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COCENTAINA dia a dia

LA REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE COCENTAINA
posa a disposició dels veïns i veïnes la següent adreça electrònica per a suggeriments

o avisos de desperfectes i qualsevol cosa que vegen per a reparar.
obresiserveis@cocentaina.org

WhatsApp: 699-83-38-61
Entre tots fem el poble gran!

Millora del camí de la Boronà Millores del paviment avd. Ferrocaril(arrels arbres)

Inici de les obres de la construcció d’un mecanisme 

per controlar l’aigua del Pla de la Font
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Editorial-març 2021

A
quest mes de març, la revista torna en paper. L’edició de febrer la poden fullejar a la nostra web. Sabem que no 

és el mateix, perquè ens agrada el paper i el comboi d’anar al nostre establiment o comerç de costum a per ella, i 

fullejar-la i també guardar-la perquè és molta la gent del poble que se la col·lecciona. Siguen doncs, aquestes línies, 

un homenatge a tota eixa gent que segueix confiant en nosaltres i que es guarda la “revisteta” i li agrada veure-la, perquè 

la fa seua, de casa, del poble.

Aquest mes de març, hem volgut tindre en la portada els nostres Nanos, perquè són senya d’identitat pròpia i és una 

característica més de Cocentaina, d’eixes que ens fan ser únics i irrepetibles. Si bé estem en quaresma i hem menjat 

rosquetes, la meitat d’aquest temps de conversió és un dia assenyalat i enguany, trobarem a faltar els Nanos al carrer, el 

nostre passeig per la part alta del Raval, l’hospitalitat dels veïns i veïnes del carrer Santíssima Trinitat i com no, el bullici, 

l’anar i vindre de molta gent que no es perd aquest dia.

Però enguany ens toca seguir perdent: les festes i tradicions de carrer fa un any es van apagar i enguany tornaran a 

estar callades. Malauradament a Cocentaina hem de lamentar 35 morts per Covid, una d’elles em toca ben de prop, i els 

assegure que no és fàcil d’assimilar la manera d’acomiadar a un ésser volgut en aquest temps de coronvairus. Aquesta 

pandèmia, a dia de tancament de la revista, registra un total de 792 contagiats, 13 d’ells segueixen sent positius. Si bé la 

incidència ha baixat i algunes mesures es flexibilitzen, no podem abaixar la guàrdia. Tenim llum, si, però el túnel encara és 

molt llarg, queda molt de camí per recórrer i ho hem de fer amb seny. A Cocentaina tenim al personal sanitari ja vacunat, 

la residència de la tercera edat també i ja han començat a vacunar a diferents efectius i a les persones majors de 80 

anys…poc a poc eixirem d’aquesta pandèmia, però ara se’ns demana responsabilitat. Copiant, amb tot el meu respecte, 

a Paco Fuster, col·laborador dels articles d’opinió de la revista, em preocupa veure com hi ha gent que encara dubta de la 

pandèmia i que aprofita els mitjans de comunicació per manifestar que tot és un complot. Per descomptat respecte a la 

llibertat d’opinió, però no tot val perquè ja els dic, la pandèmia existeix i s’endú persones que estimes. Els bars i comerços 

han fet de “tripas corazón” i s’han adaptat a les restriccions: nous horaris, aforament limitat i fins i tot tancament dels seus 

espais; els xiquets estan tot el dia en la mascareta posà, no han tingut parques, ni extraescolars ni activitats esportives…si 

ells han pogut, nosaltres també. Se’ns demana un sacrific: ser conscients, tindre seny i molta cura…ho podem fer i així, la 

revista de 2022 ens tornarà a dur els Nanos al carrer, les nostres festes i tradicions, els Moros i Cristians, la Fira i l’ansiada 

normalitat que fa un any ens va furtar un maleït virus.

Ens ha deixat una gran persona
In memoriam

E
ls festers del barri de Sant Hipòlit s’han quedat 

orfes d’una gran persona: Ernesto Ferràndiz Pérez, 

que el passat 3 de febrer ens deixava a causa de la 

maleïda pandèmia que estem patint per tot arreu, una greu 

malaltia que està causant verdaderes tragèdies, sanitàries 

i humanes, en tota la societat en general, però sobretot és 

un drama familiar quan algun dels seus membres pateix 

aquesta malaltia, ingressat a la sala d’un hospital i no poder 

acompanyar-lo en la soledat del seu traspàs; això que 

comporta una autèntica tragèdia és pel que ens ha canviat 

l’estil de vida a tota la societat.

El barri està de dol per la pèrdua del nostre amic i veí 

Ernesto, persona estimada per tots; ens ha deixat tal com 

era ell: calladament, sense fer soroll, perquè ell no volia 

molestar a ningú. Ens ha deixat una bona persona, de la 

qual, i a pesar del seu silenci, el barri notarà el seu buit.

Ernesto era una persona amb un caràcter especial, sempre 

del mateix temple, sense queixar-se mai, la seua llavor 

callada, la seua disposició per a tot i per a tots, en el barri la 

trobarem a faltar; sempre era el primer en la feina, sempre 

pendent perquè tot estiguera a punt. Ernesto ha estat la 

persona en la qual tots hem confiat; tots érem conscients de 

la tasca que calladament desenvolupava, però és ara quan 

realment valorarem la seua bona disposició.

Gràcies, Ernesto, per la teua bonhomia, per la teua 

senzillesa, per la teua generositat i, sobretot, gràcies pel teu 

bon fer, perquè sempre serà un exemple a seguir per a tots 

nosaltres. Que aquestes sentides lletres siguen com una 

mena d’homenatge a la teua memòria, que sempre estarà 

present en els nostres cors.

Des d’ací el meu més sentit condol a la seua família, i que 

per molts anys puga pregar per la seua ànima. Descanse en 

Pau, Ernesto Ferràndiz Pérez.
Joan Jover i Domínguez

Mari Nieves Pascual Mur. Redacció Cocentaina. El Comtat
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L’enemic

E
l 2015, quan jo estudiava a la Universitat de València, 

Paula Sánchez de León aleshores delegada del Govern 

a la CV s'equivocava d'enemic en roda de premsa quan 

deia que el "enemigo son ellos" en referència a l'estudiantat 

que aquells dies es manifestava prop l'IES Lluis Vives arran 

les retallades dutes a terme en educació pel Partit Popular.

Ara, des que va començar aquesta legislatura, a 

Cocentaina tenim una alcaldessa què, a parer meu, també 

s'equivoca d'enemic. Una alcaldessa que no compleix els 

acords plenaris i que busca que el portaveu de l'oposició no 

estiga present a les sessions del ple. Els darrers tres últims 

plenaris que ha celebrat l'Ajuntament de Cocentaina han 

segut convocats per l'alcaldessa a les 13 hores en compte 

de les 19:30 hores com se n'extrau de l'acord pres a l’inici 

d’aquesta legislatura i com s'havia dut fent des de fa molts 

anys en aquest poble.

Al darrere d'aquest fet hi ha una clara estratègia d'intentar 

silenciar al principal partit de l'oposició, ja que els seus socis 

de govern, PP i Ciudadanos, li aplaudeixen les intervencions 

i les propostes que tots junts duen al plenari. Aquesta 

estratègia, no obstant això, esta sent fallida perquè el grup 

municipal del Col·lectiu 03820-Compromís per Cocentaina 

continua portant al plenari i a les comissions informatives 

propostes per millorar el present i el futur de Cocentaina.

Volem un poble més sostenible, on es tinga cura del 

comerç local, s’ajude als comerciants a alçar la persiana 

cada dia i tinguem un poble net. Continuarem treballant 

per fer-ho possible!

Javier A. Sansalvador Pérez

Militant del Col·lectiu 03820-Compromís per Cocentaina

Em preocupa

A
questes últimes setmanes alguns esdeveniments ens 

han preocupat i han fet que analitzem un poc més, 

del que estem acostumats, el que està passant en 

l'actualitat al nostre país.

En plena campanya electoral catalana, Pablo Iglesias, 

vicepresident Segon del Govern, feia aquestes declaracions 

a un mitjà d’informació català: “No hay una situación de 

plena normalidad política y democrática en España cuando 

los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno 

esté en prisión y el otro en Bruselas”…”Es una obviedad 

que vivimos en una democracia mejorable y precisamente 

nosotros existimos”…”Decir que hay cosas que no funcionan 

no es atacar la democracia, al contrario, es defenderla”… 

“Seguiré diciendo la verdad, a pesar de las amenazas y de 

que moleste a señores muy poderosos…”

Davant d’aquestes paraules, quasi tots els mitjans de 

comunicació oficialistes, començaren tota una campanya 

molt ben premeditada per a intentar que fracasse el primer 

govern de coalició de l’actual democràcia, amb moltes 

mentides i poques veritats. Vostés que creuen?

Eixa mateixa setmana a Catalunya tingué lloc eleccions 

autonòmiques amb uns resultats que vostés segur que ja 

coneixen. Guanyà el Partit Socialista de Catalunya PSOE, 

però els independentistes poden governar amb majoria 

absoluta. Els partits autoanomenats constitucionalistes quasi 

han desaparegut del mapa polític. Quan s’analitzen aquests 

resultats t’adones que el “problema” de Catalunya no és un 

problema judicial sinó un problema polític que cal resoldre 

amb mesures polítiques.

Altre esdeveniment que em preocupa és l’entrada a 

presó d’un cantant,Pablo Hasél, per cantar cançons, que 

encara que no m’agraden, té tot el dret a cantar el que 

vulga. La llibertat d’expressió és un dret constitucional, 

però la llei “mordaza” aprovada pel govern del Sr. Rajoy 

ha fet que tinguem a la presó a més de cent persones per 

aquests motius, que és una gran retallada als nostres drets 

constitucionals. A moltes ciutats espanyoles molta gent 

s’ha manifestat, però com quasi sempre que es celebra 

una gran manifestació, al final un grup de persones, quasi 

sempre les mateixes, intenten per mitjans violents trencar la 

manifestació perquè no es parle del que es reivindica sinó 

dels actes violents que ocorren al final.

Podria seguir contant esdeveniments que demostren que 

cal millorar la nostra democràcia. Alguns que coneixem 

com es va passar d’una terrible dictadura a una democràcia 

sabem que va haver pactes impresentables dirigits pels 

poders franquistes perquè no es tocara res als poders que 

van aguantar la dictadura: poders econòmics, militars, 

judicials, l’Església catòlica, mediàtics i per descomptat tots 

baix el pal·li de la monarquia que la va preparar el dictador 

Franco perquè no canviara quasi res quan ell no estiguera.

Actualment més d'un 40% de joves està aturat. Açò sí 

que em preocupa!

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

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

és una anàlisi de les ferramentes de comunicació i  

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

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

de comunicació i organització d’aquest acte siga inclusiva 

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

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

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

necessàries perquè totes les persones que acudisquen a 

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

Aquesta documentació aporta mesures correctores de 

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

la qualitat de l’experiència de qualsevol persona que visite 

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

discapacitat. S’inclouen mesures per a la senyalització 

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

formació del personal d’atenció i equipaments per millorar 

l’accessibilitat auditiva, física, visual i cognitiva.

Eugenia Miguel, regidora de Fira afirma que «aquestes 

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

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

Trobem mesures que són molt senzilles de dur a terme i 

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

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

de l’accessibilitat i la comunicació és necessària perquè 

qualsevol persona gaudisca de la Fira independentment de 

les seues característiques.»

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

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

regidora de Medi Ambient es van reunir amb la cap 

de servei d’Espais Naturals, Felicidad Cuesta i el 

director conservador del parc natural de la Serra de Mariola, 

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

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

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

Aquest centre d’interpretació passarà a ser un punt de 

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

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

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

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

El centre d’interpretació estarà dotat amb l’equipament 

necessari per a la divulgació i educació ambiental i amb 

personal, tant guies mediambientals com una brigada de 

conservació i manteniment.

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

començarà a elaborar el conveni que haurà de subscriure 

amb l’ajuntament de Cocentaina i que culminarà amb la 

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

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

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

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

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

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

Les representants de les dues entitats es mostraven molt 

il·lusionades amb aquest projecte pels beneficis que aportarà 

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

han posat de manifest que es treballarà de valent perquè el 

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

siga una realitat al més aviat possible.
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L’Ajuntament agraïx el treball de José Luís Todolí després 
de huit anys al capdavant de la Seu Universitària de 
Cocentaina, la primera i més antiga de totes les seus
En gener ha sigut nombrat director del Secretariat de Transferència de Coneixement 
a la Universitat d’Alacant

NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina reconeix i agraix amb 

aquestes línies la professionalitat i la implicació de José 

Luís Todolí com a coordinador acadèmic i director de la 

Seu Universitària de la Universitat d’Alacant a Cocentaina 

durant els darrers huit anys, un càrrec que ha hagut de 

deixar per ser incompatible amb el de director del Secretariat 

de Transferència de Coneixement dins del Vicerectorat de 

Transferència, Innovació i Divulgació Científica amb el qual 

inicia una nova etapa a la Universitat dins de l’equip rectoral 

encapçalat per la nova rectora, Amparo Navarro.

José Luís Todolí Torró, nascut a Cocentaina, és actualment 

catedràtic d’Universitat en el Departament de Química 

Analítica, Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Ciències 

de la Universitat d’Alacant. Té una llarga i rellevant activitat 

investigadora com també una àmplia experiència docent, 

ja que ha impartit assignatures, tant en el grau de Química 

com en diferents màsters universitaris, sempre relacionades 

amb la química, la nutrició i l’alimentació.

Sense dubte, el catedràtic és conegut en el món associatiu, 

cultural i acadèmic de Cocentaina per haver ocupat des 

de 2012 el càrrec de director de la Seu Universitària, 

període que ha resultat molt fructífer, ja que s’han portat 

a terme diferents projectes, activitats, cursos, congressos, 

col·laboracions, etc., sempre estrictament lligat a les 

pròpies demandes que s’han fet des dels diversos sectors, 

especialment des de l’àmbit associatiu, camp en el qual 

Todolí ha sabut treballar i, sobretot, ha sabut guanyar-se la 

confiança i l’estima de les diferents entitats.

Entre moltes altres activitats que la Seu de Cocentaina, 

dirigida per José Luís, ha portat a terme en col·laboració 

amb entitats i associacions, en destaquem unes quantes: 

16 edicions del Curs d’Autoaprenentatge de Valencià per 

al professorat de valencià; diversos cursos de micologia, 

licors tradicionals, flora i vegetació; 5 edicions del curs de 

Microvinyes; 5 edicions del Congrés Nacional de Nutrició 

Esportiva, Cineantropometria i salut; 11 edicions de les 

Jornades d’Oncologia a Cocentaina a càrrec de SOLC; una 

vintena de cursos d’Innovació Educativa; 4 edicions del Curs

Escola Inclusiva amb el Projecte Roma; potenciació dels 

Cursos d’Estiu Rafael Altamira de la UA, etc.

A més a més, cal destacar els Concerts de Guitarra del 

Màster en Interpretació de Guitarra Clàssica, els Concerts 

de Nadal de l’OFUA, diverses presentacions de llibres, 

exposicions, i conferències, tant presencials com a distància, 

i les col·laboracions amb el Sent-me, amb el Certamen 

Coral Fira de Tots Sants, la Mostra de Teatre o el Cinema 

en Valencià, entre altres.

Mireia Estepa, alcaldessa del municipi, explica que «es 

tanca una etapa en la qual la relació entre les institucions 

sempre ha sigut excel·lent, en gran part gràcies al fet que 

Todolí és una persona resolutiva, implicada, participativa i 

que sempre aporta. La Seu UA de Cocentaina perd a un gran 

director però ens alegrem moltíssim que ocupe el càrrec de 

director de Secretariat de Transferència perquè ho mereix i, 

de segur, que aportarà tot el seu bon saber fer».

Todolí s’acomiadava oficialment com a director de la Seu 

UA de Cocentaina fa unes setmanes amb una visita als 

responsables polítics amb qui ha treballat.
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Es presenten 17 propostes al Pressupost Participatiu 2021 
de Cocentaina
Les propostes estan pendents de l’estudi de viabilitat per part del personal tècnic 
municipal. La votació de les propostes que resulten viables tindrà lloc la setmana 
del 12 al 18 d’abril
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l passat mes de gener es va posar en marxa el procés 

del Pressupost Participatiu d’aquest any 2021 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. El termini es va tancar el passat dilluns 

1 de febrer a les dotze de la nit i, fins a aquest moment, 

s’han presentat un total de 17 propostes de diversa índole 

que engloben diferents àmbits i sectors.

Seguidament, es fa pública la llista de propostes 

presentades i s’informa que tant la sol·licitud completa, 

òbviament sense mostrar les dades personals de qui la 

presenta, com també els annexos adjunts, si n’hi ha, es 

podran consultar en la pàgina web de Cocentaina Participa: 

https://www.cocentainaparticipa.com/ca/

Propostes presentades al Pressupost Participatiu 2021 

ordenades per registre d’entrada (RE)

1. RE-433 Instal·lar equipament esportiu als parcs i àrees 

recreatives

2. RE-470 Col·locar papereres de reciclatge als parcs

3. RE-477 Adequar els carrers adjacents al Teular

4. RE-619 Crear ciclovies a Cocentaina

5. RE-619 Recuperar els arbres a les places de Cocentaina

6. RE-619 Restaurar la bassa del Moro

7. RE-619 Organitzar un concurs de poesia i relat curt 

per a persones majors

8. RE-622 Retolar els carrers amb el nom popular

9. RE-623 Executar el Projecte de sender ecològic «Joan 

Pellicer» al riu Serpis

10. RE-625 Millorar la senyalització de la Ruta Roja del 

Parc Natural de la Serra de Mariola

11. RE-626 Adequar l’accés a Santa Bàrbara des de 

l'aparcament per a persones amb diversitat funcional

12. RE-629 Col·locar panells interpretatius als rius Serpis 

i Penàguila i millorar-ne l'accessibilitat

13. RE-647 Eliminar les barreres arquitectòniques en 

l’accés a l’església del monestir de la Mare de Déu del 

Miracle

14. RE-650 Reconstruir el rellotge de sol del Palau

15. RE-651 Col·locar un monument escultòric com a 

homenatge a les víctimes del franquisme

16. RE-652 Realitzar un record a Blas Benilloba Ruiz, el 

Cistellero

17. RE-654 Incloure en la pàgina web de l'Ajuntament un 

portal de memòria històrica

La regidora de Participació Ciutadana, Maite Valls, s’ha 

mostrat molt satisfeta tant per la gran quantitat de propostes 

que s’han presentat en aquesta edició, marcada per una 

situació sanitària tan adversa i preocupant com l’actual, però 

ha subratllat el fet que la campanya publicitària ha funcionat 

molt bé i això ha propiciat que tantes persones, a les quals 

ha agraït sincerament la seua participació, han pensat en 

el seu poble i s’han decidit a presentar una proposta per a 

millorar-lo.
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Cocentaina incorpora 3 persones a través de Ecovid i Empuju
NP Ajuntament de Cocentaina. Regidoria d’ocupació

L
'Ajuntament de Cocentaina, a través de la regidoria 

d'ocupació, ha rebut dues subvencions per a la 

contractació de treballadors desocupats dels programes 

d'ocupació ECOVID i EMPUJU a través de diversos programes 

de Labora Servei Valencià d´Ocupació i Formació en 

col·laboració amb el SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal).

Amb el programa ECOVID, els treballadors contractats, 

duran a terme tasques relacionades amb la crisi sanitària, 

com el reforç en la desinfecció de les àrees de major 

trànsit, d'edificis públics i donant suport en la verificació 

i compliment de mesures preventives en infraestructures 

i espais municipals, com Palau Comtal, Centre Cultural El 

Teular mercat i Cementeri. Aquesta nova iniciativa forma 

part de les mesures de foment de l'ocupació destinades 

als col·lectius més vulnerables, com ho és la població 

desocupada major de 30 anys. Aquest programa ha rebut 

una subvenció de 28.733,56€ i té una duració de 6 mesos.

El programa EMPUJU concedeix a l'Ajuntament de 

Cocentaina una subvenció per import de 37.514,54€ 

destinada a la contractació temporal a jornada completa de 

persones joves en el marc del Sistema Nacional de Garantia 

Juvenil; amb aquest programa s'ha contractat un jove que fa 

tasques d'auxiliar administratiu en el SIC amb una duració 

prevista d'un any.

“Aquests plans resulten beneficiosos, ja que permeten 

fomentar l'accés al món laboral dels desocupats del municipi 

en una situació tan greu com la que estem patint des de 

l'inici de la pandèmia”, assenyala el regidor d'ocupació Toni 

Hernández Molina.

Arriben els primers ingressos de les ajudes ACTIVA 
COCENTAINA als negocis sol·licitants
NP Ajuntament de Cocentaina

L
es ajudes d’Activa Cocentaina estan fent-se efectives en 

aquestes setmanes, en concret s’ha resolt el 44% de 

les sol·licituds de forma favorable, cosa que es traduïx 

en termes econòmics en més de 25.000€ atorgats a tots 

aquells sol·licitants que complixen amb els requisits de les 

bases aprovades en junta de govern el 9/9/2020. Durant el 

mes de febrer s’ha ingressat a més de 40 negocis l’import 

que van justificar i que, depenent casos, ha anat des dels 

250€ fins als 900€ i s’han denegat aproximadament 16 

sol·licituds per no complir amb els requisits.

La resolució d’aquestes ajudes, que es paguen íntegrament 

amb fons municipals, no està exempta de complicacions, 

pels requeriments que l’administració local ha hagut de fer 

a totes aquelles sol·licituds que estaven incompletes i, al fet, 

de no disposar d’interventor actualment.

Aquestes ajudes destinades als negocis que van haver de 

tancar a causa de les restriccions de l’Estat d’Alarma, són 

complementàries a les que també va tramitar l’ajuntament 

de Cocentaina i que van ser pagades amb càrrec a la 

Diputació d’Alacant. Per tal de crear aquesta nova partida 

de diners municipals es van haver de practicar retallades a 

altres partides que no s’han utilitzat com de costum, com 

ara Festes de Moros i Cristians o Fira, i que també han servit 

per a nodrir altres partides que han necessitat i necessiten 

d’una forta inversió municipal com són aquelles destinades 

a les ajudes econòmiques a les persones en risc d’exclusió 

social o a la compra de material de protecció (mascaretes, 

gel, mampares, etc.) i desinfecció d’espais.

La regidora d’Hisenda, Mariona Carbonell, explica que 

s’està treballant de valent des del departament per resoldre 

aquest important tema i que, aviat, veuran la llum les bases 

de les ajudes Parèntesi anunciades per Generalitat.

S’han publicat les bases per a la concessió d’ajudes per 
a informació i assessorament en matèria de consum per 
a l’exercici de 2021
L’acord es va prendre en la Junta de Govern en la sessió celebrada el passat 13 de gener

E
n aquestes bases, que estan publicades en el Butlletí 

Oficial de la Província d'Alacant des del dia 9 de febrer, 

es detallen els requisits, els criteris de baremació, 

quantia de la subvenció i els terminis per a presentar 

presentar les sol·licituds.

Des de la Regidoria de Comerç i Consum, la regidora, 

Paqui Ruiz, afirma que «apostem per continuar oferint 

aquest servei a la ciutadania de Cocentaina» i aprofita per 

a recordar que el servei es presta els dimecres en l'Oficina 

Tècnica situada al carrer de Sant Cristòfol i que, per a poder 

accedir al servei, cal sol·licitar cita prèvia en el telèfon 

608610944 o en el correu cgsconsumo@gmail.com.

NP Ajuntament de Cocentaina
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El Grupo Popular plantea implantar un dron para reforzar 
la Policía
Grupo Municipal Popular de Cocentaina

E
l Grupo Municipal Popular de Cocentaina propone 

reforzar las tareas de inspección policial con la 

adquisición de un dron. Este mecanismo serviría para 

aliviar una eventual falta de efectivos y permitirá disuadir 

aglomeraciones o botellones (de vital importancia para 

cumplir con el distanciamiento social), incluso agilizar tareas 

de búsqueda y rescate de personas.

Los populares plantean formar a la policía local en el uso 

del dron; “lo ideal sería que en cada uno de los turnos, 

hubiese un policía capaz de controlar el dispositivo, 

certificado y con autorización oficial”.

El uso de drones por parte de las FCSE puede asimilarse 

a las labores de videovigilancia con cámaras móviles, que 

se han llevado a cabo tradicionalmente utilizando otros 

dispositivos, con un uso ligado a un peligro concreto, 

inminente o una situación de urgencia ofrecen grades 

ventajas a la hora de prevenir la comisión de delitos.

Torna l´ecoparc mòbil a Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

L
'ecoparc mòbil del Consorci de Residus Terra va tancar 

2020 amb uns resultats molt positius, registrant la visita 

de prop de mil usuaris en les 15 setmanes en les quals 

ha estat recorrent els municipis de la seua àrea de gestió, 

en concret del 21 de setembre al 30 de desembre.

La xifra total de recollida de residus és molt elevada, 

amb 8.883 quilos, entre els quals cal destacar els 2.600 

quilos de xicotets aparells elèctrics, els 1.608 de tèxtils 

(residu que ha experimentat un notable increment) o els 

1.502 corresponents a monitors d'ordinador i televisors. Li 

segueixen residus plàstics (643), piles (499), metalls (333), 

parament de llar (267), mobles (255) i altres com a oli de 

cuina, oli d'automòbil, fluorescents, bateries, cartutxos de 

tinta o pintures, entre altres.

L'objectiu del servei d'ecoparcs mòbils és facilitar i acostar 

a la ciutadania una eina per al lliurament d'una gran varietat 

de residus (les mateixes tipologies que un ecoparc fix). 

D'aquesta manera es poden gestionar i tractar els residus 

d'una manera correcta i sostenible.

Les dates que estarà l'ecoparc mòbil a Cocentaina seran 

els dimarts: 2 de març, 6 d'abril, 4 de maig i 1 de juny, situat 

en la Plaça Venerable Escuder (Mercat).

Es podran depositar en l'ecoparc mòbil tot tipus de residus 

que es generen en domicilis i que no es poden abocar en 

els contenidors convencionals. Respecte als residus que 

poden depositar-se, alguns d'ells són: metalls, tèxtils, olis 

usats, fluorescents, bombetes, bateries, piles, pintures, 

radiografies, material fotogràfic, productes de neteja, 

envasos contaminats per productes químics, cartutxos de 

tinta, equips informàtics, electrodomèstics menuts, etc.

La Regidora de Residus urbans i neteja viària de 

l'Ajuntament, Paqui Ruiz ha volgut llançar un missatge 

de satisfacció pel compromís dels ciutadans amb el medi 

ambient: "I felicitar a tots els ciutadans que reserven els seus 

residus a casa per a després entregar-los en els ecoparcs 

per al seu correcte tractament".
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Col·lectiu-Compromís demana que s’agilitze la creació 
del Centre d’Interpretació a Sant Cristòfol

NP Col·lectiu- Compromís

El Col·lectiu 03820-Compromís a través del seu portaveu, Jordi Pla, recorda que és 
una proposta històrica de la coalició contestana i demana que s’agilitze al màxim 
per fer-se realitat.

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha proposat durant els 

últims anys que Sant Cristòfol es convertisca en un 

centre d’interpretació de la Mariola. Així com, que 

s’oferisca el servei de bar tradicional que hi havia al paratge. 

Sense anar més lluny, la formació va presentar una moció 

en el passat ple d’octubre. És aquest, per tant, un dels pilars 

de les propostes del Col·lectiu-Compromís en l’Ajuntament 

de Cocentaina.

Davant l’anunci de l’equip de govern, el portaveu de la 

coalició contestana, Jordi Pla, ha afirmat que “nunca es 

tarde si la dicha es buena”. Cal recordar que el Col·lectiu 

03820-Compromís ha plantejat en diverses ocasions que 

s’aposte per un model que compagine el servei de bar i 

la creació d’un centre d’interpretació-porta d’entrada a la 

Serra de Mariola. Fins i tot, van arribar a reunir-se amb la 

Secretaria Autonòmica de Medi Ambient de la Generalitat 

Valenciana per plantejar-li aquest tema.

“Ja era hora que l’equip de govern es prenguera de 

manera seriosa aquesta proposta. Esperem que es 

faça realitat i no siga sols un anunci. Per això, instem a 

l’Ajuntament a que s’agilitze el procés perquè Cocentaina 

tinga un Centre d’Interpretació de la Mariola i es done ús a 

l’edifici de Sant Cristòfol”.

Col·lectiu-Compromís s’adhereix al manifest contra la 
LGTBIfòbia a l’esport
El Col·lectiu 03820-Compromís a través de la seua regidora, Ayelen Sempere, s’han 
adherit a aquest manifest elaborat pel Club Esportiu Dracs de València en col·laboració 
amb Ponts d’Igualtat.
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha signat aquest 

manifest per què l’esport no pot ser un àmbit on es 

discrimine a les persones per la seua orientació sexual. 

Aquesta declaració pretén posar en valor la protecció i 

promoció de la llibertat sexual, la diversitat i la inclusió de 

totes les persones en el món esportiu.

Davant els punts proposats pel Club Esportiu, des del 

Col·lectiu Compromís es mostren satisfets per la reivindicació 

que fa aquest club d’una Llei Trans a l’estat espanyol. La 

Generalitat Valenciana, cal recordar, va ser pionera en aquest 

aspecte amb l’aprovació de la Llei Trans al 2017. 

Sempere destaca que es una “molt bona notícia que 

s’aposte per la inclusió de totes les persones en l’àmbit 

esportiu”. De la mateixa manera, des del Col·lectiu 03820 

reivindiquen que es duga a terme la moció contra la 

LGTBIfòbia a l’esport aprovada l’any passat i de la qual no 

sabem res.

“Volem que Cocentaina siga un poble inclusiu i divers, 

lliure de masclisme que respecte totes les persones i estiga 

al capdavant de polítiques valentes que protegisquen els 

drets de les persones trans”.
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Col·lectiu-Compromís proposa impulsar el cicloturisme a 
través de la Vuelta a España
El Col·lectiu 03820-Compromís vol que s’impulse el cicloturisme en Cocentaina. 
Aposten per aprofitar el potencial dels Campionats d’España de Ciclisme, el final 
d’etapa en la Cantera en la Volta a la Comunitat i el pròxim pas de la Vuelta a España 
per la comarca
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu-Compromís aposta per potenciar el 

cicloturisme com un turisme sostenible i segur en 

temps de pandèmia. Segons explica el regidor Jordi 

Pla, “el Campionats d’España, el final a la Cantera de la 

Volta a la Comunitat i el pròxim pas de la Vuelta a España 

deixen a Cocentaina dins del mapa ciclista espanyol. Cal 

que l’Ajuntament treballe de manera seriosa per situar a 

Cocentaina dins del mapa mental dels cicloturistes i que 

siga un lloc d’estada per als aficionats al ciclisme”.

Segons Pla, “cal que l’Ajuntament espente i aposte de 

veritat pel cicloturisme com una activitat que genere faena en 

Cocentaina. Generaria recursos per a l’hosteleria i per als hotels.”

Des de la coalició contestana proposen a l’equip de govern 

que aposte de manera seriosa i planificada pel cicloturisme 

com a una ferramenta més per al desenvolupament social i 

econòmic de Cocentaina. “Cal generar sinèrgies amb altres 

municipis, amb altres països i amb altres administracions. 

Cal treballar, prendre-s’ho en serio”, remarca el portaveu 

del Col·lectiu-Compromís.

Pla explica que hi ha experiències positives en aquest 

sentit en Astúries, Aragó i Catalunya. Per això, des de la 

coalició insten a l’equip de govern a posar-se mans a la 

faena i impulsar el cicloturisme en Cocentaina i la comarca.

Col·lectiu-Compromís reclama l’ampliació dels horaris de 
Correus
El Col·lectiu 03820-Compromís ha presentat una moció a l’Ajuntament per reclamar 
l’ampliació de l’horari de Correus en Cocentaina i la col·locació d’una bústia en 
l’oficina tal com estava abans de la remodelació
NP Col·lectiu- Compromís

E
l grup municipal de 03820-Compromís portarà al 

pròxim plenari de l’Ajuntament de Cocentaina una 

moció on demanen l’ampliació dels horaris de Correus 

en el poble. Segons el seu portaveu de la formació, Jordi 

Pla, “ja fa temps que recibim queixes de la ciutadania sobre 

l’horari de l’oficina de Correus en el nostre poble”.

Com explica el portaveu de la coalició contestana, “des 

de que estem en pandèmia, l’horari s’ha reduït. No s’obri 

dissabte de matí, quan abans s’obria. També estaria bé que 

s’obriguera alguna vesprada. Hui en dia es formen grans 

coles fora de l’oficina i no entenem la decisió dels gestors 

de Correus. És necessari ampliar l’horari”, remarca Pla.

Per aquest motiu, des del Col·lectiu-Compromís han 

presentat una moció al plenari de l’Ajuntament de 

Cocentaina “per instar a Correus a que torne l’horari anterior 

a la pandèmia i sol·licitar que òbriga alguna vesprada per 

donar més oportunitats a la gent a acudir”. Pla afirma que 

“s’ha de facilitar l’accés al servei a la ciutadania i ara més 

que mai, ja que estem en una situació excepcional”.

A més a més, el Col·lectiu-Compromís recorda que “abans 

de la remodelació de l’oficina de Correus hi havia una bústia 

per a tirar les cartes des del carrer. Ara, ja no està. Reclamem 

que es pose aquesta bústia en l’oficina per facilitar el servei 

a la gent”, conclou el portaveu de la formació contestana.
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Col·lectiu-Compromís reivindica un major ús del valencià 
en Cocentaina
Amb la commemoració del Dia Internacional de la Llengua Materna, que es celebra 
el 21 de febrer, la coalició contestana demana adaptar als nous temps el Reglament 
de Normalització Lingüística i reivindica el seu ús
NP Col·lectiu- Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís 

ha volgut commemorar el Dia 

Internacional de la Llengua 

Materna apostant per actualitzar 

el Reglament de Normalització 

Lingüística de l’Ajuntament de 

Cocentaina i per reivindicar un 

major ús del valencià per part del 

consistori. Cal destacar que, el Dia 

Internacional de la Llengua Materna 

fou aprovat a la Conferència General 

de la UNESCO del novembre de 

1999.

“La llengua materna és nostra, el 

valencià, perquè és la llengua amb la 

que ens hem criat i ens relacionem. 

Forma part del nostre patrimoni personal i col·lectiu, sent una 

de les emocions més intenses que tenim els contestans”, 

explica Jordi Pla, portaveu del 03820-Compromís a 

l’Ajuntament.

“Al món hi ha milers de llengues maternes i totes són igual 

de vàlides i de volgudes. Tots volem 

que se’ns repecte i considerem la 

nostra llengua una senya d’identitat 

que ens defineix com a contestans. 

Hem de posar el valencià en el 

centre”, afegeix Pla.

Per això, des del Col·lectiu 

03820 -Comprom í s  apos t en 

per actualitzar el Reglament de 

Normali tzació Lingüíst ica de 

l ’Ajuntament de Cocentaina, 

reivindicar-lo i reivindicar l’ús del 

valencià en Cocentaina. Pla afirma 

que “hem de poder viure plenament 

en valencià al nostre poble. Per 

això, demanem que s’actualitze el 

reglament de normalització lingüística i que l’Ajuntament 

defense i promocione el valencià tots els dies a tots els llocs”.

D’aquesta forma, la coalició contestana continua 

reivindicant el valencià com un instrument de cohesió social 

i de futur per al poble de Cocentaina.
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Recordant la història
Eli Aleix

Regidora Unides Podem-Esquerra Unida

D
es de que sóc regidora d'Unides Podem-Esquerra 

Unida m'he sentit qüestionada cada vegada que no 

he votat a favor tant de l'última pròrroga del contracte 

de la recollida de la brossa i la neteja viaria com també quan 

he votat en contra del nou contracte, s'ha donat a entendre 

que ha estat una qüestió personal i no ho és.

Ha sigut una decisió consensuada amb el meu partit. Al 

Ple s'ha acusat Esquerra Unida i al regidor Ferran Albors 

de privatitzar el servei, això és una mitja veritat perquè no 

s'han preocupat de saber el perquè es va fer. Ferran Albors 

és elegit com a regidor d'EU l'any 1999, s'arriba a un pacte 

de govern amb el PSPV i en eixe acord porta entre altres les 

regidories de personal i la recollida de brossa i neteja viaria.

A la regidoria de personal es troba quasi tot el personal 

laboral amb frau de llei, per ser contractacions d'obra i servei 

durant molt de temps. A banda, la situació econòmica de 

l'ajuntament no estava en el millor moment i per tant, no es 

podia fer una inversió del volum que representava la posada 

en marxa de la recollida selectiva de brossa, ni contractar 

al personal necessari, ja que no estaven les places creades 

per poder ofertar-les.

El no fer la proposta de municipalització de la RSU, va 

ser perquè no teníem la suficient bonança econòmica, 

optant com a prioritat en aquells moments la de treballar 

amb la regularització de la situació laboral de la plantilla de 

l'ajuntament per mantenir tots els serveis públics existents 

en aquells moments, de forma que quant es donaren millors 

condicions, ja faríem la proposta de la municipalització, 

i creiem que en aquests moments hauria sigut possible 

municipalitzar aquest servei públic. Per tant, en cap moment 

la nostra agrupació política ha renunciat a municipalitzar 

serveis públics, i menys a privatitzar-los.

L'any 2015, Bernardo Perez substitueix a Ferran Albors 

com a regidor, sols va aprovar la primera prorroga l'any 2016 

perquè varem considerar necessari prorrogar el servei per 

poder informar-se degudament i posar en marxa un nou 

model diferent de prestació del servei, per tal d’intentar 

municipalitzar-lo perquè creu que és això el que necessita 

Cocentaina. Quan s'inicia l'expedient de contractació del 

servei va votar en contra perquè suposa continuar amb el 

mateix sistema de prestació, i advoca per la gestió directa 

per part de l'ajuntament, inclòs fa referència a un informe 

del tribunal de comptes sobre el benefici substancial que 

suposa la gestió pública enfront de la privada i l'estalvi que 

suposa que fins i tot pot redundar en benefici del servei.

A la següent pròrroga vota en contra, en la seua intervenció 

defensa que en aplicació de la normativa vigent sobre 

prestació i reserva de serveis públics, el servei passe a 

control públic, disposant altra forma de prestació del mateix. 

Això permetria en el futur fer una correcta avaluació del 

servei.

En resum, fa les següents observacions: estem treballant 

amb un contracte desfasat (i pot allargar-se fins a 

2020), i amb una assumpció de la prestació del servei 

per l’Ajuntament seria més fàcil adequar el servei a les 

necessitats, la utilització de vehicles i maquinària actuals 

es podria fer per part de l’Ajuntament durant un temps i no 

augmentaria la despesa si només bé es reduiria.

A la tercera pròrroga va votar en contra i va tornar a opinar 

que la situació del municipi ha canviat molt des de 2004 i 

que cal tindre un servei més eficient, la qual cosa suposa 

augmentar el control des de l’àmbit públic. Recorda que 

aquest és el contracte més car que tenim en el poble i creu 

que no està aprofitant-se el temps de les pròrrogues per 

estudiar un nou model de gestió.

L'any 2019 entre com a regidora i a les reunions que 

hem fet per tractar el plec, a les comissions i als plenaris 

sempre he defensat la mateixa postura que Ferran Albors i 

Bernardo Perez, volem la municipalització del servei perquè 

considerem que ara es podria haver fet, per l'estalvi que 

suposa i per la qualitat del servei.

Espere que ja no es qüestione més la meua postura 

perquè és la mateixa que hem mantingut des que l'any 

1999 entrarem com a partit a l'ajuntament de Cocentaina, 

sempre hem apostat pel mateix i continuarem fent-lo. El 

nostre partit sempre apostara per lo públic.
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Crea360 se consolida como referente nacional en la 
captación y gestión de Fondos Europeos
Np Crea360

L
a consultora valenciana Crea360, ubicada en la localidad 

de Cocentaina, sigue afianzando su posición como 

referente a nivel estatal en la captación y gestión de 

recursos europeos. En la última convocatoria del programa 

'Europe for Citizens' (Europa con los Ciudadanos) -resuelta 

a mediados del mes de diciembre de 2020- de entre las 

cerca de 300 propuestas presentadas y las 19 aprobadas 

entre los 27 países miembros de la Unió Europea, Crea360 

participa en 5 de ellas. De esta forma, las instituciones que 

han recibido el asesoramiento de la empresa de Cocentaina 

para liderar o participar como socios en estos proyectos 

europeos, se podrán beneficiar de los más de 740.000 de 

fondos repartidos entre estas 5 propuestas ganadoras.

En esta ocasión han sido los ayuntamientos de Mislata 

(València) y Catral (Alicante) los que han trabajado 

estrechamente con Crea360 para liderar sus respectivos 

proyectos europeos y buscar aliados comunitarios para 

sacarlos adelante. En el caso de la ciudad valenciana, el 

proyecto presentado lleva por título 'It's our time, it's time 

for Europe', y constituye una invitación a los más jóvenes 

a combatir el riesgo de exclusión social a través de las 

herramientas que nos propone la Unión Europea. Por su 

parte, el proyecto de Catral, 'DEAL4EU: Youth ambassadors 

for European Green Deal', pretende involucrar a la juventud 

en el conocido como 'Green Deal', el Pacto Verde Europeo, 

la hoja de ruta fijada para dotar a la UE de una economía 

sostenible.

Por lo que respecta a los otros 3 proyectos que 

han resultado beneficiarios de Fondos Europeos en la 

mencionada convocatoria, el papel de las instituciones 

asistidas técnicamente por Crea360 (los ayuntamientos de 

Benissa, Santa Pola y Dolores) será el de socio o partner 

en iniciativas lideradas por miembros de países como 

Eslovenia, Bulgaria o Grecia. Y es que, durante los últimos 

años, la consultora valenciana se ha especializado no solo 

en la elaboración de proyectos europeos, sino también en 

la búsqueda de socios, tanto instituciones públicas como 

empresas privadas, por toda Europa. 

En la actualidad, Crea360 coopera en proyectos con más 

de 200 ayuntamientos, universidades, regiones y entidades 

de toda Europa y de países con convenios con la UE. En 

los últimos 6 años, desde el 2014, han conseguido sacar 

adelante más de 25 proyectos europeos que han supuesto 

más de 12 millones de euros de inversión para las entidades 

participantes.

Es tanca el període d’inscripcions en l’edició 2021 del 
curs Valencià en línia amb 76 persones inscrites
Les classes seran per videoconferència i començaran el divendres 19 de febrer en 
horari de matí i de vesprada

U
n any més, la regidoria de Normalització Lingüística 

de l’Ajuntament de Cocentaina ofereix, per cinquè 

any consecutiu, una nova edició del curs Valencià 

en línia el qual, com en les anteriors edicions, ha tornat 

a tenir una resposta molt positiva amb una mitjana de 80 

persones inscrites.

El curs ofereix la possibilitat de preparar qualsevol dels 

certificats oficials administratius que expedeix la Junta 

Qualificadora de Coneixements de Valencià a partir del 

nivell d'usuari independent (B1 i B2) fins al nivell d'usuari 

experimentat (C1 i C2) d'acord amb l'ordre 7/2017, de 

2 de març de 2017, a través d'activitats interactives en 

format digital que estan creades expressament per a 

treballar les habilitats comunicatives i superar amb garanties 

tant aquestes proves com també les que organitzen les 

universitats valencianes (CIEACOVA) o les Escoles Oficials 

d’Idiomes.

Per una altra banda, atès que Valencià en línia es 

planteja com un curs semipresencial, s’ha implementat 

en la plataforma una eina de videoconferència per a poder 

resoldre dubtes gramaticals i també practicar l’expressió 

i la interacció orals. Aquestes sessions tindran lloc cada 

divendres a les onze del matí i a les cinc de la vesprada 

durant els mesos de febrer, març, abril i maig, que serà 

quan es clausurarà el curs.

El regidor de Normalització Lingüística, Ivan Jover, es 

mostrava molt satisfet amb la resposta que hi ha hagut, un 

any més, a aquesta acció formativa que es llança des del 

Departament d’AVIVA, ja que la formació, juntament amb 

l’assessorament lingüístic i les campanyes de dinamització, 

són els pilars bàsics per a normalitzar la nostra llengua, 

accions que es porten endavant des d’aquesta oficina des 

de fa més de vint anys.

Més informació: https://valenciaenlinia.wordpress.

com/2020/06/19/infografia-de-valencia-en-linia/
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Jubilación de Salvador Moltó que ha prestado servicio 
como Policía Local en el Ayuntamiento de Cocentaina
Sección Sindical SPPLB Cocentaina

Q
uerido Salvador, compañero y amigo.

Desde el Sindicato profesional de Policías Locales 

(SPPLB) queremos dar las gracias a Salvador Moltó 

compañero que ha prestado servicio como Policía Local 

en el Ayuntamiento de Cocentaina durante más de 20 

años. Queremos felicitarle por su jubilación, ahora sí, es su 

momento. Ha sido un placer para todos tus compañeros 

trabajar contigo, por  los servicios que has ofrecido durante 

tantos años, durante los cuales hemos aprendido muchas 

cosas de ti, tanto como personas como profesionales, 

gracias por esas mañanas, esas tardes y noches, esas las 

navidades o fiestas de tu pueblo, donde hemos trabajados 

juntos cuando todas las personas se encuentran con sus 

familias tú has sido nuestra familia y como no, en el día 

más grande de Cocentaina ¨la Mareta¨, has trabajado para 

tu municipio y para todos sus habitantes, orgullosos deben 

de estar contigo como nosotros lo estamos de ti.

Sabemos que hemos atravesado momentos a veces 

difíciles de la vida en colectividad, en los que hemos creado 

numerosos recuerdos que son comunes para todos los que 

nos dedicamos al servicio público. El trabajo del día a día 

contigo ha sido siempre una fuente de aprendizaje, nos has 

regalado a todos siempre una sonrisa, donde solo tú siempre 

nos recordabas lo positivo en los momentos más críticos, 

desde este sindicato siempre serás recordado como un gran 

profesional y gran amigo.

Desde el sindicato SPPLB estamos muy contentos por 

tu jubilación. Nada nos alegra más que saber que ahora 

podrás vivir con tranquilidad y en compañía de los tuyos, 

después de tanto tiempo trabajando para darles una buena 

vida. Disfrútalo mucho porque te lo mereces.

Sintiéndolo mucho no podemos estar contentos por cómo 

se han portado contigo el actual equipo de gobierno, por el 

“detalle” que han tenido contigo en especial la Alcaldesa y 

el Concejal de Personal y de Policía, jubilado erróneamente 

en el año 2019, teniendo que incorporarse tres meses 

después al trabajo cuando te creías jubilado, sin percibir 

salario alguno en esos meses, por querer hacer las cosas 

deprisa y corriendo por sus propios intereses, ahora que 

de verdad ya te has jubilado no se han dignado ambos en 

publicar tu jubilación como servidor público con más de 20 

años al servicio de Cocentaina, o a manifestar como mínimo, 

su agradecimiento por tus servicios prestados. Será porque 

sienten vergüenza de lo que han hecho?

Desde el sindicato SPPLB sí que sabemos el porqué de no 

hacerlo y ellos también lo saben,  porque sienten vergüenza 

de cómo se han portado con su trabajador, servidor público 

durante tantos años. Por ocasionar un gran malestar durante 

su último año laboral, formándole una jubilación errónea y 

dejando de percibir un salario que le correspondía durante 

más de 2 meses, y volviendo a incorporarlo cuando se creía 

jubilado, cosa que le afectó psicológicamente y no es para 

menos, pero no te preocupes que ya estamos nosotros para 

cuidarte y agradecértelo.

Desde el sindicato SPPLB queremos darte las gracias 

por los servicios prestados al Ayuntamiento de Cocentaina 

ya que quienes tienen el deber de hacerlo no te ha 

felicitado como te mereces.

¡Muchas gracias por todo Salvador!
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Suspesa la segona edició del Certamen d’Interpretació de 
Música Festera “Vila de Cocentaina”
Redacció

I 
a causa d’aquesta pandèmia, segueixen caient activitats 

previstes per a aquest 2021. Si bé en febrer no hem tingut 

la Mostra de Teatre que organitza Teló Teatre, el mes 

de maig tampoc l’encetarem amb el Certamen de Música 

Festera “Vila de Cocentaina”.

Així ens ho comunicava la comissió organitzadora de 

l’esdeveniment que arribava enguany a la seua segona edició 

(és un certamen bianual).

“Els comuniquem, que donada l'actual situació sanitària 

que estem vivint, que impedeix que les bandes de música 

puguen desenvolupar la seua activitat normal, i davant de 

la incertesa que en els pròxims mesos es puga celebrar, 

s'ha pres la decisió de suspendre el II Certamen de Música 

Festera que havíem de celebrar el pròxim dissabte 1 de maig. 

El Certamen se celebrarà el 30 d'abril de 2022.

Esperem que entenguen la situació i compartisquen la 

decisió.” Assenyalava Francisco Valor, director tècnic del 

Certamen.

El dia de la Puríssima, el 8 de desembre es feien públiques 

les bandes que concorreran en aquesta segona edició, un 

fallo que es feia públic davant d’aquesta casa. En total es van 

presentar huit propostes, sent les elegides: La Unió Musical 

d’Alcoi, el Centre Artístic Cultural 'Verge de la Pau' d’Agost i 

la Unió Musical 'La Primitiva" de Castells de Castells.

En aquesta II edició es concediran els següents premis: 1r 

Premi i Trofeu de 3.500 euros; 2n Premi de 2.000 euros i 3r 

Premi de 1.000 euros. A més, totes les bandes participants 

rebran un diploma acreditatiu de la seua participació en 

aquest certamen.

Una vegada comunicada la seua participació se’ls feia 

entrega de la partitura de l’obra obligada, una marxa mora 

del compositor contestà Josep Vicent Egea. A causa de la 

pandèmia, les bandes no han tingut temps per assajar i 

tot i que el nombre de músics per a participar està limitat 

segons les bases del concurs, l’aforament del Teular, impedia 

que el públic poguera gaudir del Concurs i tampoc les 

bandes podien concórrer amb els seus músics pel tema 

de guardar distàncies també a l’escenari. Davant aquestos 

impediments, de s de la comissió del certamen s’ha pres 

aquesta ferma decisió, emplaçant el concurs a l’any que ve i 

amb l’esperança que ja estiguem amb una certa normalitat i 

puga sonar ben fort la música festera als auditors i al carrer.
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La Regidoria de Tradicions organitza un concurs de fotos 
en les xarxes socials per a celebrar de manera virtual els 
Nanos de 2021
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l pròxim dimecres 10 de març torna a ser el Dia 

dels Nanos, però en aquest 2021 la pandèmia 

torna a marcar aquesta festa tan estimada per totes 

les contestanes i els contestans, ja que, per segon any 

consecutiu, no podrà celebrar-se tal com és tradicional, és a 

dir, als carrers i a les places del nostre poble i especialment 

als del barri del Raval. 

És per això que des de la Regidoria de Tradicions s’ha 

considerat que és molt important continuar impulsant el 

costum de fer i de penjar Nanos, encara que siga a casa, 

per a després compartir la fotografia del Nano o del grup 

de Nanos a través de les xarxes socials. 

Justament, el concurs «Festa dels #Nanos2021» pretén 

premiar l’elaboració de Nanos a casa el dia 10 de març, 

les fotografies dels quals es poden compartir en Facebook 

o en Instagram amb el Hashtag #NANOS2021. Durant els 

dies 11 i 12 de març es podran votar les fotos i les 4 més 

votades tindran un premi de 60 euros per a utilitzar-los als 

comerços contestans. 

La regidora de Tradicions, Paqui Ruiz, declara que aquesta 

és una manera diferent i imaginativa de celebrar aquesta 

festa tan arrelada a la nostra localitat amb l’objectiu principal 

que no s’arribe a perdre el costum de fabricar i vestir els 

Nanos, elaborar les crítiques i exposar-los públicament, ja 

que enguany, gràcies a les xarxes socials, es podran premiar 

els Nanos que més agraden.
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La Confraria de la Dolorosa, coordina la Setmana Santa 
Contestana
Redaccció

E
l 17 de febrer començava la Quaresma, el dimecres 

de cendra, marca l’inici d’aquests quaranta dies de 

conversió i penediment, és el camí que ens du a la 

Pasqua de Resurrecció.

La junta central de confraries és l’encarregada d’organitzar 

les activitats, però cada any hi ha una que és la responsable 

de buscar al pregoner/a i autor/a del cartell. Aquest any de 

nou la Confraria de la Dolorosa s’encarregarà d’assumir, 

per segon any consecutiu, els actes de la Setmana Santa, 

una tasca que ja van exercir l’any passat i que es va 

veure truncada de cara als dies grans de les celebracions 

litúrgiques a causa de l’esclat de la crisi sanitària de la 

Covid-19.

Presidida per Juan Carlos Marin, manté el descobriment 

del cartell que no va veure la llum l’any passat i que va crear 

la contestana Núria Botella Pascual. La cita serà el dissabte 

13 de març a l’Església de Santa Maria a partir de les 20:00 h 

i en el mateix acte Pablo León Vidal serà el pregoner després 

que en 2020 no poguera fer-ho pel fet que en aquelles dates 

prèvies a la Setmana Santa estàvem confinats a les nostres 

cases. Aquest acte Ràdio Cocentaina el retransmetrà en 

directe. Tot i que la confraria de la Dolorosa pertany a la 

parròquia del Salvador, aquest acte se celebrarà en Santa 

Maria, ja que permet un aforament de gent més ampli.

A més del cartell i pregó de la Setmana Santa, també s’han 

previst durant la quaresma les oracions davant els passos 

de les confraries que integren la Setmana Santa Contestana: 

el 26 de febrer en Santa Maria davant l’Ecce Homo, el 5 de 

març enfront del Nazareno en el Monestir de la Mare de Déu 

del Miracle, el 12 de març al costat del Crist dels Llauradors 

en Santa Maria i el 26 de març a l’Església del Salvador amb 

la imatge de la Dolorosa. Indicar que totes elles arrancaran 

a partir de les 20:15 h de la vesprada amb la possibilitat de 

ser seguides també pels canals de YouTube de cada temple.

Enguany, no es podran realitzar les celebracions 

interparroquials de diumenge de Rams o l’encontre en la nit 

de Resurrecció, sinó que cada Església oficiarà els diferents 

actes amb els seus feligresos i els seus confrares, tenint a 

més la possibilitat de seguir-les via online.

Tampoc hi haurà cap processó als carrers de la Vila 

Comtal, i en les de cap municipi pertanyent a la Diòcesi 

de València, tal com va comunicar setmana el Cardenal-

Arquebisbe Antonio Cañizares.

En breu es podrà arreplegar en cada parròquia l’horari de 

celebracions d’aquesta Setmana Santa 2021.
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Els dies 19 i 20 de març es presentarà el cartell i revista de la 
Mare de Deu i es durà a terme el pregó de les festes Patronals
Redaccció

L
a Pia Unió Mare de Déu del Miracle ha decidit dur 

endavant els actes previs a la festa de la nostra Mareta 

que tindran lloc durant la segona quinzena del mes 

de març.

Des de l'entitat han explicat que pel que fa a la presentació 

de la Revista i cartell anunciador de les festes es realitzarà 

el divendres dia 19 de març a l'Església de Santa Maria. 

Recordem que el cartell és obra de Francisco Prats i la revista 

la coordina Joanjo Llorens, qui ja du temps treballant en 

ella. També es durà endavant el pregó de les celebracions 

patronals que està previst per a un dia després, és a dir el 

20 de març a l'Església de Santa Maria i que anirà a càrrec 

de Juan Manuel Cotelo, la persona que havia de pregonar 

la festa l’any passat però que al final es varen cancel·lar tots 

els actes a causa de la pandèmia.

Com han llegit, tots aquests actes es realitzaran al temple 

parroquial de Santa Maria, ja que té un aforament més gran 

i a més, és molt ample podent així guardar les distàncies de 

seguretat, de tota manera, tant la presentació de la revista 

com el pregó, es podrà seguir pel canal de Youtube de 

l’església i a més, el pregó serà retransmès en directe per 

Ràdio Cocentaina i TVA.

Al voltant de les festes de la Mareta, que tenen lloc del 

18 al 21 d'abril, des de la Pia Unió encapçalada per Ana 

Masanet i José Luis Molina ens avançaven “que encara no 

s'ha adoptat una decisió, estan a l'espera de com evolucione 

la situació sanitària. El funcionament dels nostres actes ens 

permet poder decidir en els dies previs, atenent sempre les 

indicacions que ens arriben dels estaments oficials així com 

a les recomanacions de les autoritats sanitàries".

L’any passat, el 19 d’abril, Ràdio Cocentaina, va ser 

fonamental per a la celebració del dia gran de la Mare 

de Déu, a més es complien 500 anys del Miracle de les 

llàgrimes. Durant tot el matí vam fer un especial tenint 

present cada acte de la trilogia i la música dedicada a la 

Mareta. Vam oferir en directe, com venint fent des de 1988, 

la Missa major i ja a la vesprada, vam tindre un concurs i vam 

retransmetre l’oració que es va fer des del Monestir. Va ser un 

19 d’abril des de casa, estàvem confinats. Enguany podem 

eixir al carrer i de segur que la Pia Unió organitzarà actes 

per a poder disfrutar i venerar a la Verge Santa, amb els seus 

protagonistes: comtes, mossén, homenatjats, suplicanta…i 

els cors dels contestans que de segur, celebraran la festa de 

la Mare de Déu, no com altres anys, sinó com se’ns marque, i 

que no els capia cap dubte, que Ràdio Cocentaina estarà ahí, 

per fer costat i dur-los a través de les ones, cada moment, 

cada instant, cada llàgrima dels 501 anys del Miracle de la 

Mare de Déu de Cocentaina.
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“El juicio del agua”, nova novel·la de l’escriptor contestà 
Juan Francisco Ferrándiz
Redaccció

I 
amb març arriba la primavera, s’alcen restriccions i arriba 

també una nova novel·la de l’escriptor i advocat contesta 

Juan Francisco Ferrándiz “El juicio del agua”.

Per als amants de la lectura històrica, JuanFran s’ha 

convertit en tot un referent d’aquest gènere, res a envejar 

a Ken Follet o Noah Gordon (per posar-ne dos). Aquest 

socarrat de socarre'l, ha aconseguit cultivar-se un lloc en el 

respectat món de la literatura històrica i Grijalbo, important 

editorial, ha confiat en ell perquè les seus novel·les encisen 

als ratolins de biblioteca, amb aventures, misteris i secrets 

que no deixen indiferent al lector.

La incursió de JuanFran en el món de les lletres ve de 

la mà de l’editorial Marfil i “Secretum templi”, una novel·la 

jove, ambientada en Cocentaina i les seues rodalies que 

ja presagiaven l’acceptació de JuanFran com a escriptor. 

Era l’any 2003 i totes aquelles històries que a JuanFran li 

rondaven pel cap, decidí plasmar-se en diferents esborranys, 

i en el pas del temps, donar-los forma, vida i veu...uns 

personatges ficticis o reals...cadascú és lliure d’imaginar i 

creure el que vulga.

Va fer un pas més gran en l’anomenada ficció història i en 

2012 veu la llum “Las horas oscuras” en l'editorial Grijalbo, 

publicant-se la seua novel·la per a Espanya i l'Argentina. 

Amb aquest llibre es va fer un lloc entre el gran públic 

aficionat a la novel·la històrica. En 2013 va eixir també en 

Butxaca i ambdues van tindre diverses edicions. Plena de 

misteri, “Las hores oscuras” està ambientada en terres 

irlandeses.

En 2015 va veure la llum "La llama de la sabiduría”, també 

en Grijalbo, amb la qual es va afermar en el panorama 

literari espanyol. L'any següent també es va editar en edició 

butxaca. Aquesta estava ambientada a València.

Al març 2018 va veure la llum “La tierra maldita” publicada 

també per Grijalbo, i la seua versió en català, “La terra 

maleïda”, en la Rosa dels Vents. Record amb especial il·lusió 

que va quedar la 5a en el rànquing de les novel·les més 

venudes a Barcelona el dia de Sant Jordi de 2018. Després 

d'estar durant setmanes en les llistes de les novel·les 

històriques més venudes, ha sigut traduïda a 11 idiomes.

I ja en aquest març 2021 es publica “El juicio del agua”, 

també en Grijalbo. En català es titula “El judici de l'aigua” 

i ho publica Rosa dels Vents. “La lluita per la justícia que 

encara lliurem en el segle XXI va tindre un començament... 

va ser en el segle XII i crec que és una història fascinant i 

desconeguda. En aquesta novel·la us propose un viatge per 

a conéixer-nos com a comunitat una mica més...”

Assenyala JuanFran a les seues xarxes socials que “tinc la 

mateixa il·lusió que la primera vegada, però crec que arriba 

al públic en un moment especial. Ara, les històries a més 

d'entretindre poden evadir-nos per un temps de les negres 

ombres que han infestat la realitat. Tant de bo aquesta ho 

aconseguisca.” (www.juanfranciscoferrandiz.com)

De segur que ho aconsegueix, perquè qui coneix a 

JuanFran, sap que la seua imaginació no té límits i sap pintar 

amb lletres, cada detall de la història que compta, si bé és 

cert, que en aquesta novel·la trobarem un JuanFran més 

madur, més concís i una història amb menys personatges 

del que ens té acostumats.

Els fem un breu sinopsis de “El juicio del agua”, la nova 

novel·la de JuanFran que veurà la llum el 5 de març: En un 

gèlid matí de 1170, un judici cruel segella els destins de 

dues famílies enfrontades per l'avarícia i els usos feudals. 

Segons marca la tradició, els primogènits de les dues cases, 

de tot just mesos d'edat, han de ser submergits en aigua 

gelada. El que s'afone serà el triat de Déu, i això donarà la 

raó a la seua família. Després del llastimós esdeveniment, 

Blanca, la filla del noble Ramón de Corviu, resulta triada, i 

Robert de Tramuntana, el Condemnat, ha de veure durant 

anys com els vencedors s'apoderen de totes les seues 

possessions. Però, en aqueixos instants en què tots dos 

van lluitar per sobreviure, va nàixer entre ells una unió 

especial i indestructible. I alhora, en l'ànima del perdedor 

va germinar el desig d'aconseguir un món més just, allunyat 

de les supersticions. Anys després, el jove Robert abandona 

les seues terres per a dedicar-se a l'estudi de les lleis a 

Barcelona i en la llunyana Bolonya, mentre combat contra 

l'odi i les traïcions dels seus enemics. La troballa d'un antic 

llibre el converteix en pioner d'una gran renovació i no està 

només en la lluita; en el seu cor viatja sempre el record 

de Blanca, la jove amb qui va compartir l'infame judici de 

l'aigua.

A banda, de les seues novel·les, recordem que JuanFran 

és autor dels llibres de la Guàrdia Blava que es van publicar 

amb motiu els 500 anys del miracle de les llàgrimes. Una 

gran bibliografía per a un escriptor contestà que ens presenta 

un nou repte “en les meues novel·les no vull contar la 

Història sinó invocar l'ànima dels seus habitants, viure les 

seues vides, sentir les seues passions i anhels, estremir-me 

amb les seues vivències...”

T’atreveixes?
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“Cartas a un joven director de orquesta”, primer llibre 
d’Ignacio García-Vidal
Redacció

S
eguim fent-nos ressò de nous llibres i amb autors 

locals. En aquest cas, barregem la música amb la 

lletra. “Cartas a un joven director de orquesta” és un 

llibre en format epistolar que conté reflexions sobre l'ofici 

de la Direcció Musical i ha sigut escrit, maquetat i publicat 

durant el període de confinament pel director d'orquestra i 

musicòleg Ignacio García Vidal.

Està estructurat en un preludi i nou cartes, a més del 

pròleg escrit per Claudio Espector. Editat a Buenos Aires per 

Editorial Dunken, conté les reflexions, vivències i consells 

que el musicòleg i doctor universitari Ignacio García-Vidal 

intercanvia amb un fictici interlocutor epistolar sobre les 

complexitats i dificultats de la professió de la Direcció 

Musical, carrera que ve exercint amb èxit de manera 

professional des del seu debut amb 24 anys en l'Orquestra 

Filharmònica de Montevideo. 

Amb aquest llibre, el contestà Ignacio García-Vidal 

plena un espai literari buit, ja que la literatura específica 

sobre la Direcció d'Orquestra és escassa i se centra en 

biografies o llibres tècnics. La proposta de García-Vidal 

va més enllà: des de la seua dilatada experiència i una 

definida personalitat crítica i reflexiva estableix un diàleg 

que portarà a comprendre als neòfits com funciona un món 

tan desconegut i orientarà a directors i directores novelles 

en els seus primers passos de construcció de pensament. 

Malgrat la pandèmia i els devastadors efectes que està 

tenint en l'agenda de concerts d'artistes de tot el món, 

l'activitat de concerts d'Ignacio GarcíaVidal segueix avant. 

En els pròxims mesos dirigirà a l'Orquestra de la Comunitat 

Valenciana en el Palau de les Arts de València, a l'Orquestra 

de Bilbao, tornarà al Teatre Monumental de Madrid al costat 

de l’Ensemble i Cor d'RTVE i el cellista Guillermo Pastrana, es 

farà càrrec de la direcció del “Stabat Mater” de Pergolesi al 

costat de l’Ensemble Casa Mediterrani i dirigirà una gira de 

concerts en el marc del Festival Internacional de Música de 

Canàries a Tenerife, La Gomera, Lanzarote i Gran Canària.

“A medio gas”, nou tema del contestà Dimas Botella
Redacció

S
abem que Cocentaina és terra de lletres: tenim a 

escriptors, poetes; és bressol de la música festera, és 

art i pintura...i també és un poble farcit de cantautors, 

aquells trobadors moderns que amb la seua veu reivindiquen 

drets, recorden velles i tradicionals cançonetes, o joves 

talents que busquen el seu lloc en l'ampli panorama musical, 

fugint de les modes de reggaetons i altres, que la veritat, 

poc sentiment transmeten.

Així doncs, descobrim a Dimas Botella Montava. Vinculat al 

júnior Sol Sortit i sempre amb la seua guitarra, el divendres 

19 de febrer eixia a la llum un nou single, “A medio gas”, 

un tema que ens parla de viure el moment i que ja es pot 

trobar a les plataformes d’Spotify  i youtube. Si bé ja havia 

fet públic el seu primer tema “Juego de Azar”, ara tenim 

aquesta segona cançó, amb l’esperança i el la il·lusió de 

poder presentar el seu primer disc aquest mateix any. De 

moment podem anar obrint boca amb aquestos dos singles 

que de segur ens deixen davant una nova promesa musical 

de Cocentaina.
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Andreu Valor, 8 discs, 1000 concerts, millor disc, millor 
gira i una pandèmia
Redacció

M
i l és la xifra de concerts 

asso l ida  pe l  can tau to r 

valencià, Andreu Valor.

Directe a directe, amb constància, 

sabent que en el món de la música, 

cada projecte és un tornar a començar.

El cantautor, recentment guardonat 

en els III Premis Carles Santos de la 

Música Valenciana amb els premis al 

millor disc de cançó d’autor i millor 

gira, enfronta un 2021 amb el mateix 

respecte de sempre però amb huit 

discs a les esquenes. Un aval important 

que condiciona, ja, una maduresa.

Presentarà  e l  seu nou d isc 

«Insurrecte», un disc que incorpora 

noves textures ambientals, sonores 

i visuals, que impacten amb una 

nova rítmica cada reflexió i que tracta 

d’evolucionar sense perdre l’origen.

Ho farà en un marc immillorable, el Teatre Principal de 

València. El propi autor ho considera com un dels concerts 

de la seua vida. I ho farà d'una manera especial, envoltat 

d'una banda consolidada en el temps, una escenografia 

millorada per a l'ocasió, un equip humà i tècnic amb qui 

confia plenament i envoltat d'artistes admirats/des com Neus 

Ferri, Mireia Vives, Borja Penalba, Laura Rambla, Joe Pask, 

Samuel Reina, GEM, Marco Pompero i Francesc Anyó, que 

faran d'aquesta nit una proposta inoblidable.

La data serà el dijous 18 de març, vespra de Sant Josep, 

a les 20h, en el Teatre Principal de València i les entrades 

estaran disponibles en breu en la plataforma digital www.

entradas.com i en la taquilla del propi teatre.

Recordem que Insurrecte ens presenta 10 cançons, 

inicialment, amb una sonoritat renovada, textures ambientals 

i arranjaments propis d’un pop-folk nord-europeu capaç 

de mantindre l’essència del missatge 

mentre ens transporta a experimentar 

noves sensacions sonores i la 

contundència rítmica en alguns 

dels temes. Novetat tangible en un 

projecte d’Andreu Valor.

Aquestes 10 cançons pretenen 

mantenir l'ànima rebel que planta 

cara a les injustícies i canta a la pau, 

que fermen l'artista valencià.

El cantautor proposa un disc obert! 

Significa que en aquesta velocitat 

voràgine dels nostres temps, s’atreveix 

a seguir amb els formats clàssics, cd 

i vinil, però amb l’estratègia de no 

donar-ho tot de colp.

A través d’un codi QR inserit als 

treballs físics, es podran aconseguir 

noves cançons inèdites i nou material 

en primícia per incentivar el vincle.

El disc compta amb dos elements claus en aquesta nova 

aposta: la presència dels productors i arranjadors, Blai 

Antoni Vañó & Hèctor Tirado, responsables de donar-li forma 

al nou treball i la renovació sonora i visual de cada directe.

El repertori compta amb la col·laboració de Samantha 

Gilabert, la cantant de Beniarrés (El Comtat) d’OT, al tema 

que obri el disc, «Et declare la pau».

El 18 de març, sens dubte, serà un dia especial per 

a Andreu Valor, per al seu equip,  per al seu sèquit 

incondicional i per als privilegiats que gaudiran de la seua 

actuació al Teatre Principal de València, escenari de luxe; 

perquè ell no defrauda, i amb el respecte, la humilitat i la 

senzillesa que el caracteritza, sap lluitar per la injustícia i la 

pau...i ho fa amb l’arma més poderosa: la veu, la guitarra i la 

música. Enhorabona Andreu per aquestos concerts, pel que 

ve i els mil més que vindran!!Et seguirem de prop. Gràcies!!!
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Regidoria Medi Ambient
Isabel Sancho. ADL

Programa Moves I I  –  Infraestructures:  Per a l 

desenvolupament d'aquest Programa, l'IVACE Energia ha 

desenvolupat dues convocatòries d'ajudes diferenciades:

MOVES II – Vehicles: amb un pressupost de 4.769.656 

euros i destinada a l'adquisició de vehicles elèctrics, pila de 

combustible i vehicles pesants de Gas natural i GLP. Per a 

accedir a aquestes ajudes, aquelles persones, empreses i 

entitats interessades han de posar-se en contacte amb algun 

dels concessionaris o punts de venda adherits al programa; 

aquests seran els qui tramitaran telemàticament les ajudes, 

excepte per a les entitats locals i administració pública, que 

podran realitzar-lo directament.

Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds 

d'ajuda per a l'adquisició de vehicles podran cursar-se a 

partir del 6 d'agost de 2020 fins al 28 de juliol de 2021.

MOVES II – Infraestructures: amb un pressupost de 4.914.599 

euros per a secundar amb ajudes econòmiques la implantació 

de punts de recàrrega per als vehicles elèctrics, sistemes 

públics de bicicletes elèctriques, i com a novetat enguany, 

ajudes a la implantació d'actuacions de mobilitat sostenible 

als centres de treball o centres d'activitat i a actuacions de 

mobilitat en nuclis urbans, realitzades per entitats locals i 

administració pública, per a adaptar-la a un escenari de 

noves exigències derivades del període post COVID-19.

Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds 

d'ajuda per a aquest programa podran cursar-se a partir del 

7 d'octubre de 2020 fins al 7 d'octubre de 2021.

En qualsevol cas, només seran subvencionables les 

actuacions la inversió de les quals s'haja realitzat amb 

posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda, 

excepte per a les adquisicions de vehicles elèctrics per 

persones físiques sense activitat comercial que es podran 

subvencionar les compres realitzades a partir del 18 de 

juny de 2020.

Pot obtindre més informació sobre aquest Pla, a través 

d'aquesta pàgina web: moves.ivace.es i del telèfon i mail 

de l'oficina:

Telèfons d'informació: 963 536 734

Horari d'atenció telefònica: de dilluns a divendres de 9:00 

a 14:00

moves_ivace@gva.es

Què farem?

2021 és un any crític per a la naturalesa. Un any en què 

els líders mundials prendran decisions polítiques clau sobre 

l'acció climàtica, el desenvolupament sostenible i la naturalesa.

Al maig de 2021 tindrà lloc en Kunming (la Xina) la 15a 

Cimera sobre la biodiversitat, que estava prevista per a 

octubre de 2020 i que es va haver de retardar amb motiu 

de la pandèmia. Aquesta reunió, juntament amb la Cimera 

sobre el Clima 2021, que tindrà lloc al novembre a Glasgow 

(Anglaterra), que també va haver de ser ajornada a enguany, 

seran dos moments clau per a aconseguir un pla global 

ambiciós per a transformar la relació de la societat amb la 

biodiversitat i garantir que, per a 2050, es complisca la visió 

compartida de viure en harmonia amb la naturalesa.

L'Hora del Planeta és un moviment global per a recordar 

que la naturalesa és el sistema de suport vital del planeta, 

que ens brinda tot el que necessitem, des de l'aire que 

respirem fins a l'aigua que bevem i els aliments que mengem 

i que hem de defensar-la ara per a salvaguardar la salut del 

nostre planeta i, al seu torn, la nostra pròpia salut i benestar. 

Tots i totes sumem en la lluita contra el canvi climàtic i 

la defensa de la biodiversitat del nostre Planeta.  Perquè 

el propòsit de l'Hora del Planeta no és “només apagar la 

llum”, és conscienciar-nos i actuar contra el canvi climàtic 

i la pèrdua de biodiversitat.

Durant el mes de març, un gest destinat a afavorir 

l'eficiència energètica: el 27 de març celebrarem l'Hora del 

Planeta. En aquesta campanya de repercussió mundial, ens 

sumarem a apagar els llums dels edificis i dels llocs més 

emblemàtics del municipi com Castell, àrea recreativa de 

Sant Cristòfol, entre les 20.30 i 21.30

També a la nostra llar podem realitzar aquest gest: 

Col·loca bombetes de baix consum, aconseguiràs reduir 

la despesa energètica de forma considerable; Recorda que 

els electrodomèstics en standby també estan consumint. 

-Has d'apagar-los completament. 

-Posa la rentadora i el rentavaixella sempre plens.

-Una forma de refredar la teva casa a l'estiu sense 

disparar la despesa energètica en l'habitatge és a través de 

la col·locació de ventiladors de sostre en lloc d'un aparell 

d'aire condicionat. 

-Revisa les finestres i realitza el manteniment a la teva caldera.

En definitiva, es tracta d'implementar aquests senzills 

hàbits en el teu dia a dia per aconseguir reduir la despesa 

energètica sense que la teva casa deixe de ser confortable 

per això; a més de reduir les factura estaràs contribuint a 

cuidar el medi ambient

# canviclimàtic: “Tota acció compta per menuda que siga”
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10 dies de CONFINAMENT
Ceip Sant Joan Bosco

Diumenge, dia 25 de Gener, de 2021

Així va començar tot... el diumenge ens comunica el 

mestre que hem d'estar 10 dies confinats a casa. Estem 

intrigat@s, nervios@s, no sabem que passarà o com 

donarem les classes... Tot anirà bé?

Dilluns, dia 26 de Gener, de 2021

Ens alcem al matí, però és un dilluns diferent. Aquest 

dia ens han dit que prepararan el necessari per a donar les 

classes en línia, programar-nos i posar-nos en marxa. Anem 

a poder veure als nostres company@s.

Al mig dia, ens diu el mestre que hem d'anar demà a 

Alcoi, per fer-nos la PCR, que serem els primers a inaugurar 

la carpa i que a continuació començarem les classes fins 

al 3 de febrer.

Aquesta vegada és una sensació de por al desconegut... 

Ens farà mal la prova? Qui hi haurà? Estarà el mestre amb 

nosaltres?

Dimarts, dia 27 de Gener, de 2021

A les 9 del matí, ens citen a tota la classe per a fer-nos la 

prova. Mai se'ns oblidarà la imatge de tot@s els companty@s 

en els cotxes, sense poder veure'ns o parlar. Ens véiem al 

lluny, i solament vam poder veure al mestre que estava en 

el carrer per a donar-nos ànims des de la distància, fins que 

també li la van fer a ell.

Després de fer-nos la prova, a les 11,00h, comencem el 

que seria una aventura en línia per a tot@s.

Aquest dia va ser inoblidable... vam estar parlant de 

les pors que vam passar, sensacions en veure com ens 

col·locaven «el palet» en el nas, veure'ns a tot@s des de 

la pantalla i especialment, com el company que era positiu 

va expressar els seus sentiments i les ganes que tenia 

d'explicar-ho a la resta de la classe. Quina emoció!, com hem 

aprés d'aquesta nova normalitat, que empatia, proximitat i 

bondat per part de tot@s.

Des del dimarts, 27 de Gener, fins al dimecres, 3 de Febrer, 

de 2021.

Les classes eren de 9h del matí fins a les 11,15h, a partir 

d'ací havíem d'esmorzar i després fer les tasques que 

havíem vist a primera hora. Però això no era la realitat.... ens 

quedàvem fins a quasi la 13h, esmorzàvem junt@s, réiem, 

treballàvem, véiem vídeos educatius, féiem exposicions 

orals... era una classe real, però des de casa.

Així fins a l'últim dia, 3 de febrer, on vam fer una valoració 

d'avantatges i inconvenients sobre el confinament, entre 

totes, vam dir:

- « Almenys hem pogut veure'ns les cares, ja que en classe 

estem sempre amb màscares».

- « El que més trobem a faltar és veure'ns en persona»

- « Ens hem adonat que som, un gran equip»

- « Quin bé s'estan el col·legi, a casa arribe a avorrir-me»

Aquests són alguns exemples de valoracions dels 

company@s, encara que destaquem:

« Estem TOT@S bé i això és l'important»

Però... no acaba ací... arribem al col·legi el dia 4 de 

febrer, i quan entrarem, ens veiem que tot el col·legi ens fa 

un corredor de benvinguda i ens reben amb aplaudiments.

Què orgullos@s ens sentim de pertànyer a aquest col·legi, 

som una gran família!

En temps de Covid tod@s estem aprenent uns valors que 

sempre ens ho explicaven en classe, però que ara sí, ho 

estem entenent de veritat.
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Més de mig curs de classes presencials i de relativa normalitat
IES Pare Arques

E
n el moment d’escriure aquest article, febrer de 2021, 

la comunitat educativa de l’IES Pare Arques pot felicitar-

se per haver aconseguit superar moltes de les dificultats 

que en juliol de 2020 ens omplien de preocupació. En 

aquells dies d’estiu quan el professorat de l’institut, i el nou 

equip directiu, ens plantejaven com organitzar la tornada 

segura a les classes presencials en setembre per als més 

de quatre-cents estudiants del nostre centre, veiem un futur 

curs 2020/2021 enfosquit de múltiples amenaces, però 

teníem molt clar que havíem de fer ensenyament presencial, 

treballant tots junts en l’aula, separats a un metre i mig, 

tapats amb mascareta i amb les finestres obertes, superant 

entre totes i tots  les múltiples dificultats i molèsties que 

ens causa la pandèmia. Un institut a més de ser un centre 

educatiu també és un espai de convivència on s’aprenen 

moltes coses que van més enllà del currículum educatiu, 

com a relacionar-se amb persones de la mateixa edat, i amb 

adults que no pertanyen al seu àmbit familiar, a organitzar-se, 

a cooperar amb altres persones i a respectar les normes del 

centre, i les normes no escrites que fan posible una bona 

relació entre persones.

Cal dir que una gran majoria de l’alumnat està complint 

amb les normes sanitàries: sempre porten la mascareta, 

ajuden a la desinfecció de les seues taules, respecten les 

zones i camins que tenen assignats... etc. A molts ens ha 

sorprés positivament veure com no es queixen de tindre 

les finestres obertes, fins i tot els dies de més fred, com en 

els dies 7 i 8 de gener en plena ona de fred, la borrasca 

Filomena, quan féiem classe mentre entrava l’aire gelat. 

És possible que aquesta generació d’alumnes adquirisca 

un caràcter més lluitador i estoic que algunes promocions 

anteriors que van créixer en unes circumstàncies més 

favorables. També hem comptat amb la comprensió i ajuda 

de la majoria mares i pares del nostre alumnat, a través de 

l’AMPA de l’IES Pare Arques, i de forma individual quan 

els hem demanat col·laboració. La comunicació amb 

l’Ajuntament ha estat constant i fluida, així com amb el 

Departament de Salut.

Nosaltres també hem aprés molt. El professorat s’ha trobat 

amb situacions completament noves. Des de parlar a tota 

la classe amb la boca tapada per la mascareta, fent un 

sobreesforç de gola i pulmons, fins a reinventar la forma de 

treball en les nostres assignatures. Ara sabem somriure amb 

la boca coberta. Per complir amb la separació d’un metre i 

mig entre alumnes hem transformat les aules més grans: una 

aula de música, una de plàstica, dos tallers de tecnologia, en 

aules convencionals plenes de taules i cadires. Hem renunciat 

a les aules matèria, aules específicament preparades per a 

impartir una determinada assignatura, per tornar als vells 

temps en els quals l’alumnat estava sempre a la mateixa sala 

i són els docents els que anem d’un grup a un altre, carregats 

amb totes aquelles coses que necessitem per a les nostres 

classes. Estem fent classes presencials i telemàtiques per 

aquells alumnes que per algun motiu es troben confinats a 

les seues cases. Als tallers dels Cicles Formatius han aprés 

a treballar complint amb els rituals de desinfecció d’eines i 

màquines, i a continuar la formació d’alguns alumnes per 

videoconferència. Hem pogut celebrar el 9 d’octubre, el dia 

contra la violència contra les dones (25 de novembre) i les 

activitats de final de trimestre, respectant totes les normes 

sanitàries. Gran part del professorat s’ha implicat en el 

projecte d’innovació educativa «Pels camins de Diània», 

una iniciativa pedagògica que busca millorar la formació 

del nostre alumnat, explorant les restes que l’antic tren 

d’Alcoi al port de Gandia ha deixat a les nostres comarques, 

fent activitats a l’aire lliure i utilitzant el nostre entorn 

natural, cultural i paisatgístic com a potent recurs didàctic.

L’organització interna del centre també s’ha adaptat 

a les noves circumstàncies: des de fer claustres a l’aire 

lliure, entre les columnes de l’entrada principal del centre, 

a les reunions per videoconferència o els canvis a les 

programacions didàctiques per preveure tots els escenaris 

possibles. No hem pogut celebrar les jubilacions de Diana 

Valor i de Mari Carmen Bayarri, les nostres companyeres 

de valencià i d’anglés, ni tampoc hem pogut juntar-se per 

celebrar el final de la primera avaluació. Són festes que 

farem quant torne la normalitat per complet i siga possible 

fer grans reunions. Tenim pendents moltes abraçades.

El nou equip directiu es va trobar aquells llunyans dies de 

juliol amb una gran quantitat de nous reptes com organitzar 

les proves de selectivitat, per primera vegada en la nostra 

història, a les aules de l’IES Pare Arques, implementar 

el pla de contingència contra la Covid-19, junt amb les 

tasques habituals per fer possible el inici d’un nou curs: 

dissenyar els horaris del professorat, configurar els grups 

d’alumnat, adaptar-se als canvis normatius, i a les múltiples 

modificacions dels protocols sanitaris.

No sabem qué ens deparen els mesos que venen. En 

aquesta situació de pandèmia ens podem trobar amb 

canvis sobtats i sorprenents d'un dia a un altre. La situació 

pot millorar lentament o empitjorar ràpidament. Sols tenim 

una certesa: hem de continuar treballant junts, tota la 

comunitat educativa de l’IES Pare Arques, amb l’objectiu 

comú de donar la millor educació i el màxim benestar al 

nostre alumnat.

Excursió per la Via Verda L’Orxa Villalonga. 2n de bat. PIE «Pels 

camins de Diània». Gener de 2021
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Els camins de Diània: La via verda del tren dels anglesos
Un projecte d’innovació educativa de l’IES Pare Arques de Cocentaina
Josep Alcover. Coordinador del Projecte d’Innovació Educativa

U
n poble, i les persones que en ell viuen no poden 

ser aliens a la terra que els envolta, no estan deixats 

caure en un lloc perquè sí i ja està.... Quan alcem 

la mirada més enllà dels nostres peus descobrim al nostre 

voltant muntanyes, valls, horts, rius, construccions, camins, 

séquies...i cal entendre que totes aquestes coses, amb el 

pas dels anys, i amb totes les generacions de persones que 

allí han viscut han anat configurant el nostre paisatge fins 

com ens ha arribat en l'actualitat.

Cocentaina, al cor del territori Diànic, esdevé un testimoni 

callat, però lúcid d'aquesta convivència entre la Natura i 

l'acció colonitzadora d'espais de les persones. Els exemples 

són molts en la nostra comarca, i en aquest projecte 

d'innovació educativa volem acostar-nos a un d'ells: el TREN 

DELS ANGLESOS.

Des de la comunitat educativa de l'IES Pare Arques de 

Cocentaina pensem que cobra sentit fer un treball d'estudi i 

d'apropament a tot el que va suposar la construcció d'aquest 

tren: qüestions com el paper que va tindre en l'apropament 

de la gent dels pobles i les seues relacions, l'obertura a la 

mar de la comarca, els intercanvis comercials i humans o 

les infraestructures usades i construïdes al seu pas.

Però també d'altres més actuals com l'estudi del paisatge 

generat a partir de l'antic traçat, la via verda del Serpis, el 

treball al voltant de la mobilitat sostenible potenciant l'ús de 

la bicicleta tant com a mitjà de transport com per acostar als 

espais naturals a personetes de totes les edats d'una forma 

lúdica o la vertebració cultural d'una comarca.

I ho farem, respectant totes les mesures sanitàries 

plantejades per la covid-19, amb tot un seguit de propostes 

educatives amb el nostre alumnat que inclouen creació 

de bici itineraris i d'audioguies didàctiques, recollida de 

materials orals, itineraris matemàtics, estudis d'arqueologia 

industrial, estudis de biodiversitat al riu Serpis, xarrades, 

tallers, programes de ràdio, concerts, estudis geològics, 

elaboració amb làmines retallables d'estructures i edificis 

de la via verda, intercanvis epistolars, o la comparació del 

medi rural de la via verda amb els espais ambientals d'alguns 

clàssics literaris, entre altres...

A més comptarem amb la col·laboració de més de 

30 entitats, associacions i persones que ens ajudaran a 

aprofundir en el projecte. D'entre elles tenim al nostre costat 

a l'Ampa de l'IES Pare Arques De Cocentaina, l'Ajuntament 

De Cocentaina, la Mancomunitat De L'Alcoià-Comtat, la 

Universitat D'Alacant I la Seu Universitària D'Alacant a 

Cocentaina, la Universitat De València, l'Associació Tren 

Alcoi-Gandia, , el Club Btt Montcabrer de Cocentaina, el 

Centre Excursionista Contestà, o el Club 3 Rodes Aspaym 

C.V.

Dipòsit d’aigua

Xarrada dipòsit d’aigua
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«8 de març» Dia Internacional de la dona 2021

La dimensió ecofeminista: la cura de la vida

L
a importància de cuidar-nos, cuidar els nostres, els 

altres i a la CASA COMÚ (la Mare Naturalesa) es fa més 

evident i urgent, ara més que mai, en aquests temps de 

Pandèmia pel Coronavirus. Enguany en la celebració del 8 

de Març, volem reflexionar sobre això. Aquesta situació de 

Pandèmia està posant en perill la vida de tota la població 

arreu del món, però no soles això, sinó que està qüestionant 

la mateixa estructura del nostre sistema social: sanitari, 

econòmic, organització del treball, distribució de la riquesa, 

relacions familiars i socials…, i, sobretot, la sostenibilitat del 

nostre planeta.

El treball relacionat amb la cura dels éssers humans i 

amb la reproducció han estat històricament desenvolupats 

per dones, treballs eminentment feminitzats i són els 

més necessaris i imprescindibles, ja que responen a les 

necessitats bàsiques i reals de la vida humana i estan en 

consonància amb la natura.

Tanmateix, aquestes tasques no han sigut valorades en 

diners. Tot aquest treball, com ara parir, criar, preparar 

aliments, atendre malalts, tindre cura de les xiquetes i dels 

xiquets, dels ancians, de persones amb diversitat funcional, 

l’organització de l’economia domèstica, el manteniment de 

la neteja de la casa, la roba, els béns, el suport emocional..., 

sense oblidar les que encara s’ocupen d’arreplegar l’aigua 

o la llenya i de cultivar o sembrar els camps. Tot aquest 

treball ha estat invisibilitzat i fora del mercat laboral i, per 

tant, no ha estat comptabilitzat. També el treball que fa la 

pròpia naturalesa: la fotosíntesi, el cicle del carboni, el cicle 

de l’aigua, la regulació del clima, la creació de biomassa, 

la regeneració de la capa d’ozó, etc., tot aquest treball és 

gratuït i és totalment imprescindible per a la vida, però com 

que no ens costa diners, no està comptabilitzats, és invisible 

per al mercat.

Les dones, el món femení, sempre ha assumit aquesta 

dimensió de la CURA, i ara més que mai aquestes necessitats 

de Cura i de Sostenibilitat de la vida reclamen el centre de la 

cultura, l’economia, la política, en lloc d’ocupar el centre els 

beneficis del capital, els mercats o la defensa del statu quo.

Estem en la quarta onada del Feminisme, o nous 

feminismes, caracteritzada per una forta consciència de 

l’opressió que pateix més de la meitat de la humanitat arreu 

del món, les dones, per desigualtats socials, precarietats 

laborals i econòmiques, violències, diferències de raça, 

d’orientació sexual, etc.

DONES INDÍGENES PEL BON VIURE són un bon exemple 

i un model magnífic en el qual inspirar-nos. Aquest moviment 

està conformat per 36 nacions indígenes originàries de 

Sud-amèrica, entre les que es troba el poble MAPUCHE. 

Elles s’organitzen i lluiten per conservar les seues terres, la 

cultura, la saviesa i la forma de viure. «TERRICIDI» és la 

paraula que han encunyat per a anomenar la destrucció 

dels ecosistemes i dels pobles que els habiten. El model de 

civilització imperant, del qual formen part, el capitalisme, 

explota i espolia de forma indiscriminada els recursos 

naturals per a continuar acumulant guanys a costa de les 

comunitats, de la vida i dels ecosistemes de cadascun dels 

territoris per a benefici de les empreses transnacionals i de 

la classe dominant del països.

Queda patent la contradicció entre capital i vida, ja que 

l’acumulació de béns i capitals està acabant amb tot tipus 

de vida i posant en risc el futur al planeta, manifestant-se 

ja  en el canvi climàtic, en la la desigualtat, en la fam i en 

la misèria que pateixen els nostres pobles. Amb la unió i 

la sororitat de les dones i els homes, el poble Mapuche ha 

lluitat i ha recuperat territoris que havien sigut saquejats al 

llarg de Xile i Argentina.

La denuncia de pràctiques com el «Chineo» (segrestament 

i violació de xiquetes de comunitats indígenes per part 

d’homes de poder), que estan generalitzades, són una altra 

de les lluites d’aquest moviment, juntament amb la denúncia 

de genocidis, la mort de xiquets i de xiquetes per fam, en 

haver desposseït el poble dels territoris i haver tallat els 

garrofers, part bàsica de l’alimentació per a la subsistència 

de la comunitat, són molts d’exemples d’aquesta lluita 

encapçalada per dones.

Els nous feminismes formen part d’un procés de 

transformació radical de les societats, l’economia i les 

relacions. Proposen una altra forma de veure, d’entendre i 

d’estar al món, compartint, dialogant, amb SENTIT COMÚ, 

on no es legitime la desigualtat, la pobresa, ni cap tipus de 

violència cap a les dones ni la resta persones.

Es reclama una economia el centre de la qual siga LA 

CURA i no el capital: «QUE S’INVERTISCA EN CUIDAR I NO 

EN MATAR» era el lema de la 1a Vaga Mundial de Dones.

Això inclou la CURA de la TERRA, deixar d'espoliar a la 

naturalesa, respectar i afavorir els seus propis processos, 

perquè tots i totes nosaltres en formen, i tenim una relació 

interdependent entre nosaltres i amb tot el que existeix. 

Aquesta reorganització social de la CURA planteja la 

urgència del sosteniment de la vida, superant i transformant 

«els mandats» de gènere i la divisió sexual del treball. És 

fonamental que puguem superar el paper de les dones 

«com a cuidadores per naturalesa» i incloure i reanomenar 

la naturalesa masculina des de la cura.

Per una altra banda, quant als treballs relacionats amb les 

cures, es professionalitzen, estan molt feminitzats i pateixen 

greus discriminacions, bretxes salarials, que cal denunciar.

Un exemple indignant és el de les treballadores de la llar, 

que encara es troben excloses de l’Estatut dels treballadors, 

i de la plena integració en el Regim General de la Seguretat 

Social. I les empleades del sector de l’hostaleria pateixen 

situacions que podem qualificar d’explotació.

Altres dades ens diuen que el 82% de les persones que 

cuiden persones dependents són dones, i que les dones 

dupliquen als hòmens en el temps dedicat a les tasques 

domèstiques (26,5 hores més), tant si treballen com si no, 

tinguen filles o no.

Amb la «CUIDADANIA», Pepa Torrés Pérez, activista i 

teòloga, proposa i reivindica reconèixer la CURA COM A 

ESSÈNCIA HUMANA, desfeminitzant-la i redescobrint-la 

com un valor universal.

L’ECOFEMINISME és alhora un projecte polític, ecològic 
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i feminista. És un moviment actiu i solidari que legitima la 

vida i la diversitat. Les dones han adquirit una gran capacitat 

de treball en xarxa amb altres dones de la família, del veïnat 

o amigues que s’han donat suport mútuament per cuidar, 

per atendre la casa, per rebre consell, per deixar-se diners, 

objectes, aliments. Aquesta capacitat de generar treball en 

xarxa per a satisfer necessitats col·lectives és central per a 

construir una societat basada en la vida.

La intel·ligència col·lectiva és una estratègia capaç de 

generar alternatives i construir un nou espai de supervivència. 

Podem somiar i inventar un model d’organització social i 

econòmica que s’encare amb la crisi que s’ha generat per 

viure d’esquena a la naturalesa i a la resta de persones.

Fonts Bibliogràfiques:

-Quadern «TEIXIR LA VIDA EN VERD I VIOLETA» -Vincles entre 

ecologisme i feminisme-Ecologistes en Acció

-Revista N. 105 «ECOLOGISTA». Ecologistes en Acció

-Article «LA REVOLUCIÓN DE LOS CUIDADOS» –Suplement 

del Cuaderno n. 213 Cristianismo y Justicia, de Pepa Torres Pérez

Programació d’activitats  2021
La pandèmia de la Covid-19 ens obliga a continuar les limitacions de les activitats socials que impliquen concentracions 

de persones. Per això, la programació de les activitats del 8M es farà a través de les plataformes de comunicació (xarxes 

socials i Ràdio Cocentaina)

DIA 8 DE MARÇ 

TOTES I TOTS ESTEM CONVIDATS A MANIFESTAR AMB 

UN SÍMBOL QUE ENS UNISCA LA NOSTRA VOLUNTAT 

DE VIURE DIA A DIA AMB RELACIONS D’IGUALTAT, PER 

AIXÒ PODEM POSAR-NOS UNA PEÇA DE ROBA DE COLOR 

VIOLETA. TAMBÉ PODEM POSAR, AL NOSTRE BALCÓ O 

FINESTRA, MOCADORS, TELES O QUALSEVOL OBJECTE 

DE COLOR VIOLETA

RÀDIO COCENTAINA (12:00 hores)

«8 DE MARÇ» PER PART DE LES TÈCNIQUES DEL 

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL.

LLOCS DE RESPONSABILITAT»:

-S’iniciarà amb la lectura de la CARTA A MARIA BLASCO 

(oncòloga), per  part de l’alumna Ana Mesa (4t d’ESO) 

-Entrevista i debat entre diverses dones que han destacat 

en el món científic, empresarial, artístic, etc.

IES PARE ARQUES

ACTIVITAT:  Sota el nom «EL QUE MÉS ADMIRE DE TU 

ÉS...» els hem convidat a buscar en el seu entorn més proper 

una dona que per a elles o ells siga especial. Potser la mare, 

la iaia, la germana, la tia o alguna amiga o veïna. En elles 

trobem alguna cosa que ens agrada molt, que admirem.

Caldrà que duguen una fotografia d’aquesta persona i 

enganxar-la en un full de colors amb un text a sota de la 

foto que hauran d’emplenar: «EL QUE MÉS ADMIRE DE TU 

ÉS:____________».

I tu, a quina dona del teu voltant admires?

DIA 10 DE MARÇ  

18:00-19.00 VIDEOCONFERÈNCIA: «CULTURA DE ROLES 

Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO». Videofòrum «Sé una dama». 

A càrrec de l’equip de professionals especialitzats del 

Centro Mujer Rural d’Elda. 

Les persones que vulguen assistir a la videoconferència, 

poden accedir a través de diferents vies: 

-Aneu a l’enllaç següent: http://meet.google.com/ece-

svbi-jub

-Entreu en meet.google.com i escriu el codi: ece-svbi-jub

Si no podeu accedir per cap de les anteriors opcions, 

podeu telefonar al Centre Social Real Blanc (965593080) i 

us enviarem un enllaç al vostre correu personal. 

DIA 17 DE MARÇ 

CAMPANYA PROVINCIAL CONTRA LES VIOLÈNCIES 

MASCLISTES (DIPUTACIÓ D’ALACANT)

Las sessions es celebraran mitjançant la plataforma 

GoToWebinar en horari de 17.30 h a 19.00 h amb l’esquema 

següent:

-Presentació institucional

-Pluja de conceptes.

-Taller interactiu-pràctic sobre el tema: «CONCIENCIAR 

A LA JUVENTUD SOBRE LOS BENEFICIOS DE UNAS 

RELACIONES AFECTIVO SEXUALES SANAS»

-Presentació de la Iniciativa Municipal de Cocentaina: 

«PROGRAMA DE AUTOCONOCIMIENTO PERSONAL Y 

EMOCIONAL PARA MUJERES Y HOMBRES». María Rajo 

(Departament de Benestar Social) 

Per a accedir a la campanya, cal que t’inscrigues 

prèviament*, o que ens telefones perquè nosaltres t’inscrivim, 

al telèfon del Centre Social Real Blanc: 965593080

(*) El formulari d’inscripció estarà disponible en les xarxes 

socials de l’Ajuntament. 

Xarxes socials:

- «MUJERES, CÁMARA Y ACCIÓN». Vídeo que visibilitza 

la feina de la dona a les nostres comarques (Mancomunitat 

de l’Alcoià i el Comtat i la Mancomunitat el Xarpolar).

- Manifest del Dia de la Dona elaborat per la Mancomunitat 

de l’Alcoià i el Comtat i la Mancomunitat el Xarpolar. 
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Un toc d’atenció
Eva Guzman

Coordinadora Plataformes Llei de Dependència PV

L
a Coordinadora de les Plataformes en Defensa de la 

Llei de Dependència del País Valencià, volem informar 

de les mancances que veiem en els processos de 

vacunació, on hi ha cuidadors en l'entorn familiar que són 

insubstituïbles per a la cura dels seus familiars dependents 

i estan sent desemparats en l'ordre de vacunació, obviant la 

necessitat que suposa donar protecció a aquests cuidadors 

dels quals depenen ells exclusivament en el seu entorn 

familiar. 

Hi ha una població de majors que no està en institucions 

i que el seu rang d'edat, determina que són de risc, 

inclusivament ells són el vector pel qual el dependent pot 

ser exposat al virus Covid-19, són el punt d'unió amb les 

diferents cures que necessita: farmacològic, alimentació, 

higiènic, etc. 

Per aquests motius, exigim que la vacunació no ha 

de limitar-se res més a aquelles persones que estan en 

institucions. Exigim que les persones dependents i els seus 

cuidadors en l'entorn familiar, cuidadores no professionals, 

han de ser un col·lectiu a protegir i a facilitar-los la vacunació 

per a la seua protecció davant aquesta crisi sanitària de la 

Pandèmia. Perquè hem de protegir a tota aquesta població 

i a les seues famílies que són el refugi de molts dependents 

i, per tant, la prevenció en aquests casos ha de ser una 

prioritat de la Conselleria per a limitar els contagis entre 

persones que ja estan baix tractaments i atenció sanitària 

en benefici de la seua salut.

Afama Cocentaina i comarca ha rebut una significativa 
donació de material en la situació de crisi sanitària que 
ens ocupa
Afama Cocentaina

T
ot i que sembla que últimament  sols es parla de la 

COVID-19, nosaltres en aquesta ocasió volem parlar 

de generositat, d’altruisme i de bones accions, com el 

gest solidari que es va materialitzar el passat 29 de gener 

per part d’AFINET, “Agora de Filatelia en Internet” i per 

l’estació de Paterna d’Amazon. A l’entrega van estar presents 

Jose Maria Santiago Giner i Juan Antonio Llácer Gracia, 

presidents d’AFINET. 

Ens han fet una donació de material sanitari: mascaretes 

quirúrgiques, guants, gel hidroalcohòlic i termòmetres 

digitals. Així com també, material divers per als tallers 

d’estimulació cognitiva i física: una màquina de cosir, dos 

conjunts de bitles, un projector de llum estel·lar, un micròfon, 

cartolines, pistoles de silicona, tisores, etc. Per al servei de 

menjador: una taula, un microones i dos vaixelles. Per al 

servei d’infermeria: una bàscula per a cadira de rodes i un 

tensiòmetre. Per a un dels vestuaris: quatre taquilles, i per 

als despatxos: material d’oficina, una caixonera metàl·lica i 

dos pantalles per als ordenadors.

És digne d'agrair que en moments tan difícils com els 

que estem vivint, altres entitats contribuïsquen a  ajudar a 

un dels grups més vulnerables, les persones majors. 
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Obres i millora a les nostres instal·lacions esportives

S
egons el decret de Conselleria i com bé saben, es va 

paralitzar tota activitat esportiva, tan sols s’ha permet 

Durant gener I febrer la pràctica de l’esport federat 

en àmbit nacional, així doncs, el Ye Faky i l’Hoquei club 

Cocentaina que disputa l’Ok lliga bronze han sigut els únics 

que han tingut activitat.

Aquesta parada, des de la regidoria d’esports s’ha aprofitat 

per a invertir en les millores necessàries perquè quan la 

situació ho permeta, els esportistes es troben un poliesportiu 

actualitzat i preparat per a rebre encontres, entrenaments…

A dia de tancament de la revista rebíem la bona nova 

de l’obertura de les instal·lacions esportives per a realitzar 

entrenaments, amb condicions i restriccions, però per fi, 

els nostres esportistes podien tornar a les pistes (encara 

que l’oratge no va permetre la incorporació plena). De 

moment les federacions no s’han pronunciat respecte a 

quan es reprendran les competicions, tot apunta que a 

mitjan març, podrien reanudar-se les lligues, amb tot, caldrà 

veure l’evolució de la pandèmia i les xifres dels contagis al 

nostre poble.

De moment i fins nova ordre el quadre de restriccions 

queda així:

A partir de l'1 de març:

- S'obrin les instal·lacions a l'aire lliure; només accés a 

esportistes i entrenadors/es.

- Amb caràcter general: grups de 4 persones com a màxim 

sense contacte físic.

- Esportistes en edat escolar d'infantil i primària: grups de 4 

esportistes com a màxim, sense contacte físic i a l'aire lliure.

- Esportistes federats: entrenaments en grups estables, 

evitant el contacte físic i a l'aire lliure.

- Vestidors tancats.

Resolució 2021/1854 del 25 de febrer de la consellera de 

Sanitat Universal i Salut Pública.

Però com els déiem a l’inici d’aquest article, s’ha aprofitat 

la parada per a realitzar millores a les instal·lacions 

municipals. Assenyala el regidor, Octavio Cerdá “Encara que 

la situació sanitària ens impedisca utilitzar les instal·lacions 

esportives amb normalitat, el Poliesportiu continua treballant 

en el seu manteniment: neteja, col·locació de fibra de vidre 

i pintat amb revestiment anti-goteres per a evitar filtracions 

i goteres en els vestidors de la Morera.

Confiem que prompte puguem veure als/les esportistes 

omplir les nostres instal·lacions. Mentrestant, s'han pintat 

les parets del pavelló i s'han canviat les finestres del gimnàs 

i de les sales superiors. També s'han substituït els panells de 

les finestres del lateral del pavelló per cristalls de seguretat, 

i s'ha reparat i pintat la pista. Tot a punt per a reprendre 

l'activitat en el moment què la situació sanitària ho permeta. 

Tenim ganes ja de veure el poli ple i que els esportistes i els 

clubs puguen disfrutar de les nostres instal·lacions. Entre 

tots, fem el poli gran.”
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Cròniques del Contestano- Ye Faky, partits decisius i nous 
fitxatges

J
unt amb l'Hoquei club Cocentaina, el CD Contestano-Ye 

Faky és l’únic equip que durant febrer ha estat disputant 

encontres. La 2ªB de futbol sala segueix el seu ritme, si 

bé aquest mes el Ye Faky ha hagut de parar una setmana 

per culpa de la Covid-19.

En aquestes línies, oferim un repàs als partits disputats 

en febrer, destacant la incorporació del míster Diego Arqués 

després d’estar absent durant les últimes dues setmanes, 

sens dubte un alé important per afrontat el calendari 

tan complet i replet de febrer, ja que hi ha hagut cap de 

setmanes que fins i tot han doblat!!!

Anem per jornades. Cap de setmana intens el del 13 i 14 

de febrer on a més, l'equip yefaquià recuperava a altres dels 

pilars del grup com era Cristian Palací que es recuperava 

bé de la lesió i ja podia disposar d’alguns minuts de joc.

-Dissabte 13 de febrer de 2021: ADAE Simancas 2- 2 CD 

Contestano Ye Faky FS. 14° Jornada de Segona Divisió B Grup 4ª.

Gran punt aconseguit a Madrid després d'anar 2 a 0 

perdent a la mitja part. Trenquen una mala dinàmica de 4 

derrotes consecutives. Fenomenal segon temps amb dos 

grans gols de Nacho "el Gaucho" Peris per igualar el marcador.

-Diumenge 14 de febrer de 2021: Inter Movistar ‘B’ 9- 0 

CD Contestano Ye Faky FS.

9° Jornada de Segona Divisió B Grup 4A (ajornat).

La setmana següent, el Ye Faky rebia a casa a la Unión 

Tres cantos, però per raons sanitàries quedava ajornat el 

partit, desitjant-li, per descomptat, una prompta recuperació 

al membre de l'equip rival afectat per la Covid-19.

I seguíem així, encarant el darrer cap de setmana de febrer 

amb doble enfrontament i davant dos rivals durs de la part 

alta de la classificació.

-Divendres 26 de febrer de 2021: Nueva Elda FS 2- 4 CD 

Contestano Ye Faky FS. 16° Jornada de Segona Divisió B Grup 4ª

Primera victòria de 2021 després de diversos mesos sense 

conéixer-la. Mai deixem de creure i mai deixarem de fer-ho.

Tres punts a casa del segon classificat que tenen gust de 

glòria i que ens suposen un premi al gran treball realitzat 

durant les últimes setmanes.

Després de l'empat a 0 a la mitja part, Pablito pujava el 0 

a 1, però els locals empataven poc després el xoc. De nou 

Pablito ficava l'1 - 2 i Pau l'1 a 3 en jugada individual.

MVP Peruzzi arredonia la seua espectacular actuació sota 

els pals amb l'1 a 4 quan el rival jugava amb porter jugador. Els 

eldenses posaven el definitiu 2 a 4 a poc més de 20 segons per 

al final. Gran debut d'Alberto Secilla amb el conjunt socarrat.

-Diumenge 28 de febrer de 2021: CD Contestano Ye Faky FS 

2– 2FS Silver. 11° Jornada de Segona Divisió B Grup 4A (ajornat)

4 de 6 possibles. Aquests són els punts que ha tret el 

conjunt de Cocentaina dit cap de setmana després de 

l'empat a 2 davant el Silver.

Gran segona part dels rogets que potser han merescut 

millor premi. Els madrilenys se n'han anat a la mitja part 

amb 1 a 2 a favor. Pablito i Alberto, qui s'ha estrenat com a 

golejador, han sigut els autors dels gols locals.

I com llegim al titular, el Cd Conteastano- Ye Faky ens 

presenta una nova cara, un nou reforç que ve a mantindre 

la flama vila de la il·lusió i les ganes de seguir demostrant 

qui són en aquesta segona B. Ell és Alberto Sencilla.

Qualitat, regat i joventut. El jugador de Mutxamel aplega 

procedent del CD La Vila de Tercera Divisió, equip amb el 

qual ha estat competint aquest primer tram de lliga i amb 

el que ha marcat 6 gols.

L’esquerrà de 22 anys s’ha format a les categories inferiors 

de l’Hèrcules Sant Vicent i ha jugat amb el Busot a Preferent 

quan encara tenia edat de juvenil i amb el CD Sant Joan a 

la Tercera Divisió la temporada passada.
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La Volta a Espanya 2021 passarà per Cocentaina

C
ocentaina tornarà a ser escenari per al ciclisme a 

nivell nacional. La Volta a Espanya 2021 que es durà 

a terme des del 14 agost al 5 setembre ha presentat 

un recorregut exigent i equilibrat, amb huit arribades enlaire, 

algunes inèdites, i dues contrarellotge, inclosa l'última etapa, 

de 33,7 quilòmetres a Santiago de Compostel·la.

El traçat es divideix en: sis etapes planes, set etapes de 

muntanya, quatre etapes de mitja muntanya, dues cronos 

i dos dies de descans. Dijous 11 de febrer es va presentar 

aquesta edició, en la qual un any més, Cocentaina i la 

comarca estarà present en el recorregut,

El divendres 20 d'agost els ciclistes disputaran l'Etapa 

7 'Gandia - Balcó d'Alacant', un total de 152 quilòmetres, 

que transitarà per punts com Cocentaina, Alcoi, Benilloba 

i Benasau. En aquest tram del recorregut, ascendiran l'Alt 

de Benilloba, de 3a categoria, abans de dirigir-se al Balcó 

d'Alacant, ascensió de 1a categoria i inèdita en la Volta 

Ciclista a Espanya.

El recorregut d'aquesta etapa efectuarà la seua eixida 

a Gandia passant per Vilallonga, Port de la Llacuna, 

Cocentaina, Alcoi, Port de Benilloba, Benilloba, Benasau, 

Port de Tudons, Sella, Port El Collao, Xixona, Port de Tibi i 

finalitzarà en Balcó d'Alacant. Sobre el paper, serà la primera 

jornada decisiva de muntanya i pot marcar el futur de les 

classificacions de la competició.

Lucas Torró, peça clau per a l’Osasuna

E
l 16 de febrer, el diari digital “Estadio deportivo”  es 

feia ressò del gran moment que està tenint Lucas 

Torró després de les diferents lesions patides. Ho feia 

en una notícia en la que destacava el bon estat de forma i 

que Lucas, s’ha convertit en un peça clau per a l’Osasuna. 

Compartim també amb vostés, i des d’aquestes pàgines de 

la revista Cocentaina. El Comtat, la notícia.

Lucas Torró s'ha fet amb la titularitat del centre del camp 

d'Osasuna en les últimes jornades en les quals el seu equip 

ha fet un pas al capdavant per a sumar tres victòries vitals 

en el seu caseller.

El de Cocentaina va arribar a l'agost a Pamplona amb el 

distintiu de titular després de la seua aventura germànica 

en el Eintracht Frankfurt, conjunt en el qual no va comptar 

amb el protagonisme que ell esperava. Les contínues lesions 

van fer que només poguera jugar en Bundesliga 888 minuts 

de 6.120 possibles en dues temporades.

L'ancora rogeta va començar amb pocs minuts la lliga 

Santander a causa de la seua lesió muscular que li va 

impedir estar davant l'Eibar i l'Athletic. El gran rendiment 

de Moncayola també va fer que Jagoba Arrasate donara 

continuïtat al canterà en detriment del nou fitxatge.

La greu lesió en el bíceps femoral de la seua cama 

esquerra patida davant el Sevilla en el Sánchez Pizjuán el 

7 de novembre va fer que la seua progressió es tornara a 

veure afectada per causes alienes al futbolista. El 12 de 

gener, Torró va tornar a tindre minuts enfront del Granada.

Després d'aqueixa trobada va ser titular a València (1-1) i 

en El Sadar contra el Granada (3-1). Semblava que la victòria 

va donar ales a un canterà madridista que va veure com 

el 4-3-3 que va proposar el seu entrenador amb ell com a 

director d'operacions li venia com a anell al dit.

Un nou contratemps en la seua cama li va deixar fora de 

la convocatòria davant el Betis.

Semblava que la mala sort convivia amb el jugador, però 

en els dos últims partits Osasuna va sumar 6 punts davant 

l'Eibar i el Llevant amb Torró com un dels principals artífexs.

El migcampista ha aconseguit encadenar grans actuacions 

per a alegria d'un Arrasate que coneix la importància de 

l'alacantí en el joc de l'equip.

És una peça clau en Osasuna. El seu gran físic fa que puga 

abastar molt de terreny de joc acompanyat en els costats 

per altres dos futbolistes que l'ajuden amb la seua labor just 

per davant dels centrals.

En els duels per alt és un valor segur. Els seus 190 

centímetres fan que les pilotes que els rivals posen per 

alt siguen pràcticament seues íntegrament, cosa que 

acompanya d'un gran criteri a l'hora de tocar i traure pilota 

des de darrere.

La qualitat que atresora en les seues botes està començant 

a veure's en les últimes jornades per a ajudar el seu equip 

a tornar al camí que porta a la permanència.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

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

TIL·lA (Tilia platyphyllos)
(Tilo, Til·ler, Til·lera)

Floració entre els mesos de juny i juliol, i 
una mica més tard, depén de l'altitud en què 
es crie. Es recol·lecten les flors amb les seues 
fulles en forma de llengüeta allargada, encara 
que hi ha algunes persones que solament 
arrepleguen la flor acabada d'obrir.

La virtut principal d'aquesta planta o arbre 
del til·ler és la de calmar l'excitació nerviosa, 
o siga, que és una planta sedant que calma 
els nervis, al contrari del café, que és excitant.

La flor del til·ler, si la prenem al final dels 
menjars en els casos en què es pateix 
hiperacidesa gàstrica, minora els àcids de 
l'estómac. 

De fet, les persones majors encara recorden 
de molts anys arrere que quan ens espantàvem 
quan rebíem alguna mala notícia, ràpidament 
es preparava una infusió de til·la i flor del 
taronger o, a voltes, si en tenien, se'ls donava 
a beure aigua amb sucre.

La flor del taronger, juntament amb la 
Melisa, formen part de la famosa aigua del 
Carme, que s'utilitza encara per a calmar els 
nervis ocasionats en els moments difícils.

REMEI CASOLÀ:

La meua àvia Francisqueta la Coloma em 
deia que si en prenem en infusió amb la 
flor del taronger (flor del taronger amarg), 
potenciem l’acció relaxant.
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LAS FASES DEL ALZHEIMER

E
l alzhéimer se caracteriza por el deterioro cognitivo 

y conductual de la persona que lo padece, aunque 

el síntoma más conocido es la pérdida de memoria. 

Suele empezar lentamente y avanza de forma gradual, por 

lo que en un principio sus síntomas pueden enmascararse 

detrás de una depresión o de problemas típicos de la vejez.

La literatura médica actual considera que las causas de 

aparición de la enfermedad de Alzheimer son múltiples 

y complejas. De ellas, el principal factor de riesgo que 

no se puede modificar es la edad. Lo positivo es que la 

investigación sobre esta patología no ha cesado en décadas, 

lo que ha permitido afirmar que existen una serie de fases del 

Alzheimer en lo que respecta a su diagnóstico y evolución.

Fase preclínica

Esta fase se caracteriza por empezar antes de que se 

manifieste la enfermedad de forma clínica, pero es crucial 

su estudio para intervenir tempranamente y poder descubrir 

tratamientos que puedan frenar su evolución o incluso 

detenerla. 

Aunque es la fase hasta ahora menos estudiada, se 

sabe que es un estado en el que empiezan a producirse 

alteraciones moleculares a nivel cerebral que derivan en 

un proceso de degeneración de las neuronas, pero esas 

alteraciones aún resultan insuficientes para causar síntomas. 

Por tanto, con alzhéimer preclínico nos referimos a una fase 

en la que la persona se encuentra todavía prácticamente 

asintomática.

Fases del alzhéimer

Las etapas por las que atraviesa un paciente con esta 

enfermedad se deben considerar como una guía a nivel 

general, puesto que cada persona puede desarrollar la 

enfermedad de forma distinta.  Algunas personas pueden 

experimentar síntomas de manera más o menos intensos 

o simplemente atravesar estas fases de forma diferente. 

Así, una vez diagnosticada la enfermedad, se distinguen, 

generalmente, tres fases del alzhéimer:

Etapa temprana (leve)

En esta fase, la persona puede desenvolverse de manera 

autónoma e independiente: puede hacer recados, participar 

en eventos sociales o trabajar. Sin embargo, puede empezar 

a sentir que pierde la memoria, porque se olvida de algunas 

palabras que usa de manera habitual o pasa tiempo 

buscando objetos cotidianos por no recordar dónde los 

dejó la última vez.

Suele ser en este momento cuando  su entorno más 

cercano empieza a notar sus fallos de memoria y de 

concentración. El médico es capaz de, atendiendo a 

criterios clínicos, concluir que puede estar empezando a 

manifestarse la enfermedad.

Etapa media (moderada)

En esta fase del alzhéimer las alteraciones neuronales 

dificultan que la persona pueda expresar sus pensamientos 

y emociones de manera adecuada y que no pueda ser capaz 

de realizar las tareas cotidianas, por lo que poco a poco, 

va avanzando su dependencia respecto a los demás. Es la 

etapa de mayor duración, puesto que puede prolongarse 

muchos años. 

 Es frecuente que estén de mal humor, que se frustren 

o se enfaden sin razón aparente. También que les cambie 

la personalidad o el comportamiento, de manera que se 

comporten de manera inesperada (no querer ducharse, por 

ejemplo). En esta fase es habitual que la persona confunda 

palabras o no recuerde detalles de su vida que han sido 

especialmente importantes para él o ella. Por ejemplo, su 

número de teléfono, la fecha de su boda, dónde se encuentra 

o el día y año que es.

Todo ello aumenta el riesgo de que pueda perder la 

noción del tiempo y del espacio y, por tanto, desorientarse o 

perderse. Esto repercute en su necesidad de un nivel mayor 

de atención por parte de sus cuidadores.

Etapa final (grave)

La fase más grave de la enfermedad dificulta enormemente 

la capacidad de estas personas para comunicarse con su 

entorno. Es posible que no sean capaces de seguir una 

conversación, articular palabras, tragar o controlar los 

movimientos de su cuerpo.

Esto hace que necesiten asistencia continuada para poder 

realizar sus actividades de la vida diaria, así como de aseo 

y cuidado personal. De la misma manera, sus habilidades 

cognitivas empeoran, su sistema inmunitario se resiente y 

aumenta su vulnerabilidad a padecer ciertas infecciones 

como la neumonía.

Detrás de cada persona con Alzhéimer hay un ser que ha 

olvidado quien es y cuál es su mundo, pero que conserva 

intacta su necesidad de amor y afecto.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 1- 5- 11- 17- 20- 21- 23- 29- 31

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina MARÇ

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -

19:25 (Sols divendres)

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 2- 8- 12- 19- 24- 27- 28- 30

Dies: 3- 6- 7- 9- 15- 18- 25

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

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

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

                    JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

                    DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHOORRAARRII CCEEMMEENNTTEERRII MMUUNNIICCIIPPAALL

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

les 14:00 h del migdia

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

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

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

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

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

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

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

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

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC                

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

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

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

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

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

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

    Muro-Cocentaina-Alcoy

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

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

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

Dissabtes i diumenges: 8:45; 

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

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

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. Tot 

això es realitza amb l’únic objectiu de no retardar 

el servei establit.

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

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

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






