orient 

a Cocentaina en un llarg viatge marcat pel fred i les baixes 

temperatures.

Aquesta insòlita Nit de Reis va finalitzar al voltant de les 

huit i mitja de la vesprada a la Parròquia de Santa Maria. 

Allí Ses Majestats foren rebuts amb el toc de la Campana 

de Sant Hipòlit, recordant a tots aquells que ho han estat 

passant mal a causa de la pandèmia, i després van realitzar 

l’Adoració a l’altar major davant el Betlem. Finalment tocaren 

totes les campanes i els Reis van eixir de l’Església per a 

començar a repartir els regals per cada casa contestana amb 

la il·lusió de tornar a la Vila Comtal el 5 de gener de 2022, 

esprem, amb una gran cavalcada.

Si bé és cert que els horairs no van estar massa ajustats, els 

Reis van estar a Cocentaina, a peu, en contxe i de segur que 

van dur tot allò que grans i menuts demanren, ara ens resta 

tidnre seny, trellat i sentit comú per a que al 2022 puguen 

tornar, com dèiem, amb una gran cavalcada pel Passeig.

Emissari reial i patge de migdia

La crisi sanitària del Coronavirus ens ha obligat a reinventar 

les nostres tradicions nadalenques.

En el cas de Cocentaina, la pandèmia ha condicionat els 

diferents actes que solen celebrar-se per aquestes dates per 

a rebre a Melcior, Gaspar i Baltasar però no va privar que 

els més xicotets reberen els seus regals en la nit del pròxim 

cinc de gener. Així ho va anunciar El Patge Reial, personatge 

que no va desfilar pel Passeig del Comtat en la vesprada de 

l’1 de gener, però que sí que va passar per la Vila Comtal 

per a transmetre un important missatge dirigit a les xiquetes 

i als xiquets. L’Emissari va estar en el Palau Comtal i des 

del Saló d’Ambaixadors va transmetre un bàndol que es 

va difondre per les xarxes socials així com les plataformes 

digitals del Consistori contestà. En el text del mateix es 

recorda la importància de viure aquestes Festes de Nadal, 

complint amb totes les mesures de seguretat i higiene per 

a frenar els contagis per la Covid-19, al mateix temps que 

animava als xicotets a passar per la porta de l’Ajuntament 

abans del dia 29 de desembre de cara a depositar les cartes 

que anaven dirigides a Ses Majestats en les bústies que allí 

s’han habilitat per a tal efecte.

El 5 de gener a migdia, Cocentaina té una visita especial 

amb l’emissari que ens deixa la típica bandeja. Tanmateix 

i des del Pati del Palau l’emissari els deia als pares com 

havien de fer-ho al mateix temps que recordava que els Reis 

passarien per Cocentaina alertant que els Reis són “persones 

majors i no els podrien abraçar ni tampoc acostar-se a ells”.

En fi, unes tradicions reinventades, però que esperem 

poder tornar a les que tant ens agraden:  viure en comunitat, 

les nostres tradicions.
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XXXIX Edició del Concurs del Betlems de la parròquia del 
Salvador

E
l dissabte dia 2 de gener es feren públics els guanyadors 

de la XXXIX edició del Concurs dels Betlems que un 

any més va convocar la parròquia del Salvador. Cal dir 

que aquest any malgrat la Covid’19 la gent ha participat i 

el concurs i la tradició es manté. L’apartat infantil és la que 

més betlems han registrat. Els organitzadors, no passaren a 

veure aquests Betlems, sinó que els participants enviaren les 

seues fotos. Els premis de la secció infantil es van donar a 

les 17h de la vesprada per tal de no col·lapsar i sobrepassar 

l’aforament de l’església de El Salvador. El primer i únic 

premi de la secció infantil dotat amb 30€ en metàl·lic, regals 

i diploma acreditatiu va ser per al Betlem presentat per Pòlit 

i Mateo Torró Jordá.

Redacció

Pel que respecta a la segona secció, el jurat va decidir 

atorgar el tercer premi dotat amb 30 € en metàl·lic i 

diploma acreditatiu al Betlem presentat per María i Joan 

Ferri Cortell; el segon premi de dotat amb 60 € en metàl·lic 

i diploma acreditatiu al Betlem presentat per Pablo Jordá 

Torró i atorgar el primer premi dotat amb 90 € en metàl·lic 

i diploma acreditatiu al Betlem presentat per Marta, Isaac i 

Quike Jordá Boyero.

I pel que fa a la primera categoria, el jurat va deicidir 

atorgar el segon premi dotat amb 100€ en metàl·lic i diploma 

acreditatiu al Betlem presentat per Laura i Álvaro León i 

el primer premi dotat amb 120 € en metàl·lic i diploma 

acreditatiu al Betlem presentat per Javier Penáguila.

La tradició del Betlem instaurada per Sant Francesc, 

s’ha vist reflectida en aquest concurs. En aquest 2021, el 

concurs celebrarà la seua 40 edició i des de la comissió 

organitzadora animen a la gent que munte el Betlem i 

s’inscriga en el concurs.
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El comerç i els serveis de Cocentaina incentiven les 
compres nadalenques amb sortejos i premis
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a temporada de compres de Nadal a Cocentaina 

va comptar un any més amb diferents accions, tant 

comercials com d’activitats complementàries pròpies 

d’aquestes dates sota la imatge unificada del Nadal Contestà.

Pel que fa a l’apartat purament comercial, un total de 51 

establiments de la localitat es van sumar a la iniciativa de la 

Regidoria de Comerç la qual es va fer càrrec de la campanya 

publicitària, el material i el cost dels xecs. Les compres fetes 

durant les setmanes centrals del mes de desembre van  

tindre l’oportunitat d’obtenir diferents xecs regal valorats en 

100€ i 50€, una forma de  premiar la fidelitat dels clients 

del xicotet comerç.   

Cada dimecres del mes de desembre es sortejaren 3 

xecs regal, els quals havíen de ser utilitzats abans del 6 de 

gener. El sorteig es va dur a terme en directe en els estudis 

de Ràdio Cocentaina (també es podia seguir per Instagram 

@radiococentaina )

L’actual oferta comercial minorista de Cocentaina disposa 

d’una gran varietat de productes, a més d’una atenció 

pròxima i personalitzada, per la qual cosa existeix la 

possibilitat de comprar qualsevol producte i cobrir qualsevol 

necessitat per al públic consumidor.  

Un complement interessant a tota aquesta oferta comercial 

nadalenca és la iniciativa de col·laboració dels serveis locals 

gimnasos, acadèmies, perruqueries, clíniques... que es van 

sumar a la dinamització de les compres amb els sortejos 

i premis.

Paqui Ruiz, regidora de Comerç, comentava que «la 

varietat comercial que habitualment es pot trobar a 

Cocentaina, durant el Nadal, s’ha vist complementada 

amb els diferents premis que  recompensen la fidelitat dels 

consumidors locals i comarcals».

Igual que els últims anys, comerç i tradicions van de la mà 

en aquest període de Nadal, per tant  també es va comptar 

amb una oferta cultural important i variada, principalment 

durant els caps de setmana, i els dies assenyalats de les 

festes nadalenques. Les regidories de Joventut i Tradicions 

van estructurar una programació variada per a tots els grups 

de població, independentment de l’edat.

L’alcaldessa Mireia Estepa explicava que «aquest Nadal 

la inversió en la campanya de Nadal és molt superior a la 

de l’any anterior perquè el comerç està passant per un mal 

moment econòmic derivat de la COVID-19 i necessita del 

nostre recolzament i del suport de tot el poble, ja que cada 

compra feta al poble és important per a aquestes famílies».

Malgrat la Covid-19, l’home de les orelles va estar a Cocentaina
Redacció

I 
com no podia ser d’altra manera i dintre de les tradicions 

de Cocentaina, l’home que té més orelles que dies queden 

en l’any, va estar al nostre poble el 31 de desembre. Si bé 

la pandèmia no va permetre que l’esperarem a l’Hostalet, 

sí que vam gaudir d’un espectacle realitzat al Centre de 

Cultura el Teular on l’home de les orelles va delectar a grans 

i menuts…sens dubte, una bona manera d’acomiadar l’any!!
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El ple adjudica per unanimitat la demolició i construcció 
de l’escola Sant Joan Bosco
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’adjudicació dels tres lots de les obres de demolició 

de l’edifici existent i la nova construcció del CEIP Sant 

Joan Bosco s’ha portat a un ple extraordinari i urgent, 

tal com ja va advertir que faria l’alcaldessa «per tal de no 

perdre ni un dia més en aquesta important obra que és un 

compromís d’aquest govern i una infraestructura que li es 

deu al poble des de fa més de 30 anys».

La mesa de contractació ha hagut de fer un gran esforç 

per tal de revisar l’abundant documentació presentada 

per les més de 20 empreses que han participat d’aquesta 

licitació. Les valoracions de cadascuna de les ofertes s’han 

revisat escrupolosament i s’ha hagut d’excloure a algunes 

d’elles per no justificar suficientment la presumpta baixa 

econòmica temerària.

Finalment, la mesa reunida el 30 de novembre elevava al 

ple la proposta d’adjudicació per continuar avançant en el 

procés del Bosco. Una proposta que no serà definitiva fins 

que les empreses adjudicatàries presenten, si no ho han 

fet encara, la garantia i la documentació sobre l’aptitud, 

capacitat i solvència. Mireia Estepa explica que «estem 

dedicant molta energia a que la part de responsabilitat que li 

correspon a l’ajuntament estiga molt ben feta i a temps. Des 

del govern ens vam comprometre a que l’obra s’adjudicara 

a finals de 2020 o durant el primer trimestre de 2021 i 

estem complint amb els objectius marcats que no han estat 

exempts de dificultats».

Celebració telemàtica de la Junta de Seguretat Ciutadana
NP Ajuntament de Cocentaina

A
mb motiu principal de l’aprovació del conveni 

per a la incorporació del cos de la policia local 

al Sistema de Seguiment Integral dels casos 

de Violència de Gènere (VioGen), ahir va tindre lloc 

la Junta Local de Seguretat Ciutadana. L’encontre 

telemàtic va reunir a la subdelegada del Govern 

d’Espanya, a la cap de la Unitat Contra la Violència 

sobre la Dona de la Subdelegació, al coronel 

de la Guàrdia Civil d’Alacant, a l’inspector de la 

Unitat del Cos Nacional de Policia de la Comunitat 

Valenciana, així com a altres responsables de 

les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, l’alcaldessa de 

Cocentaina i el regidor de Seguretat Ciutadana.

La Junta aprovava per unanimitat el nou conveni entre 

el Ministeri de l’Interior i l’ajuntament de Cocentaina que 

té com objectiu la creació d’una base de dades comú per 

tindre un coneixement permanent de les circumstàncies de 

les dones víctimes de violència masclista per a realitzar una 

valoració del risc objectiu de sofrir noves agressions i adoptar 

les mesures adequades. Aquest sistema de seguiment dels 

casos integra la informació policial, judicial i penitenciària 

per garantir el necessari seguiment i la coordinació per a 

donar protecció a la víctima.

El tercer punt del dia de la Junta parlava del procediment 

operatiu de coordinació i col·laboració entre la Guàrdia Civil 

contestana i la Policia Local per garantir el compliment de 

les mesures judicials de protecció de les dones víctimes de 

violència de gènere.

La cap de la Unitat Contra la Violència sobre la Dona de 

la Subdelegació, Modes Salazar, informava que actualment 

hi ha 15 dones de Cocentaina dins d’aquest sistema VioGen 

amb una ordre de protecció vigent i la denúncia feta contra 

l’agressor. Per altra banda, la coordinadora de Benestar 

Social, Nuria Carbonell, afegia que des del departament 

s’està intervenint amb 24 dones que patixen o han patit 

maltractament.

Acomiadaven la reunió la subdelegada i l’alcaldessa 

agraint a tots els representants presents de les Forces i 

Cossos de Seguretat de l’Estat la seua tasca fonamental 

durant els pitjors dies de la pandèmia i fent una crida a la 

seua important tasca de conscienciació durant les festes de 

Nadal que seran transcendentals per què la COVID-19 no 

s’estenga massivament.



ACTUALITAT10 Revista El Comtat gener 2021

L’Ajuntament de Cocentaina inicia les obres per al 
monument a la Mare de Déu del Miracle
NP Ajuntament de Cocentaina

P
ocs dies abans de finalitzar l’any 2020 s’han iniciat les 

obres d’adequació per poder ubicar el monument a 

la Mare de Déu del Miracle a la plaça Cardenal Ferris 

(plaça de l’església de Santa Maria).

Aquesta remodelació de la part central de la plaça 

consistirà en l'eliminació de l’actual assortidor i en la 

construcció d’una plataforma pavimentada amb gespa 

artificial i perimetrada amb cantells que donarà suport al 

monument per tal de commemorar el V Centenari del Miracle 

de les Llàgrimes.

Amb un pressupost de 10.000 € l’ajuntament contestà 

correrà amb la despesa de l’adequació de la plataforma que 

finalitzarà amb la col·locació del monument a la Mare de Déu 

escollit per la Comissió del V Centenari, qui ha dedicat molt 

de temps i esforç a aquesta proposta. El monument també 

compta amb la subvenció de l’ajuntament que per a 2019 va 

pressupostar 60.000€ per als actes i activitats programades 

per dita comissió, i que en 2020 destina 40.000€ per a 

subvencionar la finalització de l’Any Sant de la Patrona. A 

més d’aquests 100.000€ subvencionats a la Comissió del 

V Centenari de la Mare de Déu del Miracle, l’ajuntament de 

Cocentaina s’ha fet càrrec d’altres despeses  com aquesta 

obra (10.000€), el trasllat i assegurança per a la restauració 

del Paolo di Mattei (1.500€), la seguretat i tall de carrers per 

a la romeria de la Mareta per tot el terme (més de 8.000€), 

lloguer de pantalla per a la retransmissió de la missa de l’any 

sant (1.000€), etc. Un suport ferm de la corporació a tots 

els actes de la patrona de la localitat que culminarà amb la 

col·locació del monument a la Mare de Déu del Miracle, les 

obres del qual acabaran a principis de 2021.

Il·luminació a la passarel·la
NP Ajuntament de Cocentaina

D
es que es va realitzar la passarel·la que uneix el polígon 

de la Llaona amb la via verda, s’ha creat un corredor 

molt transitat pels veïns de Cocentaina, que aprofiten 

les característiques del lloc, poc trànsit rodat i proximitat al 

nucli urbà, per passejar o fer esport.

Es va detectar que a l’època hivernal, quan es fa més 

prompte de nit, la passarel·la quedava molt fosca i per 

aquest motiu s’han instal·lat 4 projectors de tecnologia led 

per tal d’il·luminar la passarel·la i que puga ser transitable 

a qualsevol hora.

Els projectors s’han ubicat de forma que la il·luminació siga 

uniforme i es posen en funcionament, de forma automàtica, 

mitjançant unes cèl·lules fotoelèctriques, quan la intensitat 

de llum natural descendeix. A més, per tal d’estalviar energia 

i reduir la contaminació lumínica, a les 4 hores d'haver-se 

posat en funcionament, els projectors disminueix la seua 

intensitat.

Amb aquesta actuació, que ha tingut un cost de 1960€, el 

govern contestà pretén que els veïns que utilitzen aquesta via 

per fer esport o gaudir d’un passeig, se senten més segurs i 

còmodes i que siga transitable a qualsevol hora i època de 

l’any, independentment de la llum natural.

Sempre al teu costat i també a les xarxes 
socials: Facebook i Instagram!!
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La Regidoria de Promoció Lingüística porta la poesia 
al carrer col·locant una placa al Pla de la Font per a 
recordar el poeta Vicent Valls
NP Ajuntament de Cocentaina

U
na de les múltiples propostes que la Regidoria de Promoció 

Lingüística porta en el seu programa és traure la música 

i la poesia al carrer a través de diferents iniciatives.

En aquesta ocasió, ha sigut el Pla de la Font, plaça 

emblemàtica de Cocentaina i que compleix enguany 200 

anys de la seua construcció, el lloc elegit per a col·locar una 

placa que ret homenatge al poeta contestà Vicent Valls, qui 

ens va deixar, malauradament, en 2014, fa ara just sis anys. 

El poema, inclòs en el poemari titulat «Els baladres de la 

nit», i publicat a Alacant en l’any 2003, parla justament del 

Pla de la Font i descriu l’aspecte de la plaça en els mesos 

de tardor, amb al·legories tan gràfiques com les següents: 

«brodat de fulles», «grans plataners de coure trèmul», 

«jeroglífics de l’aigua i el capvespre»... El poema es combina 

sobre una preciosa imatge de fons que mostra la font de la 

plaça i la vista del Castell des d’aquest punt, una estampa 

que forma un decorat inigualable per a apreciar de manera 

íntima i entranyable els versos de Vicent Valls.

El regidor de Promoció Lingüística, Ivan Jover, anima a tot 

el poble a visitar el Pla de Font i a gaudir, com diu Vicent 

Valls, del silenci i de la secreta tranquil·litat que s’hi respira. 

Així mateix, es mostrava molt il·lusionat amb aquesta nova 

iniciativa de la Regidoria i avançava que: «estem pensant 

que noves localitzacions al poble per a plasmar un fragment 

d’una obra, de manera que, a poc a poc, cada autor local 

tinga assignat el seu espai a Cocentaina».

Cocentaina s’agermana amb el municipi italià de Piano 
Vetrale-Orria
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat mes de febrer, el president de l’Associació «Pro 

Loco Paolo De Matteis» a Piano Vetrale - Orria (Salerno, 

Itàlia) es traslladà a la capital del Comtat per a conèixer 

de primera mà la col·lecció de 10 quadres de l’artista 

barroc del segle XVII, Paolo De Matteis, que es conserven 

al monestir de la Verge del Miracle. A partir d’aquesta visita, 

s’iniciaren una sèrie de converses per a tractar de buscar 

un lligam entre Cocentaina i Piano Vetrale - Orria, lloc de 

naixement de l’artista, on desenvolupar diferents activitats 

que faciliten i potencien el coneixement del renomenat 

artista italià, l’obra del qual es troba actualment dispersa a 

les principals pinacoteques del món, com ara Roma, Nàpols, 

el Prado a Madrid o El Louvre a París, sent la col·lecció de 

Cocentaina l’única que es conserva in situ.

En definitiva, totes aquestes visites i converses van 

culminar el passat 17 de desembre, quan el Ple de 

l’Ajuntament de Cocentaina va aprovar, per unanimitat, la 

proposta de la Regidoria de Cultura de declarar formalment 

l’agermanament entre el municipi de Piano Vetrale - Orria, 

a Itàlia, i la localitat de Cocentaina, a Espanya.

El mateix regidor, Ivan Jover, explicava que «actualment, 

el Pacte d’Agermanament entre ciutats, entre municipis, 

constitueix un testimoni formal de reciprocitat de relacions 

privilegiades, com una opció de solidaritat. En el cas de 

Piano Vetrale - Orria i Cocentaina, l’agermanament sembla 

natural en virtut de la figura de Paolo De Matteis, ja que 

contribuirà, sense dubte, no sols a intensificar les relacions 

culturals entre les dues localitats, sinó que garantirà, entre 

altres coses, un impuls institucional addicional per a l’estudi 

i la difusió del treball de Paolo De Matteis».

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Cocentaina, la 

Pia Unió Verge del Miracle i la Universitat d’Alacant, amb 

el suport de l’Institut Valencià de Restauració, a través de 

Rosa Román, han proposat una sèrie d’activitats que es 

desenvoluparan en 2021, com és la realització d’un Congrés 

Internacional del Barroc, la digitalització de la col·lecció de 

Paolo a Cocentaina o diferents xarrades al voltant de la seua 

obra. D’altra banda, a Piano Vetrale - Orria també s’han 

confeccionat tota una sèrie de propostes que van des de 

tallers fins a exposicions i conferències.
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Col·lectiu-Compromís veu positiu que Cocentaina 
s’adherisca al Circuit Cultural Valencià
NP Col·lectiu-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís considera una bona 

idea que Cocentaina s’adherisca al Circuit Cultural 

Valencià. El portaveu de la coalició a l’Ajuntament, 

Jordi Pla, explica que “fa molts anys que reivindiquem una 

programació cultural pròpia per al nostre poble. Volem una 

programació cultural de qualitat per a la nostra gent.”

“Ens pareix una bona idea que Cocentaina forme part del 

Circuit Cultural Valencià. És una forma fantàstica de portar 

teatre, dansa i circ de companyies professionals valencianes. 

I més en aquest temps, on s’ha de promocionar la cultura, 

ajudar als sectors professionals i continuar programant 

perquè la cultura és segura”, afirma Pla.

A més a més, cal destacar que el cost de les programacions 
culturals seran del 50% per a l’Ajuntament i el 50% restant 

l’aporta l’Institut Valencià de Cultura.

Baldoví pacta 3 milions d’euros per al tren Alcoi-Xàtiva 
amb el govern central
NP Col·lectiu-Compromís

E
l diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha 

arribat a un acord amb els partits que ostenten el 

Govern de l’Estat, el Partit Socialista i Unides Podem, 

per tal d’incorporar diverses esmenes als Pressupostos 

Generals de l’Estat, que han permés el vot favorable del 

diputat valencianista a aquest pressupost. Entre les esmenes 

figura la inclusió d’una inversió de 3 milions d’euros més 

per a la línia de tren Alcoi-Xàtiva. Aquesta millora ha sigut 

valorada molt positivament pel portaveu del Col·lectiu 

03820-Compromís a l’Ajuntament de Cocentaina, Jordi Pla.

“És un avanç important. Volem millorar el tren i la vida de 

les persones. Tenim un tren que és una tartana i això no pot 

seguir així. Gràcies al treball de Baldoví a Madrid hi haurà 

3 milions d’euros per a invertir i millorar la línea. És urgent 

fer-ho”, explica Jordi Pla.

Per la seua banda, Jordi Pla, ha destacat que “aquest 

anunci suposa una bona notícia per a la nostra comarca. El 

treball de Baldoví a Madrid obté fruits i hem de continuar en 

eixa línea. Volem continuar sent útils per a la gent”.

“Defensem els interessos de Cocentaina i de la comarca a 

Madrid. Baldoví és l’únic diputat que defensa als valencians 

i ara estem veient la importància de tindre un partit valencià 

a Madrid”, ha afegit Pla.
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El cantautor contestà Andreu Valor fa doblet als Premis 
de la Música Valenciana
Redacció

E
l cantautor contestà  Andreu Valor va ser l'únic nominat  

en els Premis Carles Santos de la música que va pujar 

a l'escenari dues vegades i va tornar a casa amb més 

d'un guardó sota el braç en la tercera edició d’aquestos 

guardons  de la Música Valenciana, organitzats pr l’Institut 

Valencià de Cultura i celebrats en desembre en el Teatre 

Principal d'Alacant, en una gala on les paraules més 

pronunciades van ser «cultura segura».

Andreu Valor va rebre el premi al millor disc de cançó 

d'autor per Insurrecte, el seu últim treball de deu cançons, 

el huité àlbum de la seua carrera; i també a la millor gira, 

minvada en part per la pandèmia, encara que els premis 

valoraren la llavor realitzada entre novembre de 2019 i 

octubre de 2020.

L'artista va reivindicar la cultura «com a antídot» a l'actual 

situació «difícil i peculiar» provocada per la pandèmia i 

va reconéixer que, encara que a vegades no es valore, 

«continuem fent-la i seguirem avant». Va agrair els 

reconeixements i va recordar «als qui mai guanyen un però 

fan que la cultura existisca».

Poeta nat i persona humil i senzilla, Andreu Valor sols tenia 

paraules de gratitud cap al seu equip i així ho publicava a 

les xarxes “el premi no és al cantautor, és al millor disc de 

cançó d'autor i millor gira, el que significa és que sense ells/

es no seria possible (i pels qui no estaven: Carles Carbonell, 

Josep Bas, Berta Iñíguez, Ricard Prats, Chus Lacord, Susa 

Ribes, Metrònom Bureo, La fera CC, El cor de la costera, 

Audiosait, Pau i Lluc Valor i un llarg etcètera de companyes 

i companys amb qui fa tants anys que treballem per la 

música). Gràcies per la confiança i dedicació. És un privilegi 

treballar amb vosaltres. Us ho mereixeu! Com no, a cada 

personeta que en aquests MIL concerts ens heu fet costat, 

a programadors/es culturals, tècnics de so/llums amb qui 

hem conviscut, personal de gestió! Els premis són vostres!

Gràcies a l'IVC per fer ressò de la música i per tractar 

d'obrir portes que la dignifiquen.”

El restaurant L’Escaleta revalida les dues estreles Michelin
Redacció

E
l Restaurant l’Escaleta de Cocentaina ha revalidat les 

seues dues estreles Michelin tal com es va donar a 

conéixer en el transcurs d’una gala digital celebrada 

des de la Real Casa de Correus de Porta Del Sol de Madrid.

L’Escaleta va iniciar la seua activitat en 1980 i, després de 

la seua consolidació com a referent de la gastronomia a les 

nostres comarques i fora d’elles, té actualment al capdavant 

al xef Kiko Moya i al sommelier Alberto Redrado. L’any 2000 

va rebre la seua primera Estrella Michelin, un guardó al qual 

suma la nova Estrella aconseguida en 2016.

Recordar que l’Escaleta ha celebrat durant 2020 el seu 

quaranta aniversari i, encara que la pandèmia del Coronavirus 

ha condicionat aquesta efemèride, s’han realitzat diferents 

iniciatives com l’edició d’un llibre o una sèrie de sopars 

amb la participació de destacats xefs del panorama culinari 

nacional que ara en el 2021 es reprendran.
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L’Estudi de dansa Alicia Montava, present en la final 
nacional del concurs Anaprode

U
na vegada més el Estudi de dansa Alicia Montava 

ha estat present en la final nacional ANAPRODE 

(Associació nacional per al suport i la promoció de 

la dansa a Espanya). La final que tots els anys es realitza a 

Tarragona es va veure obligada a suspendre-la de manera 

presencial pel COVID-19, així que enguany va ser diferent, 

tot es va retransmetre online el passat 5 de desembre. Va 

ser per a tots els ballarins una nova experiència, no tan 

satisfactòria com la de pujar a un escenari, però plena de 

la mateixa il·lusió en poder ensenyar al públic i als jutges 

tot el seu treball de tècnica, expressió i art.

La presència d'alumnes de l'estudi de dansa Alicia 

Montava, enguany va ser mínima, ja que la gran majoria 

va voler prendre's un descans . Tan sols es va presentar 

Mireia Paya. Mireia es desplaçava a principis de març fins 

a Almeria per a la semifinal, presentant-se en 3 categories, 

ballet clàssic, flamenc i fusió, tot això en categoria preparatori 

individual. Les seues puntuacions, dos primers amb 

felicitació del jurat (màxima puntuació) i un segon la van 

portar a passar a la final nacional a Tarragona. El COVID no li 

va deixar gaudir del companyerisme entre ballarins i de pujar 

a l'escenari però va seguir avant amb la seua preparació per 

a estar present en el concurs online. Una vegada més tant 

Mireia com Alicia Montava van quedar molt contentes per tot 

el treball que realitzen durant el curs al estudi, pues Mireia 

va obtindre un segon en categoria de clàssic i un primer en 

flamenc estant als peus de passar a la final internacional.

Són quasi ja 10 anys els que l'estudi de dansa Alicia 

Montava ve participant en ANAPRODE. L'esforç, la 

constància, la il·lusió, la disciplina han fet que tant Alicia 

com les seues alumnes i els seus alumnes arriben a casa 

després d'un concurs més que contents, sempre amb molt 

bones puntuacions, sent una d'elles la més important en 

2.018 amb un primer premi internacional.

Alicia com a professora se sent satisfeta del treball que 

fan dia rere dia, perquè per a les hores que li dediquen li 

enorgulleix que les seues alumnes estiguen a l'altura d'un 

concurs a escala nacional i a nivell d'ANAPRODE i que 

a més dels concursos les seues alumnes puguen estar 

aptes per a l'obtenció directa del grau elemental de dansa. 

Ara és moment de preparar noves il·lusions per al pròxim 

ANAPRODE i per a pròxims projectes. Així que toca treballar 

amb la màxima disciplina que requereix la dansa.

Francisco Prats, autor del cartell de la Mare de Déu de 2021

F
rancisco Prats Colomer serà l’autor del Cartell de les 

festes patronals de la Mare de Déu del Miracle de 2021, 

així ho feia públic en desembre la Pia Unió Verge del 

Miracle presidida per José Luis Molina i Ana Masanet.

I és que cal pensar ja en les festes d’aquest anys, festes 

diferents, però esprem poder-les celebrar sense estar 

confinats (com l’any passat). La Pia Unió ja està treballant 

en diferents possibilitats per a que el poble puga festejar a 

la seua Patrona al mes d’abril.

Tornat a l’autor del cartell, recordar que Francisco Prats 

ha realitzat entre d’altres, el cartell de Festes de Moros i 

Cristians, també de la Setmana Santa contestana i de la 

Mare de Déu del Carme. 

Redacció
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V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

Es du a terme l’emissió d’una targeta postal turística 
i segell personalitzat en Cocentaina amb motiu del V 
Centenari de la Mare de Déu del Miracle

I 
parlem del V Centenari del Miracle de les Llàgrimes de la 

nostra Patrona i és que, si bé ha finalitzat l’Any Sant, el 

V centenari encara ens te reservades activitats, algunes 

d’elles ajornades a causa de la pandèmia.

Seguirem per tant, dedicant aquesta pàgina a les activitats 

que resten i que estaven programades per al V Centenari 

del prodigi. Ens fem ressò  del segell i la targeta postal 

commemorativa on s’ha utilitzat la imatge del rodabalcó que 

es va fer per a l’ocasió, aquestos estan franquejats i estan 

per a que la gent tinga un record. La iniciativa ha sigut de 

l’associació Filatèlica i Numismàtica de Cocentaina. 

Presentat el llibre “Nuestra Señora del Milagro de Cocentaina. 
Notas de historia y arte” del sacerdot Andrés de Sales

E
l divendres 18 de desembre es va presentar al Monestir 

de la Mare de Déu del Miracle el llibre "Nuestra Señora 

del Milagro de Cocentaina. Notas de historia y arte" El 

sacerdot Andrés de Sales Ferri Chulio, director de l'Arxiu de 

Religiositat Popular de l'Arquebisbat de València, recull en dit 

llibre, notes de publicacions, estampes, litografies i gravats 

de la nostra patrona. El pripi autor comentava als micròfons 

de Ràdio Cocentaina que “aquest és un complement al llibre 

oficial del V Centenari, és un llibre que he fet amb molta 

estima a la Mare de Déu i al poble de Cocentaina”.
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Record de les Festes de 2019

C
oincidint amb la festivitat de La Puríssima, la Junta 

de Festes va voler entrega un detall de record als 

Càrrecs Festers de 2019. Aquesta és una cita que 

s'havia d'haver dut a terme a finals de 2019, però encara 

no teníem president de l’entitat. Després estava previst que 

es realitzara al mes de març-abril, però la pandèmia va 

paralitzar tota activitat possible i és per això, que la Junta 

de Festes va decidir fer entrega d’aquest detall el 8 de 

desembre, l'endemà del que haguera sigut l’olleta de la 

Puríssima (acte que enguany tampoc es va poder celebrar 

a les filaes a causa de les restriccions vigents).

L’entrega, seguint i complint amb el protocol marcat per 

Generalitat enfront de la Covid-19, es va dur a terme a la 

casa del Fester i de manera escalonada. En l’acte van estar 

presents Juan Francisco Masanet (President actual de la 

Junta de Festes), Hipòlit Borràs (President de la Junta de 

Festes entre 2017 i 2019), Octavio Cerdà (Regidor de Festes) 

Redacció. Fotos: Tresemes (Marcos Monar)

i també Ràdio Cocentaina qui a més va tindre el gust de 

poder parlar amb els quatre càrrecs i autoritats festeres i 

civils, recordant les festes de 2019, en un 2020 on no les 

hem pogut celebrar i amb l’esperança de tindre un 2021 que 

ens deixe, almenys, celebrar alguna coseta (tal i conforme 

estan les coses en aquest gener, ja ens aventurem a dir que 

tampoc aquest 20121 tindrem Festes de Moros i Cristians tal 

i com les volem, amb la festa al carrer). També assenyalar, 

que el dissabte 12 de desembre, Ràdio Cocentaina va 

oferir un especial “La veu de la festa” on vam compartir 

els records dels càrrecs: Filà Contestanos-Màxim Ferrer, 

Capità Cristià 2019;

Fila Creuats- Javier Pascual, Abanderat Cristià 2019; 

Filà Bereberes "Els Borts"- Rubén Colomina, Capità Moro 

2019 i Filà Manta Roja- Abraham Moltó, Abanderat Moro 

2019. El programa el podeu descarregar a la web de Ràdio 

Cocentaina (www.radiococentaina.com).

P
arlem dels premis destinats a la promoció de l’ús del 

valencià en l’àmbit festiu i que any rere any convoca 

la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Una vegada reunida la comissió corresponent i resolta 

la concessió dels premis, la revista de Festes de Moros i 

Cristians de Cocentaina ha obtingut el 1r premi. Dotat amb 

5.000 euros. (Recordem que la nostra revista gaudeix ja 

d'un palmarés important: Revista Festes 2017: 2n Premi de 

Conselleria; Revista Festes 2018: 2n Premi de Conselleria i 

Revista Festes 2019: 1r Premi de Conselleria).

La nostra revista és una gran font d’informació històrica, a 

banda de ser un aparador de l’actualitat festera. Francisco 

Masanet manifestava la seua satisfacció al mateix temps 

que volia compartir dit reconeixement amb “amb el meu 

equip de revista, Arxiu Fester, Junta de Festes, filaes, autors 

de les portades, mantenidors i mantenidores de l'acte de 

la presentació, presentadores, col·laboradors, impremtes 

implicades, doncs la Revista ens ha restat una mica de 

temps. També a les empreses anunciants i Cocentaina en 

general. Els Socarrats de Cocentaina tenim una Revista de 

Festes de Moros i Cristians de grandíssim nivell.”

La revista de Festes de Moros i Cristians aconsegueix el primer 
premi a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu
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Elegides les bandes que participaran en la segona edició 
del Certamen de Música Festera “Vila de Cocentaina”

E
l 30 de novembre finalitzava el termini per a 

inscriure's per a participar en la II edició del Certamen 

d’Interpretació de Música Festera ‘Vila de Cocentaina’. 

Un certamen que es celebrarà l’1 de maig de 2021 en el 

Centre Cultural El Teular de Cocentaina.

Per a aquest certamen bianual en la seua segona edició es 

van presentar un total de 8 bandes, però al certamen poden 

participar 3 bandes de música no professionals del territori 

nacional. I va ser el dimarts 8 de desembre quan es va donar 

a conéixer l’elecció de les bandes participants, després que 

el jurat i la comissió organitzativa deliberarà. Fàcil no ho van 

tindre, ja que el Certamen, tot i ser la segona edició, té una 

rellevància important pel fet que som el poble que contempla 

l’arxiu fester més gran i tenen factors favorables com la 

qualitat dels compositors locals, som la terra de l’universal 

Paquito El Chocolatero i el primer pasdoble pensat per a 

desfilar en festes de Moros i Cristians es va gestar al nostre 

poble i de la mà de Manuel Ferrando.

Doncs bé, les tres bandes que participaran en la segona 

edició del Certamen d’Interpretació de Música Festera ‘Vila 

de Cocentaina’ són: Unió Musical d'Alcoi; C.A.C "Verge de 

la Pau" d'Agost i Unió Musical "La Primitiva" de Castell de 

Castells.

Recordem que el certamen atorgarà, sempre que el jurat 

així ho dispose, tres premis: 1r Premi i Trofeu de 3.500 euros; 

2° Premi de 2.000 euros i 3r Premi dotat amb 1.000 euros. 

A més, totes les bandes participants rebran un diploma 

acreditatiu de la seua participació en este certamen.

En breu, la comissió organitzativa del certamen 

encapçalada pel director i compositor contestà Francisco 

Valor es reuniran amb les 3 bandes per entregar-los l’obra 

obligada de Josep Vicent Egea i fer el sorteig de l’ordre 

d’actuació. Comença el compte enrere.

Juan Antonio Sellés Pérez guanya el II Concurs d’Herberet

E
l dissabte 19 de desembre es donaven a conéixer els 

guanyadors del II Concurs d'Herberet organitzat per la 

Junta de Festes de Moros i Cristians de Cocentaina. 

El president de la Junta de Festes Francisco Masanet es 

mostrava molt satisfet de que s’haguera pogut dur endavant, 

ja que és un any difícil per la Covid’19, pandèmia que ens ha 

privat de les nostres festes i de pràcticament tots els actes 

de carrer que les envolten.

Amb tot, el nombre de participants no ha estat mal, n’han 

participat nou herberos. El jurat presidit pel promotor de la 

iniciativa del concurs, Ferran Labors va valorar les diferents 

presentacions deixant el quadre de guanyadors de la següent 

manera:

- Primer Premi: Juan Antonio Sellés Pérez

- Segon Premi: Ferran Hipólito Vilaplana

- Tercer Premi: Juanito Pérez Valls

Juan Antonio Sellés Pérez, en l’edició de l’any passat 

va aconseguir el 2 premi i aquest any el primer. Per a 

l’elaboració de l’herberet que va presentar ha utilitzat al 

voltant 9-10 herbes diferents de la nostra Mariola. Juan 

Antonio estava molt content d’aquest premi aconseguit i 

l’any que ve segur que es torna a presentar per a veure si 

aconsegueix el tercer premi.

Redacció
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La Fira de Cocentaina 2020 tanca la seua edició més 
especial amb un volum de negoci del 40%
NP Departament Fira de Tots Sants

L
a Fira de Cocentaina 2020 tanca la seua especial 674 

edició amb un balanç molt positiu tant per part de 

l'organització com dels expositors participants. Malgrat 

no haver pogut celebrar-se en el seu format original i no 

haver recollit les grans xifres que ha acumulat any rere any; 

el certamen, que en aquesta ocasió s'ha celebrat durant tot 

el mes de novembre, ha aconseguit un volum de negoci del 

40% respecte a una edició de fira habitual. Aquesta xifra 

repercuteix en la seua majoria en sectors concrets com 

el motor, l'agricultura, la indústria i l'alimentació que són 

els que han registrat un major nombre de visitants en els 

establiments d'aquestes tipologies. 

En total, la superfície d'exposició de productes amb 

promoció de Fira s'ha elevat a 35.550 m², formada per 70 

expositors al llarg de tota la Comunitat Valenciana i un total 

de 12 milions de valor de producte exposat. Dins d'aquestes 

xifres cal destacar l'àmplia representació d'establiments en 

els sectors del motor, l'agricultura i l'alimentació. 

En relació al número de visitants durant el mes de duració 

del certamen en els propis comerços s'han registrat un total 

de 5.600 visites, una xifra que lluny de la registrada en anys 

anteriors mostra l'interés que el públic ha tingut a recolzar 

les promocions econòmiques de Fira d'aquesta edició. En 

aquest aspecte cal destacar el paper del públic local, així 

com dels 50 comerços del municipi que han participat i 

que han fet que contestans i visitants hagen pogut sentir a 

la Fira molt viva. 

Les exposicions i l'oferta cultural també han sigut presents 

en aquesta edició, encara que amb menys força a causa de 

la situació sanitària actual. Deu exposicions compostes per 

vint-i-quatre artistes locals han donat vida a aquest important 

pilar del certamen que espera tornar amb més força en 

la pròxima edició, ja que en les activitats programades 

únicament s'han pogut acollir a 1.034 persones i 450 en 

les mostres artístiques. 

Els canals i vies d'informació online de la Fira han vist 

reforçada la seua activitat, la web de l'esdeveniment ha 

registrat 144.051 visites i les xarxes socials han incrementat 

en alguns casos les seues impressions un 24% com és el 

cas d'Instagram. 

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha recalcat 

“l'esforç de tots, organització i expositors per a sumar un any 

més a la nostra històrica Fira,; s'ha celebrat en una situació 

complicada i atípica ja que tots hem trobat a faltar l'ambient 

de Fira als nostres carrers, però s'han obtingut altres vies 

per a fer encara més potent aquest esdeveniment i el que és 

més important s'han recollit propostes per a mantindre viva 

la flama durant tot l'any, propostes en les quals l'Ajuntament 

continuarà treballant perquè a poc a poc puguen modelar-se 

i fer-se així realitat”. 

La regidora de Fira de Cocentaina, Eugenia Miguel, ha 

assegurat que “tots els expositors han realitzat apreciacions 

positives, tant si el nivell de venda ha sigut positiu com si 

ha sigut més fluix, han acollit molt bé el format i cosa que 

és més important, han fet un buit en els seus establiments 

perquè la Fira fóra una realitat”. Ha puntualitzat que “els 

expositors asseguren que pertànyer a la Xarxa de Comercial 

d'Expositors Oficials *FTS els dóna un valor afegit tant a la 

seua empresa com al seu producte pel que es fomentarà 

que aquesta xarxa comercial i empresarial romanga durant 

tot l'any i fins i tot s'estenga per tot el territori nacional”.
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Regidoria Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL

Iniciem un any més verd, i més 
saludable

A mesura que el món busca recuperar-se i reconstruir-

se de la pandèmia de COVID-19, existeix un creixent 

reconeixement mundial que el catalitzador del canvi 

transformador és la inversió en una economia global verda 

i sostenible que genere ocupacions, reduïsca les emissions 

i desenvolupe resiliència als impactes climàtics.

La ciència del clima és clara: les concentracions de gasos 

d'efecte d'hivernacle, que ja estan en els seus nivells més 

alts en 3 milions d'anys, han continuat augmentant, fins 

i tot malgrat la desacceleració econòmica causada per 

COVID-19. Les temperatures estan en territori rècord, el 

gel polar està retrocedint i el nivell de la mar està pujant.

Ara és el moment de prendre mesures audaces per a 

abordar l'emergència climàtica i recuperar-se de manera 

sostenible de la pandèmia. 

Destaquem l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 

13 - Acció climàtica - en commemorar el cinqué aniversari 

de l'històric Acord de París sobre el Canvi Climàtic i l'inici 

d'un any sense precedents amb l'ambició de recuperar-se 

millor i més saludable.

REPTES PER 2021

Des de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat se 

segueix apostant per la sensibilització i divulgació d'accions 

per poder frenar la crisi climàtica, tractant d'incorporar 

hàbits en la gestió diària, i impulsant accions de planificació 

eficaces per aconseguir una Cocentaina més sostenible.

Som conscients i estem vivint els canvis que la pandèmia va 

generant en el nostre entorn; transformacions econòmiques, 

més sequera, augment de les temperatures, increment de 

les emissions de CO 2, la biodiversitat aquesta desapareixent 

a una velocitat alarmant. Les pressions que afrontem es 

poden corregir si des de la nostra escala realitzem canvis 

que repercutisquen al nostre entorn encara que ens resulten 

insignificants.

Així mateix l'Agenda 2030 per al Desenvolupament 

sostenible té en compte aquest context i integra objectius 

estretament relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic.

Volem animar-te a participar i aconseguir uns bons hàbits 

per a tu i per al planeta.

# crisiclimàtica: “Tota acció compta per menuda que siga”
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L’Ajuntament de Cocentaina sol·licitarà la inclusió en el 
Circuit Cultural Valencià 
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l Circuit Cultural Valencià (CCV) és un projecte de 

cooperació interinstitucional que propicia l’Institut 

Valencià de Cultura (IVC) amb els ajuntaments de la 

Comunitat Valenciana que desitgen presentar programacions 

escèniques, musicals o audiovisuals variades, estables, 

professionals i de qualitat, amb la intenció d’arribar a totes 

les localitats de la Comunitat Valenciana.

Actualment, a més de l’IVC, el Circuit Cultural Valencià 

està conformat per un total de 83 institucions públiques 

(81 ajuntaments i 2 universitats) que tenen garantida la 

independència i l’autonomia en matèria de selecció i de 

contractació de les seues propostes concretes i que han 

pres el compromís de donar suport a l’exhibició professional, 

en general, i valenciana, molt particularment, com també 

el de gestionar la cultura des d’una òptica professional i 

pública, per tal de posar el teatre, la dansa, el circ, la música 

i l’audiovisual a l’abast de tota la ciutadania.

En el Consell de Cultura de Cocentaina del passat mes 

de març, la Regidoria de Cultura va informar sobre la 

seua proposta d'incloure Cocentaina en el CCV i que, la 

sol·licitud d'inclusió que ara deu aprovar el plenari, es fera 

inicialment per a les modalitats de teatre, dansa i circ, amb el 

compromís de programar almenys 6 representacions anuals 

de companyies professionals valencianes de les quals el CCV 

aportarà 7.000 euros i l'ajuntament n’aportarà 7.000 més. 

Segons el regidor de Cultura, Ivan Jover: «aquesta inclusió 

reforçarà més, si és possible, l'actual política cultural del 

consistori contestà i que, conformada ja per una important 

base cultural local amateur de qualitat així com de grups 

professionals, pretén acostar diferents vessants culturals i 

de pes a la població. De fet, sols aquests últims dos mesos 

de l’any 2020, tal com es va fer a l'estiu, l'Ajuntament de 

Cocentaina no ha volgut deixar de banda el sector cultural 

valencià en aquests temps difícils per a tots i ha invertit 

més de 15.000 euros en representacions professionals de 

teatre (4), circ (1) i música (1). Igualment, juntament amb 

les entitats musicals locals, en aquest mateix període s'han 

programat 5 actuacions que han adaptat els formats a les 

restriccions i a les mesures sanitàries, un fet que demostra 

l'aposta segura i ferma d'aquest ajuntament per la cultura a 

l'abast de tots i totes i el suport a les entitats culturals locals». 

Cocentaina estrena «La Ruta de la Muralla», un nou 
recurs turístic totalment accessible per a conèixer la 
importància d’aquest monument

C
ocentaina ofereix des de hui als turistes la nova «Ruta 

de la Muralla», un itinerari dissenyat per la Regidoria 

de Turisme que permetrà recórrer, mitjançant punts 

d’informació, el cercat defensiu medieval que es va construir 

a partir del segle XIII. Aquests nou punts permeten conèixer 

de primera mà aspectes múltiples de la mateixa muralla, 

com ara la tècnica de construcció, els portals, el comerç 

en la Cocentaina medieval o el dret de pontatge. Una ruta 

autoguiada, d’una hora de duració, i dotada de recursos 

accessibles, com panells en braille o llenguatge de signes, 

que pot realitzar-se, bé amb un plànol digital (en format de 

descàrrega disponible en la web de l’Ajuntament) o amb 

una guia en paper que caldrà sol·licitar a l’oficina Tourist 

Info allotjada al Palau Comtal.

El regidor de Turisme, Ivan Jover, destaca la importància 

d’aquest nou recurs, perquè «la ruta de la muralla ha estat 

un projecte que portem endavant gràcies a les ajudes de 

Turisme Comunitat Valenciana i on han col·laborat grans 

professionals mitjançant l’assessorament, la il·lustració, el 

disseny i la dotació de recursos per a fer d’aquesta una ruta 

totalment accessible. Un itinerari per a posar en valor un dels 

nostres Béns d'Interés Cultural més coneguts i que de segur 

NP Ajuntament de Cocentaina

es decideixen a recórrer molts dels turistes que ens visiten». 

Igualment, el regidor avançava que s’està treballant en la 

redacció del Pla Director de la Muralla i en el Pla Especial 

de Protecció per a final d’any.
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L’Ajuntament de Cocentaina i Turisme Comunitat 
Valenciana formalitzen el seu conveni de col·laboració
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l dilluns 14 de desembre, la Regidora de Fira, Eugenia 

Miguel, i el secretari autonòmic de Turisme, Francesc 

Colomer, signaven el conveni de col·laboració per a la 

promoció de la Fira de Tots Sants, com també l’adhesió a la 

marca gastronòmica «Exquisit Mediterrani» amb la presència 

del també regidor de l’Ajuntament de Cocentaina, Ivan Jover.

Des del primer trimestre d’aquest any 2020 ja començaven 

els treballs de redacció de l’actual conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament de Cocentaina i Turisme Comunitat 

Valenciana, tot coincidint amb l’aniversari de la Declaració 

Internacional de la Fira.

Es tracta d’un conveni en el qual es destinen 40.000 euros 

per a la promoció de la Fira de Tots Sants en els diferents 

àmbits de comunicació, les línies estratègiques d’actuació 

s’han vist adaptades per la situació sanitària actual, 

adaptant-se al format especial que la Fira de Tots Sants ha 

posat en valor durant tot el mes de novembre en aquesta 

674 edició. No obstant això, aquest suport a la promoció de 

la imatge de Fira es fa extensiva al llarg de tot l’any.

La signatura del conveni en un any tan peculiar, en el qual 

el paper de la comunicació ha sigut tan important, ha reforçat 

la viabilitat d’aquesta línia d’ajudes que treballen la promoció 

de la imatge d'esdeveniments amb tanta repercussió social, 

econòmica i cultural com la Fira de Tots Sants.

Eugenia Miguel, regidora de Fira, ressaltava «la importància 

que té el fet de dur a terme una promoció adequada, 

estudiada i planificada de la imatge de la Fira, la qual serà 

més fàcil de dur a terme amb aquesta ajuda autonòmica, 

i mostra d’açò ja s’ha pogut comprovar en la recent 674 

edició, en la qual el paper de la comunicació ha sigut 

fonamental per tal de poder difondre el peculiar format que 

s’ha posat en valor, i que ha contribuït a minimitzar l’impacte 

negatiu del Covid en una gran part dels expositors de Fira de 

gran format que han participat en la iniciativa de l’any 2020».

Per una altra banda, el consistori contestà també s’ha 

adherit a la marca «Exquisit Mediterrani» per a impulsar la 

generació i la promoció d’experiències turístiques vinculades 

a la gastronomia, com també, conservar, donar a conèixer i 

impulsar la rica i variada cuina tradicional autòctona.

El regidor de Turisme, Ivan Jover, destacava que «Turisme 

té a càrrec seu l'impuls i l’execució del sector turístic valencià, 

com també el desenvolupament, la millora, la informació i la 

difusió d’aquest sector, de manera que es potencia aquesta 

oferta mitjançant el suport a la comercialització, la informació 

i la difusió dels productes turístics i la realització de les 

activitats necessàries per a una millor promoció de l'oferta 

turística de la Comunitat Valenciana».

Els llibres de Corts de Justícia del segle XIII apleguen 
restaurats a l’Arxiu Municipal de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat 30 de desembre, van aplegar a l’Arxiu 

Municipal tres llibres de Corts de Justícia el que 

el Departament de Conservació i Restauració 

d’Obra Gràfica i Document d’Arxiu de l’Institut 

Valencià de Conservació, Restauració i Investigació 

(IVCR+i) ha restaurat durant l’any 2020.

Aquesta restauració forma part d’un conveni que 

es signà en 2017 entre l’Ajuntament de Cocentaina 

i l’IVCR+i per a restaurar els valuosos volums 

manuscrits que Cocentaina conserva al seu arxiu. 

Es tracta d’una de les sèries més completes de tot el 

territori valencià, des de l’any 1269 fins al 1295. El cost de 

la restauració és assumit al 50% per l’IVACR+i i de l’altre 

50% se’n fa càrrec l’ajuntament, que també assumeix 

l’assegurança i el transport dels llibres.

Així mateix, cal informar que s’han tornat a enviar tres 

nous exemplars a València perquè siguen restaurants durant 

l’any 2021.

El regidor de l’àrea de Cultura, Iván Jover, destaca 

la importància de portar a terme aquesta restauració: 

«Cocentaina assumeix, com ha anat fent els darrers anys, el 

compromís d’anar restaurant progressivament els llibres de 

Cort de Justícia que, recorda, és la primera que es genera 

després de constituir-se el Regne de València al segle XIII, un 

llegat històric, cultural i també lingüístic, que cal preservar i 

protegir per a posar-los a l’abast de la investigació».
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Extraordinari concert de «La Paloma»
Joan Jover i Domínguez

E
xtraordinari concert de l’Orquestra de Pols i Plectre 

«La Paloma» al Centre Cultural el Teular, concert 

que s’emmarcava dins dels actes culturals que el 

Departament de Fira de l’Ajuntament de Cocentaina va 

organitzar per a celebrar la 634 edició de la nostra fira de 

Tots Sants, la qual, dit siga de pas, ha sigut una fira molt 

atípica la que hem viscut aquest any, per motius que de 

sobra tots coneixem.

Malgrat la situació i les dificultats en què ens trobem a 

causa de la covid19, els músics de «La Paloma» no van 

voler deixar de banda allò tan important per a la societat 

en què vivim com és la música. La cultura musical és part 

fonamental per a promoure el benestar, tant emocional com 

espiritual per a les persones, sobretot en aquests temps 

tan complicats que estem patint, perquè la música és allò 

que a través dels instruments ben interpretats, ens aplega 

a l’ànima i al cor dels que l’escoltem.

En aquest concert hem de destacar una grata notícia: 

la nova incorporació a aquesta veterana entitat d’un nou 

membre, Carla Reig Igual. De Carla podem dir que porta 

l’ADN musical en la sang, ja que és filla i neta de músics i 

per això ha viscut des que va nàixer la música a sa casa; és 

alumna de solfeig i clarinet en la Unió Musical Contestana, 

però a la guitarra no calia eixir de casa, ja que rep les classes 

de son pare, el professor de guitarra, Rafael Reig Cascant. 

Aquest fet va ser motiu d’alegria i satisfacció per a tota la 

família musical de «La Paloma», i en particular per als seus 

pares, Rafa i Alícia. Estem segurs que allà on siga el seu 

avi Enrique, estarà ben devanit de veure com la seua neta 

continua la tradició familiar.

Aquests emotius moments van donar pas a la primera 

part del concert, interpretant en primer lloc el pasdoble, 

«Gerona», escrit per Santiago Lope Gonzalo, del genial i 

sempre fantàstic, Amadeus Mozart, interpretaren l’obertura 

de l’òpera còmica «El director de teatre». Continuant amb 

el cor de peregrins de l’òpera «Tannhäuser», escrita per un 

dels compositors més influents del romanticisme, Richart 

Wagner. Tot seguit del compositor nascut a Villena Ruperto 

Chapí, va sonar «Fantasía morisca». Finalitzant la primera 

part amb la música d’una romàntica sarsuela, «La leyenda 

del beso», estrenada en 1924, composta pels mestres 

Soutillo i Vert, autors que van col·laborar junts en nombroses 

peces de sarsuela.

Després d’un recés, l’Orquestra de Pols i Plectre «La 

Paloma» va continuar el concert que com hem dit abans 

s’emmarcava dins dels actes programats dins d’aquesta 

atípica Fira 2020. Igualment, en aquest concert, els músics 

de «La Paloma» van voler honrar i retre-li homenatge a la 

patrona de la música, Santa Cecília.

En la segona part, igual que en la primera, continuarem 

gaudint de bona música, amb una variada mostra musical 

de diferents estils i èpoques. Encetaren la segona part amb 

la interpretació del pasdoble, «Ràdio Alzira» de Miguel 

Villar. Continuant amb una selecció de la sarsuela, «Agua, 

azucarillos i aguardiente», del compositor Federico Chueca. 

Tot seguit interpretaren «Un momento para Morricone», 

una selecció de temes musicals de conegudes pel·lícules 

compostes per aquest autor. Finalitzant el concert amb música 

del compositor anglés, Gerge Posford, «En la Balalaica», 

obra estrenada en el teatre Adelfi de Londres en 1936.

Des d’aquestes pàgines del Comtat, volem felicitar i donar 

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

magistral concert ple d’emotivitat que van realitzar, i a Carla 

Reig Igual, per la seua incorporació a aquesta veterana 

entitat, desitjant-li una llarga trajectòria musical. 



CULTURA 23Revista El Comtat gener 2021

La nova normalitat a l’escola de música José Insa Martínez
Ateneu Musical de Cocentaina

L
’escola de música Jose Insa Martínez de l’Ateneu 

Musical de Cocentaina va començar el curs 2020/2021 

amb molta cura, amb unes  programacions adaptades a 

la nova normalitat i amb uns protocols de màxima seguretat 

tenint en compte del primer a l’últim detall, per garantir una 

seguretat màxima  als  nostres  alumnes  i professors, i per 

tenir la confiança total dels seus pares.

Un primer trimestre d`adaptació, un tant estrany, carregat 

com sempre, de noves experiències i reptes molt fructífers. 

Tant  és  així  que  ens  decidirem  fer  L’ Audició  de  Nadal  en  

Temps  de pandèmia. Ens decidirem perquè era necessari 

mostrar l`esforç dels nostres alumnes i el seu progrés, 

alumnes que amb tan sols dos mesos de tocar la guitarra, 

o el trombó , son capaços de deixar-nos bocabadats.

També la nostra banda jove s’ha adaptat a aquests temps 

amb màxima responsabilitat, amb una desinfecció total 

abans i després de cada assaig. Uns músics valents, que no 

han deixat de fer música, de fer que la cultura no s’apague a 

Cocentaina, i així ens ho mostraren el passat 21 de novembre 

junt la Societat Ateneu Musical al concert de Santa Cecília.

A més a més, aquest  primer  trimestre  l’hem  tancat 

amb la visita de tota l’escola a l’ADDA, per veure i escoltar  

“El Gato con Botas”, una  xicoteta  òpera  on  els  nostres 

alumnes varen comprovar la màgia de la música.  A l’escola  

de musica de José Insa Martínez ens  agrada moltíssim  

organitzar  aquest  tipus d’activitats, gaudir de la il·lusió dels 

més menuts de l`Ateneu I viure l’aprenentatge invisible de 

cada moment, i açò fa que tots els anys ens interessem  per  

la  programació  de l’ADDA, més si cap. 

Enrere deixem aquells mesos de classes Online, per 

donar pas a una nova normalitat, on a l’Ateneu no hem 

permès que la ‘maquina pare’, perquè hem estat a l’altura 

de les circumstàncies. Sense oblidar agrair als pares dels 

nostres alumnes la seva  confiança  amb  nosaltres,  als 

nostres  professors,  i  a  tota la família de l’Ateneu, la  seva  

perseverança, paciència i amabilitat amb tots els que no 

hem deixat de treballar per fer front a les adversitats que 

se’ns han posat pel camí. Junts ho hem aconseguit, estem 

funcionant, estem fent música i estem segurs.

Comença a ser, però prompte serà molt més, i ho serà 

amb molta, molta música.

Presentat “Sole, no me aceches” el darrer llibre de 
Francisco Hernández
Redacció

E
l passat dissabte 5 desembre Francisco Hernández 

presentava la seua darrer novel·la, “Sole, no me 

aceches” un llibre en el que ens endinsa dintre del 

mon dels majors centrant-se en tres personatges on es parla 

de la soledat buscada o no. 

El llibre el podrem trobar en la Farmàcia de Lucia 

Hernández o en el Centre d’Estudis Contestans.  El que 

s’arreplegue de la seua venda va integrament al Banc 

d’Aliments. 

La presentació, amb aforament totalment reduït, es va dur 

a terme, al centre de Cultura el Teular. La presentació del 

llibre va comptar amb Amparo Martí, gran amiga de l’autor, 

per fer una introducció del mateix.
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El Centre d’Estudis Contestans ha presentat l’Alberri número 30
L’acte va servir també per inaugurar  l’exposició de fotografia “Cocentaina. 
Imatges de l’antigor VII. Retrats a l’estudi de Rafael Camps Blanquer”, 
amb el seu catàleg
Redacció

E
l divendres dia 27 de novembre, a la sala de 

conferències del Centre Cultural El Teular feren l’acte de 

presentació de l’Alberri núm. 30 i a més,  inauguraren 

l’exposició de fotografia “Cocentaina. Imatges de l’antigor 

VII. Retrats a l’estudi de Rafael Camps Blanquer”, amb el 

seu catàleg.

Aquest any, a causa de la situació presentada per la 

COVID-19, l’aforament de la sala va ser molt reduït, per la 

qual cosa aquest acte es va fer amb una assistència limitada 

de 25 persones prèvia invitació personal. 

El catàleg i l’Alberri estan a la disposició de la gent en la 

seu del C.E.C., de dilluns a divendres, de 4.30 a 6.30 de la 

vesprada, i l’exposició estarà oberta fins al 31 de gener de 2021.

Com no podia ser d’altra manera, la revista Alberri en la seua 

trentena edició no ha defraudat i ens aporta uns documents 

molt valuosos, fruit d’una recerca i un gran estudi per part 

dels seus col·laboradors, a més, el Centre d’estudis, promotor 

d’aquesta llibre, va voler dedicar la publicació a la font Pla de 

la Font, ja que en 2020 va complir 200 anys d’aigua brollant.

El número 30 s’enceta amb un capítol que comparteixen 

Pere Ferrer i Eudard Faus Terol “El abric 2 de el barranc 

de les Calderes (Planes, el Comtat): Un Yacimiento clave 

para el conocimiento de la transición del paleolítico medio 

al superior en el ámbito valenciano.  Valoración cultural de 

los materiales líticos localizados sin estratigrafia y estudio 

tecnotipológico de la indústria lítica auriñaciense del nivell 

II”. El següent estudi respon al títol de “Nuevos aportes 

al conocimiento de la alfarería ibérica en la Contestania 

central. El caso de l’Alcavonet (Cocentaina) i ens ve de la 

ma de Jonathan Llopis Llinares i Álvaro Miguel Alonso López.  

“Cocentaina, primer centre industrial de les comarques del 

sud. Draperia i sederia en el quatre-cents”, és el capítol 

que segueix i que correspon al dr. Antoni Llibrer Escrig, 

del departament d’Història Medieval de la Universitat de 

València. Josep Cortés Domínguez , del Centre d’Estudis 

Contestans ens parla de “El Palau Comtal de Cocentaina. 

Notes sobre reformes i obrers en el segle XVII (1607-1617).  

Enric Morrió i Gómez, també membre del Centre aporta a la 

revista Alberri número 30 un article sobre “La grip de 1918. 

Un cas concret: Benilloba”. I la publicació es tanca amb 

l’aportació de Roberto Llorens Reig amb uns “Apuntes sobre 

la historia de automóbiles La Contestana”. Sens dubte, una 

nova entrega que engreixa el patrimoni del centre d’Estudis. 

Un any més, la publicació compta amb el patrocini de 

l’Ajuntament de Cocentaina, l’Institut alacantí de Cultura 

“Juan Gil Albert” i l’associació d’Amics del Centre d’Estudis 

Contestans museu i patrimoni del Comtat.

Després de presentar l’Alberri, es va inaugurar l’exposició 

de fotografia “Cocentaina. Imatges de l’antigor VII. Retrats 

a l’estudi de Rafael Camps Blanquer”, que com hem dit 

abans, es podrà visitar fins el 31 de gener.
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La Covid-19 obliga al Fòrum per la Memòria Històrica i 
Democràtica a Cocentaina a adaptar-se a les circumstàncies 
sanitàries i superar el context de crisi mundial generat 
sense aturar la seua activitat
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l dijous 17 de desembre, vam celebrar l’Assemblea 

Anual Ordinària del Fòrum, amb l’assistència de 14 

dels seus 34 membres associats en estos moments. 

Una assistència que, òbviament, va estar marcada per les 

circumstàncies sanitàries, però des de la Junta Directiva del 

Fòrum, volem fer saber que la convocatòria era necessària per 

poder aprovar la gestió feta en 2020 i aprovar els Pressupostos 

i el Programa d’Activitats a desenvolupar en 2021. 

A l’acte vam projectar un vídeo de les activitats que hem 

pogut portar a terme este any, malgrat la repercussió que va 

provocar el confinament, i vam aprovar les que pretenem fer 

el proper any. Estes últimes s’han pensat baix la missiva de 

reinventar-nos i repensar la forma d’adaptar-nos a la situació 

que estem vivint sense renunciar a la tasca encetada per les 

entitats memorialistes per a la cerca de la Veritat, la Justícia 

i la Reparació. 

Estem convençuts que la memòria històrica és l’assignatura 

pendent de la nostra societat. És per això que hem programat 

tretze activitats, entre les que destaquem: seguir amb 

les entrevistes i enregistrament de testimonis, vivències 

personals sobre la Segona República, la Guerra Civil, la 

dictadura franquista, l’exili, etc. Així mateix, conformar un 

Banc de la Memòria Oral de les nostres comarques, i amb 

ell elaborar un documental històric. 

També, fomentar l’estudi, la recerca i la difusió dels fets 

vinculats amb la memòria històrica, especialment d’aquells 

silenciats i ocults durant molts anys per causa de la repressió 

franquista amb un adequat Arxiu Documental. En este sentit 

ens ha oferit l’Arxiu i Biblioteca Municipal de Cocentaina un 

espai on poder dipositar i organitzar tota la documentació 

i fons bibliogràfic del Fòrum, perquè siga pública i de fàcil 

accés a tothom, per fomentar així el seu estudi i bona 

conservació. El fons del Fòrum consta, a hores d’ara, de 55 

llibres, entre altres documents, tots referents al tema dels 

fets històrics dels anys 30, 40, 50, etc., i ja els hem cedit a 

la Biblioteca Municipal de Cocentaina.

 Estem també treballant en una proposta de monument 

o monòlit per col·locar en alguna plaça o carrer, com a 

testimoni i homenatge que la societat en general volem rendir 

a totes les persones que han sigut víctimes del franquisme, 

la Guerra Civil i la Dictadura. Ens fa especial il·lusió treballar 

en ell perquè entenem que este tipus d’actes reflecteixen 

el nostre compromís en reconèixer la dignitat i reparació a 

les víctimes per part dels municipis i la societat. Són detalls 

imprescindibles per a promocionar la veritat, la justícia i 

garantir una autèntica reconciliació per què mai més torne 

a passar. 

A més, estem treballant en un projecte de Còmic sobre la 

Memòria, aquest pretén ser una ferramenta didàctica perquè 

els adolescents i joves tinguen una consciència històrica-

política a la seva justa mida que no estiga distorsionada per 

falta d'informació. Ells i elles són el nostre futur i qui crearan 

l'ordre social de les pròximes generacions, per tant, pensem 

que han de conèixer els fets que van succeir, saber cóm 

i perquè van succeir i poder així detectar les injustícies i 

desigualtats socials. 

També pretenem obrir un mena de debats i fòrums públics 

per conversar sobre la conveniència o no de la Monarquia 

i la República com a models d'Estat. Considerem que som 

una societat madura que ha de debatre el seu propi futur 

democràticament i sense cap tipus de tabú. 

En estos moments també estem gestionant a “Ràdio 

Cocentaina - La Veu del Comtat”, un programa periòdic amb 

l'objectiu d’intentar posar llum i claredat on considerem que 

ha hagut foscor i manca de transparència al llarg de tantes 

dècades. Especialment divulgar la vida d’algunes persones 

públiques que foren jutjades, condemnades, empresonades, 

afusellades, o hagueren d’exiliar-se vivint molts anys fora de 

casa, dels amics i dels parents.

Estes i moltes altres activitats les trobareu descrites al 

document que adjuntem i que us agraïm que compartiu i 

difongueu, si us ve de gust. 

Desprès de tantes dècades que han passat d’aquells fets, 

encara són força desconeguts per la societat i mereixen un 

vertader esforç de les entitats memorialistes per difondre'ls, 

donar-los veu i no permetre caure en l’oblit.
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26 Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut
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C
omencem un any 2021 que esperem ens depare més alegries que el passat. Així i tot, des de la Casa de la Joventut 

no hem parat oferint activitats i els nostres serveis d’atenció als joves habituals. Vos deixem aquest mes amb fotos 

d’algunes de les activitats que vos hem oferit aquest Nadal Jove 

El taller de manualitats nadalenques es va fer amb totes les mesures de seguretat. Els més menudets gaudiren de les 

manualitats nadalenques

El taller de rap va incloure una sessió de gravació de videoclip. Es van completar les places disponibles al taller de rap

Escape: Nombrosos joves van passar per les 9 sessions del “escape room”. La casa de la Joventut es va convertir en el 

Col·legi de Hogwarts per al “escape room”

Al taller “Una imatge val més que mil paraules?” parlarem 

sobre les xarxes socials
Es van fer 5 sessions del taller de firma digital
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La corriola, una tradició a l’escola
CEIP San Juan Bosco

C
elebrar les tradicions a l’escola és arreplegar la saviesa 

del passat i adaptar-la al present, és recollir els valors 

transmets de generació en generació i fer-los vius 

per això al Bosco considerem importantíssim treballar les 

tradicions de Cocentaina, perquè amb elles arrelem els 

nostres xiquets i xiquetes al seu poble i a la seua cultura, 

eixa cultura popular que dóna identitat als pobles i els farceix 

d’humanitat.

El 8 de desembre se celebra al nostre poble La Corriola, 

una singular festa relacionada amb el cicle agrícola que, 

segons investigacions realitzades pel Centre d’Estudis 

Contestans, podria estar relacionada amb un costum dels 

antics repobladors lleidatans on els llauradors convidaven 

als amics i amigues a menjar pa mullat amb l’oli novell 

fruit de les olives que acabaven de moldre a l’almàssera, 

acompanyant-lo d’un xoriç.  

El passat 4 de desembre l’alumnat de tercer i quart de 

Primària del Bosco vam pujar a Santa Bàrbara a menjar-nos 

la Corriola com mana la tradició amb el nostre pa en forma 

de rosca a les motxilles i acompanyat de la “volteta”. Ho 

vam fer endinsant-nos en la serra, travessant el rierol del 

barranc fins a arribar a la font de la Palisana, admirant la 

vegetació d’hivern que es mostrava imponent als nostres ulls, 

investigant els minerals que ens anàvem trobant al nostre 

pas, amb els ulls ben oberts i l’emoció al cor perquè era la 

primera eixida que féiem a la muntanya en molt de temps. 

Cada grup de convivència anava amb les seues mestres 

fruint de la conversa, dels sorolls de la natura i, encara que 

anàvem separats per tal de complir amb les mesures de 

seguretat, estàvem il·lusionats i il·lusionades perquè vam 

poder treure profit d’un temps a l’aire lliure que ens va 

permetre gaudir del nostre entorn natural. 

Arribàrem a l’ermita i tinguérem el temps just de compartir 

l’apassionant història dels orígens d’aquesta festa tan 

peculiar  perquè de seguida aparegueren les tronades 

i Santa Bàrbara no va poder fer res per remeiar-les. 

Mamprenguérem el camí cap al Teular per la senda ampla 

i, just quan arribàrem al poble, començà una pluja intensa 

que ens va impedir arribar a l’escola i vam haver de menjar-

nos la Corriola allí mateix. Però, com diuen els vells, “a mal 

temps bona cara”, ens quedem amb l’experiència viscuda, 

amb la il·lusió de poder tornar a la muntanya i fer-ho junts 

i juntes, amb l’esperança que algun dia tornem a pujar a 

Santa Bàrbara a celebrar aquesta festa tan particular i nostra 

i tinguem l’oportunitat de compartir esmorzars i somriures 

lliures de mascaretes i distàncies. 

Sense cap dubte, conéixer les tradicions del nostre 

poble és el primer pas per poder-les valorar i estimar i  a la 

nostra escola seguirem treballant per sentir-nos orgullosos 

i orgulloses de les nostres arrels. 
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108 xiquets i xiquetes es beneficien de les activitats de suport 
educatiu i temps lliure de la regidoria de Benestar Social
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l confinament a casa va privar a l’alumnat de 

l’assistència als centres educatius i va suposar un 

endarreriment en el procés de l’aprenentatge en alguns 

casos. És per això que des del departament de Benestar 

Social es va posar en marxa en octubre uns tallers per a 

reforçar els continguts acadèmics i afavorir l’adquisició de 

noves habilitats mitjançant activitats artístiques.

Aquesta oferta educativa consta de tres tallers amb 

diferents objectius:

Suport educatiu i temps lliure

- Fomentar hàbits d'estudi i qualitat de temps lliure 

propiciant eines que afavorisquen el creixement i 

desenvolupament social i personal a través del joc i la 

gestió emocional.

- Reforçar els processos d'aprenentatge, hàbits d'estudi i 

adquisició d'habilitats cognitives.

- Facilitar estratègies d'adaptació a situacions noves.

- Potenciar habilitats socials en les xiquetes i xiquets 

perquè puguen aconseguir competències reduint així pors 

i incerteses.

- Adquirir un millor coneixement de les emocions i 

l'habilitat per a regular-les.

- Millorar les relacions interpersonals.

-  Promoure la presa de decisions i la resolució de conflictes.

Tècniques artístiques i creatives

- Dotar a l'alumnat d'eines d'expressió artística.

- Fomentar, enfortir i desenvolupar la creativitat de 

l'alumnat.

- Aprendre a treballar per mitjà del procés artístic i creatiu, 

en solitari i en equips.

- Crear obres de caràcter expositiu.

Emocions a través de la dansa i l’expressió corporal

- Adquirir eines per a aconseguir compromís, constància 

i responsabilitat.

- Promoure l'adquisició d'hàbits i destreses per a un 

aprenentatge autònom i cooperatiu.

- Desenvolupar valors com el respecte i l'empatia.

- Comprendre la importància que té la dansa i l'expressió 

corporal a nivell emocional.

- Comprendre la importància de l'exercici físic a nivell 

holístic.

- Fomentar l'autoestima a través del reconeixement del 

cos (expressió corporal).

- Aprendre tècniques de relaxació.

Els tallers tenen lloc a les instal·lacions del centre social 

Real Blanc i en ells es dóna formació a 74 xiquets i xiquetes 

d’educació Primària i a 34 de l’ESO que gaudixen de cada 

taller un dia a la setmana i que són acompanyats per un 

total de 7 monitors i monitores. Els grups són reduïts, ja que 

s’adapten a la normativa sanitària actual i les sessions duren 

90 minuts i 1h en el cas del taller de dansa.

Mireia Estepa, regidora de Benestar Social, explica 

que «el suport municipal és fonamental per garantir que 

tots els xiquets i xiquetes de Cocentaina tenen a la seua 

disposició unes ferramentes extres per seguir amb el seu 

procés educatiu, és vital que des de l’ajuntament ajudem 

a eliminar les dificultats que poden tindre algunes famílies 

per garantir que l’aprenentatge siga el millor possible, 

especialment, quan estem de crisi sanitària i açò ha trastocat 

econòmicament i psicològicament a tantes persones». Afegix 

que les professionals del departament de Benestar Social 

van detectar que era precís donar suport educatiu perquè 

la pandèmia havia alterat el ritme habitual d’aprenentatge 

i també s’han coordinat amb els centres educatius perquè 

l’efectivitat dels tallers siga la màxima, uns tallers que no 

sols busquen reforçar els continguts de l’escola sinó també 

disposar d’un temps d’esbarjo i diversió per als menors.
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Cocentaina estrena el Protocol Local d’Actuació Contra 
la Violència de Gènere
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l nou Protocol Local d’Actuació Contra la Violència de 

Gènere de Cocentaina és un document pioner que 

amb l’objectiu de donar un acolliment i atenció ràpida, 

eficient i integral a la dona víctima de violència masclista, 

aglutina als diferents agents que participen de la detecció 

dels possibles casos.

La comissió tècnica  que es reunirà trimestralment per fer 

el seguiment d’aquest protocol la conformen:

- Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de 

Cocentaina.

- Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 

Cocentaina..

- Policia Local.

- Guàrdia Civil.

- Agent d’igualtat de la mancomunitat Alcoià-Comtat.

- Centre Dona 24h itinerant.

- Centres educatius.

- Centre de Salut.

- Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte.

- Associacions de dones i contra la violència de gènere 

de Cocentaina i Alcoi.

Per a la regidora de Benestar Social, Mireia Estepa, 

aquest protocol «és una ferramenta de treball que millorarà 

la qualitat de la intervenció de tots els serveis front a una 

situació de violència de gènere, ja que garantix el treball 

en xarxa i millora, més si cap, la coordinació entre tots els 

agents implicats. El nostre compromís amb l’erradicació de 

qualsevol tipus de maltractament és total i posarem en marxa 

totes les ferramentes que siguen necessàries per posar fi al 

masclisme i la violència».

Aquest protocol va ser aprovat per la junta de govern local 

el 3 de desembre i ha suposat molts mesos de treball per 

a totes les professionals vinculades a qui Estepa agraïx la 

dedicació posada en aquest projecte. El seu cost aproximat 

és de 2500€ i anirà amb càrrec al Pacte d’Estat Contra la 

Violència de Gènere que concedix el govern d’Espanya a 

Cocentaina.
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Bon Nadal i Feliç Any nou des del Respir

E
nguany, en el centre Respir no ha faltat la tradició 

contestana: l'elaboració de la «Corriola». Comencem el 

mes de desembre amb el taller que es va dur a terme a 

les nostres instal·lacions. Aquesta activitat té com a objectiu 

contribuir a mantindre la il·lusió i a gaudir de les tradicions.

El mes de desembre han sigut dates típiques de compartir 

amb els col·legis de Cocentaina trobades intergeneracionals, 

l'actuació musical del cor i la rondalla «L'amistat», la visita de 

l'Associació de Voluntaris, etc., persones que s'han convertit 

en amics d'aquesta gran família que és el Respir.

Enguany no ha sigut possible per mesures de seguretat 

a conseqüència del COVID-19. Per això, en aquest article, 

l'equip professional del Respir i les persones usuàries volem 

agrair de tot cor a cada persona que any rere any col·labora 

a través del nostre lema «donant vida als anys». I aprofitem 

per a desitjar-los un Bon Nadal i un molt feliç any nou 2021.

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

U
n dels pilars principals de la nostra associació és 

ajudar a les persones quan més ho necessiten, per a 

això decidim buscar un mitjà que estiguera al nostre 

abast, per a poder aconseguir els resultats que anem 

buscant. Per això vam posar en marxa les “Campanyes de 

Recollida de Taps Solidaris”.

Des dels nostres començaments fins ara, hem anat 

avançant amb l'objectiu de millorar la situació de cadascuna 

de les persones corresponents. Comencem amb la 

campanya el 2 d'agost de 2017 per a ION LUQUE MARTON, 

aconseguint un seient anatòmic i un altre seient per a 

mobilitzar-lo i així millorar en la seua vida diàriament. 

Posteriorment el 20 de novembre de 2017, es va adquirir 

una grua per a millorar les mobilitzacions constants que se 

li fan a MARIA REIG VICEDO que està en el llit des de fa 

molts anys. Més endavant el 12 de juliol de 2018 comencem 

una Campanya de Rehabilitació de BETSY JHOANNA 

PANJÓN MELENDREZ en un complex esportiu amb 

piscina climatitzada i gimnàs durant any i mig, per a ajudar 

a mobilitzar el seu cos. Seguirem el 14 de febrer de 2019 

aconseguint una grua per a MATILDE ALBORS JORDA, per 

a poder mobilitzar-la per casa. I fins ara ajudant a ALAN FCO 

SANJUAN MONCHO amb una persona qualificada perquè 

progresse la seua vida amb resultats que li beneficien.

A part de les Campanyes de Recollida de Taps Solidaris, 

hem realitzat accions sobre per-sones amb alguna 

emergència. Amb la col·laboració del Col·lectiu d'Art Local 

Cocentaina (CALC), el 10 de febrer de 2018, s'ajuda a 

BETSY JHOANNA PANJÓN MELENDREZ amb un pedalier 

electrònic per a enfortir i millorar la seua mobilitat i per 

evitar l'aparició d'úlceres per pressió amb un sobrecolchó 

antiescaras i baranes de subjecció per a realitzar millor 

desplaçament en el bany i també s'ajuda a ASHLEY SOFIA 

SARMIENTO CHIQUITO amb un bipedestador per a intentar 

recuperar la posició vertical per un trastorn corporal.

A més la nostra associació va col·laborar amb una ajuda 

a VANESA ROSA CARRASCO per a aconseguir que es 

realitzara una cirurgia urgent per a salvar la seua vida.

A partir del pròxim any comencem amb una persona que 

necessita ajuda també.

Amb la labor de tots ajudarem al fet que tinguen millor 

qualitat de vida.
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Celebrem l’arribada del Nadal a AFAMA Cocentaina i Comarca

E
ls nadals són festes per compartir, estimar i passar-ho 

bé. I aquests han sigut els objectius que s’ha marcat 

l’Associació de Familiars i Amics de Malalts d’Alzheimer 

de Cocentaina i Comarca per treballar amb els/les seus/es 

usuaris/es aquests dies.

Durant tot el passat mes de novembre, els tallers 

d’estimulació es convertiren en tallers d’elaboració de les 

més de 500 targetes de felicitació que s’envien a tots/es els/

les socis/es, proveïdors i entitats col·laboradores.

Tanmateix, com ve sent tradició, les persones usuàries  

han realitzat diverses manualitats, creacions originals i 

carregades d’estímuls, que posteriorment s’han emportat 

a casa per ensenyar-les amb satisfacció als seus familiars.

Afama Cocentaina

Malgrat la situació que estem vivint i les dificultats que ens 

hem trobat, ens sentim molt agraïts perque gràcies a l’esforç 

diari, paciència, dedicació i perseverança de les persones 

usuàries i cuidadores heu fet possible que arribem fins ací. 

Des d’AFAMA Cocentaina i Comarca volem seguir al vostre 

costat, aportant l’atenció que vos mereixeu. Gràcies per la 

vostra confiança.

Aprofitem aquestes línies per dessitjar a tothom  que 

passeu unes bones festes de Nadal.
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El Ye Faky arranca 2021 visitant la pista de l’Inter Movistar B

D
esembre ha estat un mes molt atípic per al yre Faky, ja 

que tan sols han disputat un únic partit, entre l’aturada 

nadalenca i els ajornats per raons sanitàries, tan sols 

comparytim la crónica d’un partit en el que els rogets varen 

perdre front un dels forts de la 2ªB.

CD CONTESTANO YE FAKY 0 - 4 NUEVA ELDA FS

No hi va poder ser. Van caure davant el líder i ho van fer 

després d'encaixar un 0 a 3 en només 4 minuts. Aquesta 

situació els ha condemnat i no han sabut veure porta per 

primera vegada en tota la temporada.

Ho van intentar, però amb porter jugador van rebre el 0 - 4 

quan faltava 1 minut per al final.

La setmana següent i a petició de l'equip rival, el partit 

corresponent a la 8a jornada de lliga que els enfrontava 

amb el Futsal Ibi quedava ajornat. I de nou parlem d’altre 

partit que es resisteix a disputar-se: per raons sanitàries, 

quedava de nou ajornat el partit que el dissabte 19 de 

desembre havien de jugar al Poliesportiu ‘Sanchinarro’ de 

Madrid davant El Valle.

És la segona vegada que ajornen aquest encontre després 

que ja ho feren el passat 14 de novembre.

I per començar el 21 i un mes després de no jugar, 

tornaran a la canxa a disputar un partit de lliga i ho feren 

visitant la pista de l'Inter Movistar B, líder de la lliga. Un fet 

històric per a aquest humil club. A dia de tancament de 

revista, el partit encara no s’havia disputat.

Però no parlem sols d’encontres del Ye Faky, també aquest 

mes compartim un comiat: Raúl Villaverde deia adeu a 

l’equip roget per fitxar el que resta de temporada per l' Elche 

CF Futbol Sala de Segona Divisió. Ha sigut un company curt 

però intens. Des del club assenyalaven que “et desitgem el 

millor i saps que la porta de Cocentaina la tens oberta per 

quan vulgues tornar”.

El CD Contestano i el seu entrenador, els millors de 2020 
en els premis Eshifuva

L
’últim dia de 2021, el CD Contestano rebia una molt 

bona notícia per partida doble: Els premis Eshifuva 

atorgaven als rogets el guardó com a millor equip de 

2020 i Javi Montava, rebia el premi al millor entrenador i és 

que el Contestano ha dut un inici de temprada exemplar, 

punxant tan sols davant el rival que ens pot fer un poc 

d’ombra: L’Ontinyent.

Però anem per parts, compartint els resultats del passat mes:

Jornada 8: ALGUEÑA C.F. 1- C.D. CONTESTANO 3; gols rogets: 

min. 38 Diego Vicedo, min. 64 Octavio Cerdá i min. 89 Víctor 

Alzina. Va ser un partit igualat, on el gran esforç durant els 90 

minuts dels rogetas ha tingut la seua recompensa, tornaven a 

sumar 3 punts i continuaven líders en la classificació general.

Jornada 9: C.D. CONTESTANO 1- PINOSO C.F. 0; gol roget 

min. 75 Víctor Alzina. Partit molt treballat per part del CD 

Contestano on la possessió i les ocasions clares de gol 

van ser clarament dels rogets. Tornen a sumar 3 punts i 

continúen líders en la classificació general.

I el dimecres 23 de desembre es disputava el partit 

corresponent a la cinquena jornada, davant el Ciutat 

d’Ontinyent amb el resultat advers per als rogets. C.D. 

CONTESTANO 2- CIUTAT D'ONTINYENT C.F. 3; gols rogets min. 

3 Víctor Alzina I min. 55 Octavio Cerdá.

Va ser un encontre molt intens i igualat. Gran esforç per part 

dels dos equips durant els 90 mi-nuts per emportar-se els 

tres punts. Però un NEFAST arbitratge va ser el determinant 

del partit donant la victòria a l'equip rival. El resultat no 

reflecteix el que es va veure en el camp. Esperarem a la 

tornada per demostrar qui és el CD Contestano.

La jornada 10 que encetava el 2021, i en la que havien de 

jugar enfront del Rayo Ibense no es va jugar. La Federació 

de Futbol de la Comunitat Valenciana decidia suspendre 

la jornada del cap de setmana del 9 i 10 de gener en les 

competicions d'àmbit territorial a causa del temporal que 

hi havia la Comunitat Valenciana.

I aquestes últimes línies de l’espai roget, van dedicades 

a recordar al vicepresident econòmic Rafael Agulló Insa. 

De gran sentiment roget i fester, el 29 de desembre ens 

deixava, brillant al cel, un estel més. Vaja el nostre record 

i reconeixement a un gran apassionat de l’esport i la festa 

contestana. Només es mor quan s'oblida i la teua família 

rogeta mai t'oblidarà. Per sempre en els nostres cors.

D.E.P. Rafael
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Actuacions de manteniment i millora del pavelló cobert del 
poliesportiu de Cocentaina i pista exterior de patinatge

A
profitant el parèntesi nadalenc en les diferents 

competicions en les quals participen clubs de 

Cocentaina, s'ha dut a terme diverses actuacions amb 

l'objectiu de millorar l'estat del Pavelló Cobert del Poliesportiu 

Municipal i la pista exterior de patinatge.

La primera d’aquestes actuacions ha consistit en la 

substitució dels cristalls del lateral del pavelló, canviant 

els panells existents fins ara per cristalls de seguretat. Així 

mateix, s'han canviat les finestres de les dues sales superiors 

del pavelló, ajudant així un millor aïllament sonor i tèrmic 

d'aquests espais.

Altra actuació a sigut el manteniment de la pista, reparant 

desperfectes i tornant a pintar i marcar les línies de joc. Les 

parets que envolten la pista, així com les del corredor dels 

vestidors també han sigut pintades.

Finalment, la pista exterior de patinatge ha sigut polida 

per a eliminar brutícia i s'ha tornat a pintar les línies de joc.

Grans esportistes contestans que segueixen brillant

E
l fútbol més internacional està representat en Cocentaina 

pels germans Natxo i Kiko Insa. El 21 de desembre eren 

sigut rebuts a l'Ajuntament per Mireia Estepa i Octavio 

Cerdá, alcaldessa i regidor d'esports respectivament, signant 

al Llibre d'Honor de la nostra localitat. Els desitgem molta 

sort en els seus projectes esportius a Malàisia.

Tanmateix, des del Ye Faky , ens arribaven molt bones 

notícies de la secció femenina del club i és que la seua 

jugadora del Grupo Aico CD Contestano Ye Faky Femení, 

Míriam López Alós ha estat convocada en la selecció 

Valenciana Sub16. És un orgull per al club poder veure a 

Míriam entre les millors jugadores valencianes 

Paula Segura, contestana que juga en la Unión Alcoiana 

també va ser convocada en la Valenciana Sub16.

Comencem 2021 i esperem que la Covid-19 no li faja mal 

a l’esport contestà perquè tenim cantera, tenim força, tenim 

il·lusió i sobretot, tenim als millors esportistes de tot arreu!!
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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.

SAÜC (Sambucus nigra)
(Saüquer, Saüquera)

Floració entre els mesos de maig i juny. Es 
recol·lecten les flors entre el dia de Sant Joan i el 
dia de Sant Pere. En podem trobar al Molí Payà, 
venta dels Patos, Barxell, Mas Nou (Bocairent), i al 
Talecó de Baix.

Les principals propietats són: sudorífica en els 
refredats, i calmant de la tos, i també s'utilitza per a 
la inflamació dels ulls mitjançant llavats, i glopejant 
les genives quan estan inflamades.

Hi ha un refrany que diu: "Davant del saüc, cal 
descobrir-se o llevar-se el barret".

REMEI CASOLÀ:

Tota la vida la meua àvia Francisqueta la Coloma 
m'ha dit que quan els xiquets xicotets començaven 
a traure les dents, es tallaven unes branquetes de 
saüc amb les quals es fabricaven uns collarets per a 
posar-li'ls al voltant del coll i que tocaren la pell, i així 
no tenien dolor quan començaven a dentar, perquè 
no s'engolien la saliva (baves) que produïen, ja que 
era dolent per a la panxa, per tant, la criatura com 
els seus pares notaven un alleujament espectacular.

Personalment, he fabricat bastants collarets per a 
aquest menester, i alguns dels últims han sigut per a 
les meues nétes Irene i Alejandra, i els meus nebots 
Aquil·les i Natali, que des d'aquestes línies els envie 
una abraçada i una besada molt forta.

Per a fer el collaret, cal tallar les branques tendres 
en trossets de 2 cm aproximadament, i amb una 
agulla saquera i fil de palomar o cotó, es passa per 
l'interior dels trossets, que han de ser imparells 
perquè així ho manen les creences i les tradicions 
populars.



35

MÓNICA CORTÉS DOMÍNGUEZ Psicóloga Clínica

Salut i benestar Revista El Comtat gener 2021

EMPEZAR UN NUEVO AÑO

S
iempre que empieza un nuevo año nos deseamos 
felicidad y que sea mejor que el anterior en la 
última noche del año. Celebramos que dejamos 

atrás lo viejo y le damos la bienvenida a lo nuevo, aún 
sin saber cómo será. 
Lo que tenemos claro es que no ha sido fácil el 2020 
aunque no sabemos cómo será el 2021. Queremos 
dejar atrás el dolor, la incertidumbre, las pérdidas, el 
miedo… pero para empezar bien este año, tenemos 
que haber cerrado antes el anterior y para ello se 
requiere de cierta reflexión por nuestra parte.

¿Qué podemos hacer para cerrar el 2020? Por 
un lado, recordar los buenos momentos desde 
el agradecimiento y por otro, aceptar los malos 
desde el aprendizaje que nos ha permitido crecer 
interiormente. Nuestra conciencia se ha sacudido y no 
podemos seguir con los mismos errores, las mismas 
inseguridades y los mismos miedos. Toda sacudida 
implica limpiar, soltar, dejar caer lo que no nos sirve y 
escoger un nuevo esquema mental más fuerte. 

 Todo momento vivido nos trae un aprendizaje en 
forma de experiencia que debemos extraer e incorporar 
para seguir adelante. Todo tiene un principio y un fin, 
nada es eterno y todo nos suma, aunque a veces, 
no podamos verlo hasta que el tiempo ha pasado y 
podemos verlo con perspectiva, con nuevos ojos, desde 
el agradecimiento. 

Una vez repasado el año anterior, miremos hacia 
adelante ya habiendo incorporado las herramientas 
de todo lo que aprendimos gracias a las adversidades. 
Siempre con la visión puesta en seguir persiguiendo 
metas. Y, si ya las estabas persiguiendo, entonces 
enfócate en mantener la constancia.

Es muy común proponerse retos para el año 
nuevo. Por ejemplo, hacer ejercicio físico, adquirir 
una habilidad, cambiar de look, de trabajo, buscar 
pareja, nuevas amistades, etc… Las propuestas son 
infinitas, pero habitualmente se quedan tan sólo en 
pensamientos que no se llevan a cabo un año más y 
nos quedamos con la misma sensación de fracaso que 
el año anterior. Debemos cerrar ya ese círculo y entrar 

en otro, en el del éxito. Sólo depende de ti. 
Piensa en lo que de verdad te importa, céntrate 

en uno o dos objetivos que definirás claramente y si 
de verdad quieres conseguirlos, dedícale el tiempo 
necesario para alcanzarlos. 

Podemos empezar por escribir aquellas metas que 
consideramos importantes. Y que, en el caso de 
conseguirlas, darían un cambio a nuestra vida para 
bien. Es decir, con las que seríamos más felices. Una 
vez escritas, habría que argumentar bien qué acciones 
debemos emprender para acercarnos a ellas y pasar 
a la acción.

Un ejercicio que puede ir muy bien, consiste en 
visualizar que ya lo has conseguido, sentir que lo 
tienes y lo bien que te sientes. Esto hará que aumente 
tu motivación y que no desistas al primer obstáculo. 
No pierdas de vista a dónde quieres llegar, incluso 
pega una foto que te recuerde tu meta en un lugar 
que puedas verla todos los días. Cuando la motivación 
está en su punto alto, la probabilidad de desistir es 
más baja. 

¿Qué alimenta tu motivación? ¿Qué deseas alcanzar? 
Tenlo presente en esa foto, mírala a menudo y la 
probabilidad de desistir será menor. Porque ver en una 
imagen eso que tanto deseamos, nos dará fuerzas y 
ganas de perseguirlo. 

No olvides nunca la receta para conseguir tus 
objetivos: fe + motivación + constancia.

Cerremos el 2020, no olvidemos sus aprendizajes 
y demos paso a un nuevo año lleno de sueños y 
esperanzas. Soñemos a lo grande porque no hay grados 
en los milagros. Soltemos lo negativo que no sirve y 
agarrémonos a la constancia de perseguir nuestras metas. 

No importa cómo será el 2021, importa cómo quieras 
ser tú, en qué decidas enfocarte, qué decidas hacer, 
cómo quieras relacionarte con los demás y desde qué 
perspectiva decidas vivir este año, desde el miedo o 
desde el amor. La decisión es tuya y según la que elijas, 
será la que condicionará el resultado. 

Feliz Año Nuevo desde el agradecimiento, crecimiento 
y amor.
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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- 4- 6- 20- 23- 24- 26

Dies:  7- 8- 13- 16- 17- 19- 25- 29 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina GENER

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- 3- 11- 15- 18- 21- 27- 30- 31

Dies: 5- 9- 10- 12- 14- 22- 28

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

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

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

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHOORRAARRII CCEEMMEENNTTEERRII MMUUNNIICCIIPPAALL

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

les 14:00 h del migdia

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

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

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

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

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

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

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

DURANT ELS MESOS DE JUNY, JULIOL, AGOST I SETEMBRE

 LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS 

DE LES 20:00 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






