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2 Revista El Comtat juliol 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!

Desbrossament i neteja xarxa camins rurals municipalsNova senyalització

Reforma de l’entrada principal del 

cementeri municipal
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Em preocupa

E
l passat mes de juny pagarem una de les factures 

més cares de la llum en molt temps. Espanya ha estat 

el país d’Europa que més cara ha pagat l’electricitat. 

Però, per què?

En primer lloc hi ha hagut un canvi tarifari diari per a pagar 

la llum que gastem. Hi ha tres períodes tarifaris diferents 

diàriament: un període anomenat “punta” que va des de 

les 10-14 hores i de 18-22 hores on paguem la llum més 

cara. Un segon anomenat “llano” amb un cost mitjà i que 

va de 8-10 h, de 14-18 h i de 22-24 h. Un tercer anomenat 

“valle” on es paga la llum més barata i que va de 12 de la 

nit fins a 8 del matí, així com tot el cap de setmana. És la 

franja horària més barata.

En segon lloc, si mirem el rebut de la llum sols un 24,1% 

és el valor de l’energia que consumim, en impostos paguem 

un 21,4%, en transport i distribució un altre 22%, però el 

percentatge més elevat se l’emporta l’anomenat càrrecs com 

les primes a les renovables més antigues, el dèficit de tarifa 

acumulada i sistemes extrapeninsulars…,

Com es fixa el preu de la llum al nostre país? Es fa una 

subhasta diària on es té en compte primer els productes 

més barats com les centrals nuclears, després les renovables 

com l’energia eòlica i la solar, finalment les energies més 

cares com els cicles combinats de gas i carbó. I aquestes 

energies més cares són les que serveixen per a posar el 

preu de la llum.

En tercer lloc, les mesures que l’actual govern de coalició 

està estudiant per abaratir la factura actual de la llum, que 

segons les empreses és degut a l’elevadíssim preu del gas 

natural i també dels drets d’emissió de CO2, algunes són: 

baixar l'IVA del 21% actual al 10%, cal recordar que fou 

el govern del PP de Rajoy el que el pujà del 10% al 21%, 

reduir els dividends que reben les companyies per les 

centrals nuclears i les centrals hidràuliques que podrien 

baixar el rebut un 4,8%, també traslladar part dels costos a 

les empreses energètiques que ho podrien baixar un 15% 

però a llarg termini, entre altres.

Per acabar cal recordar que quan es van privatitzar 

aquestes empreses, ho va començar Felipe González del 

PSOE i ho va acabar el Sr. Aznar del PP, realitzant una 

política energètica a mesura d’aquest oligopoli i en el que 

centenars d’alts càrrecs polítics han acabat als consells 

d’administració d’aquestes empreses. El 2020 aquestes 

empreses guanyaren molts diners. Per exemple ENDESA 

guanyà 1.394 milions d’euros i IBERDROLA 3.600 milions.

Paco Fuster

Per què som l’enemic?

É
s una pregunta que de tant en tant ens ve al cap 

als membres del Col·lectiu 03820-Compromís. I no 

perquè ens preocupe. Al cap i a la fi, el que l'equip 

de govern del nostre Ajuntament i, sobretot, l'alcaldessa, 

ens considere "l'enemic" en absolut ens ha de preocupar, 

perquè precisament som oposició i, com a tal, fem la nostra 

faena, debatent, criticant, aportant, suggerint. A l'equip de 

govern li pot agradar més o menys, però procurem actuar 

respectant a les persones i sense faltar a ningú, cosa que 

no sempre és recíproca.

És curiós que fa un any i pocs mesos l'alcaldessa, en 

una entrevista, va suggerir que ací en Cocentaina es podria 

reeditar localment el pacte del Botànic. El que no s'esperaria 

era que li prenguérem la paraula. A més, vam discrepar 

en certes qüestions sobre les quals teníem posicions 

encontrades. A partir d'eixe moment vam començar a ser 

"l'enemic", al que es pot insultar, menysprear, ignorar. És 

molt còmode tindre uns socis de legislatura calladets, als que 

no se´ls sent més que per a dir "sí, bwana", que canvien el 

sentit del seu vot i dels seus arguments simplement perquè 

han de ser agraïts o perquè tenen por a que se'ls acabe el 

"xollo". Però nosaltres no som d'eixos. Tenim les nostres 

debilitats, els nostres defectes, que són molts, errem moltes 

voltes, però no devem absolutament res a ningú. Som lliures 

i han de respectar la nostra llibertat. Estem en l'Ajuntament 

per intentar millorar la vida dels socarrats i les socarrades i 

no per diners. És la millor manera de no aferrar-se al càrrec 

i és més fàcil deixar l'acta de regidor i donar pas a altra 

gent. Tenim clar que tots aprofitem per a estar en política i, 

al mateix temps, que ningú és imprescindible.

Ens agradaria acabar el que queda de legislatura 

respectant-nos, sense atacs personals. Estem convençuts 

que es pot dir tot sense ofendre i sense faltar a l'adversari 

polític. Tots som poble i hem de treballar pel poble, 

cadascun des del lloc on l'han col·locat les urnes.

Col·lectiu 03820 - Compromis
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El director general d’Infraestructures Educatives visita 
les obres del Bosco
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
principis de juny visitava l’obra d’unificació del col·legi 

Sant Joan Bosco el director general d’Infraestructures 

Educatives, Víctor García.

L’encontre va ser de contingut tècnic i a ell van assistir 

l’alcaldessa de Cocentaina, la regidora d’urbanisme, 

l’arquitecta municipal, la directora de l’escola i els dos 

directors de l’obra.

El director general va quedar entusiasmat amb el concepte 

de centre educatiu que s’implantarà a Cocentaina, el seu 

procés de creació i el tipus de materials que van a utilitzar-se. 

García també es va interessar per la solució que es donarà 

al sofisticat sistema de ventilació de l’edifici, tot un exemple 

d’innovació al món de les infraestructures educatives.

La nova escola tindrà un caràcter sostenible fet que ha 

motivat que el responsable autonòmic haja comunicat que 

vol visitar-la en més ocasions per conéixer la seua evolució 

i que haja sol·licitat el contacte dels directors i dissenyadors 

del projecte per què el Bosco siga una obra de referència 

per a altres infraestructures d’Edificant.

Mireia Estepa comentava que «és una satisfacció molt 

gran que el responsable de les construccions de les escoles 

de tota la Comunitat Valenciana ens diga que el Bosco serà 

un referent i sabem que, certament, ho serà perquè l’escola 

s’adapta a allò que ha somiat la comunitat educativa, perquè 

s’ha cuidat cada detall dels espais que contindrà i el material 

del qual es faran i perquè serà una escola respectuosa amb 

el medi ambient en el seu ús de l’energia».

Tourist Info Cocentaina renova la seua col·laboració amb 
el Parc Natural Serra Serra de Mariola
NP Ajuntament de Cocentaina

E
n juny de 2009, l'Oficina d'Informació Turística de 

Cocentaina es va acreditar com a Punt d'Informació 

Col·laborador (PIC) del Parc Natural Serra de Mariola, 

una iniciativa conjunta sorgida de la que abans era la 

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, 

i l'Agència Valenciana de Turisme. Aquesta simbiosi va 

permetre a algunes oficines de turisme convertir-se en 

punts d'informació col·laboradors dels Parcs Naturals de 

la Comunitat Valenciana, per a informar sobre els usos, les 

activitats, la normativa i tot el que ofereixen aquests espais 

protegits, amb l’objectiu de fomentar-ne la protecció i l’ús 

adequat, perquè les persones visitants en gaudisquen, com 

també per a recopilar els suggeriments de les persones 

usuàries.

Amb el nou marc normatiu del turisme, sota la nova Llei 

de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana, els 

Espais Naturals Protegits es consideren una part essencial 

del patrimoni natural, i actius turístics objecte d'actuacions 

en matèria de turisme, dirigides tant a la promoció i a la 

preservació com també a un ús racional, a fi d’assegurar la 

sostenibilitat i fer prevaldre les actuacions de conservació i 

de preservació sobre les de promoció.

Per tot això, Turisme Comunitat Valenciana i la Conselleria 

d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 

Climàtica i Transició Ecològica han establert un nou 

programa per a l'acreditació de les Oficines de la Xarxa 

Tourist Info com a Punts d'Informació Col·laboradors dels 

Parcs Naturals de la Comunitat Valenciana mitjançant un 

procediment d'adhesió, a través d'un nou pla actualitzat de 

col·laboració i de formació contínua i el compliment d'una 

sèrie de condicions.

Tourist Info Cocentaina, continuant amb aquesta línia de 

col·laboració, ha sol·licitat la renovació de la seua acreditació 

com PIC, per a continuar assessorant els seus visitants, 

assegurar una experiència satisfactòria en la seua visita a 

l'entorn natural i garantir un bon ús d’aquest.
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Tornen les visites al refugi antiaeri
NP Ajuntament de Cocentaina

D
esprés de l’èxit a la Jornada de portes obertes del 

Refugi Antiaeri del Palau Comtal del passat 25 de 

maig, i una vegada les mesures i les restriccions davant 

de la COVID-19 han anat flexibilitzant-se, l’Ajuntament de 

Cocentaina preveu l’obertura del seu refugi amb un horari 

setmanal de visites per tal que la gent puga apropar-se a 

conèixer-lo.

En aquest sentit, des de l’1 de juliol, el consistori ha 

plantejat dos dies en què la gent podrà visitar i conèixer 

el recentment recuperat refugi; aquests dies seran tots els 

divendres de 18:00 a 19:30 h i, per una altra banda, els 

dissabtes d’11:00 a 12:30 h. Les visites es realitzaran en 

grups de 30 persones i si, transcorreguts 15 minuts de l'hora 

d'entrada, el nombre de visitants no supera l’aforament 

establert es podrà admetre més persones fins a completar 

aquest aforament màxim.

Tot i que l’accés serà gratuït fins que acabe l’any 

per afavorir que la gent puga vindre a conéixer-lo, serà 

imprescindible una inscripció prèvia mitjançant el contacte 

amb l’oficina municipal de turisme, via telefònica al telèfon 

96559059, per correu a cocentaina@touristinfo.com o 

mitjançant la plataforma de compra d’entrades a entrades.

cocentaina.es. El termini per a realitzar les sol·licituds serà 

fins el dimecres de la mateixa setmana. Durant el mes 

d’agost el refugi romandrà tancat per descans del personal.

Constituida la comisión del II Plan de Igualdad entre 
mujeres y hombres de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l ayuntamiento ha puesto en marcha la elaboración 

del II Plan de Igualdad entre Mujeres y hombres de 

Cocentaina.

Con la finalidad de obtener con este proceso un mayor 

éxito en la integración del valor de la igualdad internamente y 

que sirva de referencia externamente, queremos comunicar 

que se ha constituido un Comité de Igualdad municipal: 

este órgano se encuentra constituido por las personas 

que se describen a continuación, las cuales conforman la 

representación del municipio en distintos niveles (cargos 

políticos, asociacionismo, personal responsable, etc.).

Este comité, se constituirá legalmente bajo un reglamento 

específico de funcionamiento, como Comité de Igualdad 

municipal, al momento de comenzar a desarrollar todas las 

fases que llevan implícitas el desarrollo del diagnóstico de 

situación. Este equipo de trabajo y a posteriori, Comité de 

Igualdad municipal, velará por los intereses de la igualdad 

en la organización, representarla desde las diferentes 

perspectivas existentes en la organización, además como 

órgano intermediario de comunicación entre la ciudadanía 

y la comisión en lo que a la igualdad respecta.

Se contará con la ayuda especializada en la materia de 

igualdad de la Consultora Concilia2, entidad que participará 

guiando en todo el proceso y trabajando conjuntamente con 

el Comité de Igualdad municipal.
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Per a què s’utilitzen les hores sindicals que paga el poble 
al FESEP?
Equip de govern

E
ls delegats i els representants sindicals tenen dret a 

certes hores de dedicació sindical dins del seu horari 

laboral. Estes hores en les quals el delegat s’absenta 

del seu treball a l’ajuntament però cobra com si estiguera 

treballant, estan dedicades a fer tasques de defensa dels 

drets sindicals, tal com estima la Constitució Espanyola. No 

obstant això, els delegats no han de presentar cap document 

que justifique que realment estan fent funcions inherents 

al seu càrrec sindical.

Amb honestedat, estes hores s’haurien d’agafar només 

quan veritablement hi haguera tasques sindicals i no com 

a costum, perquè són dies que paga el poble i es gaudixen 

sense treballar per a Cocentaina directament. Però la realitat 

és ben diversa, mentre hi ha delegats sindicals que SOLS 

les agafen quan tenen reunions sindicals, hi ha altres que 

les agafen tots els mesos. Per a ser exactes, aquest sindicat, 

FESEP, compta amb un delegat i un representant i cadascun 

d’ells disposa de 15h al mes, és a dir, 2 dies lliures de treball 

i pagats per l’ajuntament per a funcions sindicals. Les hores 

les agafen sempre, sense excepció, estiguem en pandèmia, 

en hivern o en estiu, estan en el seu dret i s’ha de respectar. 

Per a arredonir l’assumpte quan algun delegat es troba de 

baixa li passa les seues hores a l’altre i així es produïx el fet 

que una persona puga acumular 4 dies al mes de treball 

pagats i lliures per al sindicat.

L’equip de govern sí pot explicar per què es van denegar 

aquestes hores sindicals el 12 i 13 de maig de 2020 a un 

representant del FESEP: estàvem en plena pandèmia, hi 

havia falta d’agents i els serveis essencials havien d’estar 

a ple rendiment per a protegir i servir a la ciutadania. El 

representant del FESEP ho va denunciar i ho va guanyar, 

com tants altres judicis que ha guanyat l’ajuntament al 

FESEP i no va pregonant-ho perquè estem centrats en coses 

més importants, qüestió de prioritats.

El FESEP, que tantes explicacions demana a tots, pot dir a 

la gent de Cocentaina o als altres sindicats què fan en eixes 

hores que paga el poble i que sol·liciten sempre? Poden 

explicar què fan quan se les agafen en cap de setmana o 

quan tenen torn de treball de nit i no hi ha gent amb qui 

reunir-se? Poden explicar perquè dediquen hores laborals 

a presentar escrits sindicals en volta d’estar fent les seues 

funcions com a policies locals?

Aquesta propaganda continuada del FESEP contra l’equip 

de govern no fa més que posar en valor el treball constant i 

callat que al llarg de la història han fet la resta de sindicats, 

amb caràcter dialogant, amb desacords i acords amb tots 

els equips que han passat per l’ajuntament, però sobretot, 

amb l’objectiu clar que un sindicat no és un partit polític 

en campanya electoral ni un trampolí per escalar llocs dins 

del sindicat.
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Col·lectiu-Compromís proposa que s’aposte per les 
energies renovables en els edificis municipals
El Col·lectiu 03820-Compromís reclama que s’instal·len plaques fotovoltaiques 
en els edificis municipals. La coalició proposa que s’instal·len en edificis com 
la Biblioteca Municipal, el Centre Cultural el Teular i el Poliesportiu
Col·lectiu-Compromís

L
a coalició contestana aposta per una Cocentaina que 

prioritze l’ús de les energies renovables. En aquest cas, 

des del Col·lectiu-Compromís proposen a l’Ajuntament 

que s’instal·len plaques fotovoltaiques en els edificis 

municipals del poble. Edificis municipals com la Biblioteca, 

el Centre Cultural el Teular o el Poliesportiu.

Des de la formació contestana expliquen que instal·lar 

plaques fotovoltaiques en les instal·lacions municipals 

presenta avantatges. Avantatges des del punt de vista 

ambiental, atès que afavoreix la reducció d’emissions de 

gasos d’efecte hivernacle i millora l’eficiència energètica 

del sistema elèctric. També té avantatges des del punt de 

vista econòmic, atès que s’abarateix el preu de l’electricitat 

generant un estalvi econòmic. A més, aquestes polítiques 

estan plenament alineades amb les directives europes en 

matèria d’energia i clima.

Així, des del Col·lectiu-Compromís proposen aprofitar 

cobertes i teulades de titularitat municipal per instal·lar 

plaques fotovoltaiques.

En aquest sentit, Paco Payà, regidor de la coalició a 

l’Ajuntament, explica que “en ple segle XXI és imprescindible 

per aplicar polítiques que milloren el medi ambient i 

repercutisquen econòmicament en el bé del poble. 

Portem molt de temps proposant en plenaris i comissions 

informatives que l’Ajuntament instal·le plaques fotovoltaiques 

en els edificis municipals i fins a dia de hui, res de res. Hem 

d’aprofitar les teulades i les cobertes municipals”.

“Volem una Cocentaina verda, que aposte per una 

plena transició ecològica i que l’Ajuntament lidere aquest 

procés. Volem una Cocentaina alineada amb les polítiques 

europees i mediambientals. Ja fem tard i Cocentaina no 

pot esperar més”, ha remarcat Payà.
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El furt lleu; quan les baixes penes i l’alta reincidència 
son un problema

P
er desgràcia hem vist com s’han produït alguns assalts 

a diversos comerços del nostre poble. Volem mostrar 

tota la nostra solidaritat i tota la nostra comprensió 

en uns fets que per desgràcia no tenen una resposta 

contundent per part de la nostra legislació penal.

Volen fer nostres les paraules de l’Associació de Fiscals 

de Barcelona, que ja va denunciar en 2019 quan havien 

detectat que les penes imposades als delictes lleus de 

furt eren escasses i poc dissuasives per a qui es dedica 

habitualment a realitzar-lo. També asseguren que es tracta 

de qüestions que per la seua naturalesa corresponen als 

partits polítics dur endavant i aprovar-les als parlaments d’on 

depenen les reformes del codis (també el Penal). És per 

tant necessari que elevem aquestes queixes als organismes 

competents per dur endavant aquest tipus de reformes i que 

entenga'm que cal dotar de mitjos a les Forces i Cossos de 

Seguretat de l’Estat, als Fiscals i Jutges i Policia Municipal 

però que també és necessari contemplar l’enduriment de 

Grup municipal Popular/Partit Popular Cocentaina

les penes quan es detecten poc eficaces quan els autors són 

interceptats de forma reincident per les autoritats.

Cal contemplar també l’establiment de polítiques de 

reinserció amb els serveis socials i penitenciaris que siguen 

efectives quan la pena per si mateixa no soluciona les 

causes que porten a la comissió d’aquests delictes i obri les 

portes a la reincidència permanent quan s'acaba el període 

carceler. Tanmateix hi ha que explorar l’enduriment d’altres 

vies sancionadores amb el focus posat en l'obligació de 

restituir el mal realitzat al particular o a la societat en conjunt 

mitjançant el treball comunitari.

Elevarem aquestes queixes i exposarem esta realitat que 

patim els ciutadans del carrer.

Sobre la actualización del PGOU

L
a planificación del suelo es un requisito necesario para 

un correcto desarrollo del municipio. El Plan General de 

Ordenación Urbana es el documento planificador que 

regula los usos del suelo. Igualmente, una vez realizado el 

planeamiento corresponde a los poderes públicos velar por 

su cumplimiento bien sea con carácter previo; mediante la 

concesión de licencias o a posteriori, mediante el ejercicio 

de acciones de inspección o de ejercicio de la potestad 

sancionadora.

Nuestro PGOU lleva en vigor desde 1993 y consideramos 

que ha llegado un buen momento para sentarse y debatir en 

qué dirección queremos ver desarrollo de nuestro municipio, 

a todos los efectos. Hablamos de preservación ambiental, 

del casco histórico, del centro y las zonas periféricas o de 

los polígonos industriales.

Más allá de una visión concreta sobre cada uno de los 

puntos que hemos citado, creemos que primero es importante 

tener claro un punto de partida: que la complejidad técnica 

de la planificación no sea un obstáculo para la toma de 

Grup municipal Popular/Partit Popular Cocentaina

decisiones. La excesiva burocracia y la farragosidad con la 

que se elaboran este tipo de planes a menudo desvirtúan 

su contenido y los convierten en documentos que pocos 

entienden y que se alejan notoriamente del común de los 

mortales (que es sobre quienes recae).

Lo ideal sería entender que el planeamiento sea un 

instrumento, en primer lugar; conectado con el resto de 

las áreas de gestión (actuaciones sobre el casco antiguo, 

la muralla, futuras políticas sobre turismo, medio ambiente 

o industria deben ser tenidas en cuenta en el PGOU), y 

en segundo lugar; debemos tener claro que un modelo de 

desarrollo general es mejor que un modelo excesivamente 

rígido. Es mejor tener unas directrices básicas negativas, es 

decir, que se limiten a prohibir cuando por razones objetivas 

de interés público así sea (un ejemplo recurrente es hablar 

de “usos industriales” en general en entornos residenciales) 

pero absteniéndose, en en medida de lo posible, de definir 

concretamente que usos que se implantarán porque no 

pueden ser conocidos por el planificador.
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La Cooperativa agrícola de Cocentaina recibe el Premio 
Igualdad de Oportunidades
El galardón fue entregado por el Sr. Ministro de Agricultura D. Luis Planas 
Puchades y el Presidente de Coop. Agroalimentarias de España
Cooperativa agrícola Católica Coop. V.

L
a Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina se 

constituyó como tal en 1944, siendo continuadora del 

Sindicato Catolico de Obreros del Campo   y sigue fiel 

a su espíritu económico-social de dar servicio a sus socios. 

Su principal actividad es la obtención y comercialización de 

aceite de oliva virgen extra.

El jurado ha destacado la paridad alcanzada por esta 

cooperativa en el Consejo Rector formado por 6 mujeres 

y 6 hombres, cuya base social es de 700 personas, 

representando las mujeres el 33%, lo que refleja una 

importante presencia de mujeres en los cargos de decisión, 

algo todavía poco común en las cooperativas españolas.

Recogió el premio Milagros Llorens Seguí, primera mujer 

en formar parte del Consejo Rector de la cooperativa y su 

presidente, Rafael Montava Molina. Milagros Llorens fue la 

primera mujer que rompió el techo de cristal y ahora es la 

rectora de mayor edad. Siguiendo sus pasos, otras mujeres 

fueron incorporándose, hasta alcanzar la cifra actual de seis. 

Para la Cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina, es todo 

un orgullo que las mujeres hayan alcanzado esa cuota de 

participación en la gestión, ya que es un fiel reflejo de un 

hecho que los números a veces no representan de forma 

fidedigna: la cogestión que se hace en las fincas, en este 

caso, mayoritariamente pequeñas explotaciones familiares 

de olivar tradicional.

Pero la Igualdad de Oportunidades no sólo se manifiesta 

en el Consejo Rector, también a nivel laboral: las mujeres 

suponen el 37,5% del total de la plantilla, formada por 

10 personas con carácter fijo y otras 2 con carácter fijo 

discontinuo. Su participación alcanza todos los ámbitos de 

la empresa, tanto operativos como cuadros directivos.

Al recoger el premio, Rafael Montava se mostró orgulloso 

de ser "un ejemplo para constatar que hay espacios de 

gobernanza que hombres y mujeres deben compartir". 

Mostró su deseo de que, para la cooperativa, un Consejo 

Rector paritario "siga siendo algo habitual", en definitiva 

debemos “seguir haciendo honor a los principios y valores 

cooperativos que definen nuestra esencia y que nos 

diferencian de otros modelos de organización empresarial, 

las cooperativas debemos seguir impulsado  desde el 

pleno convencimiento, una responsabilidad social justa 

e integradora” y concluyó invitando al Ministro a visitar la 

Fira DE Cocentaina  en su 675  edición   y el concurso de 

aceites internacional   AOVE  FORUM que se celebra en las 

mismas fechas.

Este estiu...queda’t amb Ràdio 
Cocentaina!!

A partir del 5 de juliol nova programació i en agost... torna 
el concurs més fester: Música i Festa!!

Tota la informació a través de les nostres ones 107.9 FM
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Nuevo varapalo por vulneración de derechos del 
Ayuntamiento de Cocentaina hacia sus trabajadores/as
NP Fesep

E
l sindicato FESEP de Cocentaina se vió obligado otra vez 

a recurrir a la justicia por la vulneración de un derecho 

que viene recogido en la Constitución Española y en 

una Ley Orgánica como derecho fundamental hacia uno de 

sus funcionarios por parte del Ayuntamiento de Cocentaina.

El pasado año cuando estábamos padeciendo una de 

las épocas más difíciles que habremos vivido muchos de 

nosotros en años, el Ayuntamiento de Cocentaina denegó 

uno de los permisos más importantes para la defensa de 

los derechos de los trabajadores y trabajadoras en esos 

momentos. 

Para esta defensa de los derechos de los trabajadores 

y trabajadoras, la función de los sindicatos es entre otras,  

la preocupación para que las condiciones de trabajo sean 

aptas para poder desarrollar sus funciones con seguridad, 

cosa que en aquellos momentos en este Ayuntamiento NO 

se cumplían, por eso el sindicato FESEP estuvo defendiendo 

la salud laboral y el derecho fundamental a la protección a 

la vida e integridad física de los trabajadores y trabajadoras, 

y como no de sus ciudadanos, porque no se cumplían estas 

funciones básicas pero no porque lo dijéramos nosotros 

sino porque ante la demanda interpuesta por este sindicato 

ante el Juzgado nº1 de lo Social de Alicante éste dictó 

una sentencia estableciendo que en plena pandemia se 

estaba vulnerando un derecho fundamental por parte del 

Ayuntamiento hacia sus trabajadores. 

Y para ello entendíamos que era preciso hacer efectivo 

el derecho sindical para uno de nuestros representantes, 

pero el Ayuntamiento, mediante una resolución denegatoria 

que distaba mucho de estar motivada jurídicamente denegó 

este permiso indispensable a uno de nuestros delegados. 

Recordemos que los representantes sindicales del FESEP 

fueron conminados en plena pandemia con ser perseguidos 

con acciones legales delante de todos los medios de 

comunicación por parte de la alcaldesa y su equipo de 

gobierno e incluso por parte de algunos miembros de la 

oposición, y todo ello por velar y luchar por los derechos de 

los trabajadores y trabajadoras.

Ante tal injusticia por otra denegación de un permiso, 

este sindicato se vio obligado a interponer demanda 

Judicial contra esta resolución ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo de Alicante. Una vez realizado el Juicio, el 

pasado 18 de mayo de 2021 el Juzgado nº1 de Alicante 

dictó sentencia declarando nula la resolución adoptada por 

el Ayuntamiento en la cual se denegaba el permiso sindical, 

por lo que condenaba a éste a la compensación económica 

por la denegación del permiso más sus intereses legales, con 

la imposición de las costas procesales causadas a la parte 

demandada siendo esta el Ayuntamiento de Cocentaina. 

Un gasto innecesario, que lo pagan los ciudadanos de 

Cocentaina y que se hubiera podido evitar si se hubiera 

hecho caso a las alegaciones que interpusimos para informar 

de la ilegalidad de la denegación de dicho permiso con las 

motivaciones que se exponían.

Tras la condena a este Ayuntamiento no podemos 

comprender la forma de proceder de éste hacia sus 

trabajadores, con la denegación de tantos derechos, ni 

quien lo asesora para que se adopten estas resoluciones, no 

llegando entender el motivo real de esta postura hacia sus 

trabajadores y trabajadoras, porque si deniegan permisos 

a los representantes de los trabajadores también lo están 

haciendo a sus trabajadores, denegándoles la opción de ser 

representemos para su defensa.

Desde el Sindicato FESEP nos gustaría que el equipo de 

Gobierno diera las explicaciones de los motivos y las razones 

de denegar derechos adquiridos y respetados por las Leyes, 

así como saber qué opina el resto de partidos de la oposición, 

o por lo menos que piensan ante estas situaciones porque 

también tienen parte de culpa de la gestión que se está 

llevando en el Ayuntamiento en estos asuntos, ¿De verdad 

les importa lo que está ocurriendo? ¿Les importa el gasto que 

generan estas decisiones? ¿Se han pedido la responsabilidad 

por el gasto que acarrean estas decisiones?.

Los delegados sindicales del FESEP queremos expresar 

a todo el personal que está al servicio del Ayuntamiento de 

Cocentaina nuestro más sincero agradecimiento por todos 

los servicios prestados, la demostración de fortaleza, el buen 

trato hacia sus ciudadanos y la gran profesionalidad que han 

dedicado en sus funciones pese al gran volumen de trabajo 

que han tenido que soportar muchos de los departamentos 

debido a la falta de personal y que han estado con contacto 

directo con la ciudadanía en su día a día, por ello nuestro 

mas sincero reconocimiento hacia estos los trabajadores 

y trabajadoras como las Ordenanzas, el SIC, los Servicios 

Sociales, las Obras y Servicios, el Cementerio o la Policía 

Local entre otros. Muchas gracias.
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Cocentaina treballa en un format presencial en diversos 
caps de setmana per a la celebració de la 675 edició de la Fira
NP Regidoria Fira

L
'Ajuntament de Cocentaina treballa ja en la preparació 

de la Fira de Tots Sants 2021 amb un format més obert i 

participatiu que el de 2020, on tornarà l'exposició i venda 

de productes als carrers del municipi, encara que atenent 

encara les restriccions d'aforament, distància de seguretat 

i amb alguns canvis en ubicacions i duració del certamen.

En aquest sentit, i segons explica l'Àrea de Fira de 

l'Ajuntament de Cocentaina, enguany la millora de les 

condicions sanitàries, amb el descens de contagis i una bona 

part de la població vacunada, permetrà programar una Fira 

més participativa i amb un format més pròxim al tradicional. 

No obstant això, encara no serà 100% la Fira de Cocentaina 

que coneixíem, de tres o quatre dies de duració i amb més 

de mig milió de visitants durant aqueixos dies.

Per a enguany es plantejarà la celebració en tres caps de 

setmana consecutius del mes de novembre en els quals serà 

present l'exposició dels sectors tradicionals: maquinària, 

automoció, alimentació, tecnologia, etc però dividits en 

diversos caps de setmana de manera que puga haver-hi més 

espai, tant per al trànsit de visitants, com entre els propis 

expositors. Les sol·licituds de participació per a expositors 

ja estan disponibles en la web de la Fira de Tots Sants www.

firacocentaina.org i es poden presentar a través de la Seu 

Electrònica o en el Registre d'Entrada del propi Ajuntament.

Setembre serà la data clau per a conèixer amb exactitud 

el format amb el qual es podrà celebrar l'esdeveniment firal. 

Segons comenta la regidora de Fira, Eugenia Miguel, “al 

setembre tenim previst fer una consulta a Sanitat i presentar 

la proposta de Fira que volem per a aquest 2021 perquè ens 

puguen confirmar la seua viabilitat”. I afig que “encara que 

tots tenim moltes ganes de Fira, és fonamental continuar 

sent responsables i oferir només aquelles opcions que 

garantisquen la seguretat de totes les persones, expositors 

i visitants. En aquest sentit, volem proposar un format 

que es dilate en el temps de manera que puguem evitar 

aglomeracions i alliberar part del poble perquè hi haja més 

espai de trànsit i superfície comercial”.

Recordar, a més, que el 15 i 16 de setembre Cocentaina 

acollirà el Primer Congrés de la Xarxa Comercial Fira de Tots 

Sants, dirigit a totes les empreses participants, amb l'objectiu 

de facilitar coneixements que milloren l'experiència de 

venedors i visitants i continuar guanyant en la professionalitat 

del certamen. La trobada contempla formacions de caràcter 

general, així com específiques per a cada sector.

Aquesta activitat s'emmarca en la celebració del 675 

aniversari de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.
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El Cavall i la roda de la Fira
Luis Agulló, Gráficas Agulló: «El primer cartell de Fira de 1973 recull 
l'essència de l'esdeveniment i combina tradició i modernitat en un sol element»
Departament Fira de Totds Sants

L
uis Agulló funda Gráficas Agulló l'any 1965, a 

Cocentaina, Alacant. Comença en un local de 50 m2, 

amb una màquina tipogràfica i els seus corresponents 

tipus de lletres, una guillotina semiautomàtica i una 

grapadora. Des d’aleshores ençà, el creixement ha sigut 

constant, amb una contínua millora dels mitjans tècnics, un 

fort compromís amb la qualitat i amb el servei al client. Hui 

està al capdavant de l'empresa familiar la segona generació 

amb l'afany de continuar el llegat del fundador.

Luis Agulló, encara que ja retirat de la seua activitat 

professional, manté un contacte diari per a supervisar la 

marxa de l'empresa que va fundar fa 56 anys i és una font 

inesgotable de coneixement, d’experiència i d’anècdotes 

sobre qualsevol tema relacionat amb les arts gràfiques a 

Cocentaina. La seua vinculació amb de la Fira de Tots Sants, 

concretament amb la creació de la seua imatge de marca i 

la seua evolució gràfica al llarg de quasi mig segle d'història, 

va lligada des dels seus inicis.

P. Quan es planteja el primer desenvolupament gràfic per 

a la Fira de Cocentaina?

R. En 1973, la Fira travessava un moment de crisi. El 

certamen havia anat perdent visitants i interès. L'alcalde 

d'aqueix moment, Joaquín Ibáñez Blasco, va nomenar 

l'oficial José Reig Trenzano com a coordinador de 

l'organització de la Fira. Trenzano és qui li va donar un impuls 

al certamen i va saber desenvolupar una visió més moderna 

que s'acosta molt a com la coneixem hui dia.

Al juny d'aquell any, es posa en contacte amb mi per a 

realitzar un cartell per a la fira d'aquell any i que li donara 

importància a la fira. No tenim constància que abans 

d'aquesta data, de 1973, es feren cartells per a anunciar 

l'esdeveniment.

P. Com s'aborda la creació d'aquell primer cartell 

anunciador?

R. Just en aquelles dates, abans de l'estiu de 1973, 

estàvem esperant que arribara la primera màquina d'offset 

que havíem adquirit per a l'empresa. L’arribada i el muntatge 

estava previst per a agost, però es va retardar uns mesos. 

No va arribar fins a uns dies abans de la fira, al novembre; 

mentrestant se celebrava la fira, un enginyer alemany i un 

altre català muntaven la maquinària en Gráficas Agulló. Per 

a poder complir amb els terminis vam haver d'acudir a un 

bon amic de València, que tenia una litografia, Litografia 

Abarca, perquè ens ajudara amb el projecte. 

Li vam explicar al seu dibuixant què era la Fira de 

Tots Sants, quins eren els elements característics, com 

originàriament era una fira agrícola i ramadera que es 

realitzava al Pla de la Font i als voltants i que amb el temps 

s'havia introduït maquinària agrícola ampliant la superfície 

de la instal·lació al Passeig del Comtat. A partir d'ací, ens 

va preparar uns esbossos i vam treballar fins a aconseguir 

el que va ser el cartell anunciador de la Fira de Tots Sants 

que tots coneixem.

P. Es conserva el cartell original?

R. Sí, en vam fer tres còpies: una per a l'Ajuntament de 

Cocentaina, una altra per al Centre d’Estudis Contestans i 

una altra per a nosaltres. Es conserven les tres. Nosaltres la 

tenim exposada en una de les nostres sales, juntament amb 

la resta de cartells que el van precedir fins als nostres dies.

P. Aquell cartell, a més, contenia un element que es 

convertiria en símbol i en identitat de la Fira…

R. Així va ser. Naixen al mateix temps el logo que representa 

actualment la Fira de Cocentaina i el primer cartell en color 

que anunciarà el certamen firal per tot Espanya.

El logo que coneixem hui del cavall era la imatge central del 

cartell. Ha sigut un dels cartells més potents que ha tingut 

la fira de Cocentaina. Recollia l'essència de l'esdeveniment i 

combinava tradició i modernitat en un sol element. En aquell 

moment, ningú no va ser conscient de la transcendència i 

de la repercussió que tindria la imatge del cavall i la roda.

No va ser fins a tres o quatre anys després quan va 

començar a utilitzar-se com a senyal d'identitat de la fira i 

així es va iniciar la construcció de la marca «Fira de Tots 

Sants» a través d'aquesta imatge icònica.

P. Com ha evolucionat la cartelleria de la Fira de Cocentaina?

R. Al llarg de tots aquests anys hi ha hagut avanços 

en tècniques d'impressió i de desenvolupament de nova 

tecnologia que permet una millor qualitat; no obstant això, 



LA FIRA DE TOTS SANTS 13Revista El Comtat juliol 2021

la creativitat continua sent l'eix central.

Amb el següent alcalde, Daniel Carbonell Nadal, a partir 

de l'any 1975, els encàrrecs del cartell van ser directes a 

una agència de publicitat de València amb la qual treballava 

habitualment l'alcalde per a les campanyes publicitàries de 

la seua fàbrica de calçat infantil.

Els cartells de tall més publicitari són els de l'època 

d'aquest alcalde. Va haver-hi també una etapa, més 

endavant, en la qual s'incloïen fotografies o elements típics 

de la Fira.

Amb el temps es va passar de l'encàrrec directe a artistes 

locals com ara Marc Pascual o Moisés Gil, a un concurs en el 

qual es presentava molta gent, perquè el premi era quantiós 

per a l'època. Tres dels nostres treballadors de les gràfiques 

han guanyat el concurs del cartell de Fira.

Els cartells s'enviaven pràcticament a tot Espanya. Es feia 

una tirada de 500 grans i 300 en format A4. Es començava a 

treballar prompte, perquè donara temps a fer l'enviament a 

tots els municipis i anunciar l’esdeveniment amb l'antelació 

suficient per a atraure el major nombre de visitants possible.

P. Quines altres accions s'han treballat des de Gráficas 

Agulló per a promocionar la Fira?

R. La veritat és que s'ha editat moltíssim material. Destacaria 

el desenvolupat per a les exposicions que s'organitzen amb 

motiu de la celebració del certamen firal cada any sobre 

temes relacionats amb la història i la cultura del municipi, 

i les publicacions que periòdicament també formen part 

d'aquest llegat gràfic que genera un esdeveniment com 

la Fira de Tots Sants. A partir, més o menys, de l'any 

2000 comencem a fer fullets que recullen informació 

detallada de totes les activitats i de l’organització de la fira.
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PÀGINA DE LA COMISSIÓ DE PROPAGACIÓ DEL V CENTENARI

V Centenari del Prodigi de les Llàgrimes

Presentat el  llibre-cd “Dolça Mareta, les llàgrimes de Maria”

T
ot i que ja fa 501 anys que es va produir el Miracle 

d’aquella Verge Immaculada que canviaria per sempre 

el sentir i devoció contestana, encara queden activitats 

al voltant d’aquesta gran efemèride que es va veure truncada 

per la pandèmia mundial.

Així doncs, el divendres 25 de juny i al pati del Palau es 

presentava

el llibre-cd “Dolça Mareta, les llàgrimes de Maria”, aquest 

és el resultat de la implicació de les entitats del poble a l’hora 

de celebrar el V centenari del prodigi.

En aquest cas parlem de la fusió del teatre i la música de 

dolçaina i tabal amb el grup local Teló Teatre i la colla de 

dolçaines i tabals Mal Passet.

Si mal no recorden, el dissabte 29 de febrer i amb dues 

sessions, Teló Teatre sota la direcció de Paco Insa i junt 

amb la colla Mal Passet dirigida per Francisco Valor posaran 

en escena “Dolça Mareta. Les llàgrimes de Maria”, obra 

original de Pablo León i amb música original de Francisco 

Valor. Aquesta creació es suma a “Dolça Fira. El viatge 

d’Alexandros” i “Dolç Nadal. La dolçaina màgica”, tres obres 

originals de l’historiador contestà Pablo León que compten 

amb la música original del també compositor de Cocentaina 

Francisco Valor.

Redacció

Per a aquesta presentació, Pablo ha reconvertit l’obra 

teatral en un relat farcit d'humanisme, com correspon al 

segle XVI. Una història fictícia dins un context històric verídic 

com la guerra de les Germanies de 1520, i que compta amb 

les il·lustracions de la també socarrà Núria Botella Pascual.

La sinopsi de l’obra és la següent: Cocentaina, finals 

de 1519. Maria, una dona castigada per la vida, veu amb 

tristor com el seu fill Cosme decideix unir-se als agermanats 

i marxar a lluitar contra la noblesa valenciana. Al mateix 

temps, el comte de Cocentaina, Roderic de Corella, qui 

amaga molts secrets, vol reunir-se amb Maria per parlar del 

jove Cosme. El dolor de Maria es torna agut quan arriben 

notícies funestes dels agermanats i rep la notícia de la mort 

del seu fill. Apenada, ho dona tot per perdut i es venç a la 

desesperació el matí del 19 d'abril del 1520, ignorant que 

aquell mateix dia, un fet insòlit i extraordinari marcarà la 

seua vida i la del poble per sempre..

Respecte al CD cal dir que el Mal Passet va gravar la 

música original de Francisco Valor el 13 de desembre de 

2020. Francisco Valor a més, ha afegit a aquesta banda 

sonora creada per a l’ocasió, alguna que altra pesa nova 

que s’ha fet perquè forme part del mateix.

L’acte va estar conduït pel president i actor de Teló Teatre 

Saúl Santonja i va comptar també amb la participació de la 

colla Mal Passet.

El llibre-cd es pot adquirir ja -la al monestir de la Mare 

de Déu i a les llibreries del poble per un preu de 20 euros.
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La festivitat del Corpus torna a estar marcada per la pandèmia
Redacció

U
n any més i a causa de la covid 19, les celebracions 

de carrer estan restringides, bé saben que ni tenim 

festes de moros i cristians, ni tindrem la Fira tal i com 

la coneixem i tampoc hem tingut les processons de Setmana 

Santa ni de la Mare de déu, i tampoc s’ha pogut celebrar de 

manera interparroquial la festivitat del Corpus que organitza 

l’Arxiconfraria del Santíssim Sacrament.

Per tant la celebració es va dur a terme en cada temple 

parroquial. A l’Església del Salvador, la festivitat del Corpus 

començava dissabte de vesprada amb la benedicció amb el 

Santíssim Sacrament. Ja a les 12 del migdia, la celebració 

va comptar amb els xiquets i xiquetes que havien pres la 

Primera Comunió.

A Santa Maria, l’Arxiconfraria presidida per Reme Palacios 

i Pepe Valls  va poder organitzar la celebració del Corpus. 

Els actes van començar el dijous 3 de juny amb l’Exposicció 

del Santíssim i el triduo i una xerrada a càrrec de Pepe Real, 

responsable de formació de Cáritas diocesana València. 

El dissabte a la nit va tindre lloc una Vigília extraordinària 

d’Oració amb els membres de l’Adoración nocturna davant 

la Custòdia i ja el diumenge, a les 18:30h, es va celebrar la 

Missa Major del Corpus que va comptar amb els xiquets que 

enguany han pres o havien de prendre la Primera Comunió 

que van participar de forma activa en la Missa. Després de 

l’Eucaristia, va tindre lloc una Processó Claustral per dins del 

temple amb una parada d’adoració al Santíssim al cancell 

de la porta principal de l’Església.

D’aquesta manera es posava punt i final a la celebració 

de l Corpus a Cocentaina, un any més no hem pogut tindre 

les fogueres i danses que es fan la vespra ni tampoc s’ha 

pogut processonar al Santíssim Sacrament pels carrers de 

costum, esperem l’any que ve puga celebrar-se tot tal i com 

s’ha fet fins al 2020.
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La família Botella-Puerto, i l’esportista Ana Micó Llavori 
reben l’homenatge en la festa del Patronat Sagrat Cor de Jesús
Redacció

J
ust després de la festivitat del Corpus, se celebra la festa 

del Sagrat Cor de Jesús, a Cocentaina, la festa del Patronat.

Abans de la pandèmia tots els dissabtes, el Patronat 

obria les seues portes perquè els més menuts jugaren a 

futbol. L’esport sempre ha estat present en el Patronat i 

l’entitat compta amb un equip que milita en la lliga comarcal 

de futbol sala i un equip de Futbol 7 que aquesta mateixa 

temporada s’ha proclamat campió de lliga.

Seguint amb la mateixa tònica marcada per la pandèmia, 

aquest 2021 tampoc s’ha pogut celebrar la festa tal com la 

coneixem: amb la vessant esportiva, cultural i religiosa al 

pati del Patronat, ni tampoc la processó amb la imatge del 

Sagrat Cor on els xiquets i xiquetes de Primera Comunió 

es converteixen en portadors, amb tot, la Junta, presidida 

per Jordi Boyero i amb el vistiplau d. Eduardo Rengel, 

titular de la parròquia, sí que s’ha pogut fer alguna coseta 

més que l’any passat: s’ha pogut arreglar el carrer i plaça 

amb banderoles, s’ha fet el partit de futbol de germanor, 

s’ha oficiat el tridu i el dia de l’Eucaristia van participar de 

manera activa els xiquets i xiquetes de Primera Comunió 

de les dues parròquies i el Convent i també es va poder fer 

l’homenatge que l’entitat dedica a una persona o família i a 

un esportista o club.

Anem per parts, perquè a principis de setmana va tindre 

lloc l’enramat de la plaça i el carrer on trobem la seu del 

Patronat i també el partit de veterans al camp municipal 

de la Morera.

I ja el passat divendres 11 de juny, el Patronat finalitzava 

el tridu realitzat al cor de Jesús amb la solemne Eucaristia 

a l’Església de Santa Maria, en memòria de tots els difunts 

de l’entitat i de mossén Eugenio Raduan, precursor de la 

devoció al cor de Jesús en Cocentaina. Com déiem abans, els 

xiquets i xiquetes que enguany han pres la Primera Comunió 

o la prendran, van tindre una participació destacada en 

aquesta Eucaristia.

Finalitzada la Missa, i als peus de l’altar de Santa Maria 

presidit per una foto del Cor de Jesús, es va procedir a 

l’homenatge i en aquest 2021, la família Botella Puerto, va 

rebre dit reconeixement, per la seua col·laboració en tot allò 

que se’ls ha demanat. El Patronat és un punt d’encontre, des 

que mossén plantara la llavor, el fruit ha anat germinant i fent 

possible que hi haja teatre, esport...i sobretot, que hi haja 

gent que de manera desinteressada i anònima, fan possible 

que es puguen dur a terme moltes de les activitats. És el cas 

dels homenatjats d’aquest 2021: la família Puerto-Botella. 

Tant Pascual com Reme, són d’eixes persones que sense 

estar, estan. No són d’ocupar els primers llocs, més bé de 
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treballar des de darrere, amb una actitud positiva i dient 

sí a tot allò que se’ls demana. Socarrats i festers, Reme i 

Pascual han conegut el Patronat des de xicotets, sent, com 

déiem abans, el Patronat un punt d’encontre.

Aquest homenatge arriba enguany perquè el Patronat 

vol agrair-los, tots aquestos anys de bona voluntat i bon fer 

perquè la festa del Sagrat Cor puga dur-se endavant, seguint 

amb aquesta tradició que en la seua joventut van tindre i que 

passa de generació en generació gràcies a persones com 

Pascual i Reme. Que el seu talant cristià servisca d’exemple 

i que el Sagrat Cor de Jesús els acompanye per sempre.

El reconeixement esportiu va ser per a la gimnasta Ana 

Mewei Miccó Llavorí, una jove promesa sobre el tapís que 

tot i la seua joventut ja està declarada com a esportista 

d’elit en la Conselleria d’Educació i esport de la Generalitat 

Valenciana. De sobra saben, perquè en aquestes pàgines 

(en l’apartat esportiu) hem compartit els pòdiums que Ana 

ha conquerit amb la gimnàstica rítmica tant en l'àmbit 

individual com en equip, en l’àmbit provincial, nacional i 

internacional. El Patronat, amb aquest senzill reconeixement, 

pretén premiar eixe sacrifici i eixa constància que han dut 

a Ana a ser una gran gimnasta.

D’aquesta manera es tancava la setmana del Patronat 

amb una junta que ja està treballant per festejar el centenari 

d’aquesta entitat que en 2022 complirà 100 anys.
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Concert extraordinari de l’Orfeó Contestà Just Sansalvador
Joan Jover i Domínguez

E
l passat dissabte dia 19 de juny, l’Orfeó Contestà 

Just Sansalvador va realitzar un extraordinari concert 

al Centre Cultural el Teular, sota el patrocini de la 

Regidoria de Cultura del nostre Ajuntament, a qui l’Orfeó vol 

expressar el més sincer agraïment pel suport que sempre 

ens ha demostrat. Així mateix, també cal agrair a Ràdio 

Cocentaina, la veu del Comtat, la seua col·laboració.

El concert va ser molt especial per a tots els components 

de l’entitat, ja que després d’un llarg silenci a causa del 

confinament, pels motius que de sobra tots coneixem, per 

fi l’Orfeó va reprendre els seus assaigs, amb més força i 

més il·lusió, això sí, guardant totes les normes de seguretat 

marcades per sanitat.

Aquestes ganes i la il·lusió de tornar a la normalitat, sota 

el comandament del seu director, Enric Peidro, els va portar 

a muntar aquest concert especial de primavera-estiu, tot el 

qual va estar dedicat a obres de sarsueles populars, escrites 

i compostes per reconeguts autors d’aquest gènere musical.

Encetaren el concert amb la música de Pablo Sorozabal 

interpretant de la sarsuela Katiuska, «Todo es camino»: 

basada en una història d’amor entre la fugitiva princesa, 

Katiuska, i el revolucionari, Pedro Estakoff, en temps de 

la revolució russa. Tot seguit, del mestre, Manuel Penella 

interpretaren «l’havanera» de la sarsuela Don Gil de Alcalá, 

una obra farcida d’intrigues entre personatges de diferents 

classes socials. Del compositor Jacinto Guerrero Torres, 

escoltàrem el «Coro de espigadoras», de la sarsuela «La rosa 

del azafrán», en la qual l’acció ens situa en la regió manxega 

en les faenes del camp i en concret en la recollida del safrà.

Continuant el concert, interpretaren el duo de «Ketty i 

Soledad» de la sarsuela «Los sobrinos del capitán Grant», 

de Manuel Fernández Caballero, basada en les fantasies 

d’una novel·la de Julio Verne; seguida del vals «el caballero 

de gracia» de la sarsuela «La Gran Vía», dels compositors 

Chueca i Valverde, que recull l’ambient de xirigota que es 

va muntar amb la inauguració d’aquesta popular artèria 

madrilenya. Sense deixar el tipisme madrileny, i de la mateixa 

obra, interpretaren, «El chotis de Eliseo».

Del Dúo de la Africana escoltàrem «Canción andaluza» 

de Manuel Fernández, obra d’enredros i penúries per les 

quals travessa una humil companyia teatral. De nou pren 

protagonisme la música de Pablo Sorozabal, interpretant el 

duo «Ascensión y Joaquín», de la sarsuela La del manojo 

de rosas, peça qualificada com un sainet líric i desenfadat, 

ambientat en el Madrid dels anys 30 del segle passat. A 

continuació va ser la música d’un altre compositor, Federico 

Moren Torroba, del qual escoltàrem «La habanera del 

saboyano», de la sarsuela, Luisa Fernanda. L’acció de l’obra 

transcorre en la revoltosa etapa del regnat d’Isabel II. Tot 

seguit, de la sarsuela La eterna canción, de Pablo Sorozabal, 

varen interpretar «Danzón», peça estrenada en 1945, en 

la qual ens trobem en un ambient de la bohèmia de la 

postguerra amb situacions més clàssiques i romàntiques.

L’Orfeó Contestà Just Sansalvador va finalitzar el concert 

amb una altra sarsuela, La del soto del parral, amb la seua 

«Ronda de enamorados», dels mestres Soutillo i Vert. L’acció 

de l’obra ens situa a mitat del segle XIX, en un ambient ple 

de costums típics de les terres segovianes.

Amb aquest concert tan especial, tot el públic present 

al Teular vam gaudir de les magnífiques veus de les 

sopranos Alexandra Soler i Charo Martos, com també del 

baríton Jandro Revert, que en companyia de l’Orfeó Just 

Sansalvador, quallaren una excel·lent actuació. Tots ells 

ben acompanyats al piano amb la saviesa i mestria del seu 

director, Enric Peidro i Baldó.

Des d’aquestes pàgines del Comtat, la més cordial i sincera 

enhorabona a tots els components de l’Orfeó, pel magnific 

concert que ens vareu regalar. Al mateix temps, encoratjar-

vos a continuar treballant per la música coral.
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L’estiu i Teló Teatre
José Miguel López

N
o fa falta repetir que dins dels actes lúdics i culturals 

que es realitzen al voltant de les Festes de Moros i 

Cristians, no falta mai a la cita Teló Teatre. Sempre, 

l’últim diumenge de juliol, podem gaudir de l’obra que han 

estat assajant durant molt de temps i que es porta a efecte.

Enguany les circumstàncies adverses, com la Covid 19, 

que ens impedeixen celebrar la Trilogia Festera, la falta de 

previsió, ens han fet trastocar les dates tradicionals i hem 

hagut d’estrenar l’obra, en comptes de l’últim diumenge de 

juliol, l’últim dissabte del mateix mes, que serà el dia 31 a 

las 22:30 hores en el centre    de cultura El Teular. 

I què representarem? Doncs, hem pensat de mostrar 

al públic una comèdia, que es podia inscriure dins del 

denominat «humor negre», encara que no arriba a ser-ho 

del tot. 

Podríem dir que és una barreja de comèdia a l’ús, 

amb situacions esperpèntiques, tanatoris, negocis 

inusuals, la jubilació anticipada, diàlegs desbarats, l’etern 

enfrontament de sogra i gendre amb un beneïda dona 

enmig. No sé, podríem dir la típica frase «que estem jugant 

al despropòsits». Tot açò amb l’aparició d’un personatge, 

meitat narrador, meitat la veu de la consciència, meitat amic, 

que farà de nuc conductor entre el protagonista i el públic.

Ah! Cal dir que hem assajat cobrint totes les mesures de 

seguretat, i a la nova seu, ja que hem hagut d’eixir del grupet 

on l’hem tingut durant molt de temps.

Com ja hem dit abans, en aquesta obra hi ha de tot: 

videoconferències, notícies d’actualitat, cadira de rodes..., 

en resum, que no ens privem de res i amb un final que...

Esperem que la gent ja es lleve de damunt la por, a la qual 

ens ha portat la Covid-19, i torne a omplir el Pati del Palau, 

com sempre ha fet, ja que des de l’Ajuntament es prenen 

totes les mesures per a evitar que tinguem problemes. 

Un oblit imperdonable. El títol de l’obra és «El gendre» 

i, per primera vegada, amb una adaptació i direcció 

compartida. Esperem que aquesta aposta i novetat tinga 

bon resultat i bona acceptació per part del públic.
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Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

F
rancesc Jover, vicepresident del Fòrum per la Memòria 

Històrica i Democràtica a Cocentaina, ens dona una 

visió positiva dels pressupostos participació a estat 

556 votants, s'ha incrementat respecte a l'any passat + 

participants "votació telemàtica" i del 2019 van ser 335 

participants "votació presencial i Telemàtica", el concepte 

Democràcia = participació no és nou, però falta la pedagogia. 

Em sembla molt encertat que els consells municipals 

conviden al poble a participar en la confecció dels seus 

pressupostos. Les inversions públiques que repercuteixen 

en la vida i millor convivència d'un poble cal donar participe. 

Cada volta més les corporacions municipals estan posant 

en pràctica aquest sistema d’oferir al poble implicar 

L’Ajuntament de Cocentaina des de fa uns quants anys està 

fent una cosa nova i la ciutadania encara no ha pres del tot 

consciencia, la participació està augmentat any rere any. 

Enguany ha continuat creixent malgrat la situació sanitària 

i haver-ho de fer telemàticament. 

En un estat democràtic com el nostre hem d’anar agafant 

cons urnes va més enllà d’elegir els nostres representants 

cada quatre anys. Sense cap dubte és la manera més 

transparent i democràtica que tenim perquè el poble opine 

on s’han de gastar els diners públics. Crec no equivocar tipus 

de consultes tenen futur i aniran ampliant altres inversions. 

La ciutadania, i la mateixa administració, se sentirà més lliure 

i satisfeta si tots se senten còmplices i corresponsables en 

les decisions qu prenen. La participació democràtica, potser 

no arribe totalment a la perfecció, però inqüestionablement 

és la que més s’aproxima i podem assumir perfectament 

l'ampliació dels seus espais. 

La setmana passada, coincidint amb l’aniversari de la 

proclamac República per decisió popular i democràtica, va 

tindre lloc la votació telemàtica dels projectes participatius 

que presentaren diferents entitats o persones. Des del Fòrum 

per la Memòria Històrica i Democràtica de Cocentaina, 

és congratulem projecte ha estat el segon més votat de 

tots els que es van presentar en els citats pressupostos. 

Reconeixem i assumim la preferència que ha mostrat el 

poble en el projecte ecològic PELLICER del riu, però també 

estem satisfets per haver apropat en vots al nostre projecte. 

Tots dos els creiem totalment compatibles i inajornables. 

Tanmateix, volem ser crítics i reconéixer que dins dels 

Pressupostos Participatius n'hi havien tres projectes 

relacionats en la Memòria Històrica que potser han dispersat 

els vots. Analitzar i reflexionar sobre els fets, és saludable i no 

deu causar mal a ningú. Potser si haguera agut la possibilitat 

de fer una primera elecció per veure quin dels tres projectes 

es considerava més prioritari, el resultat guanyador haguera 

sigut un altre. De qualsevol manera volem donar les gràcies 

a tots els que van optar per la nostra proposta i mostrar el 

major accent és en l’acció democràtica de poder elegir. 

Com sabeu el projecte que h d'homenatge a les víctimes 

dels que patiren la barbàrie dels anys 30 i 40. Un símbol 

que vol ser un reconeixement públic a tots els que patiren 

aquells moments difícils que va provocar la rebel·lió mil 

degradació que van patir infinitat de persones, l’exili (exterior 

i interior) que va haver de suportar molta gent. Tot això 

creiem que cal fer monument al carrer que ho reconega. 

Mai com en aquests moments la ciutadania s’havia vist tan 

implicada en reconéixer la crueltat d’aquella època i en 

mostrar públicament el seu agraïment i record a les dones 

i homes que foren vilment maltractades. 

El  Cor de Cambra Discantus interpreta el Rèquiem de Karl 
Jenkins, concert homenatge a les víctimes de la covid-19
Redacció

E
l Cor de Cambra Discantus va tornar a xafar l’escenari 

i va tornar a emocionar al públic amb el Concert 

Homenatge a les víctimes de la Covid-19. Va ser el 

dissabte 5 de juny i al centre de cultura el Teular.

Sota la direcció del mestre Josep Robert Sellés i Camps, 

Discantus va interpretar el “Rèquiem” del compositor i 

intèrpret gal·lès Karl Jenkins. Va ser posada a la venda en 

disc en el 2005. L'obra es caracteritza per l'ús de poemes 

Haiku entrellaçats amb el text tradicional del rèquiem Karl 

Jenkins. Si bé és cert que no era la primera vegada que el 

cor de Cambra Discantus interpretava aquesta obra, sí que 

és cert que la dedicatòria i el moment, va fer que el públic 

s’entregara a les seues veus i vibrara en cada nota amb 

l’esperança de soterrar aquesta maleïda pandèmia que ens 

ha furtat a familiars i la llibertat de viure.
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JuanFran Ferrándiz presenta al públic contestà la seua 
darrera novel·la  “El Judici de l’aigua”
Redacció

E
n l’edició de març de 2021, d’aquesta mateixa revista 

Cocentaina. El Comtat compartíem la notícia de la 

publicació de la darrera novel·la de l’escriptor contestà 

Juan Francisco Ferrándiz, una nova aventura d’aquest 

advocat contestà.

Doncs bé, després de rebre unes crítiques excel·lents i 

haver protagonitzat diferents entrevistes en periòdics d’àmbit 

nacional i ràdios nacionals amb programes específics sobre 

la seua obra, JuanFran per fi va poder presentar la novel·la 

al seu poble.

Sens dubte la pandèmia ha marcat la presentació de 

l’obra, ja que grans fires del llibre com la de Barcelona, 

Saragossa, Madrid o Bilbao s’han vist afectades i fins i tot 

anul·lades, però ara, amb l'arribada del bon oratge, sembla 

que van alçant-se les restriccions i per fi, “El judici de l’aigua” 

pot estar presentada al públic de la mà del seu autor.

Ací a Cocentaina va ser el dijous 10 de juny i al Centre de 

cultura el Teular, una presentació atípica, ja que JuanFran no 

volia un acte a l’ús, sinó que va aconseguir crear un ambient 

de tertúlia al voltant d’aquest llibre i els seus escenaris 

ajudat de la imatge que es projectava a la pantalla. Par a la 

presentació, JuanFran va comptar amb dos contertulians de 

luxe: l’historiador contestà Pablo León i el també historiador 

i arqueòleg Ivan Jover (que a més també és regidor de 

cultura). El poder de convocatòria va ser esbromador i va 

aconseguir mantindre a la gent en vil fins a l’hora de tancar 

aquesta tertúlia. Després JuanFran va signar els llibres, 

sempre amb cautela i la precaució normativa de la Covid.

Però "El judici de l’aigua" ha començat ara el seu periple 

presencial, si bé les xarxes socials han sigut un polvorí a 

l’hora de publicitar la novel·la editada per Grijalbo, la tourné 

de JuanFran no ha fet més que començar: el divendres 

18 de juny va estar a València a Lotelito, una bibliocafé on 

també va intercanviar opinions amb els lectors; el 19 de juny 

va estar a Ontinyent dintre de la Sisena Edició d'Ontinyent 

Negre i partir d’ara comença la promoció d’aquesta novel·la 

que transcorre a la Barcelona del segle XII i com diria Pablo 

León, “Poden haver-hi persones que siguen els amos de la 

vida d'altres persones? Ens torbem davant d’un relat èpic, 

trepidant i perfectament lligat i documentat sobre la recerca 

de la justícia al segle XII.”

Després de l’èxit de les seus novel·les i la traducció de “La 

terra maleïda” en més de 9 històries, tenim per davant la 

història de Robert de Tramuntana, el Condemnat, una lluita 

incansable per defensar els drets humans i la qualitat de 

vida de qualsevol persona, un relat que arranca en un gèlid 

matí de 1170, a Olèrdola i en un infame judici de l'aigua.
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A l’estiu fes un ús raonable de l’aigua
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

Consells per a l'estiu:

L'aigua un recurs fonamental per a la vida tal com la 

coneixem: dues terceres parts de la Terra són aigua, i el 70 

% dels nostres cossos és aigua. No obstant això, és el recurs 

més amenaçat en el món. Et presentem uns consells per a 

estalviar aigua en activitats diàries. Recorda que un xicotet 

canvi per a tu suposa un gran benefici per al planeta.

Pots començar ara mateix. No importa si ho fas a casa, 

en el treball o durant les vacances. Com?

1. No utilitzes llavadores ni rentavaixelles a mitja càrrega. Si 

estàs pensant a comprar algun d'aquests electrodomèstics, 

assegura't que tinguen l'etiqueta d'eficiència A, que és la que 

garanteix un 50 % de l'estalvi d'aigua i electricitat.

2. Usa aixetes monocomandament. El degoteig de les 

aixetes és un dels enemics més habituals de l'estalvi d'aigua. 

Controla-ho amb aixetes monocomandament o amb aquells 

dissenyats especialment per a tal fi. Un problema de les 

aixetes monocomandament és que si s'obrin a la meitat, 

entre la calenta i la freda, gasten aigua calenta, encara que 

no arribe a eixir calenta.

3. La dutxa abans que el bany. Si segueixes aquesta 

recomanació, al final de l'any pots estalviar fins a 30.000 

litres d'aigua. A més, en dutxar-te pots usar capçals de baix 

consum; altres persones són partidàries de posar un llibrell 

per a recollir l'aigua mentre aquesta es calfa.

4. Si tens plantes, procura que siguen autòctones. Les 

plantes que ja estan habituades al mitjà no necessiten ser 

regades amb assiduïtat. A més, rega-les a primera hora del 

matí o a última de la vesprada.

5. No llaves el cotxe a casa; porta-ho a un rentador de 

cotxes. Aquests llocs estan condicionats per a l'estalvi de 

l'aigua. En cas que no pugues, adapta les teues mànegues 

perquè dosen la quantitat d'aigua.

6. Instal·la cisternes amb doble descàrrega. Es calcula 

que es poden estalviar almenys 6 litres d'aigua en cada 

descàrrega. Si no pots instal·lar-ho, introdueix una botella 

de plàstic en la cisterna; el volum que ocupa la botella serà 

la quantitat d'aigua que estalvies en cada descàrrega.

7. Compra només productes indispensables. Tingues en 

compte que en comprar més articles estàs impulsant la 

fabricació de nous, alguna cosa que per a les empreses 

suposa, entre altres coses, consum d'aigua i energia. En 

canvi, si optes per un consum responsable, contribuiràs a 

frenar la superproducció.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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FPA Beniassent edita un vídeo resum del curs de la pandèmia 
L’escola ha mantingut oberts tots els ensenyaments la 
major part del curs
Jaume Llopis Carbonell- Director FPA Beniassent

F
PA Beniassent ha elaborat un vídeo que resumeix 

com ha viscut l’alumnat i el professorat el curs de la 

pandèmia. 

L’escola ha estat oberta tot el curs amb tots els programes 

formatius en marxa i només es van interrompre una part 

dels ensenyaments després de Nadal, ensenyaments que 

es van anar recuperant de manera progressiva fins que, en 

acabar febrer, l’escola va tornar a funcionar completament. 

El curs, quan va començar a setembre, presentava moltes 

dificultats i nous reptes degut a la COVID. Tot i això, l’equip 

directiu, el professorat i les associacions d’alumnat van 

apostar per mantindre oberts tots programes formatius amb 

la limitació d’aforaments i les mesures preventives que va 

marcar la Conselleria.

 Ara, amb el vídeo i amb el curs acabat, FPA Beniassent ret 

un homenatge a tot l’alumnat que ha apostat per continuar 

formant-se i gaudint de les activitats que ofereix el centre 

en un curs complicat, perquè, a part de la satisfacció 

personal de cada alumne o alumna, s’han mantingut tots 

els contractes del professorat gestionat per les associacions 

d’alumnat. 

El vídeo també serveix per a demostrar que, a pesar de 

les dificultats, els centres educatius hem funcionat molt 

bé i que, el proper curs, amb la major part de persones 

vacunades, podrem tornar a funcionar amb total normalitat 

i amb més oferta. 

Recordem finalment que els dies 6, 7 i 8 de juliol, en horari 

de 9.30h a 12.30h estarem en els dos centres per a atendre 

la formalització les noves matrícules del curs 2021-2022 i 

que cal telefonar al centre per a agafar cita prèvia. Els fulls 

de matrícula estaran disponibles en cadascun dels centres 

o en la nostra web a partir de l’1 de juliol.

Proves de l’Ebau per als alumnes de l’Ies Pare Arques: 
resultat positiu per als nostres estudiants

L
a major part de l’alumnat de l’IES Pare Arques que 

s’ha presentat als exàmens de l’EBAU per accedir a la 

Universitat ha aconseguit superar les proves amb èxit. 

Aquest curs les proves d’accés a la universitat han tingut 

la dificultat afegida de fer-se en incòmodes cadires de pala 

a les instal·lacions del Campus d’Alcoi de la Universitat 

Politècnica de València. L’alumnat contestà ha hagut d’estar 

moltes hores assegut en aquestes cadiretes amb un petit 

braç on recolzar tot el necessari per a fer l’examen: papers, 

bolígrafs, calculadora, mentre que altres centres han tingut 

l’avantatge de poder fer l’examen còmodament assegut 

en taules i cadires normals. Per tot això hem de felicitar a 

l’alumnat que ha superat els exàmens per les bones notes 

obtingudes a moltes de les proves en aquestes difícils 

circumstàncies.

A Cocentaina, tan sols 4 alumnes no han aconseguit 

superar l’EBAU i tindran una segona oportunitat ara al mes 

de juliol.

Els exàmens es van realitzar del 8 al 10 de juny i una 

vegada més hi ha hagut polèmica i malestar per algun 

examen, enguany li ha tocat a l’assignatura de valencià.

Amb tot, cal felicitar als alumnes del nostre institut per 

l’esforç realitzat durant aquest any, segon de pandèmia i 

encreuar els dits perquè les seues notes i els talls que en 

breu publicaran les universitats siguen els desitjats per poder 
seguir estudiant allò que marcarà la seua vida laboral per 

al futur.
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L’IES Pare Arques reconegut com a centre promotor de 
l’activitat física i l’esport

L
a Conselleria d’Educació i Ciència ha reconegut al 

nostre institut com Centre Promotor de l’Activitat Física 

i l’Esport. Aquest reconeixement s’obté realitzant un 

projecte per potenciar l’activitat física dins i fora del centre. 

Aquest reconeixement ve acompanyat d’una dotació 

econòmica que permetrà millorar l’ensenyament esportiu del 

nostre centre. Aquest resultat és el fruit del treball  conjunt 

de l’Equip Directiu i el Departament d’Educació Física de 

l’IES Pare Arques.

Lliurament d’orles de l’alumnat de 
2n de Batxillerat i de 4t d’Eso

Àlex Barber. IES Pare Arques - Vicedirector

Enguany hem pogut fer els tradicionals actes de lliurament 

d’orles del nostre alumnat que ha superat amb èxit l’ESO 

i Batxillerat. Les restriccions necessàries per a evitar la 

propagació de la COVID han fet que els dos esdeveniments 

hagen estat diferents d'altres anys.

El divendres 11 de juny, al matí, sense públic i retransmés 

en directe per internet, van fer el seu acte l’alumnat de Bat.

El divendres 18 de juny, de vesprada, amb dos 

acompanyants per alumne, i complint totes les mesures 

de seguretat del pla de contingència, van fer el seu acte 

l’alumnat de 4 d’ESO.

Cal destacar dels dos actes l’alt nivell de les actuacions 

musicals, i de dansa en 4t d’ESO, que van fer gaudir al públic. 

Entre l’alumnat dels dos grups s’experimentava la mateixa 

emoció per haver superat una etapa important en unes 

circumstàncies tan anòmales i l’alegria d’iniciar nous camins 

amb reptes i oportunitats per aconseguir els seus somnis.

Des del Pare Arques desitgem molta sort al nostre alumnat 

de 4t i 2n de Bat que inicia a partir d’ara una nova fase 

a les seues vides. Volem també felicitar a pares, mares i 

professorat que han ajudat a fer possible aquests actes, i en 

especial a l’AMPA del nostre centre que des de fa ja molts 

anys dedica molt d’esforç a fer possibles les orles.

Proves d’accés a la Universitat
La major part del nostre alumnat que s’ha presentat a 

les proves EBAU per accedir a la Universitat ha aconseguit 

superar les proves amb èxit. Aquest curs les proves d’accés 

a la universitat han tingut la dificultat afegida de fer-se en 

incòmodes cadires de pala a les instal·lacions del Campus 

d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València. El nostre 

alumnat ha hagut d’estar moltes hores asseguts en aquestes 

cadiretes amb un petit braç on recolzar tot el necessari per 

a fer l’examen: papers, bolígrafs calculadora, mentre que 

altres centres han tingut l’avantatge de poder fer l’examen 

còmodament asseguts en taules i cadires normals. Per tot 

això hem de felicitar a l’alumnat que ha superat els exàmens 

per les bones notes obtingudes a moltes de les proves en 

aquestes difícils circumstàncies.

El jaciment paleontològic de vertebrats del Pliocè inferior 
de Gormaig-Puntal de la Mina

Ivan Marco Llinares Payà / Marc Torró Cottle.  Alumnes de Geologia de 2n de Batxillerat de l’IES Pare Arques

«Una mina de coneixement del passat»

E
ls alumnes de 2n de Batxillerat de l’assignatura de 

Geologia de l‘IES Pare Arques, hem iniciat una recerca 

d'informació sobre la Mina de lignit que trobem al 

barranc de Gormaig, al límit entre Alcoi i Cocentaina.

Aquesta recerca l’hem feta dins del projecte d’innovació 

que porta endavant el nostre centre envers el Tren dels 

Anglesos, dins del PIE: «PELS CAMINS DE DIÀNIA: LA 

VIA VERDA DEL TREN DELS ANGLESOS», un tren que, de 

Gandia a Alcoi i d’Alcoi a Gandia, comunicava els pobles i les 

dues comarques i, el seu origen prové per transportar carbó 

mineral anglés, ja que la indústria alcoiana estava creixent i 

feien falta recursos energètics per a abastir la transformació 

industrial d’Alcoi. De manera que el ferrocarril va exercir la 

feina de transportar el mineral durant 1893 i 1969.

No obstant això, hem trobat que la mina de lignit «La 

Constància» va ser el primer intent d’abastir-se amb recursos 

propis del combustible extret prop dels nuclis fabrils, en 

1841. L'energia en la industrialització passava «de l'aigua, 

als combustibles fòssils». El carbó de la nostra terra no era de 

gran valor energètic, per això, la mina de lignit es va abandonar 

prompte i va donar pas a l'exportació des del Regne Unit del 

carbó, que desembarcava al port de la Safor, i es transportava 

fins a les indústries alcoianes amb el seu ferrocarril.

Però això sí, l’explotació minera ens ha deixat una 

memòria de gran valor paleontològic: «La Constància» és 

un dels jaciments amb mamífers terciaris d'Alcoi que es 

troba en fàcies al·luvials d'una gran conca lacustre entre 

el Miocé superior i el Pliocé. Aquests afloraments són ben 

visibles al llarg del barranc de Gormaig, entre els termes 

municipals d'Alcoi i de Cocentaina. És un dels primers 

jaciments espanyols coneguts de mamífers fòssils, citat per 

primera vegada a mitjan del segle XIX. Restes esquelètiques 

i dentàries es van trobar a l'antiga mina de lignit d'Alcoi. En 

aquestes roques sedimentàries s'han conservat abundants 
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fòssils de la fauna de vertebrats de l'època. El jaciment de 

la Mina és una localitat paleontològica clàssica.

En aquesta recerca que hem encetat, hi vam trobar 

algunes fonts actuals com les publicacions del grup 

d’investigació de la Universitat de València i diferents 

documents relacionats amb la mina i la geologia de la zona. 

Investigacions diferents ens indiquen que el principal valor 

geològic que li podem donar al jaciment és el paleontològic, 

dels quals hem tret dades sobre aquest valor de la zona amb 

informació de l’associació paleontològica «Isurus» que ha 

publicat informació en la seua revista dels treballs realitzats i 

de la seua col·laboració. Tenim fonts d’informació publicada 

de les excavacions realitzades, que ens han aportat dades 

sobre el jaciment, ja que era una zona amb molta vida 

animal i, per tant, ara és rica en restes fòssils. Altres valors 

geològics més secundaris que podem donar-li al jaciment 

són estratigràfics, com també històrics i geològics. A més, 

en l’àmbit de la ciència en general, li han donat a la zona 

alguns valors, com ara valor científic i el valor didàctic.

Encara que la zona és susceptible de degradació natural i 

antròpica, per la qual cosa pensem ha de tindre una prioritat 

de protecció alta. La zona on es troben els jaciments de la 

mina és una zona amb un accés complicat i difícil de trobar, 

per aquesta raó potser que no es massa coneguda. Per una 

banda, el fet que la gent no conega la localització de la zona 

pot ser interessant per a protegir-la, perquè estem parlant 

d’un lloc amb una riquesa paleontològica inimaginable. Cal 

evitar el perill que la gent puga anar i degradar la conca on 

romanen les restes fòssils per investigar. Tanmateix, i per 

una altra banda, és una llàstima no ser coneixedors de la 

importància del valor científic que tenim molt a prop.

A l'àrea de Gormaig es coneixen tot un seguit de jaciments 

de mamífers fòssils: un, la localitat clàssica d'Alcoi-Mina, 

coneguda com hem dit ja des de mitjans de segle XIX, ha 

aportat restes de macrofauna, troballes dels nivells fossilífers, 

una associació faunística que permet la datació d’aquestes 

localitats com pertanyents al Pliocé inferior (cap al Ruscinià 

inferior o límit Ruscinià inferior-superior). Diversos taxons 

(Pliopetaurista i Glis) es consideren indicadors de biòtops 

tancats de caràcter humit.

Alguns fòssils que hi podem trobar poden ser de grans 

mamífers que una vegada caminaren per on ara són els 

carrers del nostre poble, ja que hi ha una varietat molt àmplia 

de restes, des de xicotets rosegadors fins a bòvids, ossos o 

cérvols. Algun exemple pot ser el fòssil de molar superior 

d’un Parabos boodon, una espècie precursora als antílops 

Boca de la Mina

de hui en dia o un exemplar d’una dent de Korynochoerus 

palaeochoerus, una espècie de porc senglar un poc més 

menut que els actuals.

Aquests jaciments van ser dels primers on s’hi trobaren 

restes esquelètiques i dentàries de mamífers a Espanya i, per 

tant, un exemple, juntament amb el jaciment de la Querola, 

de llocs amb gran importància del patrimoni paleontològic 

presents al nostre territori. Aquest últim, més conegut entre 

els ciutadans de Cocentaina per les rutes de muntanya que 

travessen aquest terreny. Es tracta d’una zona amb material 

del «Cretaci», un període que correspon a «l’era Mesozoica», 

el qual fa 145 milions d’anys que va començar, i fa 66 

milions d’anys va acabar deixant a la Querola restes fòssils 

d’Ammonits i Belemnits, mol·luscs cefalòpodes que nadaven 

en el mar que cobria aquestes terres, els quals són presents 

en gran quantitat en la zona. Gràcies al geòleg francès René 

Nicklès que a finals de segle XIX i a començament del XX 

va estudiar en la seua tesi doctoral l’estratigrafia a la Serra 

de Mariola, concretament a la Querola, amb una descripció 

minuciosa dels ammonits del Cretaci, i va utilitzar, per 

primera vegada, la fotografia per a descriure’ls. 

Aquesta informació l’hem buscat per a intentar aprendre 

sobre la Paleontologia i la Geologia del nostre territori, 

entroncat en la història amb el Tren dels Anglesos, un tren 

que va deixar de viatjar per les vies de ferro, però que encara 

ens pot aportar moltes sorpreses. Viatgem en el coneixement!
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Obrint camí cap a la solidaritat
CEIP San Juan Bosco

E
n massa ocasions escoltem als mitjans de comunicació 

parlar de conflictes bèl·lics, de situacions de pobresa 

extrema o de greus malalties que fan patir les persones 

de terres llunyanes. I enmig de tanta pobresa i tant de 

sofriment sempre trobem persones solidàries que, armades 

de coratge i estima, posen els seus coneixements a la 

seua disposició per alleugerir el seu sofriment i regalar-los 

esperança.

A la nostra escola vam tindre la sort de conéixer de 

primera mà l'experiència viscuda per una d'aquestes 

persones increïbles, la contestana Aitana Juan que fa anys 

va decidir embarcar-se en una meravellosa aventura en 

conéixer el treball de l'organització internacional Metges 

Sense Fronteres. Amb MSF ha recorregut molts països 

d’arreu del món i ha pogut ajudar a moltíssimes persones 

gràcies als seus coneixements en infermeria però també a 

la seua solidaritat.

Parlar de Metges Sense Fronteres és parlar d'ajuda 

humanitària, però també d'assistència sanitària a persones 

de tot el món amenaçades per guerres, epidèmies, desastres 

naturals o malalties oblidades i això ho vam aprendre gràcies 

a les paraules d'Aitana. Ella, amb la seua infinita paciència, 

ens va explicar als xiquets i les xiquetes de quart, cinqué 

i sisé la seua experiència en hospitals de l'Índia, el Congo 

o Colòmbia. Ens va explicar com hi havia llocs on s'havien 

de portar les vacunes en helicòpter perquè no hi havia 

carreteres, o com no podien fer fotografies a les persones 

que coneixia i ajudava perquè hi havia guerrillers vigilant-

les o com una infermera índia es sorprenia perquè tractava 

a totes les persones amb respecte sense importar la seua 

procedència o com moltes persones quan estan malaltes no 

poden anar com nosaltres al metge per a curar-se... El seu 

testimoni ens va deixar impactats i impactades! 

Vam poder descobrir a través de les imatges que va 

compartir amb nosaltres com en moltes parts del món hi ha 

persones que necessiten ajuda, que viuen amb molt pocs 

recursos, que no tenen aigua a l'aixeta, que necessiten 

medicines i que s'enfronten a malalties tan greus com la 

COVID, però no tenen ni mascaretes ni vacunes.

La seua visita va acabar amb un munt de preguntes i ens 

va fer reflexionar sobre la sort que tenim de viure on vivim. 

Però també vam comprendre que totes i tots nosaltres 

podem tindre un paper important per millorar la vida d'altres 

persones encara que visquen a l'altra punta del planeta. 

Nosaltres no som metges ni infermeres, però podem 

ajudar donant a conèixer les injustícies que Aitana ens va 

contar. Podem ser el seu xicotet altaveu, explicar tot el que 

ara sabem per construir un món més igualitari i més humà.

I qui anava a pensar que a Cocentaina tenim persones 

compromeses en projectes internacionals tan interessants!

Mil gràcies, Aitana per compartir amb nosaltres el teu 

temps i les teues vivències.

Esperem ser bons testimonis de les teues paraules.
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Un any ben complicat, però que ens fa créixer
Col·legi Sant Frances d’Assís

J
a hem finalitzat un curs més, i no un curs qualsevol, ja 

que tots el recordarem com el de les mascaretes, les 

distàncies socials, les aules bambolla, les classes online, 

els grups desdoblats i els espais dividits als patis. Quin any 

acadèmic més complicat!

La pandèmia que ens va clavar a casa en març del 2020, 

alterant la dinàmica del centre, trencant projectes i activitats 

planificades, encara segueix present i al nostre centre 

educatiu li hem fet front amb alumnes i docents valents i 

valentes. La situació semblava estar controlada, però després 

del Nadal els contagis van passar també als col·legis, 

obligant-nos a posar en quarantena moltes aules. Van ser 

unes setmanes ben dures i que mai no oblidarem. Però, 

malgrat tots els problemes que hem tingut, hem finalitzat 

aquest curs 2020-2021 complint els objectius acadèmics 

i fins i tot recuperant part del que no vàrem poder fer al 

confinament del passat any.

Per raons òbvies no hem pogut realitzar les activitats que 

voldriem, però sí que hem celebrat les graduacions dels 

alumnes d’Educació Infantil i els de 4tESO, tant la dels qui 

han finalitzat enguany com la dels qui van finalitzar en 2020, 

seguint les mesures de seguretat indicades per Conselleria. 

Tres actes molt emotius amb les famílies i que de segur mai 

no oblidarem.

Esperem que al pròxim curs , tot i que encara estarem en 

pandèmia, la situació seguisca millorant i que tots els centres 

educatius pugam reprendre l’activitat docent de forma cada 

vegada més normalitzada. 

El claustre de professors vos desitgem molta salut i molt 

bones vacances a tots!

Pau i bé.



Ens pots trobar en:

28 Informació Juvenil
LA PÁGINA de la Casa de la Joventut

Revista El Comtat juliol 2021

Estiu Jove 2021

C
omençarem amb el futbol tornant a vore els partits de la selecció espanyola a l’Eurocopa 2020 en pantalla gegant al 

Teular o a la Casa de la Joventut, sempre que la selecció arribe a quarts de final i no tinguem actes programats als 

diferents edificis. Estigueu atents a les nostres xarxes socials (@cocentainajove) on anirem anunciant els dies i les 

hores de cada partit, com reservar les entrades, etc. Per descomptat, es mantindrà la distància i les normes de seguretat 

sanitàries davant la Covid-19.

Per al dilluns 5 de juliol (de 9:30 a 14 h) hem organitzat una jornada formativa "Patis vius, patis coeducatius" pensada per 

al professorat interessat en els programes de «patis actius». Vos convidem a vore un vídeo sobre aquest tema a https://youtu.

be/owJ2uNOpfdI Les inscripcions, gratuïtes, es poden fer a la Casa de la Joventut fins a completar les places disponibles.

Cada dimecres del mes de juliol, a les 22 h, tornarà al Palau el Cinema d'Estiu amb les novetats més destacades de l’últim 

any. Començarem el 14 de juliol amb la pel·lícula «Jumanji: siguiente nivel». El 21 de juliol podrem vore «Las aventuras 

del Dr. Doolite» i ja el 28 tancarem la programació d'enguany amb la guanyadora de 4 premis Goya «Adú». Recordem que 

l'entrada és gratuïta (aforament limitat) i que es podrà aconseguir a la web https://entrades.cocentaina.es

Continuem amb més activitats i per a la vesprada del divendres 23 de juliol vos proposem unes partides de Paintball amb 

els vostres amics i amigues. Des de ja mateix podeu apuntar-vos gratuïtament, tant en grups de 5 persones per a fer un 

equip complet, o de forma individual perquè nosaltres fem els equips. Finalitzades les inscripcions vos comunicarem els 

horaris per a cada partida. El joc es realitzarà en una carpa gegant totalment equipada i amb tots els materials de protecció 

que calen per a poder gaudir de l'activitat amb seguretat. 

El dijous 29 de juliol ens n’anem a la platja a fer activitats esportives aquàtiques. T'apuntes? Nosaltres posem el bus perquè 

els i les joves de les poblacions de les nostres comarques aneu tots junts a la platja. Allí podreu escollir entre diferents 

modalitats (surf, katesurf, kayak, catamaran...) per a gaudir d'un dia diferent (consulteu-nos el preu de cada modalitat). 

Obrim ja les inscripcions i recordeu que són places limitades per a cada població.

Enguany tindrem una nova edició del curs de Monitor o Monitora d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil. 

Recordeu que aquest curs, amb titulació oficial de la Generalitat Valenciana, capacita per al treball amb joves i xiquets en 

activitats d'oci. Canviem les dates tradicionals i partirem la part teòrica entre juliol i setembre: tindrem una part intensiva 

(matins i vesprades del 26 al 31 de juliol) que es completarà els caps de setmana de setembre (11 i 12, 18 i 19 i 25 i 26). 

Posteriorment, cal fer unes pràctiques de 160 hores. La inscripció en el curs té un preu de 170 € i està oberta fins esgotar 

les places disponibles. 

Completarem l'oferta formativa en animació amb el curs de Director o Directora d'Activitats de Temps Lliure que es realitzarà 

els dissabtes i diumenges al matí d'octubre al mes de desembre. Aquest curs, també amb titulació oficial, és la continuació 

del curs de Monitor o Monitora i capacita, a més de per a treballar en activitats juvenils, per a dirigir-les. El preu del curs 

serà de 200 € i obrim aquest juliol la inscripció. Finalitzada la part teòrica, els curs té una part de pràctiques de 120 h. 

Per a accedir a aquest curs, cal haver cursat anteriorment el curs de Monitor o Monitora Juvenil, ja que es realitzarà una 

convalidació d’una part dels continguts teòrics.

I, com cada any, recordem que en setembre podeu presentar la vostra beca del Ministeri d'Educació per a estudis 

postobligatoris: batxillerat, música o dansa, idiomes, formació professional, universitat... Nosaltres obrirem després de 

vacances el dilluns 6 de setembre i des d'aquest dia podeu demanar-nos cita si voleu que vos ajudem en la tramitació de 

la beca. En les nostres xarxes socials (@cocentainajove) anirem informant de tot allò relacionat amb la beca. 
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Celebracions d’estiu al Respir

A
l Centre de Respir es continuen realitzant activitats 

d'estimulació i d’animació que tenen en compte els 

protocols sociosanitaris. Per això, continuem celebrant 

de manera molt especial les festes tradicionals i les adaptem 

al moment que estem vivint.

El mes de juny passat vam celebrar l'arribada de l'estiu 

amb la celebració de Sant Joan: per a això, les nostres 

persones usuàries van participar en l'elaboració d'un mural 

que han anat realitzant en l'activitat de pintura i manualitat. 

Per a seguir la tradició de festes, també es va celebrar el 

dia de «La Publicació» en el qual, per a destacar aquest dia 

i fer-lo especial, es va fer un taller de cuina de coca dolça i 

d’aigua amb llima. A més, es va amenitzar aquest dia amb 

vídeos de festes de moros i cristians de Cocentaina d'anys 

anteriors que ens van permetre gaudir d'una jornada molt 

animada i especial.

Aprofitem l'activitat de música per a fer un repàs de temes 

musicals de l'estiu, on no van faltar les rialles i l'humor.

Faga a Cocentaina

L
a Federació Autonòmica d'Associacions Gitanes de 

la Comunitat Valenciana té àmbit nacional i, entre les 

seues finalitats, està la promoció integral del Poble 

Gitano. Des de fa deu anys, i amb la col·laboració de la 

Diputació d'Alacant, implementa un projecte d'Intervenció 

Familiar amb joves i menors en diferents localitats de la 

província d'Alacant.

Des de març, el nostre treball s'ha ampliat i ens ha 

portat a la localitat de Cocentaina. Les activitats que es 

realitzen van encaminades al suport a les famílies gitanes 

que es troben empadronades al municipi i amb joves 

per a la millora de la seua situació sociolaboral. Tenim 

experiència a assessorar famílies, tant en recursos i ajudes 

que ofereix l'administració pública com en tallers de millora 

de l'ocupabilitat i de promoció sociolaboral dels membres 

que componen els nuclis familiars. L'acompanyament, el 

foment de la cultura gitana i l'aplicació de metodologies 

de participació activa juntament amb la creació d'aliances 

estratègiques amb ajuntaments, universitats, centres 

escolars i de salut són essencials per a realitzar una tasca 

innovadora i compromesa, participativa i d'excel·lència. 

Considerem que el Poble Gitano és el gran desconegut 

tenint en compte que som espanyols i que s'estima el que 

es coneix. Els tallers d'Història sobre el Poble Gitano són 

necessaris, tant per als gitanos i gitanes com per a tots els 

ciutadans, entenent que comprendre el passat ens fa entendre 

el present i construir un futur enriquidor per a tots i totes.

Iniciem tallers de coneixement de la cultura gitana, les 

seues potencialitats i fortaleses, com s'ha generat una 

cultura espanyola on la cultura gitana ha aportat elements 

essencials. Visibilitzar les riqueses culturals ens permet 

evidenciar el fet d’allò ocult en una societat on l'antigitanisme 

té cabuda per ignorància, per tant conéixer al Poble Gitano 

serà erradicar una xacra que perjudica la convivència i la 

comprensió de la realitat que ens envolta i reconstruir una 

visió positiva d'un poble on els valors familiars, artístics, 

laborals i espirituals ofereixen noves visions i enriquiment a 

la societat en el seu conjunt.

Ens podeu trobar els dimarts de 9.30 a 13.30 hores al 

Centre Social Real Blanc de Cocentaina. Estem a la disposició 

dels ciutadans per a informar, compartir i participar en el 

dia a dia d'aquest meravellós lloc.
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Introduïm un nou taller a Afama Cocentaina: taller de parafina
Afama Cocentaina

P
er començar, volem informar del nou taller de parafina 

que ha segut rebut de forma molt positiva per les 

persones usuaries. Amb aquest taller es treballa la 

rehabilitació de les mans amb artrosis i altres patologies que 

afecten els membres superiors. Així ara será una més de les 

metodologies que utilitzem per a reduir el dolor i les rigideses 

que provoca l'artrosi és la immersió en banys de parafina.

La parafina és una substància blanca, d'aspecte untuós, 

en forma de cera, que s'obté de la destil·lació del petroli. 

Una xicoteta quantitat de parafina líquida, en ser exposada 

a l'aire se solidifica immediatament, però conserva per algun 

temps la calor aleshores es torna una espècie d'aïllant. 

Aquesta propietat és la que utilitzem per a la seua aplicació 

terapèutica.

Són diversos els procediments d'aplicació. Però el que 

nosaltres utilitzem, sempre que la forma de la zona corporal 

a tractar ho permeta, és la immersió.

Les mans se submergeixen en parafina calenta uns segons 

i es trau. De manera immediata la parafina comença a 

solidificar-se, formant una pel·lícula prima. Aquesta pel·lícula 

protegeix i aïlla de l'acció tèrmica d'altres immersions. El 

procés es repeteix 4 o 5 vegades, fins que es forme una 

capa grossa. Immediatament es cobreix amb una bossa de 

plàstic i damunt emboliquem amb tovalloles per a evitar la 

pèrdua de calor. Al cap d'uns 15 a 20 minutos és el moment 

que acaba el tractament. Es retiren les tovalloles, i els restes 

de la parafina.

Els efectes fisiològics de la parafinoterapia són els mateixos 

que els d'altres formes de calor superficial. S´utilitza 

en el tractament d'alteracions vasculars perifèriques, 

especialment les post-traumàtiques, en artritis, artrosis i 

altres malalties articulars i periarticulars, acompanyades 

d'inflamació localitzada i dolor.

En el nostre centre és una teràpia molt demandada ja que 

els residents als quals se'ls aplica troben bastant milloría 

del dolor.

Amb motiu de la celebració del “día mundial del medi 

ambient” el 5 de juny els nostres majors han plantat varies 

herbes alimenticies: alfebega i jolivert. 

Aquesta activitat reforça actituts tan importants com la 

responsabilitat, la paciència, la perseverança, el treball 

cooperatiu i afavoreix el desenvolupament d'habilitats 

obrint noves vies per a afavorir el reconeixement social tan 

necessari per a la seua autoestima.

Al taller de la vesprada també hem elaborat una manualitat 

per al día 8 de juny que es celebra “el día mundial dels 

oceans”. Hem utilitzat materials reciclats, amb aquesta 

activitat volem que es cociencien de la importancia del 

reciclatge i la reducción de residus al mar ja que aquest 

representa el principal pulmó del planeta i a més, alberga 

la major part de la biodiversitat de la Terra.
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Il·lusiona´t, per al suport de persones 
amb diversitat funcional

E
l mes de juny posem en marxa una nova actuació.

-CAMPANYA DE TAPS SOLIDARIS PER A AJUDAR 

A SOFIA-

Sofia Sarmiento Chiquito és una xiqueta de 6 anys que 

necessita ajuda per a millorar en les seues patologies que 

té des que va nàixer i a més va perdre al seu pare, el seu 

gran suport, en l'epidèmia del covid, ara només té a la seua 

mare i al seu germà, sense recursos per a afrontar totes les 

dificultats que els van sorgint.

Volem ajudar-la realitzant dues accions sobre ella.-

1- Contribuir amb medicaments per a estimular el cervell 

– Per a millorar en els danys cerebrals i detindre els atacs 

epilèptics que li van sorgint, amb medicació específica que 

el va aconseguint, sempre a espenses de major investigació 

i avanç per a la seua millor progressió.

2- Activar l'organisme amb un bo anual en piscina 

climatitzada adaptada- Perquè puga anar amb la seua mare 

a la piscina tots els dies que puga durant un any, perquè li 

servisca com a teràpia per a alleujar les diverses malalties 

que té i enfortir el seu organisme amb exercicis en el mitjà 

aquàtic, ja que s'adquireix major flexibilitat, trobant en l'aigua 

el mitjà idoni per a exercitar-se amb totes les parts del cos.

Tot això ho fem amb la finalitat que millore progressivament 

i observant com va l'evolució. Per a col·laborar en la recollida 

de taps o qualsevol altre suggeriment contactar amb 

nosaltres:  al telèfon: 664084796 o bé per e-mail:

illusionatdiversitatfuncional60@yahoo.es
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Somriures: Projecte de Connexió Vital

E
l 4 de juny de 2021, una representació de l'Associació 

Comarcal Somriures: Projecte de Connexió Vital es va 

reunir amb el Director General d’Infraestructures de 

Serveis Socials de la Generalitat Valenciana, Enric Juan, 

a València, per parlar de les infraestructures previstes 

al departament 15, Alcoià-Comtat, a l’apartat 5é, noves 

infraestructures per a persones amb diversitat funcional, 

dins el Pla Valencià d’Infraestructures de Serveis Socials 

2021-2025, ja conegut com Pla Convivint. 

Pel que fa al centre de dia comarcal previst a Benimarfull 

es van alegrar moltíssim al conèixer les intencions de la 

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i és que el 

Pla Convivint contempla tota la dotació pressupostària 

necessària per poder fer front a dita infraestructura. Però 

no es tracta d’una qüestió solament econòmica. 

El Pla Convivint possibilita als ajuntaments fer-se càrrec de 

tot el procés de licitació i contractació de les obres previstes 

per a la posada en marxa del centre, amb una cobertura 

total per part dels pressupostos de la Generalitat Valenciana 

i allibera així a les famílies d’un pes molt gran per no haver 

de fer front al cost de la reforma de l’edifici, al pagament 

d’honoraris professionals de redacció de projecte, direcció 

d’obra, equipament, etc. 

Però, a més, ho fa des d’una perspectiva de màxims, 

amb l’esperit i sota el paraigua de la nova llei valenciana de 

Serveis Socials Inclusius, amb una forta aposta per la creació 

de places públiques, amb la idea de construir un projecte 

inclusiu, innovador i pioner, plenament coincident amb la 

filosofia i objectius del Projecte Somriures. 

A més del centre de Benimarfull, el Director General els 

va confirmar les altres dues infraestructures previstes a les 

nostres comarques, el centre de dia a Castalla i el centre 

residencial a Ibi. 

Des d’aquestes pàgines de la revista Cocentaina. El Comtat, 

l'Associació Comarcal Somriures vol felicitar públicament 

a la Conselleria per haver posat per escrit la intenció 

d e  m a t e r i a l i t z a r 

e n s  e l s  p r ò x i m s 

cinc anys aquestes 

infraestructures per a l’atenció de les persones amb 

diversitat funcional, posant els recursos econòmics i tècnics 

per davant i a l’abast dels ajuntaments. Ara s’espera que 

aquestes no queden en paper mullat i s’executen el més aviat 

possible perquè, amb elles, els nostres fills i les nostres filles 

podran gaudir d’una vida més digna, prop dels pobles on 

han nascut i s’han criat, prop de les persones que estimen 

i els fan feliços i, sobretot, integrats en la societat, en la 

natura, en la vida cultural, esportiva i tradicional dels nostres 

pobles i comarques. Una societat madura i responsable 

com la nostra mereix uns recursos que possibiliten la cura 

de les persones més vulnerables i que aquestes no hagen 

de quedar recloses per falta d’oportunitats. 

El Pla Convivint marca un punt d’inflexió importantíssim 

en la “paràbola” de la vida dels nostres fills i les nostres 

filles ja que, amb ell, es visualitza clarament que un altre 

futur és possible! 

Sols s’espera la col·laboració de totes les persones i 

administracions implicades per fer-lo realitat. Assenyalar 

també,  que es van reunir de manera immediata amb 

els quatre regidors i regidores de l’equip de govern de 

l’ajuntament de Benimarfull per oferir-los tota la col·laboració 

necessària per fer realitat aquest projecte. Des d’un 

primer moment, sempre han trobat la seua complicitat i 

total implicació perquè aquest edifici, que Benimarfull va 

construir ara fa ja més de deu anys i mai ha sigut obert 

al públic, siga el primer embrió del Projecte Somriures. 

Confiem en el seu bon fer i en la seua empenta!
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Muntanya inclusiva: pugem al castell amb la cadira Joëlette
Carme Insa

E
l cap de setmana del 5 al 6 de juny va tindre lloc a 

Cocentaina el curs de Senderisme inclusiu amb barra 

direccional i cadira de muntanya que organitza la 

Federació d’esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat 

Valenciana FEMECV en la seu del Centre excursionista 

contestà. El curs organitzat per l’EVAM (escola valenciana 

de muntanya) i per la vocalia de muntanya inclusiva i 

solidaritat.  La llavor de la vocalia de muntanya inclusiva 

i solidaritat és sensibilitzar  a la població a través de la 

visualització d'activitats de muntanyisme inclusiu, en el 

qual participen persones amb discapacitat i sense, afavorint 

així  la participació de persones amb diversitat funcional 

en les activitats en el medi natural a través dels clubs de 

la federació.

Prova d’açò és la pujada al Castell que va realitzar Irene 

Marset i Pau Agulló. La ruta va començar al paratge de Santa 

Bàrbara i des d’allí es va iniciar l’ascens al Castell passant 

pel mas del Teular i el mas de la Penya, després tots junts 

arribaren a la zona d'escalada i d’allí fins a dalt del Castell.

A Cocentaina, un grup de 13 excursionistes vinguts de 

distintes poblacions com Bigastro, Canet d’en Berenger, 

Biar i per suposat gent de la nostra localitat, van passar 

dos dies intensos combinant la formació  i la pràctica en 

barra direccional i Cadira de muntanya Joëlette, a més de 

dos professors especialistes qui varen impartir la formació.

La barra direccional és un instrument creat per un 

espanyol que ajuda a les persones amb discapacitat visual a 

accedir al medi natural. I la cadira Joëlette és una ferramenta 

que fa accessible qualsevol sender o muntanya a persones 

amb mobilitat reduïda.

La federació compta amb un exemplar de Joëlette i la 

Universitat Catòlica de València (UCV) també, estes dues 

entitats van posar a disposició les dues cadires per a que 

Irene i Pau pujaren al castell. Va ser emocionant veure’ls 

superar les dificultats del camí envoltats de tot aquell equip 

humà que va ser capaç de respectar les seues necessitats i 

d’entendre com era d’important aquella experiència per a les 

seues vides. Les persones participants en el curs sumaren 

esforços i demostraren tècnica i generositat a parts iguals. 

Amb aquesta experiència  van demostrar que apropar la 

muntanya a les persones amb mobilitat reduïda és possible 

si treballem junts i juntes des del respecte a la diferència.

És una passada veure com fent equip i amb un objectiu 

comú, totes les barreres poden superar-se. Si existiren al 

món més accions com aquestes, on les persones unírem 

esforços per a fer feliços als altres, de segur que construiríem 

una societat més inclusiva i més humana.
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Una temporada més, el Ye Faky és equip de 2ªB

L
a recta final d’aquesta atípica temporada ens deixa 

tan sols un punt sumat en tres partits per part del Ye 

Faky, però és que la relaxació de tindre els deures fets 

i saber que un any més militaran en la segona divisió B de 

la lliga nacional de futbol sala i les irregularitats d’aquesta 

temporada, han passat factura als yefaquians que amb tot, 

aconseguien tancar la temporada sumant un punt. En aquest 

darrer mes han disputat tres partits.

Ara resta descansar, desconnectar i preparar-se per a la 

temporada vinent on de segur, el Ye Faky seguirà plantant 

cara i demostrant que, tot i no ser professionals, tenen el 

nivell i qualitat suficients per a estar en l’elit del futbol sala.

A continuació compartim les tres cròniques que tanquen 

la temporada 2020-2021:

TORREJÓN SALA 7 - 2 CD CONTESTANO YE FAKY (dissabte 

5 de juny)

Derrota sense apel·latius en un dels escenaris més 

espectaculars del futbol sala mundial. Han anat amb baixes 

i han patit lesions No han aprofitat les seues clares ocasions 

i han acabat sucumbint davant un gran rival.

Gols de Cristian i Pablito.

CD CONTESTANO YE FAKY FS 0 - 2 COBISA FS (dissabte 

12 de juny)

Derrota en l'últim partit com a locals. Gran joc dels 

socarrats que han estavellat fins a 5 balons als pals. A més 

a més, el porter visitant ha realitzat espectaculars aturades i 

ha impedit que els locals pogueren marcar. Al descans 0 - 1.

Gran segon temps del porter David Salinas que ha fet 

molt bones intervencions. Matrícula d'honor per a l'afició 

toledana. Els restava un partit. D'ací a dues setmanes a 

Madroñera (Extremadura).

AD MADROÑERA 2 - 2 CD CONTESTANO YE FAKY (dissabte 

26 de juny)

S'ha acabat. Empat a dos amb dos gols del 'gaucho' Nacho 

Peris per tancar aquesta gran temporada.

Somni complit.

Gran cap de setmana a Extremadura. Aquest grup de 

gent val molt. És hora de descansar i recarregar piles. Des 

de ja el club es posa mans a l'obra per planificar la pròxima 

temporada. Un any més estaran a Segona Divisió B.

Gran temporada també de la secció femenina del Ye 

Faky. Les yefaquianes del Grupo Aico Contestano-Ye Faky 

es van quedar a les portes de proclamar-se campiones de 

la Copa, amb tot, el fet de ser subcampiones, demostra 

també el talant d’aquestes jugadores.

Gràcies a la importantíssima i merescuda victòria 

aconseguida per les xiques, 4-1 davant CFS Alianza Quart 

de Poblet, es clavaven a la final de la copa!!

El partit de final es jugava el 6 de juny al pavelló La 

Solana de l’Olleria i davant el CD.Cabanes. Un partit de 

vertigen, decidit a última hora, per la loteria dels penals 

que les va privar de poder aconseguir la Copa. Un títol 

que haguera posat el colofó a una gran temporada de les 

yefaquianes.

Cap derrota en aquesta competició. Tot victòries i tan 

sols un empat. El de la final a 2 gols després d’un gran joc 

de les contestanes.

Amb tot, cal estar orgullós d’aquest equip femení que 

també té molt que donar i dir a la pista

I un últim apunt, dues de les jugadores del Ye Faky han 

estat convocades per a la Selecció Valenciana Valenta!! Es 

tracta de Miriam López, convocada per a la selecció sub16 

Fàtima Leo, convocada per a la selecció sub19. a la Selecció 

Valenciana Valenta!! Es tracta de Miriam López, convocada 

per a la selecció sub16 Fàtima Leo, convocada per a la 

selecció sub19.

I per tancar aquesta pàgina del futbol sala contestà amb el 

Ye Faky, felicitem a l’equip aleví de l’escola Juanvi Cardona, 

per haver-se proclamat campions de lliga. Seguim treballant 

i fomentant els valors de l’esport, els resultat ixen soles.



ESPORTS 35Revista El Comtat juliol 2021

El C.D. Contestano ja és equip de preferent

U
na temporada exemplar i un objectiu complit: després 

de dues temporades, el CD Contestano torna a ser 

equip de preferent. El dissabte 12 de juny es disputava 

l'últim partit del play off. Es jugava a casa i tot i que els rogets 

volien sumar i donar-li espectacle a la seua afició, el resultat 

ja no importava perquè la tranquil·litat de saber-se ja equip 

de preferent, els permetia disfrutar de l’encontre i poder-ho 

celebrar amb els aficionats rogets.

I és que a mitjan play off d’ascens, es rebia la notícia que 

el millor segon equip de tota la Comunitat Valenciana de 

la categoria de primera regional seria també, l'any que ve, 

equip de preferent. A causa de la grandíssima temporada 

que el CD Contestano venia fent, feia possible que foren 

un clar candidat.

És per això, que si aconseguien la victòria enfront del Ciutat 

d’Ontinyent i a falta d’una jornada per concloure la lliga, 

eren automàticament, un equip de preferent. Els deures 

van estar ben fets i a Ontinyent, davant l’actual campió de 

lliga no van perdonar.

Resultat final - Jornada 4 (Play Off)

C.D. CONTESTANO 5- ALGUEÑA C.F. 1

Min. 23 (O. Cerdà); Min. 27, 85 i 87 (D. Vicedo) i Min. 

39 (V. Alzina)

Hat-trick del davanter Diego, bon treball

Resultat final - Jornada 5 (Play Off)

CIUTAT D'ONTINYENT C.F. 1- C.D. CONTESTANO 3

Min. 24 i 68 (Diego Vicedo) i Min. 71 (Javi Garcia)

Resultat final - Jornada 6 (Play Off)

C.D. CONTESTANO 2- VILLENA C.F. 2

Min. 47 (A. Ferri) I Min. 60 (A. Lucas)

Amb aquest partit es donava per finalitzada la temporada sent 

l'equip més golejador i el segon millor equip de tota la categoria.

El partit va estar dedicat a Rafa Agulló, membre de la 

directiva que ens va deixar a principis d’any i que de segur, 

allà on estiga, va celebrar el triomf de l’equip roget.

Una vegada finalitzat el partit, va tindre lloc la celebració 

oficial al mateix camp de La Via juntament amb tota l'afició.

Després de les paraules del capità Octavio Cerdà, del 

míster Javi Montava i de la presidenta Laura Blanes, tota la 

plantilla va acudir a la font de La Fira i a l'estàtua de Sant 

Hipòlit per a col·locar-los la bufanda rogeta. A més, visitaren 

a la nostra Mareta per a fer-li una ofrena de flors i agrair-li 

sempre la seua ajuda.

Ràdio Cocentaina amb Curro García i Natxo Faus de 

comentaristes, van retransmetre els dos últim partits jugats a 

casa i va poder dur a les seues cases la celebració d'aquest 

darrer partit que tanca la temporada 2020-2021.

La plantilla se'n va de vacances i la directiva comença els 

treballs per a planificar la pròxima temporada 21/22.



ESPORTS36 Revista El Comtat juliol 2021

Campeonatos provinciales  de ajedrez de Alicante sub 8 
-10 -12-18

O
rganizado por el Club de Ajedrez 

Alfaz del Pi y la Federación 

de Ajedrez de la Comunidad 

Va lenciana,  se han ce lebrado 

recientemente en la localidad de Alfaz 

del Pi, los Campeonatos Provinciales de 

Ajedrez de Alicante en sus diferentes 

Categorías Subs 8 – 10 – 12 – 18, con 

el objeto de promocionar el ajedrez de 

base de nuestra provincia. 

La competición se jugó, al mejor 

de 7 rondas en sesión de mañana, 

con un ritmo de juego de 7 minutos 

+ 3 segundo de incremento por 

jugador. Participaron 53 jugadores, 

provenientes de Clubs de toda la 

provincia y algunos de la provincia de 

Valencia. 

Participaron del Club de Ajedrez 

Tabiya Alcoy 5 jugadores y del Club de Ajedrez Cocentaina 

4 jugadores que tuvieron una aceptable actuación unos, y 

una meritoria actuación otros, en un evento de fuerte nivel, 

cada uno en su categoría.

Las Clasificaciones Finales que obtuvieron fueron,

En Sub 8 ( 8  participantes )   

Excelente actuación de Alex, que sólo cayó derrotado 

frente a la Campeona, demostrando un gran nivel con tan 

sólo 6 años, lo cual tiene todavía más mérito ya que ganó 

a jugadores de mayor edad. Mencionar que Alex Magán 

cursa estudios en el Colegio Público Miguel Hernández de 

Alcoy. Y buena actuación de Roger de 7 años siendo su 

primer año en Sub 8.

En Sub 10 ( 13  participantes )

David y Mireia pudieron mejorar en la clasificación, 

de jugar más precisos en las posiciones ventajosas que 

dispusieron en algunas partidas.

En Sub 12 ( 13  participantes )

Mencionar que para Iván, Álvaro y Román era su primera 

participación en competición federada y acusaron la falta 

de experiencia. Íñigo jugó por debajo de su nivel de juego, 

ya que debió estar más arriba en la clasificación si hubiera 

aprovechado las posiciones ventajosas que tenía en algunas 

partidas.

En Sub 18 ( 19  participantes )

 También mencionar que para Álvaro era el primer año en 

Sub 18, siendo de los más pequeños en edad, y tuvo que 

luchar contra jugadores más mayores y experimentados, 

y aunque planteó duras batallas no pudo puntuar por el 

fuerte nivel existente.

Todos los jugadores del Club Tabiya Alcoy y del Club 

Cocentaina cogieron buenas experiencias de cara a próximos 

torneos.

Campeonatos autonómicos de ajedrez sub 8-10-12 -18

Y unas semanas antes organizado por la Federación de 

Ajedrez de la Comunidad Valenciana, se celebraron en la 

localidad de Benidorm, los Campeonatos Autonómicos de 

Ajedrez en sus diferentes Categorías Subs 8 – 10 – 12 – 

18, con el objeto de promocionar el ajedrez de base de la 

Comunidad Valenciana. 

La competición se jugó, al mejor de 7 rondas en sesión 

de mañana y tarde y en varios días, con un ritmo de juego 

rápido de 30 minutos + 15 segundos de incremento por 

jugador para los Sub 8, y ritmo de juego lento de 90 minutos 

+ 30 segundos de incremento por jugador para las restantes 

Categorías. Participaron 83 jugadores, provenientes de Clubs 

de toda la Comunidad Valenciana. 

Participaron del Club de Ajedrez Tabiya Alcoy 2 jugadores 

y del Club de Ajedrez Cocentaina 1 jugador que tuvieron 

unas aceptables y buenas actuaciones, en unos eventos de 

fuerte nivel, ya que los Campeones de cada Categoría se 

clasificaban para el Campeonato de España.

Las Clasificaciones Finales que obtuvieron fueron,

En Sub 8 ( 15  participantes )   

Buenas actuaciones de Alex y Roger, que tuvieron que 

luchar contra jugadores de mayor edad y experiencia, pues 

para ellos era su primera participación en competición 

federada, con tan sólo 6 y 7 años respectivamente.

En Sub 12 ( 19  participantes )

Aceptable actuación de Íñigo que pudo estar más arriba 

en la clasificación si hubiera sido más preciso en algunas 

partidas.

Los jugadores del Club Tabiya Alcoy y del Club Cocentaina 

adquirieron buenas experiencias para mejorar en su juego.

El Monitor y Presidente de los 2 Clubs Joaquín Corbí estuvo 

presente en los Campeonatos Provinciales y Autonómicos 

Subs, apoyando a sus alumnos y Socios.
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Xavi Cherro puja al pódium al campionat d’Espanya de BMX

E
l dia 12 i 13 de juny es va celebrar a Almunyecar la 5a 

i 6a prova de la Copa Espanya de Bmx. El dissabte el 

rider Xavi Cherro Belda del BMX Alcoi va aconseguir ser 

4a, i el diumenge va aconse-guir pujar al podium, amb una 

3a posició. Va ser una carrera molt rápida, amb caigudes 

i amb molts nervis. Xavi va estar durant part de la prova 

segon però en una de les curves el van adelantar, des-prés 

va anar a assegurar la 3 posició. A la clasificació general de 

la Copa Espanya Xavi es consolida en 3a posició. I al ranking 

nacional es troba 5é. 

La pròxima prova serà al mes de juliol a la Copa Espanya 

de Ricla, Saragossa.

El HC Cocentaina categoria infantil, subcampió de la Fase 
Sector Sud

L
'equip Infantil de l’Hoquei Club Cocentaina es va 

proclamar subcampió de la Fase Sector Sud d'hoquei 

patins aconseguint la classificació per al Nacional que 

es va celebrar a la Corunya a final de juny.

Els xics de Rafa Linares van viatjar a Sevilla com a 

campions de la lliga autonòmica

En aquest esdeveniment es van enfrontar els dos primers 

classificats de les comunitats Andalusa, Madrilenya i 

Valenciana.

Els del Comtat no van començar molt bé la competició 

perquè van perdre contra l’Alcobendas, però van donar la 

sorpresa, ja que es van sobreposar aconseguint guanyar a 

l’Alcodiam, Rivas, van empatar el quart partit contra el Cajar, 

i van eixir ja com a subcampions en l'última trobada on van 

guanyar a l'Irlandeses.

És la primera vegada que aquest equip es classifica per 

a la fase final on es trobaran els 8 millors equips d'Espanya 

de la seua mateixa categoria, entre ells el Barça. Jugaren 

en la pista d'uns dels grans equips de l'Ok lliga, el Liceu, 

que han sigut Campions de la Copa del Rei.

Els infantils van passar un cap de setmana d’allò més 

intens, competint a La Corunya amb les primeres espases de 

l’hoquei sobre patins. El resultat, tal volt no el que volíem, ara 

bé l’experiència i el fet de saber estar i donar la cara, són més 

que suficient per a aquesta patinadors contestans que amb el 

club, han fet sonar el nom de Cocentaina al nord d’Espanya. 

Enhorabona perquè per a nosaltres sou campions!!

I felicitem també als benjamins de l’HC Cocentaina 

perque`s’han proclamat campions autonòmics de la 

Comunitat Valenciana. Gran temporada realitzada pels xics 

de Rafa Linares. L’hoquei contestà segueix rodant amb força!!!
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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.

VIOLETA (Viola odorata)

Floració a la fi de l'hivern o a principis de la primavera. 

Es recol·lecten solament les flors o pètals en començar 

la primavera, i s'han de dessecar ràpidament a l'ombra i 

en un lloc airejat. La principal virtut és la d'ablanir la tos i 

facilitar l'expectoració.

Aquesta planta me la va ensenyar Tomaset Blanquer 

enmig de les alzines que hi ha entre el mas de la Foia 

Ampla i la Font de Prats.

És una planta molt bona per a la faringitis i la bronquitis, 

com a expectorant i calmant de la tos, s'utilitza en infusió 

juntament amb el timó i les flors de malva i gordolobo, i 

també en forma de xarop.

La meua àvia Francisqueta “la Coloma” em deia: 

"quan t'agafa la tos i no trenques la mucositat és molt 

emprenyador, per açò la violeta és una planta que trenca 

aquella tos i facilita l'expulsió del moc dels pulmons".

En una de les visites que va realitzar a Cocentaina el 

botànic Joan Pellicer, a qui li tenia molta estima per haver 

compartit algunes experiències amb mi i amb el meu 

oncle Juanito “del 19”, sobretot en els cursos que impartia 

a Cocentaina organitzats per la Universitat d'Alacant, em 

va ensenyar una espècie de xarop de Violeta i em va dir 

que li l'havien transmés en un d'aquells recorreguts que 

realitzava pels diferents pobles preguntant a la saviesa 

popular, i és el següent:

REMEI CASOLÀ:

En un litre d'aigua bollint se li afigen un grapat de flors 

de violeta, es retira ràpidament del foc i es tapa per a 

deixar-ho en repòs durant 12 hores, i es filtra bé. En un 

recipient de cristall es dipositen 1.800 grams de sucre bru, 

i damunt s'aboca la infusió de violetes, removent diverses 

vegades al dia fins que el sucre es dissolga completament, 

es poden prendre fins a quatre cullerades soperes al dia 

mentre hi haja tos.
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MIEDO AL CAMBIO

¿
Qué ocurre para que temamos afrontar nuevas 

situaciones en nuestra vida? ¿Por qué nos cuesta tanto 

tomar decisiones que impliquen un cambio? Seguro que 

en alguna ocasión te has planteado estas preguntas y has 

llegado a sentir miedo ante cambios importantes en tu vida. 

Te ha costado decidir, arriesgar y tomar decisiones que has 

considerado cruciales y ¿no es verdad, que finalmente, no 

ha sido tan terrible como pensabas en un principio?.

Si hay un constante en todo el proceso vital, ese es el 

cambio. A menudo no somos conscientes de ello, ni tampoco 

de la forma en que nos aferramos a las cosas como si todo 

nos perteneciera, cuando en realidad, todo pertenece al 

devenir de la vida misma.

Una de las principales causas del miedo a decidir es no 

saber si seremos capaces de gestionar la nueva situación o 

de si tendremos los recursos necesarios para hacer frente  a 

esa nueva situación, es como si necesitáramos una certeza 

de que todo va a ir bien. Buscamos una garantía que nos 

asegure el triunfo, queremos andar sobre seguro. Esto ¿no es 

realmente una falta de confianza en nuestras capacidades? 

O peor aún ¿no estamos ante un miedo más profundo, al 

propio proceso de la vida misma? Estamos hablando del 

miedo a equivocarnos, a fallar y sobre todo, el miedo a no 

controlar.

El cambio también implica pérdida y llegada de una 

nueva realidad porque la anterior ya no funcionaba o no era 

la que deseábamos realmente. Toda decisión entre varias 

alternativas nos pone en la tesitura de soltar alguna opción 

para abrigar una nueva y posiblemente, desconocida. Este 

miedo a lo desconocido conecta con la falta de seguridad y 

con el miedo a la pérdida.

Afrontar una pérdida, ya sea de un ser querido, de una 

ciudad, de una pareja por una ruptura, de un empleo, de 

una vivienda… requiere de un proceso de aceptación y 

adaptación llamado duelo, un proceso que nos permite 

digerirla e integrarla y adaptarnos a la nueva realidad. En este 

caso, estaríamos hablando del miedo a soltar lo conocido 

en favor de lo desconocido.

 También podemos tener miedo a ser criticados por 

haber tomado una decisión que los demás no comparten, 

miedo a ser rechazados  y por tanto, a sentirnos solos en 

ese nuevo camino que tomamos. Hablamos del miedo a las 

repercusiones de nuestra decisión y a lo que puedan decir 

los demás. Pero es importante escoger lo que queremos en 

nuestra vida desde la propia decisión y no desde el miedo 

(o desde lo que los demás esperan que hagamos) puesto 

que desde esta posición no llegaremos a nada.

Puesto que durante toda la vida vamos a tener que estar 

decidiendo y por tanto, haciendo cambios, lo mejor sería 

darnos cuenta del tipo de miedo que estamos sintiendo ante 

ese cambio, reconocerlo, aceptarlo, normalizarlo y darnos 

tiempo para soltar lo que ya no sirve.

Está claro que cada realidad es única y cada decisión 

también, pero como ideas que puedan ayudarte a la hora 

de afrontar los cambios pueden servirte las siguientes:

un tiempo para visualizarla. Eso hará que tu mente se vaya 

adaptando poco a poco a la nueva situación.

de afrontamiento. Si sale bien, perfecto, y si no, al menos, 

habrás aprendido alguna cosa y ya no estarás en el mismo 

lugar en el que estabas.

caso de existir. Es natural y te llevará un tiempo necesario.

piensa en la cantidad de cambios que has afrontado a lo 

largo de tu vida y a donde te han llevado.

la incertidumbre del futuro. Enfócate en el presente, en lo 

que sientes y necesitas ahora.

material como emocional y sigue tu intuición. A veces, nos 

perdemos en valoraciones de pros y contras para elegir lo 

mejor y dejamos de lado lo que verdaderamente sentimos. 

No siempre lo lógico es lo más adecuado.

lleva tras de sí unas experiencias que le hacen diferente a 

ti, sólo tú sabes lo que es mejor para ti. Medita la decisión 

desde tu interior, en lugar de hacer encuestas de opinión.

Nunca estarás a salvo de los cambios y de las decisiones, 

eso se llama crecimiento, evolución y vida. No le temas al 

proceso, no le temas a errar, todo pasa por alguna razón y 

no hay error posible. Intenta encontrar un sentido a todo 

lo que ocurre y fluye con los cambios, te abrirán nuevos 

caminos que andar.

Como dijo Charles Darwin  “No es la especie más fuerte 

la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde 

mejor al cambio”.
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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: 2- 5- 6- 8- 10- 11- 14- 16-19-20-

22- 24- 25- 28- 30-

Dies:  1- 3- 4- 7- 9- 12- 13- 15-17-18-

21- 23- 26- 27- 29- 31

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JULIOL

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

 __________________________

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

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

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

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHOORRAARRII CCEEMMEENNTTEERRII MMUUNNIICCIIPPAALL

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

les 14:00 h del migdia

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

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

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

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

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

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

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 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; 8:15; 9:15; 11:15; 

12:15; 13:15; 14:15; 17:15; 19:15; 

21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 10:15; 

11:15; 14:45;16:15; 18:15; 21:15.

   Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 7:45; 8:45; 9:45; 10:45; 

11:45; 12:45; 13:45; 16:15;  18:15; 

20:15; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 10:45; 

11:45; 15:45; 17:15; 19:15; 21:45

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

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. Tot 

això es realitza amb l’únic objectiu de no retardar 

el servei establit.

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

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

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



Ajudes Parèntesi

PLA RESISTIR

Termini de presentació:
15 dies naturals des  de la
publicació de l’extracte de les
bases reguladores en el BOP

307.000 €
COCENTAINA

2.000€ per a persones autònomes o microempreses

200€ per a cada treballador o treballadora contractat per 
les persones autònomes o microempreses

per a microempreses i persones autònomes
afectades per la pandèmia 

cocentaina.sedeelectronica.es
965 59 00 51
peconomica@cocentaina.org 

(                   )
FASE II

Tèxtil ,  calçat i  comerç

Estètica

Fotografía

Acadèmies i Autoescoles

Sector de l’espectacle

Sector neteja tèxtil

452 Fabricació de calçat d’artesania i  a mesura
453 Confecció de tota classe de peces de vestir
Agrupació 64 excepte el grup 646 i  l 'epígraf 647.5 . 
Agrupació 65 excepte l 'epígraf 652.1 i  els grups 654 i  655 

887   Maquil latge i  estèt ica
9721 Servei de perruqueria per a senyores i  caval lers
9722 Salons i  inst i tuts de bel lesa

9731 Serveis fotogràfics

9311 Guarderia i  ensenyament infanti l  exclusiu
9312 Ensenyament educació bàsica: primària i /o ESO 
9321 Ensenyament formació professional no superior
9331 Ensenyament de conducció de vehicles
9339 Altres activi tats d’ensenyament
9812 Jardins d'esbarjo
822   Personal docent d’ensenyament mit jà
824   Professorat de formació professional
826   Personal docent d’ensenyaments diversos

33     Cantants 
39     Altres activi tats relacionades amb la música
226   Personal tècnic en so
227   Personal tècnic en i l · luminació
983   Agències de col· locació d'art istes
9892 Servei d’organització de congressos, assemblees, …
9654 Empreses d’espectacles

9711 Tint, neteja en sec, rentada i  planxat
9713 Solsit  i  reparació de roba

Artesania

861 Pintura, escultura, ceràmica i  artesania
862 Restauració d’obres d’art

4144 Elaboració de gelats i  similars
4191 Indústr ia del pa i  brioixeria
4192 Indústr ia de brioixeria i  pastisseria
676   Xocolateries, gelateries i  orxateries

Alimentació




