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2 Revista El Comtat juny 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!

Millora i condicionament de la cuneta del camí de PenellaTala de palmeres
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Col·lectiu-Compromís: NO predicar amb l’exemple

E
l 3 d’abril de 2020 Col·lectiu-Compromís presentava la 

següent instància dirigida a tota la corporació:

«El Col·lectiu 03820-Compromís proposa que els 

regidors/res renuncien total o parcialment al sou del mes 

d'abril i que es destinen a l'ajuda d'autònoms i treballadors 

i, a la lluita contra la  Covid-19. Els regidors d'aquest Grup 

municipal també s'inclouen en aquesta iniciativa a renunciar 

les retribucions per assistència.»

Durant 2020 diversos partits polítics vam fer les donacions 

que vam considerar per ajudar amb la COVID-19. En el 

cas del PSPV-PSOE Cocentaina es van recollir 3000€ del 

salari dels regidors i les regidores, una part es va invertir en 

comprar de termòmetres per a l’hospital comarcal Verge 

dels Lliris i l’altra es va ingressar a l’Institut de Salut Carlos 

III per als projectes d’investigació sobre el SAR-COV-2 i el 

COVID-19. A banda, de les donacions mensuals que tots els 

càrrecs polítics del PSOE, entre ells els d’este poble, li fan 

al partit, qui també va fer altra donació a l’Institut de Salut 

Carlos III d’un milió d’euros.

Quina és la paradoxa? Doncs, que al ple del 22 d’abril de 

2021, se li va preguntar al Col·lectiu-Compromís si havia fet 

la donació que havia proposat un any abans a la corporació 

i la resposta va ser un sorprenent «NO». O siga, que allò 

de predicar amb l’exemple és una pràctica obsoleta per al 

Col·lectiu-Compromís que a més, es va sentir ofés davant la 

pregunta amb respostes per part del regidor Paco Payá tan 

incomprensibles com «i ara a què ve això?». Doncs, ve a que 

han volgut vendre la moto de la solidaritat i resulta que en 

un any no han sigut capaços  de fer allò que demanaven a 

la resta, una mentida més del Col·lectiu-Compromís.

PSPV-Psoe Cocentaina

Més informació sobre l’Institut de Salut Carlos III: https://

www.isciii.es/

Em preocupa

Q
ue poc ens ha durat l’alegria als contestans quan en 

el Plenari del passat mes de Febrer coneixíem que 

el Servei de recollida i transport de residus urbans 

canviava d’empresa. Una altra empresa es faria càrrec 

d’aquest servei, ja que la població contestana estava farta del 

mal servei que teníem i la imatge que donaven als visitants 

que venien a veure el nostre poble i s’encontraven amb un 

poble brut i amb uns contenidors que facen vergonya, ja 

que els nous que en alguns llocs han canviat són de tan 

mala qualitat que es trenquen amb facilitat i els contestans 

no poden depositar la brossa.

En el Plenari del passat mes d’Abril ens encontrem amb 

la sorpresa que l’empresa que havia perdut la licitació ha 

presentat un recurs perquè s’anul·le la nova adjudicació 

aprovada el passat mes de Febrer. El veïnat es pregunta, què 

passarà fins que no es resolga aquest recurs? La resposta 

la tinguérem al Plenari del passat mes d’Abril: Continuarà 

l’empresa anterior prestant el servei de recollida i transport 

de residus sòlids urbans fins que no es resolga aquest recurs.

El veïnat es posa les mans al cap. No sabien els nostres 

regidors que aquestes grans empreses, quan agafen un 

servei públic no el solten així com així? Tant costa fer millor 

les adjudicacions dels serveis municipals, amb la quantitat 

de tècnics a qui els paguem un jornal a fi de mes? Quina 

resposta pública ens han donat els nostres regidors? 

Esperem que en aquestes mateixes pàgines ens donen una 

informació més ampliada per a saber tot el que ha passat.

Un altre tema que preocupa a la nostra ciutadania és el 

tema de la possible ubicació d’una nova gasolinera. El veïnat 

afectat , amb molta raó, es va queixar omplint les façanes 

dels carrers implicats amb cartells de protesta. Ara pareix 

que la llicència ha caducat i que la zona sud del nostre poble 

no serà la ubicació on es tenia previst posar-la. Aquesta 

multinacional ja no posarà cap gasolinera al nostre poble? 

O ja hi ha una altra ubicació prevista? Passarà de la zona 

sud a la zona nord del poble on hi ha un polígon industrial i 

també una barriada i moltes cases disseminades?

Recorde als nostres regidors que sense una informació 

verídica no pot haver-hi una democràcia. Els nostres regidors 

i regidores no tenen clar això d’informar el veïnat, sols 

se’n recorden de nosaltres durant la campanya electoral, 

quan passen les eleccions ja no els interessem. Entren a 

l’Ajuntament i facen el que facen no són capaços de tenir 

em compte que si no fora per nosaltres no estarien ni els 

pagaríem un jornal.

La informació està en la base de la democràcia.

Paco Fuster
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De tot cor, GRÀCIES !!!

Q
uan l'edició del mes de juny de la Revista El Comtat 

arribe a les seues mans farà quasi un mes del traspàs 

sobtat de la meua mare, un adeu inesperat, carregat 

d'interrogants i que quasi ens ha deixat sense alé als qui tant 

l'estimàvem. El somriure i les ganes de viure que sempre 

tenia Mila, a qui tant recordem, m'espenten a fer una aturada 

en el camí per tal d'escriure aquestes línies en la seua 

memòria; un text amb el qual també vull agrair el suport que 

m'ha donat tanta i tanta gent en aquests moments difícils de 

la meua vida i que guardaré per a sempre dins del meu cor.

Vull començar pels qui fan possible aquesta publicació, 

els amics de 'Ràdio Cocentaina, la Veu del Comtat'. Gràcies 

Geles, Milagro, Ali, Paco i Mari Nieves per deixar-me ser part 

de vosaltres i per estar al meu costat en tot moment. Gràcies 

també als meus companys de la cadena Cope d'Alcoi, i a la 

direcció regional de Cope Comunitat Valenciana, per fer-me 

les coses tan fàcils i donar-me tota la força necessària per 

a tirar endavant. I Gràcies als tios, les ties, els cosins i les 

cosines de la família Borràs-Marset, per reconfortar-me, i a 

Pepito, Mari Carmen, Carmina i Mariola per estar tan prop de 

mi. Heu sigut molts els qui també heu recordat a ma mare 

en aquestes setmanes, sempre amb llàgrimes als ulls, i que 

m'heu transmés de tot cor la profunda estima que li teníeu: 

companyes de treball de Calzados Llorca i Ortiz Ivorra, 

alumnes de les Germanes Trinitàries, veïns del Passeig 

del Comtat i de la Plana, amigues de la Filà Kabilenyos, 

companys de classe de la FPA Beniassent, amigues de ruta 

de les vesprades d'estiu, gent del Barri de Sant Hipòlit o 

les amigues de les vesprades dels divendres. Per aquestes 

últimes Gràcies per eixos més de trenta anys d'anècdotes i 

de bons moments i Gràcies també a Hermínia, Jorge, Saül 

i Jordi per fer de la vostra casa un punt de trobada d'on ha 

nascut una amistat que durarà per a sempre. Gràcies de 

nou Geles per haver format també part d’eixes vesprades 

dels divendres que tants bons records ens han deixat i 

Gràcies Nieves per espentar-me a tirar endavant malgrat 

les dificultats que ens porta la vida. No vull tampoc deixar 

de costat el suport rebut pels amics, associacions de les 

comarques de l'Alcoià i el Comtat i entitats de Cocentaina 

com la Junta de Festes de la qual he format part com a Cap 

de Premsa de la mà de Pòlit Borràs i Francisco Masanet. 

Gràcies tots els regidors de la Corporació Municipal de 

l'Ajuntament de Cocentaina, i a la seua alcaldessa Mireia 

Estepa, per donar-me força en uns instants tan durs i 

agrair també els missatges d'ànims rebuts per institucions 

com l'Ajuntament d'Alcoi, la Conselleria d’Economia de la 

Generalitat Valenciana, la Diputació d'Alacant, l'Associació 

de Sant Jordi o les Parròquies del Centre d'Alcoi i la 

Comunitat de Religioses del Monestir del Sant Sepulcre. Així 

mateix vull agrair les atencions que ens ha prestat, a ma tia 

Francis i a mi, la Comunitat Parroquial del Salvador, també 

les paraules d'ànim de Sergi Gómez i Soler, Don Javier, Don 

Eduardo i Fray Fernando Fuertes o l'emotiu gest que va 

tindre amb nosaltres la família Palací-Soler durant la missa 

en memòria de la meua mare del dimarts 11 de maig. I com 

no Gràcies amic, Mossén Ramon Micó Colomer, per deixar 

de banda els teus compromisos a Banyeres de Mariola i 

acompanyar-me fins al Cementeri Municipal en l'últim adeu 

als meus pares. Les paraules, que tantes vegades ens has 

dit quan estaves a Cocentaina,  m’ajuden cada dia a viure 

la vida amb esperança 

Finalment em vull quedar amb una frase que dies 

després de la mort de la meua mare em va dir l'historiador 

contestà i professor meu al Col·legi del Convent dels Pares 

Franciscans, Pablo León Vidal. Ell em va recordar com Sant 

Francesc d'Assís parlava de la mort corporal, de la qual ningú 

pot escapar, i de com no mor en esperit qui mai no s'oblida. 

Jo, per la meua part, mai oblidaré als qui em van donar la 

vida i em van ensenyar a ser la persona qui soc. Mai oblidaré 

als meus pares… Mila i Roberto. Al costat de la Mare de Déu 

del Miracle i de Sant Hipòlit Màrtir no deixeu de guiar-me, 

que de perdre'm jo tinc por. Les últimes GRÀCIES són per 

a vosaltres….Papa i Mama. Descanseu en pau. 

El vostre fill: Gabriel Pascual Borràs
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Mireia Estepa accedix al Young Elected Politicians de la 
Unió Europea
Np Ajuntament de Cocentaina

L
’alcaldessa de Cocentaina ha entrat a formar part del 

programa de joves polítics de la Unió Europea anomenat 

YEP (Young Elected Politicians – joves polítics electes).

El YEP és una xarxa de polítics menors de 40 anys que 

governen a escala regional o local als països de la UE i és 

una de les estratègies del Comité Europeu de les Regions 

que perseguix, entre altres objectius, aquests:

- Intercanviar bones pràctiques entre regions.

- Opinar sobre els processos legislatius en procés.

- Donar a conéixer la tasca de la UE i la seua repercussió 

als territoris.

La durada del programa gratuït YEP és d’un any i per 

a accedir cal superar una entrevista i tindre un correcte 

maneig de l’anglés, ja que és l’única llengua en la qual es 

parla als encontres.

La primera reunió amb els més de 70 membres del YEP 

es va produir el 18 de maig en format telemàtic i allí es van 

introduir en les oportunitats formatives que, durant un any, 

tindran les i els joves polítics amb conferències que aborden 

temes mediambientals, el futur d’Europa o la igualtat de 

gènere.

Mireia Estepa afirma estar molt contenta per poder 

formar part del YEP: «significa una gran oportunitat poder 

aprofundir en el coneixement sobre el Comité Europeu de 

les Regions i poder expressar la meua opinió sobre aspectes 

tan urgents com el canvi climàtic o el masclisme.»

La ‘Corriola’ de Cocentaina: Festa d’Interés Turístic Local
Redacció

A 
Cocentaina fem gala de tindre unes i tradicions i festes 

peculiars i particulars, tradicions que ens fan ser 

únics i celebracions que ens avalen com a la capital 

del Comtat.

No fa massa, i en aquesta revista ens féiem ressò de la 

declaració de Festes d’Interés Turístic Local de les festes 

patronals de la Mare de Déu del Miracle o la dels Nanos (ja 

saben just a meitat quaresma, tercer dimecres del període 

quaresmal). Doncs bé, just mentre tancaven l’edició de junys 

ens assabentàvem d’una altra bona nova: La corriola (que 

ja saben se celebra el 8 de desembre), també ha obtingut 

dita declaració. La resolució eixia publicada al Diari Oficial 

de la Generalitat (DOGV) el dijous 27 de maig.

Com es va informar en el seu moment des de l’ajuntament 

de Cocentaina, el passat 25 de febrer es va acordar en el 

Ple municipal sol·licitar a la Direcció General de Turisme de 

la Comunitat Valenciana, la declaració de la Corriola com a 

Festa d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana. 

Des de l’Ajuntament de Cocentaina s’ha fet un gran treball 

de documentació, història, orígens i repercussió que té 

aquesta tradició, fet que ha fet possible que tinguem una 

nova Festa d’Interés Turístic Local.

Com bé saben la corriola consisteix en pujar al paratge 

de Santa Bàrbara, fer sonar ben fort la campaneta de 

l’ermita i com no, esmorzar el pa redó en forma de corriola 

acompanyat d’una llonganissa roja en volteta. Actualment, el 

dia està amenitzat per la colla de dolçaines i tabal Mal Passet 

i durant el matí, hi ha activitats per als més menuts per tot el 

lloc. A migdia se celebra una Missa de campanya (és el dia 

de la Immaculada). Amb tot, es creu, que aquesta tradició 

podria haver començat a realitzar-se el 4 de desembre, dia 

de l’efemèride de la Santa del paratge.

Aquest reconeixement honorífic s’ha aconseguit en tindre 

en compte la història i significat de la festa, la seua tradició 

popular, la repercussió pública de la seua celebració, i la 

difusió que ha rebut en els mitjans de comunicació en els 

últims anys.

Amb aquesta declaració totes les celebracions exclusives 

de Cocentaina, com són la Fira de Tots Sants, els Moros i 

Cristians, La Verge del Miracle, Els Nanos, i ara la Corriola, 

compten ja amb un reconeiximent d’Interés Turístic que 

va des de l’àmbit internacional, al local de la Comunitat 

Valenciana.

Una Festa més d’Interés Turístic local que ve a subratllar 

que Cocentaina és única i diferent.
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Es celebra la primera reunió de la comissió del Protocol Local 
d’Actuació Contra la Violència de Gènere de Cocentaina
Np Ajuntament de Cocentaina

L
a comissió del Protocol Local d’Actuació Contra la 

Violència de Gènere de Cocentaina va reunir a totes les 

professionals dels diferents àmbits per fer el seguiment 

de les seues tasques i la revisió dels casos de violència de 

gènere sobre els quals s’està intervenint.

La reunió va ser dura, però molt productiva i necessària, 

segons apunta la regidora de Benestar Social, Mireia 

Estepa. A més, va servir per a millorar els mecanismes de 

coordinació i compartir les bones pràctiques d’altres entitats, 

així com repensar les estratègies d’intervenció en els casos 

que ho precisaven.

A la comissió tècnica, que s’ha de reunir trimestralment, 

van assistir el personal representant de:

- Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de 

Cocentaina.

- Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de 

Cocentaina..

- Unitat MINERVA de la Policia Local de Cocentaina.

- Guàrdia Civil.

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

- Centre Dona 24h itinerant.

- Treballador social del Centre de Salut.

- Oficina d’Atenció a les Víctimes del Delicte.

- Associació ACOVIFA

Torna a obrir la sala de jocs del centre social Real Blanc
Np Ajuntament de Cocentaina

V
alorada la situació sanitària actual de Cocentaina i 

tots els canvis normatius produïts en matèria COVID, 

la regidoria de Benestar Social ha decidit reprendre 

l’activitat habitual del centre social Real Blanc.

Actualment, sols la sala de joc tenia restringit el seu ús, ja 

que des de fa uns mesos les entitats que allí tenen seu podien 

fer ús de les instal·lacions complint amb l’estricte protocol 

de seguretat, fet que ha marcat que algunes decidiren 

interrompre temporalment la seua antiga quotidianitat.

El protocol que ara s’aplicarà per a accedir a aquestes 

dependències municipals serà similar al que es va seguir 

en setembre i contempla aquestes indicacions per a la sala 

de joc:

- Horari de vesprada de 16h a 19:30h, dividit en dos torns: 

de 16h a 17:15h i de 17:45h a 19:15h.

- Reserva de l’espai amb cita prèvia, cridant al 96 559 

30 80.

- Complir les mesures sanitàries de protecció: ús obligatori 

de màscara, higiene de mans, distància social 1,5m, 

correcta higiene corporal.

- Desinfecció del material utilitzat una vegada acabat el 

seu ús.

- Respecte de l’aforament.

Mireia Estepa, regidora de Benestar Social, comenta que 

«tornem a obrir una part important del centre social que és 

un punt d’encontre per a moltes persones, especialment els 

jubilats, que ja vacunats tenen moltes ganes de tornar a les 

seues rutines, a fer un coto amb els amics o simplement 

a tindre un espai on xarrar sentint-se segurs». Assegura 

que des del departament s’ha fet un important esforç per 

garantir que el centre social siga una zona protegida contra 

la COVID-19 i que el compliment del protocol sanitari és 

rigorós.
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Comença la 2a fase de les obres de la depuradora de l’Algars
Np Ajuntament de Cocentaina

S
’han iniciat les obres de construcció del tractament 

terciari de l’EDAR del l’Algars per a la reutilització de 

les aigües per a ús industrial, açò possibilitarà que els 

polígons industrials de Cocentaina facen ús d’aigua reciclada 

per als seus processos, donant-li una segona vida a l’aigua 

que abans s’abocava als rius.

Aquesta segona fase de l’obra va estar aturada durant 

més de 10 anys fins que en gener de 2021 es va adjudicar 

amb un termini d’execució previst d’un any. El pressupost 

d’aquesta obra és de 2.367.531,52€ (IVA inclòs) i va a 

càrrec de l’EPSAR.

L’obra consistix en la instal·lació del sistema de tractament 

d’eliminació de nutrients i tractament terciari així com 

l’ampliació de la capacitat de la depuradora mitjançant un 

procés de membranes (MBR).

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, celebra la notícia 

i apunta «que les indústries contestanes puguen fer ús 

d’aigua reciclada suposa la reutilització d’un bé escàs i és 

un gran pas cap a la sostenibilitat».

L’edil també ha sol·licitat a l’EPSAR el canvi de nom de 

la depuradora a la qual ells es referixen sempre com a 

EDAR d’Alcoi quan el seu nom hauria de ser EDAR del 

l’Algars, ubicació on es troba la instal·lació. «Sols volem 

que a la depuradora li se denomine com cal, per respecte 

i perquè està en la pedania de l’Algars i, per tant, pertany 

a Cocentaina».

Posada en marxa del servei de sensibilització ambiental 
amb accions en els 37 municipis del Consorci Terra
NP Regidoria residus

D
es del Consorci Terra s'ha posat en marxa el servei de 

comunicació i sensibilització ambiental per a donar a 

conéixer el servei que presta l'entitat.

Per a això, s'estan realitzant diferents accions de 

sensibilització i educació ambiental per arribar a la major 

part de la població dels municipis de l'àrea de gestió.

Totes aquestes accions, que es desenvoluparan durant 

aquest any i 2022, estan enfocades a donar a conéixer el 

Consorci i a conscienciar i sensibilitzar als ciutadans per a 

aconseguir una gestió correcta dels residus i minimitzar la 

seua generació.

Aquestes accions les durà a terme un equip d'educadors 

ambientals de l'empresa Ecosilvo i estaran adaptades al 

públic al qual vagen dirigides, en funció de si aquest és 

població adulta, públic escolar o un perfil més tècnic.

Per a això, desenvoluparan diferents activitats en totes 

les poblacions en funció del nombre d'habitants, amb una 

estimació de més de 50 accions en el període de vigència 

del contracte.

També està previst la realització de xarrades informatives, 

en les quals s'abordarà temàtica relacionada amb els residus 

com la implantació de la separació de la fracció orgànica, 

com reciclar correctament des de la llar o el funcionament 

dels ecoparcs, entre altres.

La realització de jornades tècniques és un altre dels 

aspectes que es desenvoluparan amb l'objectiu de continuar 

informant i fent partícip als ens locals de la situació i la  

evolució en matèria de gestió de residus en l'àmbit del 

Consorci, així com per a actualitzar aquella informació 

necessària en matèria legislativa.

La visita a Cocentaina ha sigut realitzada el 20 de maig; 

durant el mercat dels dijous s'ha donat informació i s'ha 

recordat com es realitza adequadament el tractament de 

cada residu que generem i tipus de contenidor que hem 

de reciclar cada residu.

Junts avancem per una Cocentaina més sostenible.

Redueix, reutilitza i recicla

Sempre al teu costat
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Es llancen les bases per poder accedir al programa 
EMCORP 2021
NP Regidoria d´ocupació

V
ista la resolució del Servici Valencià d'Ocupació i 

Formació, per la qual es convoquen per a l'exercici 

2021 les subvencions destinades a la contractació de 

persones desocupades del menys 30 anys en col·laboració 

amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, 

regulades en l'Orde 8/2016, de 7 de juliol de la Conselleria 

d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

(Avalem experiència) 

Els interessats hauran de complir els requisits per a cada 

programa:

Ser desocupades de com a mínim 30 anys d’edat, inscrites 

com a demandants d’ocupació en els espais LABORA 

de la Generalitat. Demandar les ocupacions sol·licitades 

mitjançant oferta d’ocupació de l’Ajuntament que, en tot 

cas, hauran d’estar contingudes en la Classificació Nacional 

d’Ocupacions (CNO).

Característiques dels CONTRACTES:

Els contractes de treball a realitzar seran d’una duració 

determinada de 7 mesos  a jornada completa.

Llocs de treball a contractar: 4.

GRUP C2 (grup cotització 8)

– 1 oficial jardiner per a tasques de jardineria. Amb 

permís de conduir tipus B i 24 mesos d’experiència en 

oficial jardineria

– 1 oficial pintor vies urbanes per a tasques de pintura. 

Amb permís de conduir tipus B i 24 mesos d’experiència 

en oficial pintura.

GRUP AP (grup cotització 10)

– 1 peo jardiner per a tasques de jardineria. Amb 12 mesos 

d’experiència en peo jardineria

– 1 peo pintor per a tasques de pintura. Amb 12 mesos 

d’experiència en peo pintura.

TALLER OCUPACIÓ 2021 

L'ajuntament ha sol·licitat un taller d'ocupació que té com 

a objectiu dinamitzar i avaluar activitats d'intervenció soci 

educativa i sociocultural. 

Amb dos especialitats: 

SSCB0209 DINAMITZACIÓ ACTIVITATS DE TEMPS 

LLIURE EDUCATIU 

SSCB0110 DINAMITZACIÓ,  PROGRAMACIÓ I 

DESENROTLLAMENT D'ACCIONS 

Requisits participants: Inscrits en LABORA i Títol de 

Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) .

INFO: ADL C/ Sant Cristòfol, 6 planta 1ª  Teléfono: 

965590051  ext. 274

Cocentaina no emetrà els rebuts de les terrasses
NP Ajuntmanet de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina al igual que fa  fer el passat 

any, no  emetrà els rebuts  de les terrasses durant el 

segon semestre d’aquest 2021.

El motiu fonamental d’aquesta decisió, es la situació 

actual, sumat a que l’hostaleria es un dels sectors més 

afectats per totes les restriccions sanitàries que han anat 

adoptant-se i que han impedit a l’hostaleria la seua obertura.

Aquesta mesura que han adoptat a l’ajuntament de 

Cocentaina forma part de la resta de mesures econòmiques 

que han estat, estan i estaran adoptant-se per tal de pal·liar  

les conseqüències que aquesta situació està provocant en 

diversos sectors de la localitat, com han segut les ajudes 

Activa Cocentaina, Activa Diputació i ara recentment el Pla 

Resistir ( ajudes parèntesis).

Des del consistori esperen que aquesta mesura tinga una 

bona acollida com ho va tindre  el passat any, ja que son 

conscients de les restriccions que aquest sector a patit.
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Cocentaina estrena un nou programa de visites turístiques
Np Ajuntament de Cocentaina

L
’oferta preveu la possibilitat 

de visitar els monuments més 

emblemàtics de la localitat, 

a més d’una programació molt 

atractiva de rutes de caràcter 

cu l tura l ,  mediambienta l  i 

gastronòmic.

L’Ajuntament de Cocentaina 

va estrenar el diumenge dia 2 

de maig, amb la visita al Refugi 

Antiaeri, una nova programació 

de visites turístiques que es 

prologarà des de maig fins a 

desembre. Dintre d’aquesta 

programació, treballada des de la 

Regidoria de Turisme, es preveu 

l’obertura dels principals baluards 

turístics de la localitat com són 

els castells de Cocentaina i de 

Penella, el Refugi Antiaeri i el 

Palau Comtal.

Per una altra banda, el programa 

de visites també inclourà cada 

mes una ruta temàtica distinta 

enfocada a donar a conèixer a les 

persones que visiten Cocentaina 

el ric patrimoni que atresora la localitat des del punt 

de vista cultural, mediambiental o gastronòmic. Com a 

novetats, cal destacar la inclusió de la Ruta de la Muralla, 

una altra d’astroturisme o turisme astronòmic i la Ruta dels 

Divulgació de la recuperació de la torre artillera del segle 
XV de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
l’inici de l’estiu de l’any 2020 

finalitzaren les obres de recuperació 

del Torrejó de l’entorn del Castell de 

Cocentaina, després d’un any, el Museu 

Municipal de Palau Comtal, a través 

de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, 

ha programat dues activitats per a 

donar a conèixer l’interés arqueològic i 

arquitectònic de la Torre, així com del 

procés de  la seua recentment recuperació.

Per al divendres 4 de juny, a les 20:00 

h al Pati d’Armes del Palau Comtal, 

s’impartirà una xarrada divulgativa sobre 

la intervenció arqueològica i les obres 

de recuperació del Torrejó a càrrec 

del Eduardo López Seguí, arqueòleg i 

responsable de la empresa Alebus i de 

Elisa Domènech Faus, tècnica en patrimoni cultural i museus 

de l’ajuntament de Cocentaina.

Per al diumenge 6 de juny s’han preparat dues visites 

guiades al Torrejó. Les visites tindran el seu punt d’eixida 

Campaners, per a conèixer de 

primera mà el toc de campana, 

el qual aspira a ser declarat 

Patrimoni de la Humanitat.

El nombre de participants dels 

diferents grups s'anirà adaptant 

a les regulacions d'aforaments en 

les normes legislatives relatives a 

la gestió de l'actual pandèmia, i 

excepte en les visites als castells 

de Penella i de Cocentaina, en 

els quals es regularà l'accés de 

manera presencial, serà sempre 

necessària la inscripció prèvia. En 

tot cas, es vigilarà el compliment 

de les normes sanitàries.

La inscripció es podrà fer en la 

plataforma de venda de tiquets 

entrades.cocentaina.es, encara 

que totes les activitats d'aquesta 

programació  tur í s t ica  són 

gratuïtes. La programació s'anirà 

oferint a través de les xarxes 

socials de Turisme Cocentaina, 

però es pot consultar en la pàgina 

web turismococentaina.com

Iván Jover, regidor de l'àrea de Turisme, destaca la 

importància d’aquest programa de visites com una aposta 

segura per atraure visitants a la localitat mitjançant la difusió 

del ric patrimoni que atresora Cocentaina.

a la terrassa del Castell a les 9:15 h la 

primera, i, la segona a les 10:15 al mateix 

lloc, amb una durada aproximada de 

45 minuts. Entre les 10:30 i les 12:30 

h es podrà visitar també el Castell 

de Cocentaina. Durant la visita seran 

d’aplicació totes les mesures sanitàries 

vigents. S’haurà de portar un calçat 

especial donada la dificultat mitjana 

de l’accés amb un ferm no regular i un 

desnivell de 57 metres, especialment al 

tram que condueix a la Torre.

Les dues activitats son gratuïtes, 

la xarrada amb un aforament de 40 

persones i les visites guiades amb un 

màxim de 20 persones cadascuna prèvia 

inscripció a la pàgina web entrades.

cocentaina.es. En cas de que les 

inscripcions no superen el màxim d’aforament establert es 

podran admetre el mateix dia de les visites més participants 

fins a completar-ho.
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Ciudadanos Cocentaina
Grupo municipal Cocentaina

D
esde el Grupo Municipal de Ciudadanos en Cocentaina, 

llevamos varios meses, en las diferentes comisiones, 

trasladando algunas de las quejas de nuestros vecinos 

en aquellas situaciones que les afectan. Ante la pasividad 

de nuestras autoridades rogamos por enésima vez:

-Prohibición de Aparcamiento en La Plaçeta dels Apóstols: 

Es insoportable la situación de los vecinos, teniendo que 

soportar vehículos en dicha plaza, que se ha llegado el caso, 

de permanecer días y días, semanas, sin moverlo.

La accesibilidad a sus viviendas, para lo más habitual 

como pueda ser descargar la compra, se hace en ocasiones, 

difícil, los niños no pueden tener un espacio para jugar, la 

suciedad es palpable: manchas de aceite, grasa, líquidos 

de los vehículos...

Por lo cual, a través de este medio, solicitamos, por 

enésima vez, la señalización de prohibición de aparcar 

excepto zona de carga y descarga.

-Seguridad y estado de avda. Benilloba. Por otra parte, y 

con los mismos antecedentes anteriores, pedimos un tercer 

baden en la Avda. Benilloba, entre los dos ya existentes, 

debido a la excesiva velocidad que alcanzan en horas punta, 

vehículos de todo tipo, incluidos de gran tonelaje.

Los vecinos que se aventuran a cruzar desde el barrio San 

Hipólito, la mencionada Avenida, tienen que tomar muchas 

precauciones, niños que van al colegio, instituto, personas 

mayores ...

Las baldosas que deberían haberse colocado, en la 

intersección de Alfonso Vº con Avda. Benilloba, están a punto 

de mimetizarse con la vegetación existente, dado que llevan 

meses allí dejadas, que, dicho de paso, no se colocaron 

dónde procedía, rellenando el hueco con material, que hoy 

en día está resquebrajado y soltándose.

-Vegetación Descontrolada: Sumamos a todo esto la 

vegetación que está creciendo por toda la población sin 

ningún tipo de control, las aceras con numerosísimas 

baldosas rotas, levantadas... lo que no solo hace en muchas 

ocasiones difícil el caminar, sobre todo a las personas 

mayores, sino que puede provocar alguna caída.

-Suciedad polideportivo. El polideportivo, es otro punto 

de atención, a la suciedad visible, sobre todo los fines de 

semana, que es cuando se debería dar una mejor imagen, 

ya que son muchos los visitantes foráneos que acuden, a 

participar en cualquier evento deportivo, pudimos comprobar 

el pasado sábado, día 15 del presente mes, alrededor de 

diez sillas de plástico, rotas, y apiladas, al lado izquierdo de 

las escaleras de acceso al pabellón.

Desconocemos el motivo por el cual no se ha dotado 

de dispensadores de gel hidroalcohólico en las puertas 

de los aseos, dado que el aforo ha aumentado y el riesgo 

de contagio, a pesar de la buena situación en la que nos 

encontramos, continúa ahí; cierto es que existen a la entrada 

del pabellón, pero no estarían de más.

Solo pedimos un poco de empatía con los vecinos y cuando 

se planteen cuestiones simples, sencillas y que no son 

excesivamente caras, se tengan una mayor predisposición 

y celeridad en ejecutarse.

“Tota pedreta fa marge”.
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Los programas europeos inician su ‘desescalada’ 
recuperando la movilidad entre países
NP Crea360

L
a crisis sanitaria mundial generada por la Covid19 

frenó en seco las movilidades asociadas a los diversos 

programas europeos en curso. Estos proyectos 

europeos basan precisamente en los desplazamientos, viajes 

e intercambios geográficos, gran parte de su contenido.  Aun 

así, durante los últimos meses las herramientas digitales 

han posibilitado seguir celebrando encuentros y talleres a 

distancia y mantener el contacto entre los participantes de 

todos los puntos de la Unión Europea.

En estos momentos, con el proceso de vacunación en 

marcha y con los mecanismos de prevención y seguridad 

más avanzados y consolidados, ya se están empezando 

a celebrar las primeras movilidades europeas siguiendo 

los más estrictos protocolos sanitarios. Así lo explica 

Alberto Lorente Saiz, European Project Manager de la 

consultora especializada Crea360: “Es muy importante 

empezar a recuperar la movilidad en los programas y 

proyectos europeos”, apunta Lorente, un experto en esto 

de las movilidades europeas. “Por supuesto”, añade, 

“se debe hacer siendo muy estrictos con los protocolos 

sanitarios, con prevención y prudencia ante todo. Pero el 

encuentro físico y el intercambio es fundamental para estas 

iniciativas que promueven precisamente la cooperación y la 

colaboración entre agentes de diferentes países como fuente 

de crecimiento y de búsqueda de fórmulas alternativas e 

innovadoras para el desarrollo de los territorios. Europa nos 

ofrece un marco incomparable de oportunidades para el 

crecimiento colectivo, especialmente para los más jóvenes, 

y tenemos que recuperar poco a poco ese contacto y esas 

dinámicas de trabajo en equipo”. 

Precisamente, dentro del programa Erasmus+, Crea360 

tiene previstas algunas movilidades para los próximos 

meses. La primera de ellas llegará a mediados de junio con 

un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Benejúzar 

(Alicante), el cual en estos momentos está cerrando todos 

los preparativos para que la localidad pueda acoger un 

intercambio juvenil con 36 jóvenes de seis países europeos 

distintos. En septiembre la cosa parece que va cogiendo 

forma con 3 citas más: en la localidad de L'Orxa (Alicante) 

hay previsto un curso sobre turismo cultural para trabajadores 

en el ámbito de la juventud; en Aras de los Olmos (València) 

uno sobre nuevas tecnologías y empleo en el medio rural; 

y, por último, desde Crea360 coordinarán dos cursos para 

trabajadores en el ámbito de la juventud en Extremadura, 

liderados por la red de cooperación del patrimonio cultural 

ligado al emperador Carlos V sobre turismo gastronómico, 

turismo sostenible y economía circular.

Bailemos” de Romu Agulló rep la Medalla d’Or al millor 
tema en la categoria “ instrumental performance 2021” 
dels premis “Lit Awards Talents “
Redacció

E
l compositor contestà Romu Agulló torna a conquerir 

Nova York. Aquest talent contestà, està duent el nom 

del nostre poble al continent americà. No és la primera 

vegada que allí senten el nom de Cocentaina, i de segur que 

tampoc serà l'última, i tot gràcies a la genialitat musical de 

Romu.

L'organització dels Lit Talent Awards li comunicava a Romu 

el 20 de maig que era guanyador de la Medalla d'Or al millor 

tema en la categoria "instrumental performance 2021" 

gràcies a “Bailemos”, el nou treball del músic contestà que 

a més hi ha comtat amb la participació de Javier Blanquer 

i Rebeca Morales com a protagonistes del videoclip.

Assenyalava Romu a les xarxes socials que “estic 

contentíssim d'aquest premi que no esperava, em serveix 

per a seguir il·lusionant-me fent música per a vosaltres, així 

que moltes gràcies a tod@s els que em seguiu des de fa 

molts anys, mil gràcies i eternament agraït”.
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La cooperativa Agrícola Católica de Cocentaina ofrece 
una clase magistral en el Centre de Turisme de Alcoi

E
n el CdT de Alcoi se impartió una clase magistral  para 

profesionales de la cocina impartida por el técnico de la 

Cooperativa Agrícola Católica Coop. V. de Cocentaina, 

Iñaki Aracil Brotons ante un nutrido grupo de asistentes de 

la hostelería de la zona de Villena, Alcoi, Cocentaina, Onil y 

Agres, así como empresas de catering.

La acción formativa con el apoyo de multitud de diapositivas 

y videos versó sobre las características de los aceites, 

sus cualidades organolépticas, así como los beneficios 

para la salud, se hizo una detallada y pormenorizada   

exposición de todas las fases de producción del aceite, se 

detallaron las características de todos los monovarietales 

producidos en la Cooperativa (blanqueta, manzanilla, picual, 

arbequina, alfafarenca), y otros coupage convencionales y 

agroecológicos, las recomendaciones o maridaje para cada 

plato habiendo mucha participación entre los asistentes.

Se puso de relieve la rica gastronomía de nuestra zona, la calidad 

de  sus componentes producto de una agricultura sostenible, 

minifundista, mediterránea y de un microclima especial.

Se hizo especial hincapié en la producción autóctona de 

la comarca causando gran aceptación entre los asistentes 

que fueron muy activos en ampliar sus conocimientos sobre 

nuestros aceites.

Cocentaina tiene un patrimonio agrícola olivarero que 

desde la Cooperativa se trata de conservar y dar a conocer 

mediante rutas oleícolas, catas y eventos,  para ello contamos 

con el apoyo institucional del ayuntamiento de Cocentaina 

y, en especial, en el concurso AOVE Forum Internacional 

Fira de Tots Sants de Cocentaina, que celebrará su segunda 

edición en noviembre de 2021 con importantes conferencias 

y actos, que premia internacionalmente a los mejores aceites 

presentados en sus diferentes versiones convencionales y 

ecológicos   

La formación acabó con una felicitación espontánea a 

Iñaki Aracil.

La imatge pelegrina de la Verge dels Desemparats arriba 
a Cocentaina

L
a imatge pelegrina de la Verge dels Desemparats va 

visitar el divendres 21 de maig, per primera vegada, el 

nostre poble, dins del seu recorregut en  el “Maremóvil” 

per poblacions de la diòcesi de València, a iniciativa del 

cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, per a 

estar prop dels fidels en època de pandèmia.

A Cocentaina, el “Maremóvil” ha passat per la parròquia 

de Santa Maria i pel carrer Major on es conserva en la façana 

d’un edifici un retaule ceràmic del segle XVIII amb la imatge 

de la Verge dels Desemparats i les de Sant Vicent Màrtir i 

Sant Vicent Ferrer. A més, ha estat a l’Ajuntament, al convent 

dels franciscans i el monestir de la Verge.

Ha sigut una sorpresa que ningú s’esperava, perquè per a 

no crear aglomeracions, la pelegrina passa pels pobles sense 

avisar, sent una grata sorpresa per al veí que se la troba.
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La Fira de Cocentaina estrena imatge especial pel seu 
675 aniversari i prepara un programa d’activitats per a 
la seua commemoració

NP Regidoria de Fira

L
a Fira de Cocentaina 2021 serà una edició especial i 

és que el certamen compleix 675 anys, una xifra que 

reflecteix la seua dilatada trajectòria des que Pere IV 

entregara al municipi el Privilegi de Fira, en 1346. Per a 

commemorar aquesta data, l'àrea de Fira ha preparat una 

sèrie d'accions i ja treballa en diferents escenaris de cara a 

la celebració de l'esdeveniment per a Tots Sants.

Hui la Fira estrena imatge gràfica per a mostrar a través 

del seu logotip la xifra commemorativa i que durant tot l'any 

serà la marca representativa en tota la difusió que es realitze 

de l'esdeveniment. S'ha adaptat el 675 a l'icònic emblema 

del certamen: el cavall i la roda.

Diverses càpsules audiovisuals i entrevistes amb persones representatives de la 
història del certamen donaran a conèixer les fites i curiositats més importants 
des del seu origen fins a l’actualitat.

L’àrea de Fira treballa per a adaptar la celebració als diferents escenaris que 
es poden plantejar segons l’evolució de la pandèmia i no deixar de celebrar 
aquesta edició tan especial

A més, dins de les accions previstes per a donar-li difusió a 

aquesta edició especial, s'està editant una sèrie de càpsules 

audiovisuals per a donar a conèixer l'origen i l'evolució de 

la Fira. Persones representatives al llarg de la història de 

l'esdeveniment donaran a conèixer les fites i les curiositats 

més rellevants que han contribuït al fet que es complisquen 

aquests 675 anys. Aquests documents audiovisuals es 

podran veure a través de les xarxes socials i en la web oficial 

de la Fira.

De manera paral·lela, l'àrea de Fira ja treballa per a donar 

forma al programa d'actes amb el qual se celebrarà aquest 

675 aniversari. A causa de la inestabilitat de la situació 

sanitària s'estan valorant els escenaris possibles que 

poden donar-se arribat el primer de novembre i ajustant les 

activitats a les diferents circumstàncies.

Al treball per donar forma a la pròxima Fira de Tots Sants 

2021 també s'uneixen les millores que es preveu posar 

en marxa quan el certamen puga realitzar-se en el seu 

format tradicional. Entre altres destaquen el canvi en la 

ubicació d'alguns sectors, l'ampliació de diverses zones, 

la introducció d'eines digitals que ajuden en la gestió i en 

l’organització del certamen com també l'execució de millores 

perquè l'esdeveniment siga inclusiu. 

La regidora de Fira de Cocentaina, Eugenia Miguel, ha 

assegurat que «estem seguint dia a dia l'evolució de la 

pandèmia i, en aquest sentit, tenim previstos diferents 

escenaris, depenent que la situació siga de major o de 

menor incidència i s'hagen d'adoptar mesures més o menys 

restrictives quan arribe novembre. Tenim confiança que amb 

les vacunacions, i atés que la Fira se celebra coincidint amb 

Tots Sants, que ja és final d'any, puguem tindre la situació 

més calmada i gaudir del certamen firal, encara que de cap 

manera podrà ser enguany encara tal com la coneixíem; 

el que sí que ens agradaria, en la mesura de les nostres 

possibilitats, és que enguany estigueren presents de nou 

tots els sectors que formen part de la Fira».

Ha incidit en què «hem de tindre paciència i, per 

descomptat, no hem de perdre la il·lusió, ja que farem tot 

el possible perquè l'olor de Fira arribe a tots els racons del 

poble i aquesta 675 edició deixe empremta».
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Cocentaina organitza el I Congrés Xarxa Comercial Fira 
de Tots Sants per ajudar a professionalitzar el certamen
NP Regidoria de Fira

E
n el marc de la 675 edició de la Fira de Cocentaina 

2021, l'Ajuntament ha organitzat 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 per a continuar guanyant en la professionalitat del 

certamen. La trobada tindrà lloc al setembre, si la situació 

sanitària ho permet, i preveu formacions de caràcter general, 

com també específiques per a cada sector.

L'objectiu d'aquest primer Congrés és poder oferir als 

participants un punt de trobada, fora dels dies pròpiament 

de Fira, a través del qual les empreses expositores i 

col·laboradores en l'organització de l'esdeveniment 

puguen actualitzar coneixements, conèixer tendències, 

compartir experiències i aportar solucions per a millorar 

la seua presència en la Fira i continuar avançant en la 

professionalització del certamen de cara al visitant. Des 

de cuidar els detalls de l'exposició de productes, fins a 

l'equip humà al capdavant de l’stand o la seguretat, amb 

l'objectiu d'aconseguir la major visibilitat dels negocis i la 

millor experiència per al públic. El programa compaginarà 

activitats generals per a tots els assistents i grupals amb 

continguts de caràcter específic per a cada sector.

La regidora de Fira de Cocentaina, Eugenia Miguel, 

assenyala que «el que ha passat en l'últim any amb la 

pandèmia de la Covid-19 ens ha donat una gran lliçó de 

resiliència i ens planteja la necessitat de no abaixar la 

guàrdia i continuar sempre formant-se per poder fer front a 

qualsevol escenari per canviant que siga». En aquest sentit, 

considera que «hem d'estar sempre en procés de renovació 

per a oferir la millor experiència possible al nombrós públic 

que ens visita». 

Per a la responsable de Fira, amb aquest Congrés «volem 

que les empreses aprofiten tot el seu potencial de cara a 

properes edicions. Cada stand és durant els dies de fira la 

imatge del seu negoci i la nostra intenció és facilitar-los totes 

les eines que estiguen a les nostres mans per a millorar en 

la seua exposició de producte, en els resultats de vendes, i 

en el contacte directe amb els clients ".

Des de l'Ajuntament de Cocentaina s'espera una bona 

participació, ja que és una oportunitat per «seguir formant-

nos i guanyar en la professionalització del certamen».

675 edició de la Fira de Tots Sants

El I Congrés Xarxa Comercial Fira de Tots Sants és una 

de les iniciatives organitzades amb motiu de la celebració, 

aquest any 2021, de la 675 edició del certamen. Una data 

que reflecteix la seua dilatada trajectòria i que des de la Fira 

s'ha volgut celebrar amb l'organització d’una sèrie d'accions, 

entre altres un canvi d'imatge per a l'aniversari.

D'altra banda, s'està treballant en la realització de 

diverses càpsules audiovisuals i entrevistes amb persones 

representatives de la història del certamen que donaran a 

conèixer les fites i curiositats més importants des del seu 

origen fins a l'actualitat.

Turismo, I+D+i y Fira de Cocentaina

A
yuntamiento de Cocentaina y Campus de Alcoy de la 

Universitat Politècnica de València (UPV) continuarán 

colaborando en distintas áreas en las cuales puedan 

establecer futuras sinergias. Así lo han acordado en una 

reunión de trabajo en la Villa Condal. Turismo, Fira de Tots 

Sants, innovación y aumentar la relación con las empresas 

han sido puntos fundamentales de este encuentro.

Por parte del Campus de Alcoy de la UPV, han asistido 

Antonio Giménez, responsable del Área de Relaciones 

con los Municipios y Sedes Universitarias; Javier Silvestre, 

subdirector de Cátedras de Empresa, Mecenazgo e I+D+i; 

Carlos Sastre, subdirector de Transformación Digital y 

Comunicación; y el director, Pau Bernabeu. Por parte del 

Ayuntamiento de Cocentaina, han asistido como concejal 

de Fira, Eugenia Miguel; Iván Jover, concejal de Turismo; y 

la alcaldesa, Mireia Estepa.

Mireia Estepa, después de la reunión, indica que “han 

surgido temas muy interesantes de trabajo con la Fira, el 

Turismo y de cara en todas las investigaciones que pueden 

girar alrededor de nuestro municipio". La alcaldesa también 

NP Regidoria de Fira

ha aprovechado para felicitar al nuevo equipo directivo y 

“esperamos poder establecer una línea de trabajo que sea 

productiva y que sea un ‘win-win’ por ambas partes".

Hay que destacar que el campus alcoyano abandera la 

zona tecnológica de la Fira en los últimos años, sobre todo 

con el programa de Generación Espontánea. El director del 

Campus de Alcoy de la UPV, Pau Bernabeu, asegura que 

“queremos volver a iniciar los contactos para llevar adelante 

nuevos retos. Deseamos continuar la colaboración con la Fira 

de Cocentaina que hemos llevado en los últimos años y abrir 

nuevas líneas de colaboración en el mundo tecnológico”.

Bernabeu apunta que “queremos que nuestros alumnos 

puedan desarrollar actividades de I+D+i en Cocentaina y en 

sus empresas. Ha sido una reunión muy positiva y se ha 

llegado al acuerdo de qué si el Ayuntamiento de Cocentaina 

quiere resolver alguna cuestión que pueda solucionar la 

UPV, tenemos las puertas abiertas. La UPV considera que 

Cocentaina y los municipios cercanos son muy importantes 

para la colaboración y el crecimiento del campus”.
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Cocentaina va commemorar els 421 anys del patronatge 
de Sant Hipòlit
Redaccció. Fotos: Marcos Monar

A
l mes de maig, Cocentaina va commemorar el 421 

aniversari de l’elecció i posterior proclamació de Sant 

Hipòlit Màrtir com a patró del poble, un fet que es va 

produir el 7 de maig de 1600 quan la greu pesta anomenada 

de ‘Xàtiva’ assolava la població.

Per tal de recordar tots aquests fets la Junta de Festes de 

Moros i Cristians va preparar diferents actes religiosos en 

honor a Sant Hipòlit Màrtir que van començar el divendres 

7 a la Parròquia de Santa Maria. La celebració va incloure 

la Missa Solemne, que Ràdio Cocentaina va retransmetre 

en directe, i la benedicció d’una imatge del Patró que fou 

entregada als professionals sanitaris del Centre de Salut de la 

localitat, agraint-los així la seua fermesa davant la pandèmia.

 També es va imposar la insígnia de la Junta de Festes als 

nous caps de filà: Rai Marset dels Maseros i Cristina Amat 

dels Gentils.

A més foren presentats al Sant els nounats, molts d’ells 

vestits de fester de la seua filà, i també es va beneir la nova 

fornícula per a la Relíquia de Sant Hipòlit que s’ubica en 

l’altar del Patró davall mateix de la seua imatge titular. El 

disseny i l’elaboració de la mateixa ha anat a càrrec del 

dissenyador contestà Ernesto H. Ferrándiz (en l’especial 

de festes del mes d’agost ampliarem i detallarem tot el que 

envolta a aquesta nova fornícula que ja podem veure en 

l’altar de Sant Hipòlit).
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La jornada va finalitzar amb un dispar de salves 

d’arcabusseria en la Plaça Cardenal Ferris, ganes tenien els 

festers i festeres d’escoltar els trons i sentir l’oloreta a pólvora 

(recordem que aquest és l’acte més antic que conservem 

de les primeres festes de moros i cristians).

Ja dissabte hi va haver una nova Missa dedicada a Sant 

Hipòlit i després l’historiador local i membre de la filà Manta 

Roja, David Agulló Giner, va impartir una xarrada centrada 

en el Sant. En la mateixa va fer referència als fets que van 

propiciar l’elecció de Sant Hipòlit com a patró ara fa 421 

anys i va recordar que en 2021 Cocentaina, davant la nova 

pandèmia del Coronavirus, continua tenint ben present al 

màrtir romà. David va enfocar la seua xarrada en la por a 

la mort a causa d'un mal invisible que apareix de sobte, 

perquè això va passar en 1600 i ara torna a aparéixer. En la 

seua ponència també va situar al públic en el context de la 

Cocentaina al segle XVII, com vivia la gent, que va dur a triar 

a Sant Hipòlit com a patró i una comparativa de les mesures 

que hi havia al segle XVII i les que tenim en l’actualitat per a 

veure que quasi no ha canviat res en 421 any. Actualment 

es parla de la Covid i en aquell moment era la pesta, que en 

un primer moment es pensava que era un castic diví. David 

ens recordava que el nostre poble en 1600 no va patir la 

pesta, cosa que sí que van viure pobles veïns com Alcoi i 

en canvi sí que la vam viure de ple en 1647 sobretot perquè 

en eixe any i en un fort rebrot de la pesta, i que sí que va 

arribar a Cocentaina. Per últim i entre altres va destacar com 

al llarg de la història la Vila Comtal ha buscat la protecció de 

la Mare de Déu del Miracle, el Crist dels Llauradors o Santa 

Bàrbara davant les plagues, malalties i greus conseqüències 

provocades per l’oratge. David va saber connectar amb el 

públic gràcies a la facilitat de comunicar-se i expressar-se, 

un amant de la història que va saber contar-la de tu a tu.

Just abans de tancar la revista, la Junta de Festes es reunia 

amb tots els caps de filà, regidora de festes i alcaldessa per 

un any més, suspendre les festes de moros i cristians. La 

reunió va tindre lloc el divendres 28 de maig al Teular i tot 

i que sí que hi hauran activitats (presentació de la revista, 

concerts, teatre, celebració de la novena...) no tindrem 

les festes pròpiament dites, si la situació ho permet i la 

pandèmia va baixant...qui sap si en l’olleta de la Puríssima 

podrem encetar les festes de 2022, festes de carrer, com 

ens agraden.
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Concert Reconeixements Passet a Passet
Redacció

E
l passat dissabte 15 de maig al Centre Cultural de 

Cocentaina va tindre lloc la XVIIa edició del Festival 

de Colles que organitza anualment la colla Mal Passet.

Aquest any tan diferent i difícil, la colla va voler retre un 

homenatge a tots els qui els han acompanyat al llarg 

d’aquestos últims 12 anys en el Reconeixement Passet a 

Passet. És per aixó que baix el lema "concert reconeixements 

Passet a Passet" la colla de dolçaines i percussió contestana 

va dedicar una peça a cadascun dels guardonats.

El Reconeixement Passet a Passet va dedicat a totes 

aquelles persones o entitats que cuiden i fan evolucionar la 

dolçaina, el tabal i la seua música com a element cultural 

i musical dels nostres voltants. En pro d’aquesta premissa, 

la colla ha atorgat els següents reconeixements:

2009 - Xavier Richart i Peris

2010 - Francesc Miquel Vicedo i Pérez com a primer 

president/fundador de la Federació Valenciana de Dolçainers 

i Tabaleters.

2011 - José Rafael Pascual Vilaplana

2012 - Seminari de Música IES Pare Arques dinamitzat 

per Josep Alcover i Pons

2013 - Hipòlit Agulló Ferrándiz

2014 - Obrint Pas

2015 - Al Tall

2016 - Saül Gómez Soler

2017 - Antoni de la Asunción

2018 - Francisco Valor Lloréns

2019 - Xarxa Teatre

2020 - Vicent Borràs “Faenes”

Sota la batuta de Francisco Valor Llorens, la colla va 

encetar el concert amb tres protagonistes que són part de 

la nostra casa. En 2009 encetàven aquest reconeixement 

que en el temps s’ha consolidat com un guardó amb 

solera i ben mirat dintre de la música tradicional. El primer 

d’ells era un mestre de mestre, Xavier Richart. Poc el 

coneixíem, i de la mà d’altre dels grans, Pòlit Agulló, va 

vindre a la colla i ací s’ha quedat. Ell a banda d’ensenyar 

la dolçaina al conservatori o crear metodologia específica 

per a l’instrument, és un dels dolçainers que ha aconseguit 

llevar el mite de què la dolçaina sona com una gralla i ha 

sabut donar-li color i vida al seu so. Xavier Richart igual et 

toca la muixeranga que una obertura o et fa improvisacions 

amb la dolçaina, és un mestre dels que fan escola. “Passet 

a Passet” cercavila del mateix Xavier Richart va encetar 

aquest passeig pel festival de colles.

Al dir “Vicedo capità”, ens ve al cap l’amic de Muro, 

Francisco Vicedo, fester dels maseros i involucrat al cent 

per cent en tot allò que té a veure en la dolçaina i el 

tabal. Francisco ha estat al capdavant de la Federació de 

dolçainers i tabaleters de la Comunitat Valenciana i també és 

un dels puntals de la Xafigà de Muro. Va ser en 2010, quan 

Mal Passet li va atorgar el reconeixement Passet a Passet.

I just una edició després, de nou un murer centrava el 

Festival de colles, en aquest cas no com a dolçainer, sinó 

com a precursor del fet que la dolçaina forme part de les 

composicions festeres, incloent-hi l’instrument dintre de 

les nostres benvolgudes festes de Moros i cristians, ell és 

José Rafael Pascual Vilaplana. A banda d’haver estat al 

capdavant de la Xafigà, aquest murer adoptat a Cocentaina, 

és un ferm defensor de la música per a dolçaina i tabal i les 

seues composicions han demostrat que la dolçaina i el tabal 

no serveixen sols per a acompanyar cercaviles o dansades 

populars, sinó que la seua tessitura és capaç d’oferir grans 

obres com la suite “Germanies”.

En 2012, la directiva de la colla decideix atorgar dita 

menció al seminari de música de l’Ies Pare Arques 

dinamitzat per Josep Alcover. Josep va aconseguir que 

molts joves descobriren la dolçaina a l’Institut, alguns d’ells 

avui estan al conservatori i son part de la colla. Recordem 

“com sona l'Eso”, gran actuació que es va dur a Cocentaina 

gràcies a persones com Josep Alcover i diferents professors 

de L’IES Pare Arques que creien i creuen en les possibilitats 

dels joves i la seua valia a través de la música. Recordant 

eixe any, Mal Passet va oferir un tema tradicional: “Taniná” 

amb l’arranjament per a dolçaina i tabal de Xavier Richart.

I precisament Hipòlit Agulló, va ser el protagonista del 

festival de 2013. Pòlit rebia aquest reconeixement de la 

mà de la seua colla, aquesta que ell ha vist créixer. I és que 

gràcies a Hipòlit Agulló Cocentaina pot presumir de colla i 

de música tradicional. Alumne del sr Juanito, Hipòlit ha sigut 

l’hereu d’eixa saviesa popular en un temps on pràcticament 

no hi havia escola per a la dolçaina al ser considerat com un 

instrument de carrer. Però amb la humilitat que caracteritza 

a Pòlit i passet a passet, Hipòlit va deixar el clarinet per 

aplanar el camí als futurs dolçainers, aconseguint que la 

dolçaina siga instrument de conservatori. Hipòlit Agulló a 
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més, ha fet diferents arranjaments per incloure la dolçaina 

en himnes, cançonetes populars i fins i tot, s’ha endinsat 

en la composició. La seua batalla ha anat més enllà també 

de la musical i és per això que José Rafal Pascual Vilaplana 

li va compondre “Dependents”, una cercavila que descriu 

com és Pòlit: enèrgic, lluitador, gran defensor dels drets del 

benestar i amant de la música tradicional.

En 2014, la colla Mal Passet decideix atorgar el 

reconeixement al grup valencià Obrint pas. Dintre dels 

seus èxits, destacar la seua gira per països d'Europa, així 

com països de Sud-amèrica, els Estats Units d'Amèrica del 

Nord, Japó, Àfrica i Orient Mitjà. I en tots ells, amb la música 

valenciana i els instruments que caracteritzen el nostre 

sentir sonor. Just aquell 2014, el grup deia adeu a una llarga 

trajectòria que va comptar amb aquest homenatge per part 

de la colla Mal Passet. Per dur a Obrint pas a aquest 2021, 

la colla ens interpretarà la “Malagueña de barxeta”, una 

cançó popular arranjada per Hipòlit Agulló.

Antoni de la Asunción, mestre i director dolçainer nomenat 

així per la Federació valenciana de dolçaines i tabals, és, tal 

volta, un dels compositors més guardonats en certàmens de 

música tradicional. El reconeixement de la colla li arribava 

en 2017.

El repertori musical que ens deixa Antonio de la Asunción 

és molt ampli, i la colla ha elegit “Aquelarre”, obra que aquell 

2017 van interpretar tant Mal Passet com la colla el Cudol 

de València homenatjant així a Antoni de la Asunción.

El programa preparat per colla Mal Paset va seguir 

amb “Enxarxats”. Amb aquesta peça, teníen present 

els reconeixements de 2018 i 2019: el mestre contestà 

Francisco Valor Llorens, director de la Colla, i al grup Xarxa 

Teatre. Xarxa teatre és un grup que ha aconseguit fusionar 

el teatre i la música i, traure-ho al carrer arribant així a 

diferents generacions de públic. Han enlairat la nostra 

cultura per tot arreu i les places i escenaris, s’han omplit 

de la seua alegria, l’esclat sonor i artístic dels valencians i 

valencianes. Amb motiu de dit reconeixement, Francisco 

Valor va compondre “Enxarxats” una fantasia basada en 

temes dels espectacles de Xarxa Teatre com El foc del Mar, 

Veles e Vents i El Dolçainer de Tales. Aquest reconeixement 

arribava en 2019, però en el 18, i de nou amb la saviesa 

del Mal Passet, la colla aconseguia mantindre enganyat a 

Francisco Valor fins a l’últim moment perquè Francisco, ha 

tingut la dolçaina sempre present en les seues composicions. 

Des d’aquella “Creu Daurà” que el va llançar al panorama 

fester, Francisco sempre ha tingut en el pentagrama de les 

seues composicions present el paper de dolçaina. A banda 

de la vessant compositiva tenim també la vessant de director 

i gràcies a estar al capdavant de la colla, podem dir que 

Cocentaina té banda sonora en pràcticament totes les seues 

festes i tradicions, perquè Francsico Valor ha musicalitzat 

amb dolçaina i tabal, obres de teatre per a la Fira, la Mare 

de Déu del Miracle i el Nadal.

L’última menció que la colla va atorgar va ser l’any passat 

i va ser per a Vicent Borras, “Faenes” aconseguint així, que 

no sols la dolçaina fora la protagonista, sinó que la percussió 

també tinguera el seu lloc, i és que el guardó anava per a un 

tabaleter dels de sempre, d’aquells que ha dut el ritme quan 

calla la dolçaina i que junt amb aquesta, forma el binomi de 

la música tradicional. Xavier Richart, company dolçainer de 

Faenes, li va dedicar el pasdoble que du el seu nom.

L’actuació va concloure amb “Al tall per sempre”, 

una rapsòdia de Saúl Gómez i Soler que ens deixava els 

reconeixements de 2015 i 2016: va ser per al grup valencià 

“Al Tall” i per al mestre ontinyentí Saúl Gómez i Soler. “Al 

tall per sempre”, recull alguns dels sons més emblemàtics 

d’aquest grup valencià que sens dubte ha sigut recuperador 

i dignificador de l’arrel tradicional, de la nostra llengua i de 

la nostra música amb els instruments que ens identifiquen 

com a poble. Saúl Gómez va composar aquesta peça on 

també es posa de manifest, el seu gran coneixement de la 

música amb els instruments tradicionals. Saúl és innovador 

i explosiu i forma part, junt amb Francisco Valor i altres 

compositors, de l’elenc de joves directors i creadors que 

amb les seues obres, copen el panorama fester, tradicional 

i contemporani.

Amb aquest concert, la colla encetava el seu calendari 

d’actuacions, mentre l’escola avança a bon ritme. Ara en 

juny, l’escola realitzarà el fi de curs i ja l’1 d’agost tornarem 

a gaudir de la música per a dolçaina i tabal en el concert 

de Festes que el grup està preparant.
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Es reprén l’homenatge a les vuit víctimes del Comtat de 
l’holocaust nazi
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

Q
uan surta la revista el Comtat al juny ja sa haurà 

realitzat en "HOMENATGE". Després de dues 

vegades ajornat, reprén el projecte 'Construint 

Memòria'. La Conselleria de Participació, Transparència, 

Cooperació i Qualitat Democràtica, a través dels 'Taulells 

de la Memòria', amb els noms dels ajusticiats en els camps 

de concentració i extermini nazis, "volem fer justícia a la 

memòria democràtica", no són exercicis de nostàlgia, sinó 

la posada en valor d'uns testimonis, amb noms i cognoms. 

Lluitar pels mateixos valors, conscients que les amenaces 

contra la llibertat estan sempre a l'aguait. Ells van lluitar i van 

morir perquè avui nosaltres poguérem ser lliures, i finalment 

el feixisme va ser derrotat".

L'homenatjarà es realitzarà en Muro d'Alcoi, a les víctimes 

del Comtat:

Benilloba: Eduardo Garrigós Soler

Cocentaina: Blas Benilloba Ruiz

Gaianes: Hermenegildo Vicent Ragüés

Mur d'Alcoi: Joaquín Calatayud Bas, Vicente Tomás 

Mogino, Antonio Carbonell Nicolau

Plans: Miguel Cervelló Bay.

Quatretondeta: Álvaro Vercher Cortell

Foto: Amical de Mauthausen i altres camps

L’educació derrotarà l’odi
5 de maig

Dia d’homenatge a les víctimes espanyoles del nazisme

Amb aquest modest homenatge no pretenem, ni molt 

menys, ser originals. A l’inrevés, malauradament, sembla 

Diego L. Fernández Vilaplana

Professor d’Història a l’IES Andreu Sempere d’Alcoi

que tornen a treure el cap aquells vells temps difícils 

que descrivia Bertolt Brecht, quan es feia imprescindible 

defensar obvietats. Com si no tinguéssim prou amb aquesta 

pandèmia del dimoni. Com si estiguéssim condemnats per 

una maledicció bíblica, una vegada més, a ensopegar en 

aquella maleïda pedra. En definitiva, com si no haguéssim 

après res de la Història.

Amb l’odi per bandera, hi ha qui fa de la xenofòbia, 

el racisme, l’homofòbia i la misogínia el seu particular 

negoci macabre. A pràcticament 75 anys de la Declaració 

Universals dels Drets Humans els rellotge ens porta cap 

endarrere. Cap als anys salvatges de la foscor. L’ou de la serp, 

que retratava Bergman, amenaça els principis bàsics de la 

nostra convivència, de la nostra democràcia. Ens juguem 

molt, perquè podem tornar a perdre la llibertat, la igualtat i la 

fraternitat. Si no us ho creieu pregunteu als vostres majors.

I, per contra, nadant a contracorrent, a les aules s’obri 

l’esperança d’un món més just i més solidaris. A l’Andreu 

Sempere portem anys treballant la memòria de l’holocaust 

com a eina d’aprenentatge però també de transformació 

social. Primer de la mà del nostre particular heroi, Paco Aura, 

i després de la seua memòria i de la de totes les víctimes de 

la barbàrie de les nostres comarques.

Els ulls nets dels alumnes ens reconcilien amb l’esser 

humà. La indignació de les nostres alumnes ens fa albergar 

esperances. A través de les lliçons; des de Mauthausen, des 

de Gernika i des de Cuelgamuros; els morts del nazisme, 

del feixisme i del franquisme ens alerten: “Nos els deixeu 

passar”. L’ús de la Memòria Històrica a les aules, no ho 

dubteu, no és cap exercici d’erudició nostàlgica. És un crit 

carregat de futur: Feixisme, Mai Més!
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Teló Teatre representa “Misteri Bufo”

T
ots ho sabem i ho estem sofrint: l’efecte de la Covid 

19 al món del teatre i de la cultura ens ha afectat 

particularment i negativament. Teló Teatre, en concret, 

ha vist com enguany la «Mostra de Teatre» que omplia el 

mes de febrer de bones actuacions, amb la participació dels 

millors grups amateurs de la Comunitat Valenciana, no s’ha 

pogut celebrar. Igualment, el mes dels teatrers i teatreres que 

celebrem cada any el 27 de març amb el Dia Mundial del 

Teatre, també l’haguérem de suspendre. Aquesta data, tan 

important per al món teatral, que no deixem passar mai, un 

dia en què gaudim mostrant lectures poètiques,  actuacions 

del grup jove, homenatges a poetes i celebritats literàries, etc.

Tanmateix, les adversitats són un repte i estan per a poder 

superar-les, i això és el que ha fet aquest grup. Primer, 

buscar una obra en la qual no coincidiren més persones 

damunt de l’escenari que les permeses per a poder assajar. 

Fer assajos «on line» i, al mateix temps, posar en escena una 

obra que estiguera a l’altura del grup, innovadora, actual, 

diferent i es pensa que s’ha aconseguit. 

L’obra es titula «Misteri Bufo» perquè els actors i les actrius 

representen els joglars, que en l’ Edat Mitja, a més de contar 

i cantar històries, criticaven el poder establit, tant social com 

també polític i eclesiàstic.

L’obra constava de nou moments: al principi, els tres 

«bufos» explicaven en què consistia l’obra i, després, 

s’interpretaven quatre monòlegs titulats: «Nacimiento del 

villano», «Nacimiento del Juglar», «Las bodas de Caná» i 

«El Tullido y el Ciego». Hem pogut gaudir d’una actuació 

espectacular, tant per la dificultat del text com també perquè, 

en diversos moments, la mateixa persona interpreta dos 

personatges diferents alhora.  

L’obra no consisteix soles en monòlegs, sinó que hi ha dos 

moments on apareixen tres actors, un d’ells contant episodis 

de l’època, explicant la supremacia del poder econòmic i 

social..., i l’altre explicant un tema delicat de com els Joglars 

van contar aspectes de l’evangeli, representats per la Mare 

de Déu, Maria Magdalena i la Verònica.

Cal dir que en aquest muntatge ha tingut molta importància la 

utilització del ciclorama, perquè en els monòlegs s’han utilitzat 

imatges de l’època i, en altres, el joc de llums i d’ombres, en 

un escenari quasi nu, li van donar un to diferent i innovador.

En resum, una obra diferent, original, amb molta dificultat 

interpretativa, amb recursos tècnics apropiats en què el 

públic assistent ix amb un bon sabor de boca i, també, 

entre sorpresos i admirats, en veure la qualitat interpretativa 

d’aquest grup amateur d’actors i actrius que no tenen res a 

envejar als professionals, perquè no sols en aquesta obra, 

Teló Teatre

sinó també en aquests més de cinquanta anys d’existència 

del grup, han demostrat la seua vàlua i s’han guanyat el 

respecte de tots els amants del bon teatre. 
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La Casa de la Joventut acull l’exposició sobre Carmelina 
Sánchez-Cutillas
Vicent Santamaria. AVIVA

E
l passat 7 de maig, sota la coordinació de l’Agència 

AVIVA de Promoció del Valencià, es va inaugurar a 

la Casa de la Joventut l’exposició titulada «Carmelina 

Sánchez-Cutillas. De les fronteres del silenci», declarada 

escriptora de l’any 2020 per l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua (AVL), declaració que s’ha allargat durant 2021, per 

tractar-se del centenari del seu naixement, amb l’objectiu 

de difondre la vida i l’obra de l’autora i redescobrir una gran 

escriptora valenciana del segle XX.

En l’acte d’inauguració va estar present el regidor de 

Promoció Lingüística, Ivan Jover, acompanyat per la 

secretària de l’Acadèmia, Verònica Cantó, que va explicar 

a tots els presents, regidors, regidores i públic en general, 

diverses dades, curiositats i quin és el motiu de portar per 

cada poble aquesta exposició, formada per 12 panells i 

acompanyada per un catàleg magnífic en el qual podem 

trobar les tres vessants literàries de Carmelina, com són la 

recerca històrica, la poesia i la narrativa, amb la seua obra 

més coneguda i amb la qual, principalment, ha assolit la 

seua fama: Matèria de Bretanya.

Durant els set dies que va estar l’exposició a Cocentaina, 

moltes han sigut les persones que, de manera particular, 

s’han acostat a visitar-la. No obstant això, també s’han 

concertat visites de grups amb els dos centres educatius 

que imparteixen ESO. Així, el dimarts 11 de maig, vam rebre 

la visita de l’alumnat de 4t d’ESO del Col·legi Sant Francesc 

d’Assís, amb la seua professora de Llengua i Literatura, Mila 

Encarna Pascual, al capdavant, els quals també van poder 

gaudir de l’explicació aprofundida i amena de Vero Cantó, 

a qui agraïm des d’ací l’esforç que va haver de fer en la 

seua atapeïda agenda per a poder estar amb l’alumnat del 

Convent, que va seguir amb interès les explicacions de la 

secretària de l’AVL.

El dijous 13 de maig va ser el torn de l’alumnat de l’IES 

Pare Arques. En aquest cas, també ens van visitar els 

i les alumnes de 4t curs de l’ESO, acompanyats per la 

professora Imma Castellà, que va convocar puntualment 

el seu alumnat a les huit del matí a la Casa de la Joventut, 

lloc on ja estava esperant-los de nou Verònica Cantó per a 

fer una tercera i última explicació de la vida i l’obra d’una 

escriptora, Carmelina Sánchez-Cutillas, desconeguda per 

a la majoria dels adolescents, una dona valenta, lluitadora 

i avançada al seu temps que va impactar i, sense dubte, 

va deixar empremta en tots i totes les joves que van tindre 

ocasió de conèixer-la a través d’aquesta exposició.

Esperem i desitgem que l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua continue oferint-nos treballs d’investigació d’aquesta 

qualitat per a poder mostrar-los a la societat i perquè així, 

cada any, els estudiants puguen conèixer, educar-se, 

aprendre i, sobretot, llegir els nostres escriptors i escriptores.
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Ignacio García-Vidal torna amb diversos concerts a la 
Comunitat Valenciana
NP

E
l mes de maig està suposant el retrobament del director 

d'orquestra Ignacio García Vidal (Cocentaina, 1979) 

amb el públic valencià. El passat 2 de maig realitzava 

el seu debut en el Palau de les Arts de València dirigint a 

l’Orquestra de la Comunitat Valenciana amb “Pulcinella” 

de Stravinski. Aquest concert, reprogramat des d'abril 

de 2020, ha significat el retorn a la ciutat de València del 

director d'orquestra alacantí després de 20 anys del seu 

únic concert en la capital del Túria, aquella vegada amb 

l'Orquestra Simfònica Ciutat de Salamanca. 

Pocs dies després García-Vidal va dirigir un original 

programa amb l’Ensemble Casa Mediterrani: “L'Europa 

Galant” d’André Campra. La recuperació d'aquesta obra, 

la primera òpera-ballet de la Història composta en 1697, 

es deu a l'interés musicològic amb què el mestre i la 

institució pública Casa Mediterrani van voler commemorar 

el Dia d'Europa. El 8 de maig va tindre lloc el concert a 

Alacant i el 9 de maig en l'Institut Lluís Vives de València, 

sent el concert oficial de la Generalitat Valenciana per a la 

commemoració del Dia d'Europa. El concert va comptar 

amb la presència del President de la Generalitat Valenciana, 

Ximo Puig, diferents Consellers i una nodrida representació 

institucional i diplomàtica. 

El retrobament d'Ignacio García-Vidal amb el públic de la 

Comunitat Valenciana continuarà els pròxims dies 22 i 23 de 

maig, quan tindran lloc dos concerts en el ADDA d'Alacant 

en els quals el mestre de Cocentaina dirigirà a l’Orquestra  

ADDA Simfònica en dues cites especialment dissenyades 

per a públic familiar, que comptaran amb l'actriu i pedagoga 

musical Ana Hernández Sanchiz com a narradora. 

L'agenda d'Ignacio García-Vidal segueix fora de territori 

valencià, com és habitual, malgrat les dificultats del context 

pandèmic. El pròxim 11 de juny tornarà a l'Orquestra de 

Bilbao, el 26 de juny dirigirà al Cor de la Ràdio Televisió 

Espanyola al costat del violoncel·lista Guillermo Pastrana 

en la Basílica de Sant Lorenzo de l'Escorial, i posteriorment 

es posarà al capdavant d'una gira de concerts a les Illes 

Canàries els primers dies de juliol en el marc del Festival 

Internacional de Música de Canàries.
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Horts Urbans l´Alcavonet, quatre 
anys d’experiència
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

L
'agricultura urbana i periurbana suposa una alternativa 

real per a l'enfortiment de la sobirania dels pobles i 

ciutats.

Convertir a les persones en productores dels seus propis 

aliments és un valor intrínsec a aquesta mena d'agricultura, 

la qual cosa ajuda a enfortir el vincle amb la terra al mateix 

temps que propicia canvi positius en els estils de vida dels 

seus protagonistes (educació alimentària, integració familiar 

i veïnal, alimentació sana, sostenibilitat…)

Es compleixen quatre anys del projecte d'Horts Urbans 

Ecològics l´Alcavonet, amb 24 parcel·les que es troben 

ocupades i cultivades per famílies de Cocentaina. 

Actualment no hi ha cap parcel·la buida.

Des de juny de 2017, es va desenvolupant aquesta 

experiència, que compta amb el cultiu de 24 parcel·les 

de 60m², on es cultiva i practica agricultura ecològica i 

la recuperació de varietats locals i l'intercanvi de llavors 

originàries de les regions pròpies dels nous agricultors i 

agricultores que de la mà del coordinador Gabriel Martínez, 

aconsegueixen produir una immensa varietat de productes 

de temporada i ecològics, així com fomentar l'intercanvi 

de coneixement i relleu generacional, en la pràctica d'una 

alimentació més sostenible i de proximitat.

Durant aquest període d'experiència, s'han anat fent 

xicotets passos per a consolidar aquesta experiència i ser 

un referent a la nostra comarca.

Al llarg d'aquest període s'han tramitat 54 sol·licituds, 

comptant amb una ocupació del 100% de les parcel·les, 

de les quals 16 parcel·les estan cultivades per dones i 8 

per homes, destacant una diversitat de nacionalitats que 

enriqueixen el projecte: espanyola, sueca, anglesa, russa, 

romanesa, ucraïnesa, marroquina, senegalesa, tailandesa, 

alemanya, portuguesa.

Entre les visites que han conegut l'experiència es troben 

els col·legis: Real Blanc i El Bosco, així com com l'IES Pare 

Arques de Cocentaina i l'IES Serra de Mariola de Muro. També 

la FPA Beniassent, i diversos veïns de Cocentaina i comarca.

També s'ha desenvolupat un projecte formatiu experimental 

“Aula Oberta” amb alumnes de l'IES Pare Arques.

Ens han realitzat diverses entrevistes per al programa 

Terra Viva de Apunt TV, Intercomarcal, pàgina 66, Ràdio 

Cocentaina i la Revista el Comtat.



MEDI ambient 25Revista El Comtat juny 2021

Així mateix, participem en un projecte experimental de 

compostatge amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx i 

Conselleria d'Agricultura.

Entre els recursos, es disposa d'un hivernacle on es 

cultiven llavors del Catàleg de les 40 verdures emblemàtiques 

de Conselleria; una zona de compostatge i hotel d'insectes 

entre altres. 

Recentment s'han recuperat varietats de llavors autòctones 

i realitzant una campanya entre els diferents col·legis, que 

comprenen entre tots uns 850 alumnes: Real Blanc, Bosco 

i Convent, amb el lliurament a l'alumnat d'infantil i primària 

d'una tomaquera, perquè cada alumne i alumna tinga a la 

seua casa un jardí comestible i realitzen una custòdia de 

la tomaquera, i experimenten amb el seu creixement, olor, 

color i sabor, fomentant hàbits de consum i estima per la 

terra, els recursos i paisatges de Cocentaina.

Animem a recuperar el nostre paisatge d'horta, les 

séquies, els marges de pedra i tot aquest coneixement, que 

ens fa únics i ens arrela al nostre passat i cultura, practicant 

una cuina de proximitat i temporada evitant generar petjada 

ecològica, valorant i comprant als agricultors i ramaders del 

nostre entorn.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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Ceip San Juan Bosco

E
nguany el segon trimestre al Bosco ha estat molt 

diferent a altres anys: Vam començar en gener amb 

molt de fred,  vam celebrar la Pau sense poder 

compartir el dia amb altres escoles del poble, el Carnestoltes 

no va eixir al carrer però sí al pati, els Nanos van vindre a 

visitar-nos al Bosco,... En conclusió, un any molt estrany al 

que  nosaltres s’hem hagut d’adaptar. I que conste que ho 

hem fet amb l mateixa il·lusió de sempre.

Per això ens va resultar tant «original» l’última setmana 

abans de les vacances de Pasqua.

Dimarts vam tindre una acomiadament molt especial a 

l’escola. Una de les mestres del primer cicle de primària, 

Àngels Reig, es jubilava després de més de 30 anys al 

col·legi, així que ens vam reunir tots al pati del Bosco 1 

i li vam donar una sorpresa: vam cantar i ballar i li vam 

expressar els nostres desitjos de que poguera gaudir per 

molts anys d’un merescut relax.

I dimecres, després de tres mesos dins de l’aula, vam 

poder anar per fi d’excursió a Santa Bàrbara a menjar-nos 

la mona. Vam gaudir del joc en la muntanya i a l’aire lliure 

i ens ho vam passar genial.

Una fi de trimestre que no oblidarem en molt de temps!!!
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Aula de 2 anys al CEIP Real Blanc

E
l CEIP Real Blanc de Cocentaina comptarà 

per al proper curs 2021-2022 ,amb una aula 

de 2 anys gratuïta per a l´alumnat d´aquesta 

edat. Tots els xiquetes i xiquetes nascuts en l´any 

2019 podran matricular-se al centre.

Aquesta aula tindrà una ràtio màxima de 18 

alumnes  i seran atesos/es per un/a mestre/a i 

un/a educador/a.

Amb aquesta nova unitat, a més d´afavorir la 

conciliació personal, familiar i laboral, es garanteix 

la igualtat d´oportunitats de les famílies ,es facilita 

que els/les seus/es fills/es puguen accedir a aquest 

tram de l´educació no obligatòria, independentment 

de la situació socioeconòmica i ofereix grans 

beneficis evolutius, maduratius i de socialització.

A l´igual que la resta de nivells d´infantil i 

primària, podran ser usuaris del servei de 

menjador  i del transport individual i podran sol.licitar les 

beques corresponents a aquests serveis complementaris, 

una vegada formalitzada la matrícula al centre.

Amb la creació d´aquesta aula augmentem i enriquim 

l´oferta educativa del nostre centre i localitat . Per eixe motiu, 

celebrem i aplaudim aquesta actuació de la Conselleria 

d´Educació i convidem les famílies de l´alumnat de 2 anys, a 

formar part del nostre centre, un centre públic i de qualitat, 

que busca sempre oferir el millor a la nostra comunitat 

educativa.
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Activitats a l’IES Pare Arques de Cocentaina
Àlex Barber. IES Pare Arques - Vicedirector

Excursió a Gandia de 3r d’ESO: del 
trenet a la marjal

El passat 29 d’abril, els alumnes de 3r d’ESO, acompanyats 

pel professor d’Història Àlex Ruano, dins del projecte 

d’innovació educativa “Pels camins de Diània: el Tren dels 

An-glesos”, vam viatjar fins a Almoines per a visitar el museu 

i parc de l’Associació del Tren Alcoi-Gandia. Allí ens vam 

divertir pujant al tren en miniatura mentre que vam aprendre 

més sobre el traçat del vell tren i la seua importància 

econòmica i social. A alguns ens va agradar tant que vam 

repetir viatge. Al museu vam poder veure alguns objectes 

curiosos relacionats amb el tren i el seu funcionament. 

Després de fer aquestes activitats ens vam dirigir a la marjal 

de Gandia on Toni Barceló, el professor de biologia, ens va 

explicar in-teressants coses sobre la fauna i flora del lloc. 

Amb tot això vam exhaurir el temps de l’excursió i no vam 

poder anar a la platja, a la qual alguns volíem anar. Però a 

pesar d’això vam aprendre molt i ens ho vam passar molt bé!

Curs de manipulador d’aliments
El 29 d’abril, el mateix dia de l’excursió a Gandia, va tindre 

lloc a les aules de l’IES Pare Arques el curs per a l’obtenció 

del certificat de manipulador d’aliments. Un títol que habilita 

per treballar en tota mena d’empreses alimentàries. Gran 

part de l’alumnat de 4t d’ESO del nostre centre, junt amb 

altres persones de Cocentaina interessades a rebre aquesta 

formació, van assistir a les classes impartides per monitors 

oficials. Després de les tres hores de classe es va realitzar 

Saboreanda visita l’IES Pare Arques

La setmana del 10 de maig de 2021, l’IES Pare Arques 

va tindre la sort de gaudir d’unes xarrades per part de la 

coneguda blogger de cuina Maria Albero “Saboreanda”

Aquestes ponències, que van rebre l’alumnat de tercer i 

quart d'ESO i de primer de Batxi-llerat (emmarcades dins del 

Pla Lector del centre), van tractar de manera molt inspiradora 

sobre les seues vivències i el seu recorregut, tan personal 

com professional, que l’ha por-tat a escriure un llibre de molt 

èxit i a ser una blogger de cuina amb més de 140000 se-

guidors i seguidores. A més, va donar visibilitat a les noves 

possibilitats que presenta el mercat laboral, realitzant un ús 

responsable i productiu de les xarxes socials.

Nou cicle de formació professional 
bàsica d’indústries alimentàries

Per al curs 2020/2021 el nostre centre ofereix un nou 

cicle d’indústries alimentàries: una titulació que obre les 

portes a moltes eixides laborals com peó de la indústria de 

l'alimen-tació i begudes, preparador de matèries primeres, 

operador de màquines per a elaborar i envasar productes 

alimentaris, mosso de magatzem, carretoner, auxiliar de 

planta ali-mentària, auxiliar de manteniment en indústria 

alimentària, auxiliar de línia de producció, auxiliar de 

magatzem, auxiliar de neteja i desinfecció d'instal·lacions, 

aparells i material de laboratori, ajudant de plantes residuals 

i ajudant de plantes de tractament d'aigües.

l’examen. Totes les persones que superaren la prova van 

obtindre el certificat oficial.
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El taller de teatre FPA Beniassent  a escena
José Miguel López

N
o tots saben, que en Cocentaina tenim una Escola 

d’Adults, on entre altres coses, les persones majors, 

tenen un espai on ocupar el temps i fer allò que per 

moltes circumstàncies no han pogut fer quan eren més joves.

I ara eixes il·lusions es fan realitat.

Molts són els tallers que s’ofereixen en aquesta escola: 

Informàtica, pintura, ceràmica, taulells, ioga.......o Teatre.

Precisament el dissabte 22, van fer una actuació, les 

alumnes d’aquest Taller, que ja estava preparant-se per al 

dia 8 de Marc dia de la Dona i col·laborar amb les activitats 

del poble per a reivindicar la igualtat de dones i homes Però 

la Covid 19 com tots ja sabem, ens va obligar a ajornar-la 

fins que les condicions sanitàries ho pogueren permetre.

Va ser una representació, divertida, entretinguda, 

agradable, on les alumnes van poder mostrar al públic 

assistent, que per cert era molt nombrós, tot allò que han 

estat aprenent, assajant, i practicant durant aquesta època 

de pandèmia, seguint totes les normes establides, per a 

evitar qualsevol contagi.

Qui ens coneix d’altres representacions i llegint el títol de 

l’obra ja haurà deduït que és el que es va veure. El tema 

cau pel seu pes. Les components del grup van parlar, van 

dir destrellats, van desdir el que havien dit i van interpretar 

al seu parer, els defectes més cridaners que troben en els 

homes i les manies que no es poden amagar de les dones.

En resum tot açò estava pensat perquè la gent passara 

una estona agradable, intentant que mentre va durar l’obra, 

s’oblidaren dels problemes que ens envolten. I ho van aconseguir.

Per cert, s’ha de saber que en un tant per cent molt gran, 

tot el que es va veure i sentir, va ser escrit elaborat i treballat 

per elles mateixes. I açò té doble mèrit perquè va ser a base 

de monòlegs, on es demostra que esta modalitat sent tan 

complicada, va ratllar a gran altura.. perquè a més a més, 

van superar les complicacions que es van presentar. Una 

d’elles estava acabada d’operar, i va fer l’actuació per mitjà 

d’un vídeo que es va gravar prèviament. I l’altre membre del 

grup esteva fent feina, ja que no va poder canviar el torn i 

va interpretar el paper per mitjà del mòbil.

Intèrprets: Mari Carmen Jover; Mari Luz Aura; Xelo 

Sellés;Antonia Quiles; Maria Milagro Valls; Xelo Seguer i 

Maria Luisa Carrión.

També comptarem amb la participació de l’alumne Joan 

Aura i la col·laboració especial d'Encarnita Cortés.

L'adaptació i direcció de l’obra va ser a càrrec de José 

Miguel López.

Agrair a la Direcció i professorat de la FPA. Associació 

d’alumnes. Ràdio Cocentaina i Regidoria de Serveis Socials 

de l’Ajuntament de Cocentaina.

L’IES Pare Arques acollirà la seu per a 
l’avaluació i acreditació de competències 
professionals de la família professional 
d ’ ins ta l· lac ió  i  manten iment

A les nostres comarques abunden els professionals que 

des de fa molts anys estan treballant, però que com que 

no tenen titulació oficial troben tancades moltes portes. 

Malgrat que fa molts anys que treballen o han treballat 

en oficis relacionats amb la instal·lació i el manteniment 

de maquinària, no tenen cap forma d’acreditar la seua 

professionalitat.

L’IES Pare Arques ha estat seleccionat per participar en el 

programa Acredita: un proce-diment oficial per reconéixer 

les competències professionals de molts treballadors 

que al llarg de molts anys de treball, dins del sector de la 

instal·lació i manteniment de ma-quinària, han aprés un ofici 

però sense tindre cap mena de titulació oficial. Participant 

en aquest procediment es pot aconseguir un certificat de 

professionalitat.

Les persones interessades poden passar pels tallers 

dels Cicles Formatius de l’IES Pare Arques on rebran 

l’assessorament per poder reconéixer les unitats de 

competència pro-fessional necessària tant per a convalidar 

mòduls d’un cicle formatiu relacionat com per aconseguir 

directament el certificat.

Amb aquest certificat molts professionals poden 

aconseguir la titulació oficial necessària per millorar les seues 

condicions laborals i la seua ocupabilitat.

Per poder accedir a aquest nou cicle cal tindre complits 

quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, 

i no superar els dèsset anys en el moment de l'accés ni 

durant l'any natural en curs. També és necessari haver 

cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, 

excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació 

Secundària Obligatòria.

Es tracta d’una molt bona oportunitat per aquells xics i 

xiques que desitgen una formació més pràctica i orientada 

al món laboral.
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Aquest mes vos presentem les propostes que estem 
preparant-vos per a aquest estiu 

A
rriba l'estiu i des de la Casa de la Joventut volem reprendre, a poc a poc, la normalitat amb la programació d'activitats 

per als joves de Cocentaina, evidentment, complint amb totes les mesures de seguretat necessàries davant la COVID-19. 

Trobareu en aquesta pàgina un primer avanç de les propostes d'enguany i que anirem completant a les nostres xarxes 

socials (ens podeu trobar com @cocentainajove).

L'estiu és temps d'oci, i també d'aprofitar per a complementar la nostra formació, i en aquests dos aspectes hem volgut 

realitzar la nostra programació.

Comencem amb una activitat que ja és tradicional: cada dimecres del mes de juliol tornarà al Palau el Cinema d'Estiu 

amb les novetats més destacades de l’últim any. En breu avançarem la programació completa d'enguany i recordem que 

l'entrada és gratuïta i que es podrà aconseguir en la web https://entrades.cocentaina.es

Continuem amb més activitats i vos podem anunciar que al juliol tindrem també, en aquesta ocasió per primera vegada, 

una jornada de Paintball. Serà una vesprada i la participació serà gratuïta. Completarem les activitats d'oci amb una activitat 

esportiva a la platja o de multiaventura.

I pel que fa a la formació, enguany tindrem una nova edició del curs de Monitor/a d'Activitats de Temps Lliure Educatiu 

Infantil i Juvenil. El curs serà en setembre i tindrem una part intensiva (matins i vesprades del 30 d'agost al 4 de setembre) 

que es completarà durant els caps de setmana de setembre. Completarem l'oferta formativa en animació amb el curs de 

Director/a d'Activitats de Temps Lliure que es realitzarà els dissabtes i els diumenges al matí des d'octubre fins a desembre. 

Aquest curs és la continuació del curs de Monitor/a i capacita, a més de treballar en activitats juvenils, per a dirigir-les. Els 

preus dels cursos estaran al voltant dels 190-200 € i obrirem la inscripció al mes de juliol. Els cursos estan homologats i 

reconeguts per la Generalitat Valenciana i podeu trobar més informació en la web https://ivaj.gva.es/es/animacion-juvenil. 

Finalitzada la part teòrica, els dos cursos tenen una part de pràctiques: 160 hores el de Monitor i 120 h el de Director/a.

També al mes de juliol estem organitzant una jornada formativa 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

Finalitzem recordant-vos que l'estiu tal volta siga una bona oportunitat per a formar-nos en tot allò que ens interessa i des 

de la Casa de la Joventut vos oferim el programa de formació online Aula Mentor. En la web www.aulamentor.es podeu trobar 

tota la formació sobre els més de 100 cursos que podeu trobar. Com a novetat, des de fa unes setmanes s'ha renovat l'oferta 

de cursos d'anglès amb una nova plataforma i s'han adaptat al marc europeu oferint des del nivell A2 fins al B2. Qualsevol 

dels cursos d'Aula Mentor té un preu de 48 € i dona accés a dos mesos de matrícula. Recordem que tant la matrícula com 

els exàmens finals són presencials ací, a la Casa de la Joventut, i que la certificació obtinguda és del Ministeri d'Educació.

Vos esperem aquest estiu a la Casa de la Joventut i recordeu que podeu consultar-nos tots els dubtes que tingueu al 

voltant dels processos de preinscripció i matrícula d'estudis que s'obrin aquests mesos per a cursar formació professional 

i estudis universitaris.
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Els professionals d’AFAMA Cocentaina i Comarca continuen 
sense rebre la vacunació
Afama Cocentaina

E
n primer lloc, ens agradaria traslladar la preocupació 

que ens afecta des de fa uns mesos respecte al tema de 

la vacunació. Les persones usuàries han estat citades 

individualment als Centres de Salut, en canvi una part dels 

professionals continuem sense estar vacunats, degut a que 

les unitats terapèutiques de respir no estan incloses en la 

estratègia de vacunació nacional al no ser centres de dia o 

equivalents. Esperem que la vacunació del nostre personal 

sociosanitari es tinga per fi en compte, ja que és molt urgent 

i necessari. 

Per altra banda, volem mostrar el nostre agraïment a la 

Conselleria d’ Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat 

Valenciana per dos motius. Primerament, per l'enviament de 

gran quantitat de material de protecció i higiene, mascaretes 

FFP2 i higièniques, guants de nitril , gel hidroalcohòlic. Un 

enviament que alleujarà l'enorme despesa que l'associació 

ha de fer en aquest tipus de material. Així també, agrair 

l'ingrés de 33.000€ de la subvenció a entitats del tercer 

sector d'acció social per al desenvolupament de programes 

de tercera edat i malalties neurodegeneratives, per la 

COVID-19, corresponent a l'any 2020.

A continuació, passem a fer-vos menció d’algunes 

activitats que realitzem als tallers. Tots els divendres, els 

nostres usuaris del Taller de Matí gaudeixen d'una jornada 

jugant a les tradicionals bitles, una activitat que fomenta 

la cooperativitat i la participació social. Està demostrat 

que la pràctica sistemàtica de les activitats lúdiques els 

aporta beneficis vinculats amb el benestar emocional i 
social de la persona, a més, aquest taller té com a objectiu 

treballar a nivell cognitiu el càlcul, la percepció visual, 

orientació espacial, atenció i concentració, raonament 

concret o abstracte...i a nivell físic recuperar i/o conservar 

la funcionalitat, previndre malalties amb el treball de la 

psicomotricitat i treballar la coordinació oculo-manual.Com a 

mostra de gratificació i al·licient, el guanyador s'emporta un 

detall elaborat per ells mateixos en el taller de manualitats.

Tot i açò els nostres usuaris no han parat, i es que al taller 

de manualitats han elaborat un detall per a regalar-li’l a la 

nostra infermera en el Dia Internacional de la Infermeria. 

Es tracta d’un fermall de cor brodat amb un gràfic d'un 

electrocardiograma. Aquest mes, tampoc ens hem oblidat 

del dia de la mare, celebrant-lo amb la confecció d'un pitxer 

amb flors amb materials reciclats.

Així mateix, ens agradaria informar que a partir del més 

de maig reactivem els talleres gratuïts per a cuidadors/

es anomenats Grups D’ajuda Mutua (GAM) dirigits per el 

psicòleg. Recurs que permet que els familiars cuidadors 

mitjançant la intervenció grupal adquirisquen diverses eines 

d'afrontament de la malaltia, així com millorar tant el propi 

benestar com el del/la malalt/a. 
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Un acomiadament a Pepito
Joan Jover i Domínguez

E
l dia 14 d’abril ens va deixar una bona persona, José 

Sanz Vilaplana, que per als que el coneixíem era Pepito, 

o «Pepito, el de la ràdio». Se’n va anar  després de patir 

una greu i maleïda malaltia, la qual, sobtadament, ens va 

privar de la seua companyia. 

Pepito era una persona a qui li brollava, per tot seu cos, 

un caràcter alegre, cordial, d’estima cap al seu poble; 

agradable en el tracte amb els altres. La seua manera de 

ser, la seua simpatia, feia el que tots l’estimarem; sempre 

disposat a ajudar als altres. De tots és conegut la seua passió 

per la ràdio, pels mitjans de comunicació, dels quals era un 

vertader apassionat; eixe món tan divers de la música, del 

qual durant molts anys va ser la seua professió, per la qual 

sentia autèntica devoció. 

El seu apassionament per aquest món musical, el seu 

caràcter obert, el van portar a relacionar-se amb els millors 

i les més destacades figures de la vida artística i musical del 

moment, amb els quals sempre ha mantingut uns sincers i 

cordials lligams d’amistat.

Possiblement el que menys coneixíem de la vida de Pepito 

siga, la seua predisposició que tenia cap al voluntariat; 

últimament aquesta faceta el va portar a regalar i compartir la 

seua alegria amb tots els treballadors i usuaris del Centre de 

Respir. Pepito era, per als usuaris del centre, com una eficaç 

medicina per a totes aquestes persones, tan necessitades 

de la nostra estima i afecte. 

Les seues visites al centre, amb el seu caràcter alegre i 

obert, eren com un missatge d’amistat, de fraternitat, d’ànim 

i de solidaritat, especialment per a totes aquestes persones 

ja majors que senten el cansament i el deteriorament del 

seu organisme, les limitacions pròpies de l’edat i de la seua 

malaltia, ell els sabia transmetre la seua alegria. Al seu voltant 

i al seu ritme, cantaven i ballaven i els feia de volta i mitja. 

Tota aquesta ferma actitud de Pepito, ben acompanyat pels 

treballadors del centre, era la millor teràpia per alleugerar 

els seus mals; igualment, la seua simpatia i el seu bon fer, 

feien que no es trobaren desplaçats del seu àmbit familiar.

Pepito tots els que t’estimàvem trobarem a faltar les teues 

converses, la teua alegria i la teua humanitat més sincera. 

Sobretot els treballadors i voluntariat del Centre de Respir 

notaran el teu buit.

Des d’ací, i en nom dels teus amics, el nostre més sincer 

condol a la seua família. Descanse en Pau, José Luis Sanz 

Vilaplana, «Pepito».
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El Ye Faky es queda en la segona B

A 
falta de 4 jornades per a la fi d’aquesta atípica 

temporada 2020-2021, el Ye Faky torna a fer 

història en l’esport contestà, i és que la victòria 

aconseguida a casa enfront dels madrilenys, els dona, 

matemàticament, la permanència en la segona divisió 

B del futbol sala nacional. Els yefaquians, ho han tornat 

a fer i han signat la seua permanència a casa, davant 

la seua afició.

Les pàgines d’esport sempre les tanquem les últimes, 

per poder actualitzar els encontres i així, podem obrir la 

portada esportiva de juny amb aquest gran titular: El Ye 

Faky es queda en la segona B.

La veritat és que en aquesta segona fase, el Ye Faky ha 

demostrat que té nivell i qualitat per militar en aquesta 

categoria i tot i que els inicis van ser un poc durs, l’equip 

ha tret la seua garra i amb Diego Arques a la banqueta, han 

donat la imatge d’un equip humil, però triomfador. Com 

hem fet en els darrers mesos, ací va la crònica dels partits 

disputats durant maig:

CD CONTESTANO YE FAKY 1 - 1 AD MADROÑERA (1 de maig)

No ha pogut ser. Ho van intentar de totes les maneres 

però el baló, sembla, no volia entrar.

Sumaven un punt després d'empatar el gol inicial dels 

d'Extremadura. Alberto marcava quan falten 3 minuts per 

al final de la primera mitat.

Nombroses ocasions per als yefaquians, sobretot en el 

segon temps, que finalment no han entrat.

CD CONTESTANO YE FAKY 5 - 2 EM SACEDÓN (15 de maig)

Un passet més. Bon partit dels locals que van ser superiors 

durant pràcticament tot l'encontre i sumen tres punts en el 

primer partit d'aquesta segona fase.

Gol matiner de Mauro per marxar amb l'avantatge d'1 a 0 a 

la mitja part. Els de Guadalajara empataven només arrancar 

el segon temps (1-1), però finalment han entrat les ocasions 

i els contestans van sentenciar el partit en l'últim tram. Gols 

en aquest segon acte de Koki, Ivan, Pablito i Nando.

CD COLEGIO SAN JOSÉ 4 - 6 CD CONTESTANO YE FAKY FS 

(22 de maig)

Remuntada a Càceres. Al descans se n’anaven 3 a 1 

perdent amb gol de Koki de doblepenal quan faltaven 3 

minuts per al final.

Gran segon temps dels socarrats que han tingut infinitat 

d'ocasions i entre ells alguns pals.

Mauro feia el 3 a 2, però els locals en la següent jugada 

posaven terra de per mig amb el 4 a 2. En els últims 5 minuts 

els contestans remuntaven amb gols de Mauro (4-3), Alberto 

(4-4) i Pablito (4-5 i 4-6).

CD CONTESTANO YE FAKY FS 5 -3 EFS COLMENAR VIEJO 

(29 de maig)

Gran temporada de jugadors, tècnics, directiva i per 

descomptat, de l’afició.

La salvació arriba a falta de 4 jornades per al final després 

de véncer en un partit en què els contestans sempre van 

anar per davant en el marcador. Gran inici de partit que li 

permetia pujar el 3 a 0 amb doblet de Mauro i gol de Nando. 

Els visitants retallaven distàncies (3 - 1) abans de la mitja 

part.Només arrancar el segon temps, Pau pujava el 4 a 1 i 

poc després un gol en pròpia porteria dels visitants significava 

el 5 a 1. Els madrilenys van apostar pel porter jugador 

a falta de més de 15 minuts per al final i en l'últim tram 

aconseguien marcar dos gols per establir el definitiu 5 a 3.

La lluita continua per pujar a preferent

I 
mentre uns ja afronten els partits amb molta més 

tranquil·litat, altres segueixen lluitant i vivint cada 

encontre com una final. És el cas del CD Contestano. El 

diumenge 25 d’abril finalitzaven la primera volta de lliga. Un 

total de 13 partits que els han portat a sumar 11 victòries. 

Els rogets seguien treballant per a preparar la breu segona 

volta que els havia d’enfrontar als set millors classificats. En 

l'últim partit, els rogets sumaven tres importantíssims punts 

a casa (CD Contestano 3- 2 UDF Sax).

I a principis de maig, es feia públic el calendari de la fase 

d'ascens. El CD Contestano teia per davant sis jornades per 

a continuar lluitant, treballant i demostrar que l'any vinent 

volen jugar en la categoria de preferent

La primera jornada es va disputar a casa del S.B. 

Ontinyent, descansaren el cap de setmana del 30 de maig 

i acabaran la lliga amb un partit a casa contra el Villena el 

cap de setmana del 20 de juny.

Un total de 3 partits com a visitants contra S.B. Ontinyent, 

C.C. Alcoy i Ciutat d'Ontinyent i tres partits en casa contra 

Pinoso, Algueña i Villena.

Resultat final - Jornada 1 (Play Off) (9 de maig)

C.D. S.B. ONTINYENT 2 - C.D. CONTESTANO 2

Min. 34 (D. Vicedo); Min. 36 (V. Alzina)

Empat que els mantenien a la segona posició.

Resultat final - Jornada 2 (Play Off) (15 de maig)

C.D. CONTESTANO 2- PINOSO C.F. 0

Min. 68 (Diego Vicedo); Min. 92 (Mauro Alcaide)

Resultat final - Jornada 3 (Play Off) (23 de maig)

C.F. CC ALCOY 0- C.D. CONTESTANO 3

Min. 8 i min. 48 (A. Ferri); Min. 93 (O. Cerdà)

Altres tres punts molt importants i nova final superada amb 

èxit i segons a la taula classificatòria. 

Els partits que es juguen acasa en aquest mes de juny es 

podran seguir per ràdio Cocentaina.
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La regidoria d’esports presenta la temporada d’estiu

A 
Ràdio Cocentaina i a través de les xarxes socials, la 

regidoria d’esports de l’Ajuntament de Cocentaina ha 

presentat el que serà la vintena edició de les escoles 

de permanència i també les escoles esportives d’estiu. 

Amb un aforament molt limitat degut a les restriccions 

que hi ha, la regidoria d’esports, junt amb els coordinadors 

del poliesportiu han presentat les esperades activitats dels 

xiquets per als més menuts a l’estiu on de nou comptarem 

amb les escoles d’estiu i les escoles de permanència. L’any 

passat no es van fer i enguany es duran a terme però amb 

un aforament molt limitat. Les matrícules es van dur a terme 

l’última setmana de maig.

Tanmateix, en aquest estiu de 2021, tornarem a disfrutar 

de la piscina, amb un aforament això sí, més ampli que el 

de l’any passat. El carnet es podrà tramitar a les oficines del 

poliesportiu a partir del 7 de juny i la piscina estarà oberta 

del 12 de juny al 5 de setembre.

Una temprada d’estiu que tampoc encetarem amb les 24 

hores esportives ja que la situació sanitària no ens permet 

organitzat un esdeveniment així.

Tanmateix, la regidora d’esports comunicava a principis 

de maig que lamentaven haver de suspendre l’edició XLI de 

les 13 Hores Esportives Municipals de Cocentaina.

Per segon any consecutiu ens veien obligats a cancel·lar 

aquest esdeveniment esportiu degut a la situació sanitària 

actual. Segons assenyalava el propi regidor, Octavio Cerdá 

“volem ser prudents i responsables, ja que es tracta d’un 

acte amb un gran èxit de participació, tant d’esportistes 

com de familiars i amics/amigues que els/les acompanyen. 

Sentim molt haver tingut que prendre aquesta decisió, però 

és el més coherent davant la situació que estem vivint. 

Esperem que el proper any 2022 puguem tornar a gaudir 

d’aquesta festa esportiva per als més menuts i poder trobar-

nos tots/es els/les amants de l’esport de nou al Poliesportiu.

Tanmateix volem felicitar a Andrea Pascual Silvestre, 

perquè el seu dibuix va estar guanyador del concurs del 

cartell anunciador. També donar gràcies als col·legis, i a les 

xiquetes i xiquets que van participar.”

Club de tennis Cocentaina

S
ens dubte a l’estiu, el poliesportiu és un punt 

d’encontre per als més menuts: practiquen esport i a 

més tenim l’al·licient de la piscina.

Així doncs, els clubs contestans, ofereixen diverses 

activitats durant tot juliol, perquè els seus usuaris seguisquen 

fent el que més els agrada: esport. És el cas del club de 

tennis Cocentaina, a causa de l’èxit que va tindre l’escoleta 

de Pasqua, el club ha decidit organitzar una escola d’estiu: 

durant 5 setmanes, els xiquest i xiquetes podran gaudir d’un 

matí d’allò més complet, no sols amb el tennis, sinó amb altres 

esports, jocs de coordinació, propiocepció i a més, piscina 

(el club es fa càrrec del carnet de la piscina per als inscrits).

La matrícula estarà oberta fins al 23 de juny i el telèfon de 

contacte és 690-75-08-89 (preguntar per Adri).

Perquè a l’estiu no hi ha excusa per no practicar esport.
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XLVIII Trofeu de ciclsime Mare de Déu del Miracle

E
l dissabte 22 de maig la festa de ciclisme es va viure 

a Cocentaina amb l’organització de la 48 edició del 

trofeu de ciclisme Mare de Déu del Miracle, tal volta 

un dels trofeus més antics de tota la Comunitat Valenciana.

Organitzat pel club ciclista contestà, el trofeu va comptar 

amb un ple absolut d’inscrits: federació marcava 200 

participants i el club va haver d’obrir fins i tot, llista d’espera.

La cita d’aquest 2021, marcada encara per les restriccions 

de la Covid, va esdevindre per un circuit comarcal i es va 

organitzar en les categories júnior; sub 23; èlite; Máster 

30-40-50-60 i fèmines.

En total havien de donar tres voltes al recorregut marcat 

per diferents ports i amb un total de 79 quilòmetres.

La carrera va tindre un incident (res greu per a cap 

corredor) i aleshores, la primera volta va haver de ser 

neutra, quedant al final, dos voltes. L’eixida i la meta van 

estar ubicades al Passeig del Comtat on es va crear un gran 

ambient de gent i corredors.

El guanyador de la prova en la classificació general va ser 

Sergio Ruiz, de l’equip Encanon SLU construcción; segon 

lloc per a Álvaro Marzá de Electro Hipereuropa gru i el 

pòdium el va completar Carles Chulvi  de Mauela fundación. 

Açò pel que respecta a la classificació general. Per categories 

la prova va quedar de la següent manera:

-Júnior: Pedro García de l’equip Giménez Ganga

-Sub 23: Carles Chulvi  de l’equip Mauela fundación

-Élites: Álvaro Marza de l’equip Electro Hipereuropa

-Máster 30: Sergio Ruiz de l’equip Encanon SLU 

construcción

-Máster 40: Vicente Pla de l’equip Zacar cafetería- QDH

-Máster 50: Fernando Gimeno de l’equip Juanginer-ULB- 

Primap

-Máster 60: Jozsef Juhasz de l’equip bicicosta

-Classifiació per equips: Vito

-Classifiació muntanya: Carles Chulvi

-Classifiació metes volants: Oscar González

L’Escola del Club Ciclista Rafa Valls s’estrena en competició 
en el I Trofeu Escolar Polop de la Marina

L
'escola de ciclisme del Club Ciclista Rafa Valls, que 

lidera el corredor contestà de l'equip Bahrain Victorious, 

que actualment està competint en el Giro d'Itàlia, va 

participar en  el I Trofeu Escolar Polop de la Marina.

El CC Rafa Valls va acabar sisé en la general i Marc Valls i 

Nacho Albors ja tenen el seu primer trofeu ja que van pujar 

al podi. Una primera experiència plena d'il·lusió i alegria per 

part dels joves i futurs corredors.
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Els riders contestans, Paula Santonja i Xavi Cherro 
aconsegueixen pòdium

E
l dissabte 8 de maig es va disputar a Alcoi, al nou circuit 

de BMX, la 1a prova puntuable de la Copa Comunitat 

i puntuable per al campionat d’Espanya. Van acudir 

més de 180 riders de tota Espanya. Els riders contestans, 

que pertanyen al BMX Alcoi van tindre una actuació brillant. 

Paula Santonja Moya va quedar 1a a la categoria principiant 

femenina. Xavi Cherro Belda va aconseguir la 2a posició i es 

posa líder de la Copa Comunitat Valenciana en la categoria 

principiant. I Alex Santonja Moya es va quedar a les portes 

de  classificar-se.

Tornen les carreres, torna amb força el Soca-Run

A
mb l'avanç de les vacunes i la relaxació de les 

restriccions, sembla que a poc a poc es van reprenent 

alguna competicions que portaven aparcades des 

de l'any passat, degut, a l'aglomeració de gent que poden 

ocasionar, fins i tot sent activitats a l'aire lliure. Així doncs, 

van apareixent en el calendari algunes carreres per als 

nostres atletes, especialment per al club Soca-Run.

El primer cap de setmana de maig, el club Soca-Run 

va estar representat per dos dels seus companys: D'una 

banda va estar Joaquin Font Pascual en el Trail Teresa de 

Confrentes disputant una carrera de 60km, amb un temps 

de 05.27:30 , posició en la general d'un 15° lloc i en la 

posició de categoria d'un 6° lloc(impressionant). 

I el diumenge 2 de maig, des del Campello, José Luis 

Molina Donate va córrer en la I carrera popular dia de la 

Mare Salesians El Campello 5km 2021. El resultat va ser 

espectacular amb un temps de 19.51, posició general: 15° 

posició categoria: 3° 

I abans, a l'abril, es va disputar La Ultra Sierra Nevada i allí 

va estar la soca-runera Ana Alonso corrent els 25 quilòmetres 

amb un desnivell de 2.150 m+750 m -, amb caràcter de 

semi-autosuficiència. L'eixida es va fer per mitjà de calaixos 

i on la màscara va ser una altra vegada l'acompanyant en 

els primers quilòmetres, només podent prescindir d'aquesta 

quan no estiguera amb més gent. El seu resultat va ser també 

espectacular, la va finalitzar amb un temps de 04.12:35, 

aconseguint la posició General: 27 i posició Categoria: 15.

Continuem sumant quilòmetres, ànim Soca-Run!!!
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El Concurs de dansa CND Espanya deixa molts premis a 
Cocentaina
Les ballarines de l’estudi de dansa d’Alicia Montava i les de l’estudi de dansa 
de Mónica Talens competiran en Tarragona en la fase final

E
l passat  23 i 24 d'abril s’havia de celebrar a Xàtiva el 

concurs nacional de dansa d'Espanya 2021 però la 

Covid’19  no va deixar que el concurs fora presencial i 

les escoles i estudis de dansa participants van haver d’enviar 

la seua actuació de forma online.

Ací a Cocentaina, tenim dos estudis de dansa: el d’Alícia 

Montava i el de Mónica Talens. Ambdós van gravar la seua 

participació al centre de cultura el Teular i el resultat del 

concurs ha sigut més que favorable, tenint les dos escoles 

un grapat de primer premis que els durà a Tarragona on 

participaran en la fase final de concurs, esperem que ara 

sí, de forma presencial. El concurs es celebrarà els dies 

16,17 i 18 de juliol.

Doncs bé, mentre Cocentaina estava en ple trofeu de 

ciclisme, es feien públics, de manera online els guardons de 

totes les acadèmies i les de Cocentaina han quedat molt ben 

parades fent gala del gran nivell de les nostres ballarines.

L’estudi de dansa d’Alícia Montava va presentar a 8 

alumnes a la semifinal amb 14 coreografies de ballet 

clàssic, fusió, escola bolera estilitzada i flamenc. El centre 

ha obtingut 8 primers premis, un d'ells amb felicitació del 

jurat i 6 segons premis.

Per la seua banda, l’estudi de dansa Mónica Talens va 

presentar 12 coreografies i han obtingut 4 primers premis 

en les categories de clàssic individual, grupal i contemporani 

individual; 6 segons premis en les categories de clàssic 

individual, grupal i jazz individual, i 2 tercers premis en la 

categoria de clàssic excel·lent amateur avançat.

La més sincera enhorabona a les nostres ballarines i ara 

a disfrutar a Tarragona, de segur que Cocentaina quedarà 

en un bon lloc.

Campionat autonòmic de patinatge

E
l cap de setmana del 22 i 23 de maig es va celebrar 

també el campionat autonòmic de patinatge en 

categoria Cadet, Juvenil i Sénior. La competició es va 

dur a terme a Alcoi.

La contestana Laura León, amb el club de patinatge Santa 

Rosa va fer una gran actuació i es va quedar a les portes 

d’obtindre pòdium, amb tot, cal felicitar-la per l’esforç i 

dedicació perquè haver passat la primera fase (el campionat 

pre-autonòmic) i clasificar-se per estar en dit campionat, ja 

és un gran premi. Enhorabona Laura!!

Laura León a la dreta, junt a la seua entrenadora i 

una companya del club
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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.

TRENCAPEDRA (Herniaria Fruticosa)
(Rompepiedra, Herba de l’areneta, Trencapedres)

Floració a la fi de la primavera. La recol·lecció 
es fa durant els mesos de juny, juliol, i agost.

La principal virtut és que és molt diürètica 
i amb capacitat de trencar i eliminar les 
pedres del renyó. 

Hi ha altres plantes diürètiques com ara la 
urinària, la canyeta d’or, la cua de cavall, la 
rúbia, l'estigma de dacsa, la gallufa, el gram 
i els ulls de la tomaquera, que són les millors 
tisanes per a l'aparell urinari que hi ha en 
la naturalesa.

Jo mateix he tingut alguns còlics de renyó i 
em van diagnosticar per mitjà d'una ecografia 
una pedreta de no molta grandària. Com a 
medicina natural, em van ordenar que em 
prenguera aquesta herba durant 15 dies, a 
raó de tres tasses diàries abans dels menjars, 
i a més molta aigua de mineralització feble, 
i al final vaig traure tota la pedra desfeta en 
forma d'areneta.

REMEI CASOLÀ:

Mon pare, Manolo Beltrà, durant tota la 
seua vida va tenir bastants còlics al renyó 
i sempre trencava les pedres i orinava tota 
l'areneta. Es prenia tres gots al dia d'infusió 
de trencapedra, fins que les dissolia.
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LA ANSIEDAD ACTUAL

S
egún el National Institute of Mental Health de Estados 
Unidos una de cada cinco personas sufre ansiedad, 
pero si este estudio se realizara actualmente, las cifras 

serían mucho más elevadas con total seguridad. El estrés de 
vida que llevamos unido a la incertidumbre que ha generado 
la pandemia, ha hecho aumentar los niveles de ansiedad y 
angustia en la población a nivel global. China que fue el primer 
país en padecer los efectos del coronavirus y estima que un 
tercio de su población padece ansiedad de moderada a severa.
La “nueva normalidad” nos ha sumergido en la incertidumbre, 
en la inseguridad y la falta de control. Cada día recibimos 
informaciones contradictorias, catastróficas y poco 
esperanzadoras que generan miedo, sensación de peligro y 
por tanto, ansiedad.

La ansiedad se compone de síntomas fisiológicos y síntomas 
cognitivos que pueden manifestarse de múltiples formas según 
cada persona. Estos síntomas no son más que un mecanismo 
de defensa para prepararnos ante un peligro inminente, sea 
imaginario o real. Los síntomas fisiológicos típicos de la ansiedad 
son sensación de falta de aire, palpitaciones, mareos, pinchazos 
en el corazón, opresión, dolor de estómago, angustia, boca 
seca, sudor frio…y los síntomas cognitivos se caracterizan por 
pensamientos repetitivos, problemas de memoria, olvidos, 
problemas de atención, etc.

Ferrán cases, en su libro Bye, bye ansiedad, después de 
veinte años de estudios sobre este trastorno, señala tres líneas 
de trabajo para cambiar la ansiedad por serenidad:

Información. Un exceso de información sobre qué está 
sucediendo y lo que puede llegar a pasar alimenta el pánico. 
En estos casos, sería recomendable imitar la exposición a 
las noticias. En especial, antes de acostarnos deberíamos 
desconectar poco a poco de la actividad del día y no llevarnos 
las preocupaciones a la cama. Sería conveniente terminar el día 
con alguna actividad placentera que nos ayude a desconectar, 
relajarse y propiciar el descanso. 

Hábitos. Aunque hay perfiles psicológicos que tienden más 
a la ansiedad, algunos factores generales contribuyen a que se 
dispare con más facilidad. Los más obvios serían los excitantes 
como el consumo continuado de café, té, refrescos de cola y 
bebidas energéticas que elevan el estado de tensión. 

Por otro lado, una agenda demasiado apretada y una 
alimentación rápida de baja calidad, junto con un sueño 
deficiente (dormir menos de siete u ocho horas al día)  acabará 
de asentar la base para padecer este trastorno. Por tanto, 
limitar los excitantes, gestionar bien el tiempo, comer lenta 
y saludablemente y no escatimar el descanso nocturno es la 
mejor fórmula antiansiedad que se conoce. Un poco de deporte 
suave también ayudaría.

Autoconocimiento. Reconocer cuando nuestro cuerpo 
empieza a lanzarnos avisos puede ser crucial para parar a 
tiempo y ocuparnos de nuestra salud psicológica. Se trata 
de escuchar esas primeras llamadas y frenar antes de que el 
trastorno se haya instalado. Todos sabemos cómo reacciona 
nuestro cuerpo cuando nos ponemos nerviosos, ahí es cuando 
debemos escuchar el mensaje y aplicar técnicas de relajación 
para no llegar a más. Cuando el pánico se instala es más 
difícil volver atrás. De hecho, muchas personas se asustan 
al sentir estos primeros síntomas y los confunden con alguna 
enfermedad grave, empezando su periplo de consulta en 
consulta de diversos especialistas. 

Dos de las técnicas más conocidas para el control de la 
ansiedad son la relajación y la meditación, pero olvidamos otra 
también muy eficaz: la respiración. No es igual una respiración 
serena que una respiración agitada por el pánico, tan típica de 
la ansiedad.

 La técnica es sencilla y si se aplica al sentir los primeros 
signos de ansiedad, podemos llegar a parar una crisis de pánico.  
Aplicar bien la técnica consta de tres pasos:

1.Parar lo que estemos haciendo. La ansiedad aparece a 
menudo en momentos de agobio y aceleración, por lo que 
para contrarrestarla hay que hacer una pausa. Si nos coge 
en el trabajo, buscaremos un lugar tranquilo como pueda ser 
el baño. En otras ocasiones, aparece cuando pensamos que 
estamos tranquilos en casa y no entendemos porqué se ha 
activado ahora.

2.Lo contrario a hiperventilar es una respiración sosegada, 
que empieza lentamente en el vientre, hincha los pulmones y 
finalmente levanta las clavículas. Lo podemos hacer cogiendo 
aire, contar tres y finalmente expulsar. No volver a coger aire 
de nuevo hasta que no haya salido todo el que quede en los 
pulmones. Al cabo de unos minutos, sentiremos que la tensión 
baja o incluso nos abandona del todo. 

3.Vuelve a tu actividad sin prisas. Haz con tranquilidad lo 
que debas hacer y, si vuelves a notar la ansiedad, reconócela 
como una visita molesta que acabará marchando. No luches 
contra ella. Relativiza lo que estás viviendo —has pasado otras 
veces por esto— y déjala ir con cada exhalación.

En la antigüedad, la ansiedad era un mecanismo necesario 
para la supervivencia de la especie por las condiciones adversas 
que tenían que enfrentar. Actualmente, vivir en una sociedad 
sobreestimulada  junto con la incertidumbre que ha generado 
la pandemia actual, hacen de ella una alarma que se activa 
constantemente sin que haya fieras salvajes o tribus enemigas 
al acecho, por lo que su control, es más necesario que nunca. 
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 3- 9- 12- 13- 15- 21- 25

Dies:  2- 5- 6- 8- 14- 18- 24- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina JUNY

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 15:23 

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 4- 10- 16- 19- 20- 22- 28

Dies: 1- 7- 11- 17- 23- 26- 27- 29

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; 7:15; 8:15; 9:15; 

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

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

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

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

    Muro-Cocentaina-Alcoy

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

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

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

Dissabtes i diumenges: 8:45; 

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

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

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. Tot 

això es realitza amb l’únic objectiu de no retardar 

el servei establit.

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

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

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





Carrefour Cocentaina comprometidos con el consumo de 
productos locales y en contra del despilfarro alimentario. 

Comprometidos
Cocentaina contigo


