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COCENTAINA dia a dia

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!

Millores dipòsit d’aigua de GormaigMillora de mobiliari urbà

Reparació del fossat del Palau
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Em preocupa

L
'altre dia, caminant per uns senders de la nostra 

meravellosa serra de Mariola, gaudint del paisatge, 

de la flaire de les plantes i flors que omplien els seus 

camins, d’eixos indrets tranquils per a descansar una estona 

i caminant, caminant, es va fer de nit. A la vora d’una fonteta 

vaig parar per a sentir goig de la soledat i tranquil·litat i per 

adonar-me que ja era de nit. De sobte en pose a mirar el 

cel, ja era poqueta nit i començaven a eixir les estrelles de 

l'immens firmament. Em cridà l’atenció una estrella que tenia 

més llum que les altres, era una estrella diferent, pareixia 

una estrella màgica, la seua llum augmentava i disminuïa 

com si volguera dir-me alguna cosa.

De colp i volta escolte una veu que deia: escoltes Ràdio 

Disco, una ràdio en la qual escoltaràs la música del teu 

record, música d’ahir, d’avui i de sempre. Escoltarem en 

primer lloc… Em vaig quedar sorprés i un poc preocupat 

perquè s’havia fet de nit, però eixa veu i eixa música en 

sonava, m’acompanyava i en feia feliç. Em recordava a una 

persona que estimava des de la meua infantesa i que no feia 

massa temps que la veia. Així que recolzat amb l’herba d’un 

marge en vaig deixar caure amb eixa companyia.

Eixa persona era una gran persona, sempre contenta i 

fent feliç als altres. De ben xicotet es dedicà al món de la 

música, coneixia a quasi tota la gent més famosa, entrà a 

treballar a una tenda de discos a Alcoi –Rítmo- fins que la 

van tancar. Va aprendre molt i els seus contactes es van 

ampliar. Als anys setanta amb un amic, va agafar la maleta 

i se n'anà a Barcelona a traure's el carnet de la Federación 

Española de Profesionales de la radio y la Televisión. Però ell 

desitjava quelcom més. Sabia que el seu món era la música 

i que la ràdio era un mitjà on podria desenvolupar les seues 

inquietuds, així que tingué una gran oportunitat i no la va 

deixar perdre, va entrar a una emissora de ràdio alcoiana, 

Ràdio Color. I així començà la gran trajectòria d’un home 

de ràdio, que fundà la seua pròpia a Alcoi i allí estigué fins 

a la seua jubilació.

Però sempre tingué una espineta clavada al seu cor. Mai 

havia pogut fer ràdio al seu poble. Ho intentà moltíssimes 

vegades, però tot eren pegues i impediments. Estigué una 

petita temporada fent un programa a Ràdio Cocentaina, que 

era el que més audiència tenia, però no durà massa. Acabà 

posant una emissora de ràdio a sa casa.

Pepito, seguiré mirant el cel per veure la teua estrella i 

seguirem escoltant la teua ràdio.

Sempre estaràs amb nosaltres

Paco Fuster
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Festes Mare de Déu del Miracle 2021.
501 anys després del miracle

Redacció

Fotos: Marc Pascual. Ull de peix fotografia

L
a revista del mes de maig l’encetem amb un resum del 

qual han sigut les festes patronals de la Mare de Déu 

del Miracle. 501 anys després, el poble ha respectat, 

venerat i festejat a la seua Patrona.

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

volem agrair públicament a la Pia Unió Mare de Déu del 

Miracle, presidida per José Luis Molina i Ana Masanet, així 

com a tota la seua junta la deferència que han tingut en 

aquesta casa, perquè tot allò que els hem demanat ens ho 

han fet servir i han dipositat una gran confiança en nosaltres 

per posar el nostre granet de sorra i dur a les cases un trosset 

de devoció mariana. Tanmateix el nostre agraïment és per a 

d. Eduardo Rengel, director espiritual de la Pia Unió perquè 

també ens ha deixat trastejar cap amunt i cap avall per 

l’Església per poder retransmetre diferents actes i sempre 

ha atés els nostres micròfons. I l’últim agraïment és per a 

la professionalitat de Marc Pascual, Ull de peix, fotografia 

per les magnífiques imatges que ens ha deixat per poder 

il·lustrar aquest resum de les festes patronals de Cocentaina.

La revista serveix per a deixar constància del que s’ha fet 

i la veritat és que tot i estar en estat d’alarma i encara viure 

aquest malson de la covid-19, la Pia Unió ha treballat de 

valent per poder festejar a la Mare de Déu, si bé no com l’any 

2019, tampoc com 2020...simplement han sigut les festes 

de 2021 on Ella, la gran protagonista d’aquesta efemèride, 

ha pogut estar present, acollint a cada contestà i contestana 

que l’ha volguda visitar i acompanyar al llarg dels 6 dies de 

festa que hem tingut.

Les festes, pròpiament dites, van començar el 18 d’abril, 

dia de vespres. Com si retornarem a aquell 1520, la Mare 

de Déu, matinera, va deixar sa casa, el seu monestir per 

traslladar-se a l’Església de Santa Maria, temple parroquial 

on per aforament, pot cabre més gent. 

Acompanyada tan sols pels comtes (Pablo Jordá i Celia 

Boyero), mossèn (Joan Ferri) i súplica (Celia Torregrosa), 

va ser Javier Sanchiz, titular de la Parròquia del Salvador el 

retor que va traslladar la Icona. 

En un carrer buit, insòlit per a la devoció contestana, però 

demostrant el respecte que Cocentaina li té a la Mareta i fent 
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cas a les recomanacions que ens manaven seguir el trasllat 

des de les nostres cases a través de tva que va retransmetre 

en directe l’acte senzill però carregat d’emoció.

Les campanes de Santa Maria trencaren el silenci 

reverencial que acompanyà l'acte i dins l’Església 

membres de la Pia Unió i feligresos esclatarem amb un 

gran aplaudiment al pas de la Mare de Déu pel corredor 

central fins a arribar a l’altar on estaria presidint el lloc fins 

dissabte 24 d’abril, en les andes antigues, davant un altar 

ple de flors i preparat per a l’ocasió amb la catifa blava i el 

llenç de confraria o de clavari (un cortinatge roig de vegades 

amb dosser com a fons, al centre una imatge de la Verge 

flanquejada per grans cirials i als peus gerrons amb flors 

i un cobertor de taula d´un blanc lluminós amb randes 

per dignificar el lloc a manera d´altar.(font: Inma Ribelles, 

restauradora)).

Durant tot el dia, la Mare de Déu va estar ben acompanyada: 

es van celebrar les Eucaristies del diumenge, hi va haver 

torns de vetla i fins i tot, vam poder veure els primers rams 

de l’ofrena, perquè enguany, per disposició de la Pia Unió, 

teníem 6 dies per fer-li l’ofrena a la Mare de Déu. A les 19h, 

monsenyor Reig Pla oficiava les vespres. Després, el cor que 

acompanyava la celebració va cantar diferents cançons per 

recordar eixe moment de la serenata. 

A les 21:30h i amb la col·laboració de ràdio Cocentaina, 

es van disparar 27 salves de color, recordant així el moment 

de la cremà de les 27 llàgrimes. A la ràdio va sonar el text 

que JuanFran Ferrándiz va escriure per al moment de la 

cremà de les fogueres i després vam tindre present també 

als homenatjats perquè, en circumstàncies normals, els 

haguérem acompanyat en la serenata que els joves i els 

júniors locals els fan. Ràdio Cocentaina va tindre un xicotet 

programa donant-los protagonisme al padre Pascual 

Montaner, Pura Uris i Víctor Puerto.

19 d’abril 2022

I amb el disparament de les 27 salves, Cocentaina 

despertava en un 19 d’abril diferent: la Mare de Déu ja 

està en Santa Maria i el Pla està solitari, però engalanat per 

commemorar el dia de la Festa gran.

Les portes de Santa Maria romanen obertes des de les 

7 del matí i els devots comencen a acudir per felicitar a la 

seua Patrona. Hi va haver Eucaristies i des de les 10 fins 

a les 12 del migdia, la Pia Unió, amb els vestits típics de 

maseros i contestanes, restaren en el temple, junt amb els 

majorals i membres de la filà maseros que esperaven recollir 

els rams, sempre dintre de les normes establides a causa 

de la pandèmia.

Mentrestant, els comptes i mossén, visitaven les monges 

clarisses, orfes de la seua Mareta fins al dissabte. Sens dubte 

Pablo Jordá, Celia Boyero (comtes) i Joan Ferri (mossén) 

han tingut un paper destacat en aquestes festes, ja que 

han presidit els cinc dies de quinari i han estat als peus de 

la Mare de Déu tot i cadascun dels dies que la Mareta ha 

estat a Santa Maria. 

També Celia Torregrosa, acompanyava als comtes i 

mossén en aquest 19 d’abril, a l’espera del moment en què 

havia de posar-se als peus de la Mare de Déu per oferir-li 

“les flors del jardí contestà i els cors dels teus contestans”. 

A migdia, i flanquejada pel seu germà i el seu cosí, Celia 

Torregrosa entrava a l’Església de Santa Maria on estava 

tot disposat damunt l’altar perquè començara la súplica. El 

seu ram lluïa els colors blau, blanc i groc, tenint present així 

als seus júniors sol sortit i a tots els joves del poble. Celia 

aconseguia emocionar al poble contestà amb la declamació 
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de la súplica “no fa ni un segle ni dos, sinó 501 anys en 

que tal dia com hui regareu la vostra cara amb llàgrimes 

sanguinoses...”. Les seues llàgrimes esclataren en un “visca 

a la Mare de déu del Miracle” corejat per la gent que hi havia 

a l’Església o que des de les seues cases la seguia a través 

de Ràdio Cocentaina, tva o el canal youtube de la parròquia 

de Santa Maria.

Tot seguit, va tindre lloc l’ofrena dels majorals i majorales 

i de la Pia Unió.

El matí va avançar amb la Missa Major en honor a la Mare 

de Déu del Miracle oficiada pel Bisbe contestà, Monsenyor 

Juan Antonio Reig Pla, aquest any es molt especial per 

a ell ja que celebra 25 anys d’ordenació episcopal i 50 

d’ordenació sacerdotal. Monsenyor Juan Antonio Reig Pla 

estava acompanyat en aquesta celebració pels rectors de la 

Germandat Sacerdotal de Cocentaina així com pel Guardià 

del Convent dels Franciscans (Fra Juan Quesada), el titular 

de la Parròquia del Salvador (Javier Sanchiz) i el titular de la 

Parròquia de Santa Maria (Eduardo Rengel). No han faltat 

tampoc rectors fills del poble com Diego Ferràndiz o Rafa 

Falls i altres que van exercir el seu ministeri a la Vila Comtal 

anys enrere com Mossén Ramón Micó Colomer, Mossén 

Vicent Estevan Cloquell, Mossén Jesús Sánchez Domínguez, 

Fra Fernando Fuertes i també estava Mossén Vicent Estevan 

Cloquell qui aquest any també celebra 50 anys d’ordenació 

sacerdotal, moment bonic el que esta vivint ací a Cocentaina 

iens deia que el que menys importa son els any.

En la Missa van participar els majorals i majorales de 

2020-21 en les lectures.

Després de la Missa major, i als peus de la Mare de Déu 

del Miracle, va tindre lloc l’Homenatge als Majors: Víctor 

Puerto (expresident de la Pia Unió i una peça clau de la 

Parròquia del Salvador), Pura Uris (gran devota de la Mare 

de Déu del Miracle) i el padre Pasqual Montaner (Franciscà 

del Convent de Cocentaina que durant els seus anys de 

presència al poble ha atés també el Monestir de les Clarisses 

en diverses ocasions). Tots tres molt emocionats, agraïren 

que pensaren amb ells per a rebre aquest homenatge i tot i 
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que ells assenyalen no merèixer tal reconeixement. 

Tots tres estigueren ben acompanyats per les seues 

famílies o els seus germans. Sens dubte un gran homenatge 

que posa en valor, la constància, sacrifici, dedicació i 

transmissió de la fe de generació en generació.

El 19 d’abril va seguir, per la vesprada amb el concurs 

“Festa i tradició” a ràdio Cocentaina, concurs que un any 

més va tindre molt bona acceptació amb un gran nombre 

de participants. A les 19h, la Pia Unió va organitzar una 

oració a l’Església (també la van poder seguir en directe a 

través de Ràdio Cocentaina) i ja a les 20:30h, la Missa de 

la joventut tancava el dia gran de la Patrona contestana.

20 d’abril 2021

Seguint el programa d’actes, el dimarts 20 d’abril, va tindre 

lloc la Missa de la Germandat Sacerdotal. Presidida pel bisbe 

d’Alcalà d’Henares, l’Eucaristia va comptar amb un gran 

nombre de sacerdots fills del poble o que han estat vinculats 

a Cocentaina. Finalitzada la Missa, es va fer entrega d’uns 

detalls als sacerdots i germanes que celebraven 50 anys de 

vida consagrada al Senyor: d. Juan Antonio Reig, bisbe; d. 

Vicent Estevan, antic titular de la parròquia de Santa Maria; 

la germana Milagro Soler, trinitària i Josefa Sellés, germana 

de l’ordre del ancians desemparats. 

Assenyalar també, que la Germandat Sacerdotal tenia 

després elecció d’un nou president, sent triat Diego 

Ferrándiz Pascual, retor contestà que renova el càrrec 

durant 3 anys més; Vicente Blasco, serà el secretari de la 

Germandat.

A les 17h de la vesprada va tindre lloc la sempre emotiva i 

esperada Missa per a malats i impedits. Presidida pel padre 

Pascual, d. Eduardo i d. Javier, enguany no es va baixar el 

Quadre per a poder-lo besar, amb tot, els malaltets que hi 

van acudir es van endur una medalleta de la Mare de Déu 

beneïda. Aquesta Missa, va ser retransmesa també per 

ràdio Cocentaina.

El primer dina del quinari començava a les 19:30 amb 

l’exercici de les 27 llàgrimes i Eucaristia. Tot seguit, es va 

procedir a l’elecció del contestà o contestana que declamarà 

la súplica en 2022. Celia Torregrosa va exercir de ma 

innocent i la sort va voler que Vicent Gisbert siga eixa veu que 

el 19 d’abril, represente al poble de Cocentaina en el bonic 

vers de Francisco Maíquez. Després, els comptes, mossèn 

i un escolanet, foren les mans innocents que tragueren 

els majorals i majorales per a l’any vinent (a la fi d’aquest 

especial, tenen la relació de tots ells).

21 d’abril 2021

El dimecres 21, és el dia tradicionalment dedicat als 

xiquets. Enguany, degut a la situació pandèmica, no hi 

va haver l’ofrena que tots els anys realitzen els col·legis. 

Els centres educatius van prendre aquesta determinació. 
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Amb tot, i com bé va dir la Pia Unió, cada dia les portes de 

l’Església estaven obertes per a que es puguera realitzar 

l’ofrena i pràcticament, tots els dies, hi va haver ofrena floral 

a la Mare de Déu. 

El col·legi del Convent va fer l’ofrena fora de les hores 

lectives i a la resta de centres, es van fer activitats 

relacionades amb la Mare de Déu, esperant, l’any que ve, 

poder recuperar aquest dia que és dels i per als xiquets.

Ja per la vesprada, amb l’aforament limitat, l’Església 

es va omplir de xiquets i xiquetes per procedir a l’entrega 

dels premis de dibuix i poesia i també dels guanyadors del 

concurs de la ràdio “Festa i tradició”.

Després va tindre lloc l’elecció de comptes i mossén per a 

les festes de 2022. Els protagonistes d’aquest any foren les 

mans innocents que ens deixaren els següents càrrecs per 

a l’any que ve: Comte: Germán Molla Figuerola; Comtessa: 

Elia Martínez Paga i mossén: Bruno Cortés Oltra.

La jornada va concloure amb amb l’exercici de les 27 

llàgrimes i l’Eucaristia del quinari.

22 abril 2022

Dijous 22 d’abril, el Santíssim va estar tot el dia exposat i 

per la vesprada es va seguir amb el quinari.

23 abril 2022

El divendres va ser el dia dedicat als professionals  que 

han estat tenint cura dels malalts de la pandèmia. A les 

17h:30 va tenir lloc una oració per tots ells. La celebració 

de l’Eucaristia d’aquest divendres, a banda de les intencions 

del quinari, també va servir per fer una missa funeral pels 

difunts de la Covid-19.
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Assenyalar que aquest dia, junt a la Mare de Déu, podíem 

veure la relíquia major de Sant Hipòlit Màrtir, els dos Patrons 

de Cocentaina junts per a que ells ens ajuden a viure aquests 

moments de dificultat i porten al cel als que han mort.

24 d’abril 2022

El 24 d’abril, era l’últim dia d’aquest quinari. Es posava 

punt i final a unes festes Patronals atípiques, marcades per 

la pandèmia i per la impossibilitat de fer res al carrer, amb 

tot, els actes religiososo sí que s’han dut a terme, posant 

facilitats a la gent en quant a horaris per a que pugueren 

visitar a la Mareta i acudir a qualsevol Eucaristia.

El dissabte va tenir lloc la celebració de la Paraula, amb 

la benedicció i ofrena dels nounats a la Patrona contestana. 

Van ser molts els xiquets i les xiquetes, vestits de maserets i 

contestanes que van ser posats sota la protecció de la Mare 

de Déu del Miracle. 

A les 16:30h de la vesprada els joves van poder gaudir 

d’una vigília d’oració acompanyada pel grup Hakuna. 

Fora de l’Església, i al centre de cultura el Teular, la Unió 

Musical Contestana oferia el seu concert en honor a la Mare 

de Déu, un concert que va concloure amb la interpretació 

per part de la banda, de l’Himne de la Mare de Déu.

I a les 19:30h, va arrancar l’últim dia del Quinari amb 

l’exercici de les 27 llàgrimes de sang i la posterior Missa 

oficiada pel director espiritual de la Pia Unió i titular de Santa 

Maria d. Eduardo Rengel.
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Finalitzada aquesta, la Mare de Déu fou baixada de les 

andes antigues pels presidents de la Pia Unió per a ser 

retornada al monestir de les clarisses. 

De nou va ser d. Javier Sanchiz l’encarregat de dur la 

Icona, acompanyada pels comtes i mossèn i flanquejada 

pels dos president de la Pia Unió. Les campanes sonaren 

ben fort per acomiadar aquest retorn no processional des 

de l’Església de Santa Maria fins el Monestir de la Mare de 

Déu, on amb il·lusió l’esperaven les monges clarisses.

La Mare Abadessa fou l’encarregada de pujar la Icona al 

seu cambril on fou depositada, en el lloc d’honor des d’on és 

venerada durant tot l’any pels contestans i les contestanes. 

Aquest acte, de nou va posar de manifest la responsabilitat 

del poble de Cocentaina que seguint les recomancaions, va 

veure el trasllat per tva.



MARE DE DÉU 11Revista El Comtat maig 2021

I així, la Mare de Déu del Miracle, ja està a casa, esperant 

eixes visites diàries i amb l’esperança de què en 2022, les 

festes es puguen celebrar amb total normalitat.

La Pia Unió, vol donar les gràcies a tot el poble 
de Cocentaina perquè heu demostrat la vostra 

estima i devoció a la Mareta participant en 
tots els actes de manera exemplar, i sempre 
respectant totes les mesures de seguretat.

Esperem que hagueu pogut disfrutar de 
moments d’intimitat amb Ella, i desitgem que 

l’any que ve puguem celebrar la trilogia festera 
també al carrer.

VISCA LA MARE DE DÉU DEL MIRACLE!!
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Relació de Majorals i majorales 2022

Milagro PÉREZ LLORÉNS 

Concepción MASEGOSA MOTOS 

María Milagro VICENT AGULLÓ 

Olga GONZÁLEZ LLEDÓ 

Encarna GARCÍA MARTÍNEZ 

Carmen CANTÓ MOSCARDÓ 

María LLORÉNS ANDUIX 

Ángela María REIG CARBONELL 

Josefa GONZÁLEZ GARCÍA 

Clara REIG VICENT 

María Josefa VAÑÓ VALLS 

Consuelo TRENZANO LLOPIS 

María del Carmen FIGUEROLA IGUAL 

Nerea RUIZ MARSET 

Laura MARTÍNEZ FAUS 

Cristina GALIANA PÉREZ 

Anna SATORRES CARDONA 

María Dolores CAMARA VICENT 

Elena LLOPIS ALBORS 

Lucía BAÑUS ESNICOVA 

María Victoria RIPOLL CARBONELL 

Milagro CARBONELL PÉREZ 

María Esther GARCÍA CANTÓ 

Andrea PÉREZ SOLER 

Silvia Isabel SERRANO SEMPERE 

Mariola AGULLÓ VALOR 

Miriam Belem CASCALES HERNÁNDEZ 

RESERVES 2022 

 María Dolores REIG PRATS 

Carmen BROTÓNS SEMPER 

Milagro FERRER PASCUAL 

Rafaela GENIS NADAL 

María del Carmen PALACIOS LLOPIS 

Dolores TORRÓ BARRACHINA 

Teresa JUAN ENGUIX 

María Amparo MONTAVA TRENZANO 

Sandra JORDÁ VALLS 

Anaís PENÁGUILA ALÓS 

María Jesús FERRER ANDUIX 

Raquel FENOLLAR ALBORS 

Jimena GINER CASTELLÓ 

Cristina RICO MARTÍNEZ 

Consuelo BERENGUER CUESTA 

Valeria RAMOS SEGUÍ 

Enrique SOLER GIRONÉS 

José Antonio GARCÍA NADAL 

 Cristóbal MAS SANJUÁN 

Carles PASCUAL MOLTÓ 

 José MOLTÓ PASTOR 

 Manuel VAÑÓ PÉREZ 

 Alexander ROMAGUERA MICO 

 Carlos RIPOLL PÉREZ DE BUSTOS 

 Iago PÉREZ GONZÁLEZ 

Josep Arnau VAELLO FERNÁNDEZ 

Bernardo MUÑOZ BONET 

Salvador SÁNCHEZ TORMO 

Carlos AGULLÓ PASCUAL 

Teodor ROSENOV YORDANOV 

Juan Antonio VAÑÓ GINER 

Juan GONZÁLEZ BLANQUER 

Pedro SÁNCHEZ ARANEGA 

Juan LLOPIS ALBORS 

José Luís FALCÓ MOYA 

Juan JORDÁ VERDÚ 

Àlex ANDRÉS MOTA 

Alberto SELLÉS MARSET 

Abraham MOLINA MUR 

Joan MENGUAL CANTÓ 

José RIBELLES PASTOR 

Antonio SANTACREU CASTELLÓ 

Juan Carlos BARCELONA VILAPLANA 

RESERVES 2022 

Pablo BERNABEU JUAN 

 Javier PASCUAL CERDÁ 

Ernesto AMAT GISBERT 

Xavier GISBERT GONZÁLEZ 

Adrià DOMÍNGUEZ NAVARRO 

Raúl SÁNCHEZ BALLESTER 

Francisco J. PASCUAL MIRALLES 

Martín FERRÁNDIS JOVER 

Carlos GARCÍA VIDAL 

Pau GISBERT GRAU 

Octavio CERDÁ BERNABEU 

Moisés GIL BERNABEU 

Josep VILAPLANA REVERT 

Rafael LLUCH MIRALLES 

Luis AGUILAR DOMÉNECH 



MARE DE DÉU 13Revista El Comtat maig 2021

Concierto de la Unión Musical Contestana en Honor a la 
Mare de Deu del Miracle
José Luis Muñoz Huércano.Vicepresidente UMC

D
espués de unos meses muy duros, en los que la 

pandemia no ha dado tregua en nuestra comarca, 

por fin la banda de la Unión Musical Contestana ha 

podido retomar su actividad habitual y ofrecer su tradicional 

concierto en Honor a la Mare de Deu del Miracle en el Centro 

Cultural del Teular el sábado 24 de abril.

El concierto bajo la dirección del director titular Ferrán 

Sanchis comenzó con la interpretación de A festival Prelude, 

obertura de Alfred Reed, compositor estadounidense nacido 

en 1921 y fallecido en 2005, que escribió esta composición 

para conmemorar el 25 aniversario del “Tri-State Music 

Festival”, un prestigioso festival de música que se celebra en 

Oklahoma, Estados Unidos, desde 1933. A continuación la 

banda itnerpretó Giovinezza (suite) de J. Enric Canet Todolí, 

compositor, profesor de conservatorio y director de Bandas 

de Música nacido en Puerto de Sagunto en 1961. Esta pieza 

fue la obra obligada en el Certamen de bandes juvenils de 

Beniarrés del año 2016 y está dividida en cinco partes, 

Preludio, Siciliana, Romance, Scherzino y Alla Marcia. El 

programa del concierto continuó con la interpretación de 

Songs of Sailor and Sea, pieza compuesta por Robert W. 

Smith, compositor estadounidense nacido en Daleville, 

Alabama el 24 de octubre de 1958. Songs of Sailor and Sea 

celebra la eterna fascinación del hombre por el mar y los siglos 

de marineros que han luchado contra sus poderosas olas 

y sus misteriosas profundidades. Encargado por la United 

States Navy Band, este trabajo se divide en tres movimientos 

que representan la vida a bordo de un barco con un 'Sea 

Chanty', las criaturas del mar con 'Whale Song' y, finalmente, 

las carreras de barcos con 'Racing the Yankee Clipper'. 

Y de las agua del mar, la banda de música nos trasladó 

después a la selva con la interpretación de Jungle, de 

Thomas Doss, compositor alemán nacido en Linz en 1966. 

En esta fascinante pieza vivimos una emocionante aventura 

en la jungla. La entrada al “infierno verde” resulta muy 

peligrosa con los monos salvajes y el rugido de los elefantes 

acompañando nuestro camino a través del bosque oscuro. 

Parece haber algo al acecho detrás de cada árbol y, de 

repente, aparece una horda de caníbales salvajes. Se inicia 

una caza salvaje y escapamos en el último segundo saltando 

desde un acantilado al agua salvaje debajo. Aves exóticas 

nos dan la bienvenida a un nuevo paisaje y desde algún 

lugar a lo lejos podemos escuchar una flauta de bambú 

tocando … todas estas imágenes se nos hicieron presentes 

en el escenario del Centro Cultural El Teular por medio de las 

notas, los gestos y la voz de los músicos de la Unión Musical. 

El programa del concierto finalizó con la interpretación 

de The Wind in the Willows, de Johan de Meij, compositor 

holandés nacido en 1953. La composición divida en cuatro 

partes The River, Ratty and Mole, Mister Toad  y  The Return of 

Ulysses, se basa en la obra homónima de Kenneth Grahame, 

escritor británico nacido en 1859 y fallecido en 1923 y que 

fue originalmente pensada como un cuento para niños, pero 

que rápidamente se convirtió en un clásico que fue leído 

y estimado también por los adultos y que se ha convertido 

en una de las obras más famosas de la literatura inglesa.

Después de unas palabras de agradecimiento a los 

músicos de la Unión Musical Contestana por el trabajo 

realizado en la preparación del concierto y al público por su 

asistencia, a cargo de la presentadora María Nieves Pascual, 

el concierto finalizó con la interpretación del Himno en Honor 

a la Mare de Deu del Miracle.
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Aportaciones a la aparición del acta notarial del Milagro 
de la Virgen de Cocentaina
Rafael Ferri Vallés

D
urante los últimos años, sobre todo desde el verano de 

2018, se ha escrito bastante sobre la aparición del acta 

notarial del milagro acaecido en la capilla del palacio 

condal de Cocentaina el 19 de abril de 1520. Para celebrar 

el referido hallazgo las autoridades de Alcoi i Cocentaina 

han realizado varias manifestaciones públicas a través de 

El Nostre Ciutat, Información de Alicante, la revista mensual 

El Comtat, así como en las radios de Alcoi i Cocentaina y 

también en la televisión comarcal. 

La publicación del presente artículo viene motivado por la 

nula información sobre el paradero exacto de este importante 

documento durante tanto tiempo, la forma en que se extravió 

y la ausencia de reconocimiento a quienes han trabajado 

arduamente en su recuperación.

El documento desaparecido forma parte de todo un bloque 

o tomo que en la actualidad se expone en Cocentaina, 

cedido a esta población por el Ayuntamiento de Alcoi. No 

me corresponde a mi juzgar el motivo  de la sustracción 

en su día de dicho documento, entre otras cosas porque 

desconozco los motivos que podría haber tenido la persona 

que presuntamente lo hizo, fallecida hace tiempo, y que 

merece respeto.

Los hechos por mi conocidos, que más bien podrían 

calificarse de vicisitudes, arrancan aproximadamente hace 

unos veinte años cuando don Ramón Ferrando Pla, un 

cliente y amigo mío,  me facilita una copia del acta notarial  

que en su día le manifestó que poseía cierta persona.

Don Ramón Ferrando, según me manifestó, rogó 

encarecidamente a esa persona que restituyera a su lugar 

ese  documento, considerado de importancia para la 

historia local de su pueblo. La respuesta obtenida fue que 

no era el momento adecuado para proceder a la devolución 

del documento aduciendo que “no eran de su gusto las 

personas a quienes tenía que devolverlo”.

He de destacar el interés mostrado por varias personas  

en su empeño por la recuperación  del aludido documento, 

en especial a don José Pascual,  Canuto, quien, junto al 

fallecido don Ramón Ferrando Pla y el que suscribe nos 

reunimos en varias ocasiones con el fin de indagar su 

paradero.

Empezamos las gestiones para averiguar si en los archivos 

de los condes de Cocentaina en Sevilla y en Toledo pudieran 

tener una copia del documento buscado. Para ello contamos 

con la colaboración de don José Luis Ferrán del Castillo, 

residente en Sevilla, quien nos informó de que no estaba en 

dicha localidad y,  aconsejado por la archivera de la  Casa 

de Pilatos, se nos indicó que lo intentáramos en Toledo. En 

Toledo nos comunicaron las pocas posibilidades de que 

existiera una copia original, pero que, en todo caso,  lo 

correspondiente a la Comunidad Valenciana se encontraba 

en Segorbe.

Tras contactar con los archivos de Segorbe, pudimos 

comprobar que la posibilidad de conseguir dicho documento 

era solo de documentos no originales, por lo que nuestra 

pesquisa en busca del original quedó de nuevo frustada, 

pues ya teníamos dicha copia.

Al no fructificar nuestras gestiones volvimos a la indagación 

de la única copia que con seguridad sabíamos que existía: 

la que tenía la persona que se lo comunicó a don Ramón 

Ferrando Pla.

Al conocer desde la infancia a un familiar directo de la 

persona  que poseía el acta buscada, traté de localizarlo 

con la ayuda de quienes en la actualidad conocían su 

paradero. Desgraciadamente nuestro empeño  tampoco 

resultó positivo, pese a haberlo intentado por escrito y 

telefónicamente, aunque siempre hubo en sus palabras un 

compromiso de que si lo manifestado por mi era cierto, ese 

documento se recuperaría.

Pasaron los años y el documento se resistía a salir a la luz, 

y en el ínterin falleció don Ramón Ferrando Pla. Y cuando 

la recuperación del acta original parecía imposible surgió 

el milagro de manos del señor cura del la parroquia de El 

Salvador de Cocentaina, don Ramón Micó Colomer.

Un día de convivencia familiar en la que se encontraba 

don Ramón Micó salió el tema a colación mientras 

charlábamos. El cura se comprometió en el asunto y asumió 

la responsabilidad de su recuperación. Al día siguiente ya 

estaba de viaje para que le tradujeran el documento con el 

fin de comprobar si realmente era el acta notarial del Milagro 

de la Virgen de Cocentaina. Aunque faltaba una parte muy 

importante de de dicho documento, todo lo demás cuadraba. 

Para averiguarlo tuve que comprobar el aspecto externo de 

los volúmenes restantes encuadernados en los archivos de 

la Casa de Cultura Mario Silvestre, lo cual me abrió los ojos 

para concluir  que no buscábamos un documento aislado 

sino todo un conjunto de documentos encuadernados en 

un mismo tomo o volumen. Esto, en principio, iba a facilitar 

el trabajo que nos habíamos propuesto, a pesar de las 

dificultades encontradas en el camino.

Finalmente el documento buscado apareció en agosto de 

2017, tal y como demostró la convicción  de don Ramón 

Ferrando desde un principio. A partir de esa fecha, casi todo 

ha sido publicado con más o menos claridad y objetividad, 

aunque estimo que tanto las autoridades alcoyanas como las 

contestanas habrían podido contribuir a mejorar y difundir 

el conocimiento de los hechos.  

Sirvan estas líneas para agradecer el esfuerzo de cuantos  

dedicaron su tiempo a la recuperación de un documento 

tan importante y que nunca habría tenido que cambiar del 

lugar que  por derecho le correspodía.
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Inaugurat el monument commemoratiu del V Centenari 
del Miracle de la Mare de Déu
Redacció

L
a plaça de l’Església (o plaça Cardenal Ferris) és 

el lloc que es va triar per albergar un monument 

commemoratiu del V Centenari del Prodigi de les 27 

llàgrimes. La Comissió del cinquè centenari va encarregar 

l’obra a l’escultor contestà Moisés Gil.

L’escultura urbana homenatge a la Mare de Déu del 

Miracle va ser inaugurada el passat 17 d’abril, en un acte 

amb l’aforament reduït i respectant sempre les mesures 

covid dictaminades per Generalitat.

L’Església de Santa Maria va albergar l’acte protocol·lari 

dels parlaments i altres i ja després, des de la porta de 

l’Església es va procedir a beneir el monument que ja 

presideix la plaça.

A causa de la pandèmia, molts actes del V centenari s’han 

vist posposats, amb tot, des de la comissió s’ha treballat i 

està treballant-se per poder dur a terme algunes actuacions 

que s’han quedat en el tinter.

I 
com hem fet des de 1987, la festa de la Mare de Déu 

sempre ha estat present a les nostres ones.

Mai hem fallat a la cita, inclús l’any passat, quan tots 

estàvem confinats, la ràdio tenia potestat per eixir i poder 

dur a les cases un trosset de Mare de Déu i enguany també 

hem estat al costat del poble en tot allò que la Pia Unió ens 

ha demanat. Des de les fogueres fins a l’últim adeu de les 

festes de la Mareta.

Destaquem el 19 d’abril, ens alegra poder dur a aquells 

que estan a casa o treballant, el moment de la súplica, 

l’ofrena amb els seus protagonistes, la Missa major i 

homenatge als majors. Ens sentim feliços de poder fer un 

concurs perquè la gent participe i a l’hora de la processó, 

oferir l’oració de la Mare de Déu (bé sincerament, esperem 

l’any que ve no haver-ho de fer i processonar pels carrers 

de costum amb la Mare de Déu). Als nostres serveis 

informatius hem tingut valoracions, notícies... però sens 

dubte, destaquem la Missa de malalts i impedits. Si el 19 

d’abril la cita és ineludible, el 20 d’abril a les 17 h també ho 

és perquè per a nosaltres, aquesta Eucaristia significa molt 

i es torna a posar de manifest la importància de la ràdio en 

Adiós reina del meu cor...

moments tan delicats.

El 19 d’abril és festa a Cocentaina, per a nosaltres és treball, 

però no dubten que ho fem a gust: és la nostra missió acostar 

als nostres oients la cultura, les festes i tradicions contestanes.

“Adiós reina del meu cor, mare meua del Miracle...” 

esperem el 2022 tornar als teus peus i proclamar la teua 

devoció a través de les ones de Ràdio Cocentaina.

Gràcies als qui confien en nosaltres, ens segueixen i ens 

escolten. Ràdio Cocentaina és la seua ràdio.
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Sant Hipòlit Màrtir, 421 anys després de la seua elecció
Redacció. Trípctic: Imprempta Domínguez

I 
de la Patrona al Patró, així, sense 

casi descans, deixem la festa de 

la Mare de Déu per endinsar-nos 

en les festes de Sant Hipòlit.

Si bé és cert que no esperem 

poder celebrar uns Moros i Cristians 

com ens agradaria, la Junta de 

Festes presidida per Juan Francisco 

Masanet sí que està treballant en 

els actes que envolten el culte i la 

devoció cap al Patró.

Va ser el 7 de maig de 1600 

quan Cocentaina va elegir a Sant 

Hipòlit com a Patró de Cocentaina i 

d’aleshores ençà, s’ha convertit en 

el protector de malalties i intercessor 

dels contestans i contestanes, tant 

és així, que des que estem en 

pandèmia, la campana que du el 

seu nom al campanar de Santa 

Maria tenyeix tots els dies puntuals 

a les 12, hora de l’angelus.

Doncs bé, en el tríptic que 

podrem trobar a les parròquies 

contestanes i també a les xarxes 

i mitjans de comunicació, podem 

veure els actes que la junta ha 

preparat. Tots ells es duran a terme a l’Església de Santa 

Maria, amb l’aforament limitat, i també es podran seguir pel 

canal youtube de la parròquia. Destaquem el 7 de maig, 

dia de l’elecció on es celebrarà 

l’Eucaristia i es dispararan les 

salves d’arcabusseria, sent aquest 

l’acte més antic que conservem 

de les festes de Moros i Cristians. 

Tanmateix, s’aprofitarà l’ocasió per 

a presentar als nounats al Patró, 

imposar les insígnies de la Junta 

de Festes als nous caps de filà i 

beneir la nova fornícula per a la 

relíquia de Sant Hipòlit.

Dissabte dia 8, tindrem la xarrada 

i enguany, serà un jove historiador i 

fester qui ens parle del patronatge 

de Sant Hipòlit. David Agulló ha 

preparat la seua aportació sota 

el títol “De la pesta de Xàtiva a la 

Covid-19”.

Com que Sant Hipòlit és defensor 

de malalties i protector del poble, 

la Junta de Festes ha decidit fer 

l’entrega de la imatge del Patró 

al personal sanitari del Centre de 

Salut de Cocentaina, agraint-los 

així, la llavor que durant aquest any 

tan complicat han fet i homenatjant 

així, a tots i totes les sanitàries que 

han estat en primera línia.

La Festa ens demana pas i Sant Hipòlit capitaneja aquest 

any on de nou trobarem a faltar el bullici del carrer.

E
n la vigília Pascual, a l’Església de Santa Maria, es va 

inaugurar el nou Baptisteri de la parròquia.

Ubicat a l’entrada mateixa del temple, trobem la 

pila del bateig coronada per llenços que ha pintat l’artista 

contestana Inma Ribelles, “la imatge del santíssim Crist 

dels Llauradors i la icona de la Verge del Miracle són les 

dues obres de més vàlua i de més arrelades tradicions de 

les imatges devocionals conservades al nostre poble. Dues 

imatges, que als contestans ens costaria discernir entre 

quin és més elevat si el seu valor artístic o el sentimental, 

protagonitzen el tríptic destinat a acompanyar una altra peça 

de gran càrrega emotiva com és la pica baptismal. Una 

interpretació d´aquestes dues imatges, transformades en 

un Crist ressuscitat triomfant i una Mare en oració coronats 

pels cims de les nostres muntanyes.”

Assenyalar que aquest projecte ha gestat entre dues 

Pasqües atípiques en les quals les imatges no han 

eixit en processó. Entre la Pasqua de 2020, any que 

commemoràvem el 500 aniversari de devoció a la Mare de 

Déu, i la Pasqua de 2021, en la que se celebraven els 425 

anys de la participació en la Setmana Santa de la imatge 

del Crist dels Llauradors.

Una última curiositat, els sants olis estan damunt d’una 

peana que han fet d’un capitell d’una finestra antiga i que 

estava al pati de l’Església
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s’han iniciat
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
principis del mes d’abril, es reunien al Bosco II 

l’alcaldessa de Cocentaina, la directora de l’escola i 

els responsables de la demolició, la construcció i la 

direcció de l’obra que posarà fi a 32 anys de reivindicacions 

i que donarà com a fruit un nou centre educatiu on tots els 

xiquets i xiquetes del Bosco acudiran a aprendre.

Aquesta obra està valorada en quasi 6 milions d’euros 

amb una duració aproximada de menys de 2 anys i serà el 

projecte Edificant més important dut a terme a Cocentaina.

L’alegria de tots presents a l’encontre era palpable i l’alcaldessa comentava que «sembla un somni que s’inicien 

ja les obres, hem sigut moltes les persones que des de 

1.989 fins a hui hem lluitat per fer-ho realitat, molts els 

entrebancs que s’hem trobat a l’àmbit polític, tant per part 

d’alguns partits de Cocentaina com per l’anterior govern 

valencià, i també les dificultats burocràtiques que tenen 

els grans projectes i que el personal de l’ajuntament ha 

gestionat perfectament. Superades totes les complicacions 

ha arribat el moment de fer justícia i de donar a la comunitat 

educativa del Bosco l’escola que necessita i que es mereix. 

Tots i totes estem molt emocionats i amb ganes de veure 

l’evolució de l’obra».

I a la fi va arribar el dia: el dilluns 26 d’abril començava 

la demolició de l’edifici iniciant-se així el compte enrere per 

a l’ansiada unificació.

Eugenia  Miguel serà la nova regidora de Seguretat Ciutadana
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l regidor de Seguretat Ciutadana li passarà el testimoni 

a la regidora i companya de govern Eugenia Miguel, qui 

a partir d’ara ostentarà aquesta delegació d’alcaldia.

Antonio Hernández ha estat al capdavant de la regidoria des 

de l’inici d’aquesta legislatura i per motius laborals es veu 

obligat a cedir la gestió de la seguretat a la regidora de Fira i 

Urbanisme. Hernández explica que «en unes circumstàncies 

tan especials com aquesta pandèmia la regidoria necessita 

més temps de dedicació i d’una coordinació diària amb 

la policia local, cosa que pel meu horari de treball fora de 

l’ajuntament no puc permetrem. Han estat dos anys de 

treball intens amb la policia i que ara continuaran amb la 

gestió de la resta de les meues àrees, focalitzant tot el meu 

esforç en la negociació de la nova relació de llocs de treball 

de l’ajuntament».

Aquest fet ha motivat que l’alcaldessa de Cocentaina 

delegue aquesta competència en Eugenia Miguel, qui 

treballa en exclusiva per al govern i que «de segur que 

desenvoluparà una tasca excel·lent en este nou repte». Per 

la seua part, la regidora encara aquesta responsabilitat amb 

molta il·lusió: «posaré tot el meu esforç per què la gestió de 

la seguretat del nostre poble siga la millor possible amb els 

recursos humans i econòmics de què disposem».

Antonio Hernández seguirà al càrrec de les regidories de 

Cementeri, Pedanies, Personal i Ocupació i Eugenia Miguel 

sumarà a Fira, Urbanisme i Medi Ambient ara també la de 

Seguretat Ciutadana.

Estem amb tu.
L’actualitat del poble i comarca la trobaràs a 

Ràdio Cocentaina
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El govern contestà invertirà 440.159€ als polígons 
industrials en col·laboració amb l’IVACE
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’ajuntament de Cocentaina rebrà 347.789,10€ 

provinents de les ajudes per a la modernització dels 

polígons industrials de L’IVACE i aportarà 92.370€ del 

pressupost municipal per completar la intervenció de les 

obres.

En aquesta nova convocatòria l’ajuntament contestà ha 

optat per actuar als polígons de l’Algars, Sants Cristòfol 

i la Llaona. Les intervencions que van a dur-se a terme 

consistixen en la millora i substitució de lluminàries 

mitjançant mesures d’eficiència energètica i baix consum 

en aquelles ubicacions que actualment no comptaven amb 

aquest sistema, la implantació i substitució dels serveis 

contra incendis i la millora de la senyalització viària tant 

vertical com horitzontal.

Des de la regidoria d’Indústria mostren la seua satisfacció 

per aquesta nova convocatòria i expliquen que «les 

actuacions previstes són necessàries per acabar de dotar de 

serveis bàsics als nostres polígons». També s’està treballant 

des de la regidoria amb tècnics per aconseguir la condició 

d'àrees industrials de la nostra localitat, objectiu que forma 

part del pla de treball de l’equip de govern contestà.

La convocatòria de 2021 de la Junta Qualificadora 
presenta grans novetats

NP Ajuntament de Cocentaina

D
es que el passat 24 de març es reunira el Ple de la 

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià 

per a aprovar la convocatòria de les proves de 2021, 

moltes han sigut les preguntes i els dubtes que s’han rebut a 

l’Agència AVIVA de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de 

Cocentaina, servei municipal que, com és sabut, s’encarrega 

de donar informació, entre altres coses, d’aquestes proves 

d’acreditació lingüística.

La primera novetat és que el procediment d’inscripció es 

farà per sorteig i inclou els passos següents:

1. Una primera fase de preinscripció telemàtica del 8 al 

15 d’abril de 2021 en què s’atorgarà de manera aleatòria 

un número a cada persona participant. Les places de cada 

nivell s’adjudicaran per sorteig entre totes les persones 

preinscrites.

2. Una segona fase de matrícula i pagament de la taxa 

que únicament estarà disponible per als aspirants que han 

obtingut plaça en el sorteig. El termini per a la matrícula i el 

pagament de la taxa per als nivells A2, B1, C1 i llenguatges 

específics serà del 28 d’abril al 5 de maig, ambdós inclosos.

Quant a les dates de les proves, tindran lloc cada dissabte 

del mes de juny, tot tenint en compte que el nivell C1 es 

desenvoluparà en dues jornades, el 12 i el 26, en la primera 

avaluarà l’àrea d’expressió i interacció oral i la segona la 

resta d’àrees.

El regidor de Promoció Lingüística, Ivan Jover, destacava 

que AVIVA està a disposició de les persones que necessiten 

plantejar dubtes o, fins i tot, que necessiten models 

d’examen o exercicis específics per a preparar les proves. 

Així mateix, també recordava que des del mes de febrer 

està en marxa un curs de Valencià en línia que acabarà al 

mes de maig, de manera que les persones inscrites podran 

preparar a temps les proves de juny, com també les que 

tindran lloc a novembre, ja que el curs no es tancarà fins al 

mes de gener de 2022.

Hi haurà un termini de preinscripció del 8 al 15 d’abril per a les proves de juny, i 
de l’1 al 7 de setembre per a les proves del mes de novembre
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L’Ajuntament de Cocentaina aprova les primeres ajudes 
Parèntesi del  Pla Resistir
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
la junta de govern local del 14 d’abril s’han aprovat 

les primeres sol·licituds favorables i el seu pagament 

es farà efectiu en pocs dies, una primera quantitat 

que supera els 20.000€. La resta de sol·licituds  seguiran el 

mateix procediment que s’ha iniciat aquesta setmana i aniran 

resolent-se a mesura que estiguen els informes favorables 

preparats. Hi ha sol·licituds que han estat denegades per 

no complir les bases, per exemple, per documentació 

incompleta o incorrecta, per no tindre la llicència d’activitat 

o per altres requisits que establix la convocatòria; no obstant 

això, tenen un termini per poder fer al·legacions.

Des de la regidoria d’Hisenda expliquen que una vegada 

finalitze completament aquesta convocatòria d’ajudes 

Parèntesi, es durà a terme una segona convocatòria 

destinada a altres sectors afectats econòmicament per la 

COVID-19 i que ara no han estat beneficiaris.

En aquesta mateixa junta de govern s’han donat per 

finalitzades les ajudes Activa Cocentaina amb l’aprovació 

dels últims expedients que quedaven per resoldre.

Mariona Carbonell assegura que «continuarem treballant 

de valent, amb l’escàs personal que tenim, per poder dur 

endavant les ajudes Parèntesis com més aviat millor.»

El projecte del sender ecològic “Joan Pellicer, és la 
proposta més votada als presupostos participatius
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina 

feia públic els resultat de les 

votacions dels pressupostos 

participatius d’aquest 2021. 

La votació es va tancar el passat 18 

d’abril i ha marcat un resultat històric 

quant a participació, ja que han votat 

un total de 556 persones. El projecte 

d’execució de la senda ecològica 

«Joan Pellicer» pel riu Serpis ha sigut 

el més votat amb un total de 438 vots. 

El passat mes de gener de 2021 

es va posar en marxa el procés del 

Pressupost Participatiu d’aquest 

any i, com ve sent habitual en cada 

anualitat, va començar amb una 

campanya publicitària per a donar 

a conèixer el termini per a presentar 

propostes que ha continuat en les 

darreres setmanes amb l’anunci per 

a començar les votacions. 

La regidora de Participació Ciutadana, Maite Valls, ha 

valorat molt positivament la participació de totes i cadascuna 

de les persones que, de manera transparent i democràtica, 

han emès el seu vot. Així mateix, ha destacat la gran 

competitivitat que s’ha produït enguany i, finalment, ha 

felicitat les persones que han impulsat els projectes que 

han obtingut més vots. 

No obstant això, ha manifestat també que, atés que la 

primera de les propostes té un cost elevat, no se sap encara 

si es podran realitzar les altres, encara que la voluntat de 

l’equip és executar el màxim de propostes possibles en 

aquest Pressupost Participatiu 2021.
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El comerç de Cocentaina inicia la digitalització

NP Ajuntament de Cocentaina

S’han organitzat unes jornades de formació per als establiments de la localitat amb 
l’objectiu d’implantar el Comerç Online a través de la plataforma digital Merkárea.

D
urant els dies 12,13 i 14 d’abril diferents professionals 

del sector del màrqueting digital aplicat al sector 

comercial han dut a terme una formació grupal 

específica per a aquells comerços de la localitat que veuen 

amb bons ulls la digitalització del xicotet comerç per tal de 

fer front a la competència del model de consum actual.

Aquestes formacions continuaran duent-se a terme de 

forma individualitzada, a travès de tutories aplicades a 

les característiques i peculiaritats de cada establiment. 

Es tracta de crear una plataforma digital local a travès de 

l’APP MERKÁREA  per tal d’oferir una millora en el servei 

als consumidors.

Des de la Regidoria de Comerç es planteja aquesta 

implantació del comerç electrònic com una necessitat, tot 

tenint en compte l’increment del 36% que s’ha produït en 

les vendes online durant aquesta última anualitat 2020 al 

territori nacional.  

Paqui Ruiz, regidora de Comerç, es mostrava optimista 

amb l’inici d’aquest projecte i explicava que «es tracta d’una 

implantació que s’ha de dur a terme de forma gradual, a poc 

a poc, i que esperem que abans de l’estiu ja compte amb un 

gran nombre d'establiments locals adherits que oferisquen 

una amplia oferta als consumidors, tant de Cocentaina com 

de la comarca»

El treball d’aquesta digitalització seguirà a marxes forçades 

durant els pròxims mesos de la mà de l’equip de Merkárea, 

que s’encarregarà de dur a terme aquesta implantació 

facilitant les tasques als comerciants locals amb l’objectiu 

d’ampliar l’oferta existent als consumidors, igual que 

està fent-se en altres àmbits territorials de major activitat 

comercial com ara Alacant o Elx.

En definitiva, es tracta d’un pas endavant per al teixit 

comercial local, que s’adapta a poc a poc al nou model de 

consum, i que vol donar un servei de proximitat àgil i de 

qualitat als consumidors de la comarca del Comtat.
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El mercat del dijous amplia al 75% la seua ocupació

NP Ajuntament de Cocentaina

Amb la resolució de Sanitat del passat 23 d’abril tornen a estar presents cada 
dijous tots els mercaders, encara que es mantindrà sols el 75% de l’ocupació 
habitual

D
esprés de quasi sis mesos, en concret des del 

passat 12 de novembre, data en que es va  reduir la 

participació als mercats de venda no sedentària al 

50% de la capacitat, aquest dijous  29 d’abril tornaran a 

estar presents totes les parades, encara que ho faran tant 

sols al 75% de les dimensions.

D’acord amb les directrius de la Conselleria de Sanitat, 

l’Ajuntament de Cocentaina ha optat per reduir els metratges 

habituals al que la normativa regula, evitant d’aquesta forma 

el desplaçament del mercat a una ubicació alternativa. Amb 

la citada reducció es disposarà de més superfície hàbil per als 

consumidors que garantisca la distància de seguretat tant per 

part dels consumidors, com per part dels propis mercaders.

Malgrat la nova flexibilitat, es seguirà duent a terme un 

control en els aforaments, principalment en els punts principals 

d'accés, com són Bisbe Estanya, Porxet de Sant Francés i 

Pare Fullana. Al mateix temps, continuaran sent obligatòries 

les normes habituals d’higiene: utilització de la mascareta, 

aplicació de gel hidroalcohòlic, guants, no tocar el gènere, etc.

La regidora de Mercat, Paqui Ruiz, recalcava que «per 

part de l’ajuntament s’ha esperat a  ampliar la capacitat i la 

participació al 75% fins que Sanitat ho ha publicat de manera 

oficial, i a pesar d’aquesta adaptació que fem, crec que la 

clau que cada dijous les jornades transcendisquen amb 

normalitat i seguretat, depén en gran mesura de la consciència 

i l’actuació del propis consumidors i veïns de Cocentaina i 

comarca, als quals aprofite per demanar-los responsabilitat 

i que actuen complint les normes de comportament».

D’aquesta forma, a partir d’aquest setmana, ja es podrà 

gaudir d’un format un poc «més habitual» del tradicional 

mercat del dijous de Cocentaina que, recordem, compta amb 

una àmplia varietat de productes, tant d'alimentació com de 

tèxtil, calçat i complements, de contrastada varietat i qualitat.
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Col·lectiu-Compromís lamenta que Cocentaina abandone 
l’Associació Serra Mariola

NP Col·lectiu-Compromís

La coalició contestana fou l’única formació política que no va aprovar l’eixida de 
Cocentaina de l’Associació Serra Mariola. El portaveu de la formació, Jordi Pla, 
considera que s’ha de potenciar la Marca Mariola per generar faena i potenciar el 
sector turístic, agroalimentari i preservar el seu valor paisatgístic i ambiental.

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha mostrat públicament 

el seu malestar per l’eixida de Cocentaina de 

l’Associació Serra Mariola. Cal recordar que l’Associació 

Serra Mariola la integren els municipis que voltegen el Parc 

Natural i té com objectiu promocionar la Serra de Mariola 

des d’una vessant turística.

“La Mariola és una marca potent per a mostrar-nos al món. 

Una marca que mostra d’on som, on estem i ens dóna un 

significat geògrafic concret. No té cap sentit eixir-se’n de 

l’associació que potencia el turisme a través del nostre parc 

natural. Cal potenciar el treball conjunt amb els pobles de la 

Mariola i no fer una política de campanar que no ens porta 

a cap lloc. Hem de seguir exemples com el de la Valle del 

Jerte, però l’equip de govern fa el contrari”, explica Pla.

“Una vegada més l’equip de govern dóna l’esquena a la 

serra de Mariola i tanca portes de futur per a Cocentaina. 

Mentre l’Ajuntament es gasta més de 320.000 euros en 

jornals de polítics alliberats, no volen pagar 1.000 euros 

per formar part de l’Associació Serra Mariola. L’última de 

les prioritats de l’equip de govern és generar faena en 

Cocentaina i això és un greu error. S’ha de potenciar el sector 

turístic i generar faena en el nostre poble. És un greu error 

eixir-se’n de l’Associació Serra Mariola i no col·laborar amb 

la resta de pobles per potenciar el turisme a casa nostra”, 

conclou Pla.

D’aquesta manera, el Col·lectiu 03820-Compromís mostra 

el seu malestar per la decisió i insta a seguir exemples 

turístics basats en la sostenibilitat i en la col·laboració amb 

altres municipis.

Ciudadanos Cocentaina
Grupo Municipal Ciudadanos Cocentaina

A
nte todo desde el Grupo Municipal Ciudadanos, 

queremos dar la enhorabuena a la población de 

Cocentaina por su Celebración Responsable de los 

Actos de la Festividad de la Mare de Déu 2021, y a los medios 

de comunicación locales y comarcales, por su excelente 

cobertura de las mismas. 

Desde nuestro Grupo Municipal, y ante el inminente 

cambio en la factura de la luz, el próximo 1 de junio, así 

como el aumento del consumo de energía en los hogares de 

nuestra localidad, debido al cambio de hábitos, provocado 

por la Pandemia, se ha detectado la necesidad de formar 

y asesorar a la población en esta materia. Para ello, se ha 

solicitado a las autoridades locales, la contratación de un 

servicio de formación y asesoramiento para un mejor uso de 

la energía con el fin de atajar la vulnerabilidad energética. 

El objetivo de la propuesta es atender de forma integral las 

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad 

energética en particular y por ende, a la población en 

general. 

Detalle: 

-Entender la nueva factura de la luz;  

-Asesoramiento sobre optimización de las potencia a 

contratar, y contratación de energía verde.; 

-Ahorro y eficiencia energética en casa, uso de pequeño 

y gran electrodomésticos, en el comercio, luces en 

escaparates, etc... ; 

-Acompañamiento administrativo de los trámites y 

actuaciones en familias con Vulnerabilidad Energética.
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“Dies com aquells”, primer disc del cantautor contestà 
Anselmo Martí

“D
ies com aquells” és el primer disc del cantautor 

contestà Anselmo Martí. Va ser presentat a la 

Casa de la Joventut el 8 d’octubre de 2019. “Si 

torne la vista arrere, sembla com si el títol i la seua portada 

estigueren anunciant el desastre que anava a vindre. Dies 

com aquells, els de fa dos anys, en els quals podíem bufar 

al vent, lliurement, la flor de la cama-roja! Quatre mesos 

després va canviar tot i ja no podia fer actuacions per a 

presentar-lo. Qui em manaria a mi, un músic aficionat sense 

el recolzament de cap entitat o institució pública ni privada, 

publicar un disc pagant-lo de la meua butxaca”, són les 

paraules del propi Anselmo, destacant com de difícil resulta 

per a un cantautor poder publicar el seu treball i difondre’l 

en temps de pandèmia.

Fins ara, el punt de venda del disc ha sigut ell mateix, 

contactant amb ell personalment o per Facebook en la 

pàgina “Anselmo Martí Jover”, o després d’una actuació. 

Però, a Cocentaina ja hi ha dos comerços on tothom pot 

adquirir-lo. Un lloc és MANI MUSICAL al Passeig del Comtat 

31, i l’altre comerç és la carnisseria de DOLO MARTÍ a la 

Plaça del Mercat. 

El disc conté 12 cançons, de les quals 7 son poemes 

musicats per ell mateix: 5 són de Vicent Andrés Estellés i 

2 són del nostre poeta Vicent Valls. Les 5 cançons restants 

tenen lletra i música d’Anselmo Martí. El motiu principal que 

recorre tot el disc és la nostàlgia. Hi ha cançons d’enyor de 

l’amor (Sense dir-te res, Dies com aquells, Cel on volar). Hi 

ha cançons que recorden aquelles històries de por que ens 

contaven de xicotets (I diumenge set, El dimoni del bressol). 

Hi ha la nostàlgia per una pèrdua (Cançó de bressol, Un 

migjorn d’agost). Hi ha l’enyor del temps (Núvols, Al carrer 

de la Creu), i també hi ha l’anhel de llibertat (L’home parat, 

Rosa de paper). El disc es tanca amb “Raboseta, ix del cau”, 

una desenfadada mescla de cançó tradicional de ballar les 

danses amb un acompanyament diferent. 

Per acabar, dir que Cocentaina i el nom del poble estan 

presents al llarg de tot el disc: la pinada de la Penyeta 

Blanca en “Núvols”; el carrer de la Creu en “Al carrer de la 

Creu”; l’ajuda providencial de la Mareta en “El dimoni del 

bressol”; el llavador del Pla de la Font i el carrer Dolors en 

“I diumenge, set”; el castell i el convent de les Clarisses en 

“Raboseta, ix del cau”. “És el meu particular homenatge”, 

assenyala Anselmo.

Esperem prompte poder gaudir de les actuacions 

musicals, perquè la cultura és segura i els nostres cantautors 

necessiten de l’aplaudiment i recolzament del seu públic. 

De segur que en breu, Anselmo Martí podrà oferir-nos un 

directe d’aquest primer treball “Dies com aquells”.
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Saffron Tech anuncia al chef alicantino con 2 estrellas 
Michelin Kiko Moya como nuevo embajador de marca global

E
l chef Kiko Moya aporta su experiencia como un chef 

legendario que ha estado fascinado por el "oro rojo". 

Comprender la naturaleza del azafrán a través de los 

ojos de un experto culinario hará avanzar aún más en los 

protocolos de la empresa Israelí Saffron Tech para el cultivo 

vertical de la especia. El chef Kiko Moya, ha sido nombrado 

el primer embajador de marca global de Saffron Tech, 

una subsidiaria de Seedo Corp. Como parte de la nueva 

iniciativa de marketing integrada de Saffron Tech, el Chef 

Moya probará el azafrán producido a través de métodos 

de cultivo vertical y proporcionará su experiencia sobre la 

calidad y el sabor del producto. David Freidenberg, CEO 

de Seedo Corp. “Queremos estar seguros de que el azafrán 

cultivado con nuestra tecnología y protocolos de cultivo 

vertical cumple con los más altos estándares. Agradecemos 

la experiencia y el asesoramiento del chef Moya a medida 

que continuamos avanzando en nuestra misión de crear una 

fuente confiable de azafrán que iguale el producto cultivado 

mediante métodos agrícolas tradicionales ". 

Kiko Moya es copropietario de L'escaleta, un restaurante 

familiar de más de 40 años ubicado en Cocentaina, en 

el interior de la provincia de Alicante. El restaurante es 

frecuentado tanto por lugareños como por viajeros para 

apreciar la cocina que "experimenta con ingredientes locales 

y técnicas familiares", según el chef Moya. “El azafrán tiene 

un sabor complejo y un aroma inconfundible que puede 

realzar una variedad de platos”, dice el chef Kiko Moya. 

“La versatilidad del azafrán nos permite utilizarlo en un gran 

número de elaboraciones, desde platos calientes, arroces, 

pescados, carnes blancas y por supuesto, postres. Esta 

es la razón por la que decidí aportar mi conocimiento de 

las múltiples cualidades de esta flor ”. Seedo Corp: es una 

empresa agrícola que se enfoca en la investigación, desarrollo 

y comercialización de productos agrícolas. La tecnología de 

Seedo tiene como objetivo transformar la forma en que 

se hace la agricultura al ofrecer una forma responsable 

y sostenible de cultivar en un mundo que se enfrenta a 

desafíos ambientales y condiciones climáticas inestables.

Dia del llibre a Cocentaina
Redacció

E
l 23 d’abril és el dia del llibre i a Cocentaina no podia 

passar desapercebuda aquesta jornada. Si bé és cert 

que no podem tindre l’ambientació de carrer, sí que 

és cert que tant des de l’associació de comerç i també des 

de la Biblioteca s’han llançat una sèrie de campanyes per 

tal de promocionar la sana addicció de la lectura.

Des de l’Associació de Comerç i Serveis es va oferir un 

descompte especial a la gent que comprara un llibre i a més, 

els van regalar una planta aromàtica. 

Per la seua banda, des de la biblioteca pública municipal 

de Cocentaina Pare Arques, la gent que vanar a agafar un 

llibre de préstec el 23 d’abril, es va endur  de regal un llibre 

d’autor clàssic. Però també, mitjançant les xarxes socials,  

la Biblioteca ens proposà un joc literari: recomanar llibres, 

però a personatges literaris. 

A Cocentaina tenim la sort de tindre grans escriptors i 

tindre una bona biblioteca per poder gaudir de la lectura 

i endinsar-nos en el meravellós món de la literatura bé 

històrica, de ficció, infantil, juvenil, poètica…qualsevol 

genere és bó per viatjar al paradís de les lletres.

Recordem que  el 23 d'abril va ser triat com a «Dia 

Internacional del Llibre», perquè suposadament coincideix 

amb la mort de grans autors literaris com Miguel de 

Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega 

en la mateixa data l'any 1616.

La nova novel·la històrica del contestà JuanFran Ferrándiz, 

“El juicio del agua” és una de les bones recomanacions que 

tenim per al dia del llibre. La seua acceptació avança a bon 

ritme i la novel·la està creant fascinació entre els lectors 

amants de la ficció història, una magistral novel·la històrica 

ambientada a la Barcelona del s.XII en la qual JuanFran 

ens brinda acció, aventures, traïcions, misteri i amor, tot 

entrecreuat amb el fil conductor del naixement dels drets 

humans.
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José Miguel Molina, nou director de la Seu Universitàries 
de la UA a Cocentaina
NP Seu Universitària

L
a vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària 

de la UA, Catalina Iliescu, ha visitat recentment les Seus 

Universitàries de la Marina i Cocentaina, dependents 

del seu Vicerectorat, unes visites institucionals en què ha 

mantingut una trobada amb els alcaldes i els regidors de 

cultura i educació de les dues localitats, i en les quals ha 

estat acompanyada per la directora del Secretariat d’Extensió 

Universitària, Larissa Timofeeva. El motiu d'aquestes 

trobades de caràcter institucional ha sigut la presentació dels 

nous directors designats per a dirigir les dues seus: Isabel 

Santamaría, que es farà càrrec de la Seu de la Marina, a 

Benissa; i José Miguel Molina, qui serà el nou director de 

la Seu de Cocentaina.

Les dues trobades han suposat, com detalla Iliescu, 

«una primera presa de contacte amb l’alcaldia de Benissa 

i Cocentaina en la qual hem acordat quines seran les 

actuacions de col·laboració comuna per als pròxims 

mesos entre les nostres institucions, a través de les Seus 

Universitàries». De la mateixa manera, la vicerectora ha 

volgut subratllar la «idoneïtat» de les persones triades per 

la seua preparació i ha agraït la disponibilitat i l’entusiasme 

que tenen per a afrontar la direcció. Tant la vicerectora 

com els alcaldes han subratllat el magnífic treball fet pels 

anteriors directors, Josep Ochoa (la Marina) i José Luis 

Todolí (Cocentaina).

 José Miguel Molina

Es va llicenciar en Químiques per la Universitat d’Alacant 

l’any 1999 i va completar el doctorat en aquesta mateixa 

universitat el 2004 en l’Àrea de Materials Compostos de 

Matriu Metàl·lica. Va fer una estada postdoctoral a l’Escola 

Politècnica Federal de Lausann, a Suïssa, durant els anys 

2005-2007 i va continuar l’activitat acadèmica a la Universitat 

D’esquerra a dreta: Catalina Iliescu (vicerectora de Cultura, Esport 

i Extensió Universitària), Mireia Estepa (alcaldessa de Cocentaina), 

José Miguel Molina (director de la Seu), Larissa Timofeeva (directora 

Secretariat d’Extensió Universitària) i Iván Jover (regidor de Cultura)

d’Alacant gràcies als programes de reincorporació Juan de 

la Cierva i Ramón y Cajal. Actualment és professor titular 

del Departament de Química Inorgànica i pertany al grup 

d’investigació «Laboratori de Materials Avançats». Ha rebut 

diversos premis en el camp de la docència, la investigació 

aplicada i la transferència etnològica.

Ha publicat nombrosos articles científics en revistes de 

reconegut prestigi internacional en a l’àrea de materials 

i és autor d’un ampli ventall de treballs relacionats amb 

la docència universitària i neurodidàctica aplicada. És 

inventor de diverses famílies de patents, una de les quals 

està en actual explotació. És promotor de l’empresa de base 

tecnològica European Technological Consortium SL. Els seus 

interessos actuals en el camp de la investigació cobreixen 

la capil·laritat a temperatura elevada, la nanotecnologia i 

els nous materials per a aplicacions de dissipació de calor.

“Sentiment” és el títol de l’espot que l’Undef ha llançat 
per mantindre viva la flama de la festa
Redacció

L
a Unió Nacional d’entitats festeres, la Undef que te 

seu ací a Cocentaina, va presentar el passat dimecres 

21 d’abril un espot que pretén animar al món fester a 

no perdre l’esperança. Sota el títol de “Sentiment” el vídeo 

narra la història d’un home major que conta a la seua neta 

com la Covid19 va impedir la celebració dels actes festers 

durant més d’un any. Però el missatge que es vol traslladar a 

tots els integrants de la Festa està clar: els Moros i Cristians 

tornaran, i ho faran amb més força que mai.

Aquest anunci apareixerà en diversos mitjans de 

comunicació, i s’ha realitzat tant en castellà com en valencià 

perquè la Undef la formen pobles de tot l’àmbit nacional.

Ràdio Cocentaina va estar en aquesta presentació i 

parlàvem en primer lloc en Jordi Martín, responsable del 

resultat final de l’espot. Ens comentava que no ha resultat 

fàcil el fet de muntar la imatge perquè són molts els actes 

que conformen les festes de Moros i Cristians. Al final, ell i 

el seu equip van decidir destacar les desfilades i la pólvora. 

Paral·lelament, la Undef manté un contacte continu amb 

la Generalitat Valenciana, que és l’ens que estableix les 

restriccions per la crisi sanitària. Entre els objectius a curt 

termini està barallar la possibilitat de dur a terme actes 

festers a les poblacions que celebren els seus festejos a partir 

de de juny. Uns actes que, en principi, també hauran de 

comptar amb mesures restrictives contra el virus. L’objectiu 

és que cap integrant del món de la Festa se senta orfe al 

mateix temps que es recuperen a poc a poc els actes que 

marquen les Festes principals de les localitats que celebren 

Moros i Cristians.

Amb aquest espot Pepa Prats, presidenta de la Undef, 

pretén llançar un missatge d’esperança perquè el més roin 

ja ha passat i ens resta l’esforç final per tornar amb més 

força, més ganes i més il·lusió, era per tant necessari traure 

a la llum aquest espot que demostra que l’Undef no ha parat 

de treballar per garantir la continuïtat de les nostres festes 

de Moros i Cristians.
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La Fira de Tots Sants explicada al grau d’Organització 
d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals
NP Fira de Cocentaina

L
a Fira de Tots Sants va ser el motiu de la xerrada ha 

oferit Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina, i Jaume 

Bernabeu, responsable de contingut audiovisual i 

comunicació de Visualcrea, a IMEP (Instituto Mediterráneo 

de Estudios de Protocolo).

A l’alumnat del 3r curs del grau universitari d’Organització 

d’Esdeveniments, Protocol i Relacions Institucionals se li 

van explicar els trets més importants de l’organització i les 

característiques d’una festa que com va dir l’alcaldessa «és 

dels pocs esdeveniments no religiosos que es manté amb 

gran èxit després de 7 segles d’història, fruit del treball i 

l’estima del seu poble».

La xerrada va tindre lloc en l’assignatura d’Estructures i 

Processos en l’Organització d’Esdeveniments, de la qual 

Estepa i Bernabeu han sigut els primers convidats d’una 

classe que, durant el que queda de curs, també té previst 

comptar amb la presència d’organitzadors de festivals 

musicals de gran format o campionats esportius de caràcter 

nacional i internacional.

«L’oportunitat que ens ha donat IMEP de desgranar com 

és la Fira per dins, quines són les claus del seu èxit, com 

ha anat evolucionat la seua imatge i com funciona la seua 

publicitat en el marc d’una carrera universitària és indicatiu 

que parlem d’un esdeveniment digne de ser estudiat», 

apunta l’alcaldessa.

Les vora 20 alumnes, entre modalitat telemàtica i 

presencial, del curs van quedar encantades amb l’exposició 

i van poder traslladar la seua opinió sobre alguns aspectes 

de la Fira de Tots Sants.
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675 anys de Fira, un certamen únic que ha fet historia
Aquesta cita única conserva les seues arrels i tradició, però ha evolucionat per 
a satisfer les necessitats actuals i donar resposta a les expectatives del públic, 
característiques que li han atorgat distincions de caràcter nacional i internacional

L
a Fira de Tots Sants compleix enguany la seua 675 

edició, una xifra per a celebrar i recordar tot el que 

des del punt de vista institucional, veïnal i turística s'ha 

aconseguit al llarg de tot aquest temps. Des que en 1376 el 

monarca Pere IV d'Aragó atorgara a Cocentaina el privilegi 

de poder celebrar aquesta fira anual molts han sigut els 

expositors, espectacles, exposicions i actes que han donat 

vida a aquesta cita que, any rere any, ha anat evolucionant 

per a satisfer les necessitats dels temps i donar resposta als 

milers de visitants que li donen vida. 

La Fira va ser en els seus inicis una oportunitat laboral 

i econòmica per a productors, comerciants i compradors 

que durant els catorze dies que durava el certamen 

podien realitzar les seues transaccions i intercanvis sense 

repressions per part del rei. Un fet que, a poc a poc, es va 

convertir en reclam i la va fer créixer, de manera que va 

passar d'estar centralitzada a la plaça de la Vila en el segle 

XIV a estendre's per tots els carrers de Cocentaina en el 

segle XVII. Fruit del seu creixement, en el segle XVIII, més 

concretament en 1768, va ser capaç de convertir-se en la 

fira més gran de l'Antic Regne de València, fet que ja va 

encunyar la seua magnitud. En 1795 va deixar de celebrar-

se per Sant Miquel i es va instaurar en les dates actuals, fet 

que li va donar el nom de «Fira de Tots Sants». 

A diferència de moltes altres que han anat desapareixent al 

llarg del segle XIX, la Fira de Cocentaina s'ha anat assentant 

i fent història tant en d'activitats com en programació i 

infraestructures. La inclusió del mercat medieval en els 

anys 90 va ser un d'aquests símbols d'expansió que amb el 

pas del temps s'ha anat maximitzant i és ja un dels senyals 

d'identitat del certamen. Però, sens dubte, l'any 2000 va 

ser l'inici de la sectorització comercial de la Fira i un punt 

de partida per a la inclusió de nous sectors, com també per 

a fer un salt cap a la digitalització. 

Al llarg d'aquests anys, el Consell de Fira també ha sigut 

un dels pilars clau perquè el certamen evolucione i que 

cada any se sumen noves activitats i es consolide tot el que 

a poc a poc es va unint al programa d'actes. La Fira, a més 

d'un aparador comercial, serveix per a difondre la cultura 

contestana perquè turistes i visitants coneguen l'essència 

del municipi que es recull en gran quantitat d'activitats i 

exposicions culturals que es duen a terme durant els dies 

de celebració de l'esdeveniment. 

Fruit de tota aquesta trajectòria, dels canvis i de 

l’adaptabilitat, com també la seua essència, la tradició i el 

treball que institucionalment s'ha realitzat, en 2018 la Fira 

va aconseguir un dels distintius més importants: Bé d'Interés 

Cultural (BIC), un fet que la va convertir en patrimoni de tota 

la Comunitat Valenciana, un distintiu al qual li va succeir 

la declaració de Festa d'Interés Turístic Internacional, dos 

esments que sens dubte atresoren la seua trajectòria i l'han 

portada al capdamunt del calendari festiu, tant a escala 

nacional com internacional. 

«Molts anys de treball que han donat els seus fruits i que 

han fet que enguany celebrem 675 anys de nostra Fira de Tots 

Sants, un esdeveniment molt volgut per tots els contestans, 

però que també ha aconseguit conquistar el públic que ens 

visita tant a escala nacional com internacional. Sens dubte 

hem sabut conservar la seua essència, però també hem 

evolucionat amb el pas del temps per a adaptar-nos als 

canvis i que els visitants que acudeixen a Cocentaina any 

rere any vegen que continuem treballant per a fer-ho créixer 

i que continue en el més alt». 

Departament de Fira
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Entrevista 675 Aniversari Fira – Eugenia Miguel
1.Què significa en l’àmbit municipal 

i institucional que la Fira haja arribat a 

complir el 675 aniversari? 

Per a tots els contestans i contestanes 

és, sens dubte, un orgull el fet d’haver 

pogut celebrar la nostra Fira al llarg de 

675 edicions. Un període històric de 

llarg recorregut en el qual ni pandèmies, 

ni guerres, ni altres esdeveniments 

han impedit que continue any rere any 

aquesta emblemàtica cita.

A més, és la mostra de la capacitat 

d'adaptació sense precedents d'un poble 

per mantindre viva la seua Fira amb la 

fidelitat de totes les persones que al llarg 

de sis segles han vingut a Cocentaina, ja 

siga per vendre els seus productes o per 

comprar-los, procedents de tot Espanya.

2 . Q u i n s  h a n  s i g u t  e l s  s e u s 

principals punts forts per a consolidar-se com un 

esdeveniment de grans dimensions i un elevat reclam 

turístic, tant a escala nacional com internacional?

La clau, veient el recorregut del certamen, ha sigut saber 

evolucionar amb els temps i amb les necessitats que la 

societat ha anat demandant. Tindre la capacitat d'atracció 

a través d'una variada oferta d'articles, serveis, activitats i 

novetats que han sigut reclam per a tots els gustos i edats.

La Fira ha sigut, i ho continua sent, un element viu que es 

transforma per a seguir el seu recorregut. De fira agrícola i 

ramadera en els seus orígens ha sabut anar incloent nous 

sectors com també avanços industrials i tecnològics per a 

fer-la atractiva, interessant i focus d'atracció per a milers de 

visitants cada any.

Des de fa un temps, a més, s'ha fomentat especialment 

per les seues característiques i oferta el que puga ser una 

cita familiar amb activitats i productes per a tots.

3.Actualment, en què es treballa des de l'àrea de Fira per 

a millorar el certamen?

Estem treballant a dos nivells, amb dos plantejaments en 

paral·lel. D'una banda, el departament de Fira està plantejant 

i estudiant tots els canvis i novetats que es podrien posar 

en marxa quan tornem a celebrar la Fira en el format que 

coneixíem abans que arribara la pandèmia provocada per 

la covid-19. S'està treballant canvis en la ubicació d'alguns 

sectors, l’ampliació d’algunes zones, introduir aquelles eines 

digitals que ens ajuden en la gestió i en l’organització del 

certamen i a planificar les millores necessàries perquè la 

nostra Fira siga inclusiva i tots i totes hi tinguen cabuda.

D'altra banda, i pel fet que seguim en una situació de 

risc sanitari, estem treballant en les diferents opcions de 

celebració que podríem tindre en aquesta edició. Tenint 

en compte les limitacions d'aforament i totes les mesures 

de prevenció i seguretat que calga adoptar segons el risc 

de contagi que tinguem al novembre. Com ja vam fer l'any 

passat, reinventarem el format de la Fira perquè puga seguir 

celebrant-se, però adaptant-nos a la època en la qual estem.

4.Encara que la situació actual és 

incerta i particular, com es commemorarà 

aquest aniversari tan especial? Hi haurà 

novetats o canvis al fil d'aquest motiu?

Encara que siga amb totes les mesures 

de prevenció necessàries, però, per 

descomptat, no volem deixar de celebrar 

una edició tan especial com són les 675 

edicions de la Fira de Tots Sants.

Hem començat per adaptar la imatge 

representativa de la Fira incloent el 675. 

Aquesta marca commemorativa estarà 

present durant tot aquest any en tot el 

material que s'edite i en la difusió que 

es faça a tots els nivells. 

A més, s’està realitzant una sèrie 

de càpsules audiovisuals on donar a 

conèixer l’origen i l’evolució de la Fira. 

A través d'entrevistes amb persones 

representatives al llarg de la història de la Fira conèixer més 

de prop fites i curiositats. També estem estudiant la manera 

de desenvolupar activitats de les quals puga participar tot el 

poble i acostar als escolars la història de la Fira.

5.De cara a aquesta pròxima edició i amb vista a novembre 

s'està treballant ja per a valorar les circumstàncies i adaptar 

el certamen amb l'objectiu que se celebre de manera física? 

Com deia, 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 atès que la 

Fira se celebra per 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 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.

De l'any passat ja sabem que la part cultural es pot fer 

de manera presencial, perquè resulta senzill controlar 

l'aforament i les mesures de seguretat al ser instal·lacions 

tancades. De tota manera, com he dit, la Fira tal com la 

coneixíem, tardarà encara algunes edicions més a tornar.

6.Com a regidora de l'àrea de Fira què li diria tant a la 

ciutadania com als amants i seguidors de l'esdeveniment de 

cara a la celebració coincidint en aquesta edició tan especial?

Animaria a tots una vegada més a tindre paciència. Que 

sàpien que estem treballant per a donar opcions i formats 

diversos, siguen com siguen les circumstàncies, perquè no 

deixe de celebrar-se aquesta edició tan especial com és el 

675 aniversari.

Que no perden la il·lusió i un any més farem tot el possible 

perquè la oloreta de Fira arribe a tots els racons del poble.

Departament de Fira
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Viatjar en temps de pandèmia
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

L
a crisi del coronavirus no sols ha limitat radicalment 

el turisme, sinó que ha transformat les tendències de 

viatges. Si abans molts somiaven amb grans viatges 

a l'altra punta del món, ara el que més es busca és un 

turisme nacional, pròxim i, sobretot, rural. Aqueixa cerca 

d'un lloc tranquil, allunyat de la ciutat i en contacte amb 

la naturalesa es tradueix en què el 89,4% dels espanyols 

tinguen intencions de practicar el turisme rural aquest 2021, 

segons una enquesta de l'Observatori del Turisme Rural. 

L'increment respecte a 2019 és evident, ja que durant aqueix 

any tan sols el 40% dels viatgers preveia realitzar entre una 

i dues escapades rurals, mentre que per a aquest 2021 el 

percentatge ja aconsegueix el 66,6%.

En definitiva, malgrat la situació que estem travessant, les 

ganes de viatjar no desapareixeran. No obstant això, sí que 

es preveu un canvi d'hàbits associat a les preocupacions 

dels viatgers que portarà a un turisme de proximitat amb 

una duració més prolongada i menys anticipació en la 

reserva, així com destins més privats on els espais a l'aire 

lliure siguen els protagonistes.

Per tant, els anomenats viatges càpsula, entesos com 

una manera de reduir el risc associat a coincidir amb 

desconeguts, es presenten com una de les claus del 2021. 

Ja siga per a treballar a distància o per a passar temps en 

família o amb amics, els viatgers optaran per allotjar-se en 

espais més privats, com per exemple, cases en arbres, 

cabanyes o glampings amb l'objectiu de fomentar el 

distanciament social.

Els durs mesos de confinament i tancaments perimetrals 

han suscitat l'interés per conéixer el més pròxim, descobrint 

que hi ha molt per gaudir prop de casa. Aquesta tendència 

és una de les quals en 2021 es mantindrà amb força. El 

viatger buscarà continuar explorant els destins de proximitat.

I encara que el destí és important cobrarà encara més interés 

que l'on viatjar amb qui fer-ho. La pandèmia ha imprés 

caràcter a donar més importància als companys de viatge 

que al lloc. D'aquí ve que seran tendència les vacances 

grupals sols per a adults o amb la 'família triada'. Els viatges 

familiars multigeneracionals també estaran de moda i les 

persones recuperaran el temps perdut.

La confiança perduda s'anirà recuperant, però després 

d'un exercici amb normes que canviaven la forma de vida 

d'un dia per a un altre, el viatger farà les seues reserves en 

l'últim moment. Una tendència molt marcada des del final 

del confinament que, alimentada per la incertesa, continuarà 

al llarg de 2021.

El viatger dedicarà més temps a descobrir una destinació, 

visitant menys llocs en un mateix viatge, però gaudint de 

més experiències, de la cultura i tradicions que ho fan únic.

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”

Presentat el pla territorial d’emergències de Cocentaina

L
'empresa encarregada de la redacció del Pla Territorial 

Municipal d'Emergències de Cocentaina, Intel·ligència 

climàtica, va presentar a l'equip que conformarà 

el Centre de Coordinació Operativa de l'Administració 

Local (CECOPAL) el document en el qual es recull tota la 

informació necessària per a afrontar possibles conjuntures 

imprevistes a nivell de seguretat per a la ciutadania, l'entorn 

o els béns. Per a l'alcaldessa, Mireia Estepa, “el més 

important d'aquesta iniciativa és que ens permetrà disposar 

d'una eina essencial per a actuar de manera efectiva, eficaç 

i coordinada davant fenòmens meteorològics adversos o 

qualsevol altra circumstància imprevista”.

La principal novetat en aquesta matèria és la creació del 

Centre de Coordinació Operativa de l'Administració Local 

(CECOPAL), òrgan que constituirà el gabinet de crisi de 

l'Ajuntament i que disposarà d'un Comité Assessor, un 

Gabinet d'Informació i un Centre de Comunicacions.

Aquest grup de persones, que estarà encapçalat 

per l'alcaldessa, es reunirà quan les circumstàncies el 

recomanen en el Centre de Coordinació Operativa, la seu 

de la qual estarà situada a l'Ajuntament.

En l'exposició, realitzada per part de l'empresa Intel·ligència 

Climàtica, van participar l'alcaldessa amb les regidories de 

medi ambient, obres i serveis, seguretat ciutadana, sanitat 

i tècnics municipals que configuren el comité assessor, així 

mateix, representants de la Policia Local i Parc Comarcal 

de Bombers.
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LA PÁGINA de la Casa de la Joventut
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La Casa de la Joventut reprèn la seua oferta d’activitats 
per als joves de Cocentaina

L
a situació sanitària i social que estem vivint amb l'aparició en les nostres vides del COVID-19 ha provocat un 

replantejament dels serveis i activitats que des de la Casa de la Joventut oferim als joves. Amb la millora de la situació 

que tenim fa poc, les diferents normatives ja ens permeteren organitzar algunes activitats, això sí, amb grups reduïts 

i mantenint les mesures de seguretat i prevenció necessàries per a intentar tornar, a poc a poc, a una nova normalitat. 

Aquesta passada Pasqua a la Casa de la Joventut ja han tornat les activitats amb un taller de grafiti, un curs de manipulador 

d'aliments, un taller de manualitats i un taller de firma electrònica. A més, recorda que tots els serveis d'atenció funcionen 

amb normalitat: informació juvenil, transport universitari, carnet jove...

Per a les pròximes setmanes, i juntament amb el 

Departament de Serveis Socials, et proposem un taller de 

cinema: t'agradaria fer el teu propi curtmetratge, t'atrau el 

món del cinema i el vídeo? Ara pots endinsar-te en el món del 

cinema amb nosaltres: la inscripció és gratuïta (des dels 12 

anys al 965592795 o 965593080) i el taller es farà els dijous 

a la vesprada a la Casa de la Joventut. T'animes? 

Pla de la Font, 10
03820 Cocentaina (Alacant)

965592795- Whatsapp: 699833855
casajoventut@cocentaina.org

Twitter · Facebook · 
Instagram: cocentainajove
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Eixida a menjar-se la mona 
Ceip Sant Joan Bosco

E
l passat dimecres 31 de març, els companys i 

companyes de tercer i quart de primària del CEIP San 

Juan Bosco vam fer una eixida a Sant Cristòfol per 

menjar-nos la mona. Què bé que ens ho vam passar!  

Vam eixir de l’escola cap a les 9:30h, carregats i carregades 

amb aigua i la mona dintre de la motxilla. Teníem moltes 

ganes de passar-ho d’allò més bé amb els nostres amics i 

amigues, ens haguera agradat compartir l’experiència amb la 

resta de companys i companyes de tercer i quart, però, per 

mesures de seguretat, continuem amb els grups bombolla. 

El proper any, de segur, jugarem tots i totes junts i juntes! 

El camí a Sant Cristòfol va ser emocionant. Vam començar 

la ruta pel raval, allí vam gaudir dels carrers estrets i 

encisadors del nostre poble. Ens vam endinsar pel carrer de 

Sant Vicent cap a la serra, des d’allí vam poder observar les 

teulades del casc antic i vam jugar a descobrir on estaven 

alguns edificis emblemàtics de Cocentaina. Durant el camí, 

vam cantar cançonetes tradicionals, vam fer alguns jocs 

orals i vam observar la vegetació

Creuant les vies del tren, vam arribar al paratge de Sant 

Cristòfol, un dels paratges més bonics del nostre poble.   

A l’arribada, ens vam repartir l’espai per zones per poder 

mantenir la distància social de seguretat. Després, ens vam 

menjar la mona, estava riquíssima! Vam tindre un poc de 

temps lliure per explorar la zona i jugar.

Ens vam preparar uns jocs en els quals s’ho vam passar 

genial i ens vam riure un fum! No teníem ganes de tornar a casa!  
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La vacunació de la plantilla de l’IES Pare Arques

E
l divendres 13 de març de 2020, a mig matí, les autoritats 

educatives van suspendre les classes presencials a 

tot el sistema educatiu per evitar la propagació del 

Coronavirus. Fou un dia molt estrany i molt trist. Vam 

fer classe, sense mascareta ni distància de seguretat, 

intentant amagar a l'alumnat la preocupació que teníem, 

contestant moltes preguntes que no tenien res a veure amb 

el que estaven fent, però que mostraven clarament la por 

que sentien davant del que ens venia a sobre, i ens vam 

acomiadar del nostre alumnat, dels companys i companyes 

del centre amb dissimulada angoixa...

Just un any després, el dissabte 13 de març de 2021 

vam rebre el document de Conselleria anunciant que els 

treballadors menors de cinquanta-cinc anys seríem vacunats 

el dijous 18. Dies abans l'equip directiu havia confeccionat 

el llistat del professorat, de consergeria, de neteja que estem 

en contacte amb l'alumnat, i que podíem rebre la punxada. 

Molts de nosaltres vam sentir l'alegria de pensar que per fi 

estem veient la llum al final del túnel. També ens sentíem en 

cert sentit privilegiats, per ser dels primers col·lectius a rebre 

l'antídot de la malaltia. El dia esperat ens va sorprendre amb 

la notícia inesperada que per causa d’alguns casos greus 

de trombosi quedava suspesa la vacunació.

Després d’uns dies ens van tornar a convocar per al 

divendres 26 de març per ser immunitzats amb la vacuna 

d’Astra Zeneca. Acudí tota la plantilla, majors i menors de 

cinquanta-cinc anys, del Pare Arques al Complex Esportiu 

Eduardo Latorre d'Alcoi, féiem bromes entre nosaltres i 

alguns repetien les famoses paraules del iaio de Castalla «Au, 

anxufa-li!», un dels primers valencians vacunats. En qüestió 

d’uns pocs minuts ens havien injectat la primera dosi d’Astra 

Zeneca a tot el claustre. Ens van dir que per al mes de juny 

rebríem la segona dosi, i ja quedaríem immunitzats al 90%.

L'endemà, al whatsapp de l’institut comentaven quins 

efectes secundaris teníem: mal al braç de la punxada, 

algunes persones un poc de febre i poc més. El dilluns 

de després de les injeccions tot el professorat del centre 

va donar classe amb total normalitat. Semblava que 

Àlex Barber

IES Pare Arques - Vicedirector

començàvem a veure la llum al final del túnel.

De sobte tot es complicà de nou: noves notícies d'alguns 

casos de trombosi han fet que les autoritats sanitàries 

paralitzen les injeccions de la segona dosi d’Astra Zeneca 

als menors de seixanta anys.

Encara ens falta la segona dosi, i no sabem encara que 

faran, si ens administraran una vacuna d’altre tipus, o 

ens deixaran a mig vacunar, o finalment ens permetran 

completar la nostra vacunació amb la segona dosi de la 

mateixa marca. Malgrat tot comencem a estar immunitzats, 

es calcula que vint dies després de la primera injecció 

d’Astra Zeneca s’arriba a un 70% d’immunitat. Encara que 

l’alarmisme dels mitjans de comunicació no ajuda massa, la 

majoria de persones estan acudint als centres de vacunació 

i està clar que més prompte que tard s'acabarà aquest 

malson, però, mentre no estiga la major de la població 

inoculada, haurem de mantindre les mesures de seguretat, 

professorat i alumnat continuarem portant la mascareta, les 

finestres estaran obertes, els pupitres separats a metre i mig 

de distància i evitarem les aglomeracions. No abaixarem la 

guàrdia ara que ja comencem a eixir d'aquesta pandèmia. 

No estarem tranquils fins que reben també la vacuna la 

majoria de la població i qualsevol persona de l'últim racó del 

món, però, comencem a intuir que queda menys per poder 

llevar-se la mascareta i per tornar a la normalitat de sempre.

formatius

L
’IES Pare Arques està preparant unes jornades de portes 

obertes per al mes de maig. Les persones interessades 

hauran de demanar cita prèvia. A la web del centre es 

publicaran els horaris i les instruccions per poder fer la visita 

a les nostres instal·lacions de forma segura i respectant totes 

les mesures de protecció contra la covid. Segons el nivell 

educatiu (1r d’ESO, 1r de bat i cicles) les jornades es faran en 

dies diferents i amb diferent horari per evitar aglomeracions 

al nostre centre.



34 Revista El Comtat maig 2021

Celebracions tradicionals en el mes d’abril al Centre de Respir

E
nguany, el mes d'abril el celebrem amb unes activitats 

més especials i tradicionals per als nostres usuaris 

i usuàries: l'elaboració de la tradicional «Mona de 

Pasqua» i la celebració tan volguda de la festivitat de la 

«Mare de Déu del Miracle».

El passat 1 d'abril, i gràcies a Roberto Faus, col·laborador 

incondicional del Centre de Respir, es va preparar un taller 

de la «Mona de Pasqua» que va delectar a tots els presents 

i com cada any va ser un èxit.

Les persones usuàries del Centre de Respir van poder 

gaudir de la festivitat tan volguda: la Mare de Deu del Miracle. 

Per a això, es van preparar diverses activitats especials 

d'animació i estimulació com ara pintura, manualitats i vídeo. 

Aquest tipus d'activitats afavoreix l'orientació temporal, com 

també el fet que es treballen àrees tan importants com 

l'atenció, la motricitat, les pràxies, -gnòsies etc., activitats 

que contribueixen a un millor estat d'ànim.

Càmera i acció!

D
es de fa més de 20 anys que el Departament de 

Benestar Social de l'Ajuntament de Cocentaina està 

desenvolupant accions en favor de la prevenció de 

les conductes addictives de qualsevol tipus mitjançant 

l'educació, la conscienciació i la mobilització del judici crític. 

A través d'aquest llarg recorregut s'han anat duent a terme 

diferents iniciatives que hem anat modificant a través dels 

anys per a adaptar-nos a les noves necessitats i inquietuds 

que van sorgint: Escola de pares, teatre, min, entrenament 

amb animals, etc.

El món de les addiccions és molt complex i no es tracta ja 

de la classe d'addicció a la qual ens referim, sinó que és un 

tipus de conducta que procedeix d'inclinacions insegures 

en qualsevol de les seues varietats.

Dins de les conductes addictives ens trobem amb una 

modalitat, que és el món de les noves tecnologies en el seu 

més ampli sentit i que ja porta alguns anys entre nosaltres, 

però que a escala d'investigació i de les repercussions que 

a llarg termini pot tindre un mal ús o un ús abusiu, hi ha 

molt poques conclusions.

Nosaltres, tant les persones adultes com també les joves 

i les més menudes, perquè tots, d'una manera o una altra, 

usem les noves tecnologies, podem realitzar una reflexió 

sobre els riscos i les virtuts del consum de «pantalles», sobre 

la importància de l'autonomia personal per a seleccionar els 

continguts que ens assalten a través de les innombrables 

pantalles que el segle XXI ha introduït, sense preguntar, en 

la nostra vida privada; potser podem fer una reflexió sobre 

l'impacte que té en nosaltres i en les nostres relacions i en la 

nostra vida en general. Per exemple, llance aquesta inquietud 

personal sobre com afecta el valor de la immediatesa (quan 

tarda?, dues centèsimes de segon més en lloc d'una, a 

encendre's la pantalla?), en detriment de la paciència, de 

l'assossec i de la calma…, o com ha canviat la comunicació 

entre els éssers humans, la importància de la connexió.

El Taller que presentem és una activitat englobada dins 

de la convocatòria de subvencions de la Diputació d'Alacant 

per a ajuntaments de la província per a realitzar activitats 

que promoguen un ús adequat de les noves tecnologies. 

Pensem que aquest taller pot ser molt divertit i creatiu, ja 

que els participants poden desenvolupar una idea pròpia 

i veure-la plasmada en la pantalla d'una manera quasi 

professional, sent els absoluts directors de tot el procés de 

creació de la seua obra.

«Càmera i acció» és una nova activitat per als i les joves 

del Comtat amants del món del cinema. El taller, impartit 

pel guionista Jorge Hinojosa, es realitzarà les vesprades 

dels dijous a la Casa de Joventut de Cocentaina. Durant les 

sessions, els integrants aprendran a contar històries amb 

imatges i en diferents tècniques audiovisuals que posaran 

en pràctica durant el rodatge d'un curtmetratge. 

Per a inscriure's les persones interessades han de complir 

els requisits següents:

- Ser majors de 12 anys

- Dirigir-se al Centre Social REAL BLANC (Av. Real Blanc, 

s/n) o cridar al: 96 559 00 00-965 59 30 80 o a la Casa 

de la Joventut – al costat de la biblioteca- o telefonar al 96 

559 27 95.
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E
l nostre company de l'associació, Manolo Candela, el 

passat 25 de Març va quedar Campió al campionat 

d’Espanya de tir a l'arc celebrat a Marina d'Or (Oropesa) 

en la categoria arc adaptat dins del grup de 10 finalistes i en 

categoria absoluta al lloc 34, eren més de 100 participants.

Fem un repàs d'algunes de les grans competicions en les 

quals ha participat durant tots aquests passats anys: Ha 

participat en 4 Paralimpíades Atlanta, Sidney, Atenes i 

Pequín. A més al III Campionat de Món a 1999 (Christchurch, 

Nze) en la categoria d’Arc recorbat, i en la modalitat per 

equips va aconseguir la plata (final); Al Campionat d’Europa 

1999 (Zandhoven, BEL) en Arc recorbat a la modalitat 

individual W2 va aconseguir l’or i en la modalitat per equips 

també es va endur l’or i, a més, al Campionat d’Europa de 

Tir amb Arc 2006 (Nymburk, REP. TXECA) en la modalitat 

per Equips – Open va aconseguir l’or.

Des de fa anys Manolo porta als seus companys del club 

Santa Lucía a les 13 hores esportives de poble per a 

col·laborar amb AMICO en les activitats que realitza allí, així 

les xiquetes i xiquets que ho desitgen poden practicar este 

Manolo Candela, d’Amico, campió de tir en arc

Centre Social “Real Blanc”

Avda. Real Blanc, 1. -  03820- Cocentaina (Alicante)

amico2002@hotmail.com, vperez@asociaciondia.org

facebook: amico asociacio de discapacitats

WhatsApp: 652833389

www.asociaciondia.org

bonic esport Olímpic.

És un orgull per a la nostra associació tindre'l entre 

nosaltres i un per a Cocentaina, ja que és un veí més de 

poble.

El Respir torna a obrir al 100% de les persones usuàries
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l 20 d’abril el programa municipal per a persones amb 

dificultats per al desenvolupament de les activitats 

bàsiques, Respir, va recuperar el seu ritme amb totes 

les persones usuàries.

Amb la pandèmia va haver de tancar i va tornar a obrir les 

portes en estiu de 2020 amb les limitacions que va establir 

la Conselleria de Polítiques Inclusives, una de les quals, 

obligava a fer que les usuàries assistiren per torns i que 

en cadascun d’ells sols hi haguera el 50% del total. Açò 

va suposar que les persones beneficiàries d’aquest recurs 

gratuït de l’ajuntament de Cocentaina sols pogueren acudir 

una setmana sí i altra no.

Recentment, la normativa va canviar i es va autoritzar 

que la participació en aquest tipus de programes fora del 

100% sempre que es respectara la distància de seguretat 

i la resta de mesures sanitàries. Açò va motivar la tornada 

a la relativa normalitat del Respir, fet que agraïen totes les 

famílies i les persones usuàries.

No obstant això, a la regidora de Benestar Social, Mireia 

Estepa, seguix preocupant-li el fet que sols la mitat de les 

professionals que treballen al Respir hagen sigut vacunades. 

«Duc quatre mesos reclamant a tots els estaments la 

vacunació de totes com a personal sociosanitari i ara ens 

trobem en la situació que hem obert al 100%, però que dos 

de les treballadores encara no han sigut citades. Espere que 

la vacunació del personal de serveis socials es reprenga 

inmediatament perquè és urgent i necessària». Per altra 

banda, reconeix que han sigut mesos molt durs per a les 

treballadores, les usuàries del Respir i les seues famílies: 

«aquestes persones han vist la seua rutina i l’estimulació 

que reben al programa frenada per la COVID-19 i ens alegra 

saber que podem treballar al ritme habitual i que les usuàries 

estan vacunades, malgrat l’esforç re-organitzatiu que suposa 

per al personal del Respir».

Amico Cocentaina
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Projecte Somriures celebra la quarta assemblea general

Projecte Somriures

A
mb un total de 65 persones associades, l’assemblea 

general ordinària de l’Associació Comarcal Somriures, 

Projecte de Connexió Vital, celebrada de manera 

telemàtica, ha servit per aprovar la gestió realitzada en 

2020, així com els projectes que tenim en marxa per a 

2021. Principalment, hem aprovat el pressupost previst 

per a enguany que preveu una partida de 100.000 euros 

per fer front a les obres de reforma del Centre Comarcal 

de Benimarfull. En estos moments estem a l’espera de 

la cessió de l’edifici per part de l’ajuntament i de seguida 

volem començar les obres per poder adaptar la casa tant a 

la normativa vigent de centres de dia com a les necessitats 

d’ús i funcionament del Projecte Somriures. 

En este sentit, també hem mostrat a les famílies unes 

pinzellades del projecte global d’intervenció social que volem 

portar a terme en el centre. En resum, un projecte per a 

persones amb diversitat funcional i capacitats diverses, amb 

uns principis fonamentals com són: la PARTICIPACIÓ oberta 

i dinàmica dels usuaris i les usuàries i les seues famílies; 

la SENSIBILITAT SOCIAL, per donar a conèixer la diversitat 

funcional; la INCLUSIÓ real en la societat en que vivim, 

amb la realització d’activitats quotidianes fora del centre i la 

participació en esdeveniments socials; la NORMALITZACIÓ 

per poder realitzar les d'activitats de la seua vida diària; la 

IGUALTAT de totes les persones que integren el centre i el 

foment de l’AUTODETERMINACIÓ i l'AUTONOMIA en el 

seu desenvolupament personal. 

A més, hem presentat a l’assemblea el projecte final de 

carrera de Sara Marin, alumna de l'Escola superior d'art i 

disseny d'Alcoi, basat en una imatge gràfica més simplificada 

i moderna del Projecte Somriures, amb una re definició 

del seu logotip i una campanya divulgativa encarada a 

aconseguir finançament i recursos, tant públics com privats, 

per poder fer realitat tant el centre de Benimarfull com altres 

projectes que tenim en marxa. El nou logotip proposat, tal i 

com diu la pròpia autora, conserva el cromatisme i somriure 

inicial però amb unes línies més senzilles. A més, el somriure 

del nou disseny ha sigut extret dels dibuixos que han elaborat 

les mateixes persones associades i el resultat final mostra 

l’optimisme, la positivitat i l’empatia de l’associació. També 

volem encetar una campanya de sensibilització social 

pels pobles de la comarca, amb una cartelleria impactant 

en postes, panells i marquesines amb els rostres de les 

persones amb diversitat funcional del Projecte Somriures. 

A hores d’ara l’associació l’integren 65 persones dels 

pobles d’Agost, Agres, Alcoi, Banyeres, Benimarfull, Biar, 

Castalla, Cocentaina, Ibi, Millena, Muro i Onil. La gran 

majoria d’elles tenen percentatges de discapacitat i graus 

de dependència que difícilment els permetran gaudir d’una 

vida autònoma, digna i feliç sense les teràpies i ajudes que 

requereixen en el seu dia a dia. Un 65% són majors de 18 

anys (16 persones tenen entre 18 i 21 anys i 26 són majors 

de 21 anys), la qual cosa preocupa les seues famílies ja 

que, en estos moments, o estan ja reclosos a la llar familiar 

o en breu ho estaran, sense teràpies i sense possibilitat 

de socialitzar-se, sense possibilitats de gaudir d’una vida 

plena, amb autonomia, amb inclusió, amb normalitat, amb 

felicitat... Injusta però real, esta és la crua i dura realitat 

que vivim! Ens ajudes a canviar eixa realitat? Vols ajudar 

els nostres fills i filles a seguir somniant? Pots posar-te en 

contacte amb nosaltres a través del telèfon 634344014 o 

per correu electrònic a somriruesprojecte@gmail.com 

Aquesta és ja la quarta assemblea que celebrem al 

Projecte Somriures i ha servit per renovar els càrrecs de la 

junta directiva tal i com corresponia d’acord amb els estatuts 

de l’associació. La nova junta ha quedat composada per 

15 persones i la major part dels seus membres ha volgut 

continuar tres anys més al front de l’associació mostrant 

així el seu gran compromís i responsabilitat pel futur dels 

seus socis i sòcies. Així doncs, queda formada per: Hipòlit 

Agulló, de Cocentaina, qui continua de president; Carmen 

Beltrán, d’Ibi, qui repeteix de vice-presidenta; Ani Callado de 

Cocentaina, qui s’estrena com a secretària i Marisa Llorens, 

de Castalla, qui es referma com a tresorera. A estos cal 

sumar 11 vocalies, amb una representació equilibrada dels 

pobles que integren l’associació.

I aprova un pressupost per a 2021 de més de 112.000 euros per contemplar les obres 

d’imatge i logotip amb unes línies més senzilles i modernes, gràcies al treball de final 
de carrera de Sara Marín.
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AFAMA Cocentaina i Comarca torna al seu funcionament 
habitual

L
es setmanes abans de la celebració de la Mare de Déu 

del Miracle al Taller d’estimulació cognitiva, física y 

psicosocial del Mati, les persones usuaràries han elaborat 

amb molt de gust les espardenyes típiques del tratge, així 

com també la nostra auxiliar d’enfermeria Adela, ha pintat 

un mural amb el rostre de la nostra tan venerada Mareta. 

Tenim una molt bona noticia, d’acord amb la nova 

normativa del 8 d’abril, de la Vicepresidencia y Conselleria 

de Igualdad y Políticas Inclusivas, a partir del dia 20 va 

començar l’assistencia als centres com de forma habitual, 

durant totes les setmanes. I que millor forma de començar 

tots junts, que celebrant la fira de Sevilla i la celebració de 

diversos aniversaris a ritme de sevillanes i amb l’elaboració 

d’un photocall, una guitarra i diversos clavells. Aixío mateix, 

s’ha celebrat el dia de Sant Jordi amb l’elaboració d’una 

tarjeta i una rosa per a cada persona usuaria. 

El taller de laborteràpia, ha sigut el principal protagonista 

durant les últimes setmanes. La laborteràpia és un mètode 

que s'utilitza per a poder treballar els diferents components 

que formen part de l'exercici ocupacional d'una persona com 

són el component sensoriomotor, cognitius i psicosocials de 

la persona per mitjà de l'elaboració de diferents activitats 

manuals a fi de crear un objecte/element com a resultat 

de la dita activitat. Alguns dels objectius que hem volgut 

treballar amb ells han sigut l'entrenament de les seues 

destreses motores especialment la coordinació oculo-

manual, motricitat fina, precisió, atenció, funcions executives 

i principalment, fomentar i afavorir les relacions socials, al 

ser activitats grupal on és necessari el treball en equip. Per 

finalitzar, dir que és un vertader goig veure com les persones 

usuàries seu pasen de meravella i comparteixen les seues 

emocions al realitzar les diverses manualitats i celebracions.

Afama Cocentaina
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Segons i a 8 punts del descens

G
rans, lluitadors i incansables, així són els jugadors del 

Ye Faky que cada vegada tenen més prop l’objectiu 

de salvar aquesta temprada tan atípica i que ha fet 

possible que un equip de poble, es trobe entre els millors 

equips de la lliga nacional de futbol sala.

Dirigits per Diego Arques, a dia de tancament de revista 

(26 d'abril), el Cd-Ye Faky ocupava la segona posició a la 

taula classificatòria amb 35 punts, a 4 del líder i encara 

restaven 7 partits per finalitzar aquesta segona fase.

Un mes més, els deixem la crònica dels encontres que 

s’han disputat en abril i com sempre els rogets no ens deixen 

alenar fins a l’últim pitit. Destacar que al seu canal youtube, 

podem seguir tots els partits i que ací al pavelló, tenim la 

possibilitat de seguir-los en directe, amb aforament limitat i 

sempre que siguem socis o simpatitzants del club.

EMD SACEDÓN 4 - 4 CD CONTESTANO YE FAKY FS (27 març)

Important punt en el primer partit de la segona fase gràcies 

a una esplèndida remuntada.

Els locals començaven forts i marxaven 2 a 0 a la mitja 

part. 15 segons després de la segona part pujaven el 3 a 0, 

però Alberto posava el 3 a 1 poc després.

El Sacedón feia el 4 a 1 que semblava definitiu, però els 

contestans mai deixen de creure. Tres gols en l'últim compàs 

del partit de Mauro, Ivan i Pau posaven l'empat a 4 definitiu.

CD CONTESTANO YE FAKY 4 – 5 CD COLEGIO SAN JOSÉ (3 abril)

Gerro d'aigua freda per a les il·lusions i aspiracions dels 

contestans. Derrota en un partit en el que sempre hem anat 

per darrere en el marcador.

Els de Cocentaina ho han intentat de totes les maneres 

possibles arribant a realitzar un bon joc en alguns trams 

de l’encontre, però aquesta vegada la piloteta no ha volgut 

entrar. Les grans actuacions del porter extremeny unit al 

poc encert dels locals de cara a porteria han propiciat que 

els rogets encaixen una dura derrota al seu feu.

Mal començament de segona fase per als socarrats 

després de sumar 1 sol punt de 6 possibles.

Gols de Pablito, Alberto (2) i Iván.

EFS COLMENAR VIEJO 3 - 9 CD CONTESTANO YE FAKY (10 abril)

Victòria fora de casa en un gran partit dels contestans 

que marxaven a la mitja part amb un 0 a 3 a favor. Els 

locals acabaven el primer temps jugant amb porter jugador 

i apostaven per aquesta tàctica durant tota la segona part.

Els madrilenys retallaven distàncies 2-3, però els 

'socarrats' tornaven a posar terra pel mig amb el 2 a 4. EFS 

Colmenar Viejo pujava el 3 a 4 quan faltaven 8 minuts, però 

un gran final de partit del CDC Ye Faky feia que arribaren un 

carrusel de gols i que el xoc acabara en un voluminós 3 a 9.

Gols de Pablito (2), Nando (2), Koki (2), Mauro, Carlos 

i Cristian.

CD CONTESTANO YE FAKY 3 – 2 TORREJÓN SALA FIVE PLAY 

(17 d’abril)

Gran victòria del conjunt contestà en un intens i 

emocionant partit. Els rogets han hagut de patir i molt per 

sumar els tres punts davant un rival amb molta qualitat i 

que ha aconseguit posar les coses difícils a l'últim tram del 

partit amb el porter jugador.

Dos gols de Cristian, un abans i altre després de la mitja 

part, i un d'Iván Verdú posaven als 'Ye Fakyans' per davant 

amb 3 a 0. No obstant això, els madrilenys durant l'últim 

tram han aconseguit posar el 3 a 2 amb dos balons al segon 

pal jugant de 5.

Tres punts més que fan somiar a aconseguir la salvació 

a Segona Divisió B.

CD COBISA FS 1 – 4 CD CONTESTANO YE FAKY FS (24 d’abril)

La tercera consecutiva!!!! Gran victòria a domicili davant un 

rival que els precedia a la classificació. Triomf importantíssim 

que els situa una mica més a prop de l'objectiu de la salvació.

Els contestans han marxat a la mitja part perdent 1 a 0 i 

no ha sigut fins quan faltaven 6 minuts per al final del partit 

quan ha aconseguit igualar el marcador gràcies a un gol de 

Pablo després del servei d'una falta.

Mauro ha posat als contestans per davant poc després 

(1-2) i amb el porter jugador local, els visitants mitjançant 

Nando (1-3) i Pablo (1-4) han sentenciat el xoc i han 

aconseguit emportar-se els 3 punts de terres toledanes.
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Eusebio Pascual, nové a terres turques

E
l ciclisme contestà està en alça. Si bé tenim en ple 

funcionament les dues escoles contestanes de ciclisme 

(escoles de ciclisme del Club ciclista contestà i escoles 

de ciclisme Rafa Valls), també els nostres corredors estan 

fent un bon paper. Eusebio Pascual, amb l’equip bahrain 

cycling academy va estar en terres Turques i després d'un 

mes de concentració i de córrer GP Mediterranean, el GP 

Gundogmus i finalitzant amb la volta Mevlana amb un top 

ten, Eusebio s'acomiadava amb bones sensacions. “Molt 

satisfet que s'haja vist reflectit el treball de tot l'equip, 

companys, directors i staff...

Ara toca continuar treballant amb la vista posada en les 

pròximes carreres!” Eusebio va quedar nové a la general.

I no deixem de banda el ciclisme, perquè el club ciclista 

contestà ja te la maquinaria en marxa per dur a terme la 

48 edició del trofeu de ciclisme Mare de Déu del Miracle, 

serà el 22 de maig i transcorrerà per diferents indrets de la 

nostra comarca, tenint l’eixida i l’arribada a Cocentaina, al 

Passeig del Comtat.

Arranca el campionat autonòmic de joc a ratlles modalitat 
palma

M
és de 60 equips participen enguany en la Lliga de 

Pilota Valenciana ‘Trofeu Diputació d'Alacant’

El president de la institució provincial Carlos 

Mazón va presentar en el MARQ aquest campionat que 

va arrancar el passat 10 d'abril i que es prolongarà fins 

al mes vinent d'agost. Agost, Altea, Benidorm, Benifallim, 

Benimantell, Calp, Castell de Castells, Cocentaina, Crevillent, 

El Campello, La Nucia, La Vila Joiosa, Llíber, Murla, Muro, 

Mutxamel, Ondara, Orba, Parcent, El Poble Nou de 

Benitatxell, Relleu, Sant Vicent del Raspeig, Sella, Tibi, La 

Vall de Laguar, Xaló i Xixona són les localitats alacantines 

en les quals es disputaran els partits d'aquest torneig, que 

compta amb un gran nombre d'aficionats a la província i un 

alt nivell de competició.

Santi, David, Manolo, Kike, Joanot i Aaron són els 

pilotaris del club pilota Cocentaina que hi participaran en 

la competició. Les partides de casa, es juguen al carrer 

Cervantes (carrer de Fora o ja conegut com el carrer de la 

pilota) o bé dissabte de vesprada o bé diumenge de matí 

i estan obertes perquè el públic puga assistir i disfrutar 

d’aquesta modalitat de palma, on la pilota va més per l’aire 

que per terra.

Imatge: Partida Cocentaina-Crevillent B
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Tres patinadores contestanes aconsegueixen importants 
objectius en les seues categories

E
l passat dissabte 17 d’abril es va celebrar a Alcoi el Campionat Preautonòmic de patinatge en modalitat lliure en les 

categories cadets, júnior, juvenil i sènior, així com el Campionat Autonòmic de Grups Show. En aquestes competicions 

tres patinadores contestanes van aconseguir importants objectius.

Primerament, Malena Solbes Martínez, patinadora del C.P. Villa de Biar, va aconseguir la primera posició en categoría 

sènior, obtenint l’accés directe al campionat autonòmic.

En segon lloc, Laura León Gilabert, patinadora del C.P.A. Santa Rosa d’Alcoi, va obtindre la 13ª posició en categoría cadet, 

aconseguint també l’accés directe a l’autonòmic, que tindrà lloc a finals del mes de maig a Alcoi.

Finalment, la patinadora Marina Gómez Marset, membre del Grup Pequeño Show del C.P.A. Alcoy, va aconseguir el 

primer lloc junt amb els seu equip de show, obtenint l’accés directe al campionat d’Espanya.

Enhorabona a les tres pel vostre esforç i a seguir competint!

Créixer amb l’esport és créixer doblement.

Pablo León

Malena Solbes Laura León Marina Gómez

P
er als dies de vacances de Pasqua, el club de 

tenis Cocentaina va organitzar una escoleta amb 

la finalitat de què els més menuts pogueren 

practicar tota mena d’esports i tindre així, els matins 

ocupats.

Tot i que el tenis era l’esport dominant, els participants 

van poder realitzar altres tipus de modalitats esportives, 

comptant així, amb totes les instal·lacions municipals: 

van practicar futbol, bàsquet i fins i tot ciclisme al circuit 

del pi. A més, els matins estaven plens de diferents 

activitats com recerques de tresors, gimcanes...un 

sense fi d’activitats per a no avorrir-se i gaudir de 

l’esport. Tot i que l’oratge no va permetre que es foguera 

fer tot a l’aire lliure, es van seguir en tot moment les mesures 

de seguretat anti-covid.

Èxit de participació en l’escola de Pasqua del club de 
tenis Cocentaina

El club de tenis Cocentaina segueix fent escola i formant 

a diversos xiquets en aquest esport de raqueta.
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Xavi Cherro, tercer a la 

E
l dia 10 i 11 d’abril es va celebrar a Terrassa la 3a i 4a 

prova de la Copa Espanya de Bmx, el ryder Xavi Cherro 

Belda del BMX Alcoi va aconseguir pujar al pòdium, 

amb una 3a posició. Va ser una carrera molt ràpida i amb 

molts nervis. Xavi va aconseguir després d’una mala eixida 

remuntar I col·locar-se en tercera posició. En la prova del 

diumenge es va quedar a portes de disputar la final, en la 

semifinal va aconseguir ser quint, però sols quatre passaven 

a la final. 

A la classificació general de la Copa Espanya Xavi és 3r. 

La pròxima prova serà al mes de maig a la Copa Espanya 

de Ricla, Saragossa. 

Ana Micó segueix conquerint 
els pòdiums de gimnàstica 
rítmica

L
a nostra esportista Ana Micó segueix triomfant en el 

seu club CGR Sant Jordi en les i diferents competicions 

nacionals. La seua subtilesa i el seu bon fer ja fet 

possible que haja obtingut dos tercers llocs en la disciplina 

de gimnàstica rítmica amb els aparells de cinta i cèrcol al 

Trofeu Pota Blava celebrat a la localitat del Prat de Llobregat.

Natxo Faus ha sigut inclòs dins dels 11 millors jugadors 
“rookies” de la seu lliga als Estats Units

E
l futbol masculí de Texas A&M International va incloure 

al contestà  Natxo Faus entre els cinc jugadors en la 

llista de premis de totes les conferències de la Lone 

Star Conference. Els premis de All-Conference i individuals 

van ser seleccionats pels entrenadors en cap de la LSC.

Naxto Faus, estudiant de primer any de TAMIU, va tindre 

una forta campanya d'obertura en la xarxa per als Dustdevils, 

emportant-se a casa els premis del Tercer Equip All-

Conference i *All-Freshman. Faus va iniciar sis jocs per als 

Dustdevils i va acabar amb un rècord de 2-2-1. Va permetre 

només cinc gols l'any i va detindre els altres 17 tirs a porta. 

El seu percentatge de salvament de .773 va ser el tercer 

millor en el LSC, mentre que ocupava el quart lloc en GAA 

(.829), empatat a l'habitació lloc en blanquejades (1) i sisè 

en salvaments per partit (2,83), tot mentre jugava 542: 35 

en la xarxa.

El contestà manifestava, a través dels xarxes socials, estar 

“molt content i agraït de formar part del “All-Conference 

Team” i del “All-Freshman Team” del Spring 2021”. 
El jove contestà segueix formant-se universitàriament i 

esportivament a Texas.
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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.

PINET D’OR (Hypericum ericoides)
(cor de penya, pinillo de oro)

Floreix durant l'estiu i es recol·lecta 
durant la seua floració.

Es cria als clevills de les penyes i 
roques de llocs assolellats, i és una planta 
rupícola.

Algunes persones del saber popular 
també li diuen trencapedra, per criar-se 
en les mateixes esquerdes de les pedres 
o roques i les trenca.

REMEI CASOLÀ:

Popularment s'ha utilitzat per a dissoldre 
les pedres del renyó i expulsar les arenetes 
que es produeixen en l'aparell urinari.

Normalment s’utilitza en decocció de les 
sumitats florides amb mig litre d’aigua, es 
prenen de dues a tres taçes diaries.
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MÓNICA CORTÉS DOMÍNGUEZ Psicóloga Clínica
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LA PSICOLOGÍA DE LOS COLORES

L
a psicología del color estudia la percepción y el significado 

de los colores en la conducta humana, su influencia en 

el subconsciente, en el estado mental y en las emociones 

de las personas. Su estudio se utiliza para la publicidad, el 

diseño, las señales y la arquitectura como forma de transmitir 

y potenciar ventas incidiendo directamente en nuestras 

emociones sin que apenas nos demos cuenta.

Los orígenes de la psicología del color no son nuevos, ya en 

la antigua China o en la civilización maya se utilizaban colores 

para vincularlos a los puntos cardinales, Aristóteles describió 

los colores básicos relacionados con la tierra (el amarillo), el 

agua (el verde), el cielo (el azul) y el fuego (el rojo), e Isaac 

Newton desarrolló la teoría lumínica del color desde la física al 

descomponer la luz en los colores del espectro.

En realidad, el color no existe como tal en la naturaleza pero 

los seres humanos los percibimos porque el ojo absorbe la 

radiación electromagnética de la luz, que la retina, según la 

longitud de onda y la intensidad, procede a enviarlo al cerebro 

para convertirlo en un color particular.

El precursor de la psicología del color fue el científico alemán 

y poeta Johann Wolfgang von Goethe en el año 1810 con su 

tratado “Teoría del color”, el cual vinculaba cada color con 

una emoción. Más recientemente, la socióloga y psicóloga Eva 

Heller en su libro “Psicología del color”, ahondó en este tema 

añadiendo que cada color tiene una conexión con una parte 

del cerebro que determina estados de ánimo específicos. 

La psicología del color, actualmente puede ser utilizada 

como terapia para tratar ciertos trastornos (cromoterapia), en 

algunas pruebas de personalidad (test de los colores) y en 

departamentos de recursos humanos en casos de selección de 

personal. También es muy útil en el campo del neuromarketing, 

ya que sabemos que las decisiones de compra se toman en 

solo unos segundos y en base al color del producto. 

Veamos qué características emocionales se le achacan a 

cada color: 

Azul: El significado del color azul es básicamente la relajación 

y calma, está asociado con la espiritualidad y la sensibilidad. 

En marketing se usa porque produce confianza, por eso es 

utilizado en productos bancarios e incluso redes sociales como 

Twitter y Facebook.

Rojo: El rojo es el color de la energía, la fuerza, la actividad 

nerviosa y vital, simboliza la pasión y el deseo en todas sus 

formas. Se utiliza para las señales de atención y de peligro así 

como para transmitir sensación de urgencia, llama la atención 

sobre otros colores. 

Amarillo: El amarillo simboliza optimismo y libertad, una 

personalidad abierta, relajada y poderosa. El significado 

psicológico del amarillo es el cambio. En el caso del marketing, 

suelen combinarlo con otros colores ya que puede causar 

fatiga visual.

Naranja: El significado del naranja es la diversión, la fuerza  

y el exotismo, resulta muy estimulante y llamativo, representa 

grandes dosis de creatividad. En términos de marketing es el 

color que más hace vender puesto que incita a tomar decisiones 

rápidas e inmediatas. 

Violeta: Representa la madurez y la experiencia, la 

solemnidad, el misticismo y la magia. En marketing a menudo 

se usa para productos femeninos, cosméticos y de maquillaje.

Verde: Es el color asociado a la salud y a la naturaleza. El 

neuromarketing, lo aplica a productos de alimentación bio, 

ecológicos o a marcas de jardinería, por ejemplo. En psicología, 

se relaciona con la esperanza y la relajación por lo que rodearse 

de este color puede ser beneficioso en casos de estrés.
Blanco: Representa el comienzo de algo, simboliza la pureza 

y la inocencia, paz, curación y tranquilidad. Las marcas elegirán 

el blanco porque transmite valores positivos para motivar a la 

acción de compra.

Negro: El significado del color negro en Occidente representa 

el final,  la muerte y la pérdida, pero al mismo tiempo es el 

clásico color de la elegancia. En el caso del neuromarketing, 

se relaciona con la sofisticación y la sobriedad, valores que 

transmiten marcas de gran prestigio dirigidas a las clases altas, 

especialmente en el mundo de la moda y del perfume.

Gris: Las personas que  eligen este color normalmente no 

quieren compromisos o responsabilidades. Es el color de la 

inmovilidad pero también el de la tranquilidad y el sosiego, la 

neutralidad y la simpleza. 

Marrón: Se asocia con la seguridad, la resistencia y la 

protección, aunque en su lado más negativo puede crear 

sentimientos de soledad, tristeza y aislamiento. 

Rosa: El color rosa está asociado tanto con el amor como 

con el romance, con la suavidad, la bondad, el cariño y 

la compasión. En márketing se suele utilizar en productos 

femeninos.

Como vemos, la influencia de los colores es más importante 

de lo que creíamos, de hecho, la naturaleza con los colores 

típicos de las diferentes estaciones del año, también provoca 

en nosotros diferentes sensaciones y sentimientos: Se suele 

asociar los tonos grises del invierno con el recogimiento y la 

apatía, los marrones del otoño con la tristeza y la depresión, la 

explosión de colores de la primavera con la alegría y el verde 

del verano con la salud y la expansión. 
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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: 6- 12- 15- 16- 18- 24- 28

Dies:  5- 8- 9- 11- 17- 21- 27 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MAIG

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -

19:25 (Sols divendres)

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 3- 7- 13- 19- 22- 23- 25- 31

Dies: 1- 2- 4- 10- 14- 20- 26- 29- 30

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

ECOPARC                

fins a

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





Lucía, Macarena e Irene
72, 32 y 4 años.
Socias desde 2016.

que haya ventajas para toda la familia

8%

5% De tu prima
CARREFOUR
Seguros.

1%
De tus compras en 
alimentación y productos 
frescos, droguería, 
perfumería y limpieza y 
comida de animales.

De tus repostajes 
en Gasolineras 
CARREFOUR.

Podrás ahorrar el doble 
con tu Tarjeta PASS*.

ATENCIÓN AL CLIENTE 914 90 89 00

Hazte socio con la app
o regístrate

www.carrefour.es/clubcarrefour/

¿Vienes?

¡Nos gusta!

Consulta condiciones de acumulación de nuestros partners en www.carrefour.es/clubcarrefour/ventajas
*Tarjeta Mastercard comercializada por Servicios Financieros Carrefour Establecimiento Financiero de Crédito, S.A., entidad de pago híbrida, Alcobendas – Ctra. Burgos, Km. 14,500,
28108, Madrid. Telf.: 91 468 91 94 - Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid T.275, F.165, H nº M-5555 Inscripción 1ª, CIF A-79456232 - Registro en el Banco de España nº 8795

Asociado en ASNEF nº 525. La entidad protege los fondos de sus clientes mediante el sistema de cuenta separada establecido en el art. 21.1.a) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.

Cocentaina

SON GRATUITAS


