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2 Revista El Comtat novembre 2021 Obres i serveis
COCENTAINA dia a dia

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

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

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

Col·locació doble reixa al parc l’Orxa 4x4 Millores a la Casa del Fester
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Jordi Pla «s’agarra a la poltrona per cobrar un sou»

E
l Col·lectiu-Compromís ens té acostumats a dir una cosa 

i fer-ne altra, a criticar una conducta al poble i a fer-la 

sense remordiments en altres llocs, una incoherència 

constant que fa que la gent desconfie dels seus principis, 

clar...

Després de viure durant molt de temps constants atacs 

pel fet que els regidors i les regidores d’aquest ajuntament 

cobren pel seu treball i les seues responsabilitats, després 

de donar lliçons sobre la política i els salaris innecessaris i 

baix el lema «junts pel jornal», la truita dóna la volta i Jordi 

Pla Valor es convertix en el sèptim assessor de l’àmplia cort 

del conseller Rafa Climent. Resulta curiós, que qui defenia 

amb tanta vehemència que no s’havien de malbaratar els 

diners i que sobren salaris en política, ara siga un més dels 

que cobra de Generalitat Valenciana, un salari que també 

li paguem els contestans i les contestanes i que no sabem 

massa bé en què consistix, ja que sota el nom d’«assessor 

d’assumptes parlamentaris» no entenem a què dedica el 

seu temps i els nostres diners Jordi Pla, però esperem, de 

veres, que li reporte algo possitiu a Cocentaina.

Està clar que TOTS els partits en les Corts tenen assessors 

i que és un aspecte a regularitzar, però 7 PERSONES ens 

pareixen moltes per a un sol conseller i més si observem 

que els seus perfils professionals i l’experiència laboral no 

està relacionada amb l’espectre parlamentari, sobre què 

assessoren? Un misteri...

També ens preguntem per què el Col·lectiu-Compromís 

no s’ha fet ressò d’aquest nomenament fet en juliol, per què 

no l’han anunciat a bombo y platillo? No volen que el poble 

s’entere de la notícia? Jordi Pla recorda les seues paraules 

el setembre de 2019 en la Revista del Comtat «s’agarren a 

la poltrona per cobrar un sou» i ara no sap què dir perquè 

està xuclant del pot?

Poden consultar els currículums dels assessors en la 

següent direcció, no sabem per què però no trobaran el 

del portaveu del Col·lectiu-Compromís de Cocentaina: 

https://gvaoberta.gva.es/va/personal-eventual/-/asset_

publisher/6EAXlfeGxjph/content/conselleria-de-economia-

sostenible-sectores-productivos-comercio-y-trabajo

PSPV- PSOE Cocentaina

Em preocupa

E
l passat mes de setembre, Cocentaina fou notícia en 

l'àmbit comarcal i nacional per uns esdeveniments 

violents que ocorregueren en alguns indrets de la 

localitat. En un poble com el nostre aquests esdeveniments 

han preocupat a bona part de la població i més quan aquests 

fets aparegueren fins en alguna cadena de televisió.

Els fets segur que vostés els coneixen, però la pregunta 

que cal fer és, per què han ocorregut? Quins motius han 

fet que açò passara?

El que més en preocupa és el perquè ha passat. Des de 

fa un cert temps, la violència està cada dia més integrada 

a la nostra societat. Sols cal posar qualsevol cadena de 

televisió per a veure i conéixer aquest greu problema, que 

va augmentant cada dia més.

A la nostra societat, la violència està a tot arreu.

En l'àmbit polític, hem de reflexionar com actuen alguns 

polítics, de quina manera parlen i quantes mentides 

diuen amb tant desvergonyiment. Escoltant a alguns 

partits, sobretot els partits conservadors, que tenen tantes 

plataformas, que fan que tot el que diuen aplegue a qualsevol 

indret i amb un odi contra els que no pensen com ells que 

és molt preocupant.

En l'àmbit social és preocupant la situació de la nostra 

joventut. Amb un atur del 40%, què poden fer els nostres 

joves? Açò és també violència, que una part de la nostra 

societat, els joves, estan sense treball i van de rodes a 

pilars. Quin futur els espera? Estem davant d’una societat 

tan desigual per culpa d’un neoliberalisme que amb tanta 

alegria governaren els nostres polítics, arraconant als joves.

En l'àmbit mediàtic, la televisió, que tant temps passem 

davant d’ella sí que és preocupant. La majoria de cadenes, 

la seua programació fa pena i els seus programes estan 

impregnant de molta violència. Sols cal veure eixos falsos 

debats en el que tots criden, es trepitgen la paraula, a vegades 

fins s’insulten. Eixe és el model de societat que la televisió 

ha inventat per amagar el món real i perquè siguem cada 

dia més ximples. Quins són els models que promocionen? 

Els youtubers i els "influencers". Gent ignorant que ompli les 

pantalles amb un missatge que diu als joves que no cal l’esforç 

per a res, com més analfabet sigues més “famós” seràs.

Davant d’aquesta petita reflexió s’adonara que vivim en 

una societat mediatitzada i violenta. Els esdeveniments 

contestans sols són una mostra dels que ens pot passar en 

un futur que ja està ací.

Com no tinc més espai, acabe amb una frase del Nobel 

de la Pau, la periodista María Ressa.”La violencia en las 

redes sociales crea un terreno fértil para la violencia física.”

Paco Fuster
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Apostar per la mediació i la resolució alternativa de conflictes

E
ixe era el títol de la moció que va presentar el Grup 

Municipal del Col·lectiu 03820-Compromís per a que, 

prèvia l’aprovació del Ple, s’incorporés a l’Ordenança 

Municipal de Convivència Ciutadana.

Tenint en compte que la indicada Ordenança té com a 

objectiu, segons el seu article primer, “preservar l’espai 

públic com a lloc de convivència i civisme, en el qual 

totes les persones puguen desenvolupar en llibertat les 

seues activitats de circulació, oci, encontre i esplai, amb 

ple respecte a la dignitat i als drets dels demés, a més 

de la pluralitat de les expressions culturals, polítiques, 

lingüístiques i religioses i de formes de vida diverses existents 

al municipi”, pensàvem que seria bona idea promoure des 

de l’Ajuntament la mediació i la resolució alternativa dels 

conflictes com a eina bàsica per a una societat menys 

litigiosa i més cohesionada.

La moció, basada en el que recomana la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies, fa especial incidència 

en la conducta del menor i intenta que siga conscient del 

mal causat a la societat, al temps que procura que s’adopten 

acords sobre les mesures de reparació que es consideren 

més adequades. També es proposava, en el cas dels menors, 

la possibilitat de substituir les sancions econòmiques per 

mesures correctores, com assistència a sessions formatives 

o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic.

Quan es tracta de majors d’edat, les infraccions podran 

tenir com a mesura alternativa a la sanció econòmica, a 

banda de la reparació del mal produït, la realització de 

prestacions socials per a la comunitat o la participació en 

activitats formatives i de reeducació en valors de convivència 

i civisme, però en el cas de que estes mesures alternatives 

no es realitzen satisfactòriament, s’imposarà a l’infractor 

la sanció en diners que estableix la proposta de resolució.

Esta era en resum la moció presentada, que el Ple de 

l’Ajuntament, amb el vot en contra de l’equip de govern 

(PSOE) i l’abstenció de la resta de grups (PP, Ciudadanos 

i Unides-Podem), va rebutjar. Es a dir, el Ple ha considerat 

que la única forma de resoldre els conflictes i corregir 

les conductes en el nostre poble es, en les matèries 

competència de l’ajuntament i conforme diu l’actual 

Ordenança de Convivència, a través de la imposició de 

sancions econòmiques. 

 Col·lectiu 03820-Compromís
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El President de la Generalitat Ximo Puig inaugura la Fira 
de Tots Sants 2021 

Departament de Fira. Fotos: Silvia Bot. Fotografia

La psicòloga contestana Stella Vicens ha realitzat una emocionada lectura 
del Privilegi de Fira concedit per Pere IV El Cerimoniós en 1346

C
ocentaina va inaugurar dissabte 

30 d’octubre la 675a edició de la 

seua tradicional Fira de Tots Sants. 

L'emblemàtic Palau Comtal va tornar a ser 

testimoni, una vegada més, com ho ha sigut 

al llarg d´aquests sis segles d'història, d'una 

nova convocatòria per a gaudir durant dos 

caps de setmana, el tradicional 29, 30, 

31 d´octubre i 1 de novembre i el 5, 6 i 7 

de novembre, de tots els seus principals 

atractius de Fira. 

La psicòloga contestana Stella Vicens 

va ser l'encarregada de realitzar la lectura 

del Privilegi reial de Fira, (concedit per 

Pere IV El Cerimoniós en 1346). Una 

emocionada lectura davant centenars 

de persones congregades en el Pla. Tot 

seguit, el president del la Generalitat, Ximo 

Puig va procedir a tallar la cinta amb què 

l’alcaldessa Mireia Estepa declarava inaugurada la Fira de 

Tots Sants, la primera edició del certamen al carrer després 

de la pandèmia. 

A continuació, la comitiva inaugural va realitzar un 

recorregut que els va portar a conèixer els principals atractius 

del primer cap de setmana de la Fira 2021. El Mercat 

Medieval, el Porrat Valencià, el Soc Àrab, la Fira Cavallar 

i el nous sectors com turisme, esports, disseny i moda, 

innovació, tecnologia, exterior i llar. 

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va inaugurar 

la Fira de Cocentaina 2021 acompanyat d´una nodrida 

representació del seu executiu. El cap del Consell ha 
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destacat que “hem de mirar al futur amb esperança”, però 

recordant que “estem encara en un moment en què cal 

seguir tenint molta prudència encara sabent que anem a 

millor”. En aquest sentit, ha fet una crida a la ciutadania 

per "des de la màxima prudència, gaudir al màxim d'una 

Fira que va més enllà de l´intercanvi comercial i que és un 

punt de trobada i convivència". 

L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, donava les 

gràcies a les autoritats presents per acompanyar el poble 

de Cocentaina un any més a la inauguració de la Fira. Una 

edició de la qual ha destacat que “Cocentaina té l'orgull 

i la responsabilitat d'haver preparat l'esdeveniment més 

multitudinari al carrer, després de les Falles de València 

i demostrarem que ho podem passar molt bé i gaudir 

amb totes les condicions de seguretat ”. D'altra banda, ha 

agraït la feina que fan els veïns i veïnes de Cocentaina per 

mantindre i saber anar adaptant aquesta Fira, de la qual ha 

dit, “tots som importants per fer-la gran, i que té l'orgull de 

ser d'interès turístic Internacional i l'única Fira BIC de tota 

la Comunitat Valenciana”. 

Per la seua banda, Stella Vicens, ha destacat l'honor que 

ha estat per a ella representar el poble de Cocentaina i ha 

dit sentir-se “molt orgullosa com a dona d'haver llegit el 

Privilegi”. 

Entre altres autoritats que han estat presents a l’acte 

inaugural de la Fira, cap destacar la presència del president 

de les Corts Valencianes, Enric Morera; subdelegada del 

Govern a Alacant, Araceli Poblador; conseller d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael 

Climent; consellera d'Innovació, Universitat i Ciència, 

Carolina Pascual; consellera de Participació i Transparència, 

Rosa Pérez; conseller de Política Territorial, Obres Públiques 

i Mobilitat, Arcadi España; vicepresidenta segona de la 

Diputació Provincial d’Alacant, Ana Serna (en representació 

del President de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón); 

director general de Turisme de la Comunitat Valenciana, 

Herick Campos; Rectora de la Universitat d’Alacant, 

Amparo Navarro; Diputada Nacional, Patricia Blanquer, 

Diputat Nacional, Joan Baldoví; Inspector Jefe Operatiu 

de l’Administració Autonòmica, José Antonio Hernández; 

Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil 

d'Alacant, José Hernández, entre altres autoritats. 

Rellevància nacional e internacional 

Cal destacar que Fira de Tots Sants de Cocentaina 

s'ha consolidat en els últims anys com un esdeveniment 

ineludible per a milers de visitants procedents dels més 

diversos llocs. La seua pluralitat és el seu principal atractiu; 

varietat infinita de productes, àmplia oferta cultural i lúdica i 

la més diversa gastronomia per a tots els gustos i butxaques, 

fan d'aquesta cita anual la destinació idònia per a passar en 

aquesta ocasió dos caps de setmana inoblidables. 
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Primer cap de setmana de Fira
Comença la 675 edició de la “Fira de Fires”
Dos caps de setmana per a gaudir de la més variada oferta comercial, exposicions i gastronomia 
de la Fira de Tots Sants de Cocentaina sota totes les mesures de seguretat sanitària
Departament de Fira

E
l divendres 29 d’octubre arrancava la Fira de Tots Sants 

de Cocentaina. A partir de les 10.00 hores començava 

la 675 edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina; un 

certamen que per primera vegada s’ha dut a terme en dos 

caps de setmana consecutius. El primer cap de setmana, 

que va finalitzar el dilluns 1 de novembre, els veïns i visitants 

podien trobar, el Mercat Medieval, el Soc Àrab i el Porrat 

Valencià així com la fira cavallar, Turisme, Medi Ambient, 

Esports, Disseny i Moda, Innovació, Tecnologia, Exteriors i 

Llar; mentre que el segon, els dies 5, 6 i 7 de novembre 

s'exposaren els productes de gran format: Maquinària 

agrícola, Automoció i Maquinària industrial. També era 

present el sector agroalimentari amb productes típics i 

Denominació d'Origen. 

Hi va haver contingut comú als dos caps de setmana, com 

van ser les exposicions i activitats culturals, les atraccions 

de Fira i zona infantil, la zona gastronòmica de Food Trucks 

i les paradetes ambulants. I per descomptat, tota l'oferta 

de l'hostaleria i comerç local. Encara que no hi va haver 

espectacles als carrers, sí que es van programar actuacions 

en recintes tancats, on l'aforament podia estar controlat. 

Totes les entrades eren gratuïtes i es podien reservar des 

de la web de l'Ajuntament de Cocentaina o directament en 

la plataforma: entrades.cocentaina.es. 

Inauguració institucional

El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, amb 

l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, com han llegit 

abans, van ser els encarregats de realitzar la inauguració 

del certamen el dissabte 30, un fet que reforça una 

vegada més el suport que el Govern Valencià ha donat a 

l'esdeveniment en els últims anys des que Puig presideix la 

Comunitat Valenciana. A més del President de la Generalitat, 

van confirmar la seua assistència a la Fira: el President 

de les Corts Valencianes, Enric Morera; subdelegada 

del Govern a Alacant, Araceli Poblador; el conseller 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Treball, Rafael Climent; consellera de Innovació, Universitat 

i Ciència, Carolina Pascual; la consellera de Participació i 

Transparència, Rosa Pérez; conseller de Política Territorial, 

Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España; vicepresidenta 

segona de la Diputació Provincial d’Alacant, Ana Serna 

(en representació del President de la Diputació d’Alacant, 

Carlos Mazón); director general de Turisme de la Comunitat 

Valenciana, Herick Campos; Rectora de la Universitat 

d’Alacant, Amparo Navarro; Diputada Nacional, Patricia 

Blanquer, Diputat Nacional, Joan Baldoví; Inspector Jefe 

Operatiu de l’Administració Autonòmica, José Antonio 

Hernández; Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia 

Civil d'Alacant, José Hernández, entre altres autoritats.

Cocentaina tria cada any un persona per a anunciar el 

començament de la Fira de Tots Sants. Sempre són persones 

que tenen algun vincle especial amb el municipi. Dissabte, 

la psicòloga contestana Stella Vicens va ser l'encarregada 
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de llegir, des del balcó del Palau Comtal, el privilegi de 

celebració de la Fira, atorgat als contestans pel rei Pere el 

Cerimoniós (II de València i IV d'Aragó), en 1346 i amb el 

qual cada any comença l'acte inaugural d'aquest esperat 

esdeveniment.

Novetats i xifres de l'esdeveniment

Entre les novetats d'aquesta edició, destacava l'aplicació 

(www.firadecocentaina.org) que els visitants podien utilitzar 

per a reservar una plaça d'aparcament en una de les 

quatre zones de pàrquing a les quals es podria accedir 

de manera prèvia. Amb el registre, en cadascuna de 

les quatre zones els usuaris tenien opció d'accedir a les 

promocions i descomptes de Fira d'un total de 200 comerços 

col·laboradors. Les quatre zones disponibles eren: en la 

zona Nord, el pàrquing de la pujada de Sant Cristòfol; en la 

zona Aquest, el pàrquing de Riera i el de l'Orxa 4.4 i en la 

zona Sud, el del Poliesportiu. En total, prop de 1.000 places 

repartides en les quatre àrees d'aparcament en les quals 

es podia estacionar en horari de 09:00h fins a les 24:00h. 

Fora d'aquestes àrees també es podia aparcar encara que 

se sol·licita als visitants que ho facen correctament per a 

evitar problemes de mobilitat. 

Aquesta edició va comptar amb 138.700 metres quadrats 

d'exposició comercial i més de 700 expositors entre els dos 

caps de setmana, 52 milions d'euros de valor econòmic 

global del producte exposat, 240 efectius de seguretat i uns 

127.050 m² metres quadrats d'aparcament, són algunes de 

les xifres més destacades de la Fira de Cocentaina 2021. 

Des de l'organització de Fira es recomanava preparar el 

viatge abans d'eixir. Per a això es pot consultar la web www.

turismococentaina.com, o descarregar-se l'app Fira de 

Cocentaina on trobaran informació detallada.

Seguretat i normes sanitàries

La Fira de Tots Sants va seguir les mesures sanitàries 

establides per la normativa per a aquesta mena d'activitats. 

Per a recordar als visitants la importància del seu compliment 

es van instal·lar en tots els accessos panells informatius en 

els quals es podien consultar les mesures necessàries per 

a gaudir del certamen. En aquestes zones també hi havia 

instal·lats punts de desinfecció amb gel hidroalcohòlic.

El públic havia de tindre clar que la mascareta era 

obligatòria en tot l'espai que ocupa la Fira; també s'havia de 

complir la distància de seguretat. Per a evitar massificacions 

es va instal·lar un sistema de comptatge que facilitava 

a l'organització la saturació de les diferents zones de 

l'esdeveniment perquè puguen derivar als visitants a altres 

zones en cas de ser necessari. 

Segons destacava l'edil de Fira, Eugenia Miguel en aquesta 

primera setmana, “tot està preparat perquè la Fira de Fires 

comence a rebre a tots els visitants. Des de l'organització 

hem posat tots els nostres esforços perquè el certamen siga 

segur i sobretot que malgrat la novetat del format no es perda 

l'essència i es puga gaudir de la Fira més temps, ja que els 

fidels a aquesta cita tindran enguany dos caps de setmana 

per a sentir la Fira, recórrer-la i compartir-la”. 
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El primer cap de setmana de la Fira de Tots Sants es tanca 
amb més de 360.000 visitants
Departament de Fira

E
l primer cap de setmana de la 675 edició de la Fira 

de Tots Sants de Cocentaina es va tancar amb un 

total de 362.077 visitants. Una xifra molt positiva que 

s'acosta a les registrades en els certàmens celebrats abans 

de la pandèmia i que reafirmen les ganes que tant veïns 

com visitants tenien de gaudir la Fira de nou als carrers. 

Tant visitants com expositors, així com comerços locals i 

hostaleria valoraven molt positivament el format dissenyat 

per a aquesta edició del certamen, en dos caps de setmana 

consecutius. Per part d'expositors, comerç i hostaleria local, 

s'ha indicat un augment en les vendes. Els visitants han 

agraït que al disposar de més espai, els productes exposats 

es pogueren veure millor i la visita en general es poguera 

transitar de forma més tranquil·la i espaiada. 

En relació a la divisió de visitants per dies, el divendres 29 

d'octubre es van registrar 81.097 visitants; el dissabte 30, 

77.743; el diumenge 31, 105.538 i el dilluns 1 de novembre 

97.699. Com il·lustren les dades la jornada del diumenge va 

ser la més forta, igual que ho ha sigut en anteriors edicions. 

Quant al flux de vehicles, es van registrar un total de 

107.459 cotxes durant els quatre dies de celebració d'aquest 

primer cap de setmana. Els pàrquings habilitats, tots ells 

gratuits, han suposat un avantatge afegit per als visitants que 

es va mantindre per al segon cap de setmana. Recordaven, 

des del departament de Fira, que aquelles persones que 

visitaren la Fira de Cocentaina els 5,6 i 7 de novembre podien 

reservar mitjançant la web (www.parkings.firadecocentaina.

org) i de manera gratuïta una plaça d'aparcament en una de 

les quatre zones: pujada de Sant Cristòfol, pàrquing de Riera, 

L'Orxa 4.4 o el Poliesportiu. Recordar que a aquestes quatre, 

se sumen altres tres: Cementiri, Carrefour i ctra. Benilloba on 

l'aparcament és lliure i no és necessari reservar per a deixar 

el vehicle; habilitant-se autobusos llançadora per a desplaçar 

als qui deixen allí el seu vehicle fins als voltants del certamen. 

L'edil de Fira, Eugenia Miguel assegurava que “tanquem 

aquest primer cap de setmana de Fira amb molt bones 

sensacions, les xifres demostren que la gent un any més 

ha tornat a recolzar el certamen, ha vingut, l'ha gaudit i, 

sobretot, han realitzat compres, perquè les vendes han 

sigut significatives”. Destaca que “la pluja ha respectat els 

dies de Fira, i això ha beneficiat; a més, no s'han registrat 

incidents i cal agrair que la gran majoria del públic assistent 

ha respectat les mesures sanitàries el que ha permés que 

s'haja pogut gaudir de manera segura”. 
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Mani Musical guanya el concurs d’aparadorisme que 
organitza l’associació de comerç i hostaleria de Cocentaina
Redacció

Q
uè el comerç és el motor d’un poble ho sabem i a més, 

ací a Cocentaina, el comerç local sap fundir-se en la 

Fira i així, formar part d’aquest esdeveniment lúdic, 

cultural, social i econòmic més gran de la Comunitat.

Des de l’associació de comerç i hostaleria el Comtat de 

Cocentaina, juntament amb la regidoria de comerç i Fira i 

aquesta casa, ràdio Cocentaina, un any més s’ha dut a terme 

el concurs d’aparadorisme. Es tracta de premiar a aquells 

comerços, que han sabut ambientar els seus escaparates 

amb motius de la Fira, sense deixar de mostrar el seu 

producte. Aquesta era una de les premisses que el jurat 

avaluava: l’enllumenat de l’aparador, l’ambientació de Fira, 

l’originalitat del mateix i el producte que es ven a la tenda.

Ahir de vesprada, un jurat popular format per Issac Jordà, 

José Miguel López, Paqui Ruiz, regidora de comerç, Mateo 

Gozalbez, president de l’associació i un membre d’aquesta casa 

sense vot, però amb veu, van passar per les diferents tendes 

que tenien decorats els seus aparadors relacionats en Fira. 

A diferència d’altres anys, enguany han entrat en concurs 

tots els establiments, independentment de si estan adherits 

a l’associació o no.

Aquesta casa va acompanyar al jurat, i és que Ràdio 

Cocentaina, es suma als premis regalant falques per als 

comerços guanyadors.

Feta la ruta i el recompte trobem que el primer lloc va 

ser per a Mani Musical, comerç que s’estrena enguany 

i que ofereix al seu establiment tota mena de productes 

relacionats amb la música i els seus instruments. El primer 

premi consisteix en un any d’associacionisme gratuït, 20 

cunyes a Ràdio Cocentaina i 50 euros a gastar en qualsevol 

establiment associat. 

El segon premi va ser per a Maymi joiers, amb aparador 

que contenia una nòria gegant amb part del seu producte. 

En aquest cas el premi consisteix en 6 mesos d’associació 

gratuït, 10 falques a Ràdio Cocentaina i 50 euros a gastar 

al comerç o hostaleria associat. 
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El tercer premi fou per a un clàssic, Merceria Borrás, qui 

de nou, amb el seu producte ha sabut donar-li forma al cavall 

de la Fira. En aquest cas el premi es compon de 6 mesos 

gratuïts a l’associació i 10 cunyes a Ràdio Cocentaina. 

El jurat va determinar també dues mencions especials, 

una a Tien 21 i l’altra a Saúl Santonja atelier, les mencions 

estan premiades amb 3 mesos d’associació gratuïts.

Als aparadors ja podem veure el diploma que acredita 

el premi i també una placa de metraquilat que atorga la 

regidoria de comerç i Fira. 

I ara que tanquem la campanya de la Fira, l’associació 

ja te el cap pensant en la campanya de Nadal, amb moltes 

sorpreses i moltes activitats per premiar la fidelitat dels 

clients. 

Recordem, comerç i hostaleria de proximitat el motor i la 

vida d’un poble, no els deixem morir, recolzem-los. Ara en 

Nadal, les nostres compres al comerç local.
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12é Torneig Internacional d’escacs de Cocentaina “Fira 
de Tots Sants” 2021

E
l diumenge 17 d'Octubre al matí, el Club d'Escacs 

Cocentaina va organitzar el seu 12é Torneig Internacional 

d'Escacs “Fira de Tots Sants”, amb la finalitat de donar-

li a la localitat de Cocentaina el seu prestigi en el panorama 

desl escacs nacional i internacional. Es va realitzar a l'Hotel 

Odón de Cocentaina.

Després de l'èxit de fa 2 anys amb la nombrosa participació 

de 106 participants, amb Mestres, forts jugadors, joves i 

xiquets, en un Torneig Absolut i en un altre Torneig Infantil, 

aquest any degut a la crisi sanitària que patim, només es 

va realitzar el Torneig Tancat Magistral de Mestres i forts 

jugadors, amb 10 participants. A més de l'al·licient que els 

jugadors que no són titulats van poder mesurar les seues 

forces amb els Mestres, el torneig és valedor per a ELO FIDE 

BLITZ o Puntuació Internacional de Ritme Llampec, ja que 

cada jugador va jugar a 5 minuts més 3 segons d'increment 

per jugada. 

A causa del Protocol Sanitari, no es va permetre la 

presència de públic, però tots els aficionats van poder 

seguir les emocionants partides en directe per internet en 

la pàgina chess24 punt com https://chess24.com/es , que 

és una de les millors pàgines de retransmissió en directe 

per internet d'Espanya i del Món, i també en la pàgina de 

DGT (Digital Game Technology) que figura en la pàgina Web 

www.ajedreztabiyaalcoy.es 

Van comptar amb participació de jugadors de la Comunitat 

Valenciana, de la geografia nacional i internacional, així com 

Mestres de gran nivell, i també per descomptat els jugadors 

del Club Cocentaina (Organitzador). Entre ells van poder 

gaudir de la participació del Gran mestre natural de Cuba 

Arian González, i el Mestre Internacional Antonio Granero, 

Esports i Fira
Pilota i Fira

I 
la Fira ens ha dut, una edició més l’esport autòcton del 

nostre País: la pilota valenciana i ho ha fet de la ma del 

club pilota Cocentaina.

Durant el primer cap de setmana, vam poder gaudir de 

tres dies de la pilota en les seus diferents modalitats:

-Partides de pilota grossa amb indumentària tradicional: va 

ser el dissabte 30 i es va celebrar la novena edició d’aquesta 

cita que atrau als visitants perquè els seus pilotaires ens 

transporten a principis del segle XX on la pilota era l’esport 

que es jugava al carrer o als triquets en el temps lliure dels 

llauradors o treballadors del camp.

-Partida de Palma, joc a ratlles. Aquesta es va celebrar el 

diumenge de Fira on els amfitrions es van enfrontar al club 

de Sant Vicent del Raspeig.

-Trofeu de Raspall Fira de Tots Sants. El dia de Fira, l’1 de 

novembre, el club va organitzar el trofeu de raspall que arribava 

a la seua XVI edició, amb un gran cartell: Ricard i Guillem 

de Castelló de la Ribera contra Kilian i Perales de Genovés.

Tres dies de pilota que formen part de la Fira de 

Cocentaina: arrels, esport i espectacle i tot gràcies al club 

de pilota Cocentaina.

diverses vegades Campió Autonòmic Absolut de la Comunitat 

Valenciana, i també component de l'actual equipe Campió 

d'Espanya per Equips de Clubs de Divisió d'Honor, que és 

la màxima Categoria Nacional. 

23é Intercanvi cultural d'escoles d'escacs a Cocentaina“Fira 

de Tots Sants” 2021

El diumenge 17 d'octubre es va celebrar a Cocentaina 

el 23° Intercanvi Cultural d'Escoles d'Escacs "Fira de 

Tots Sants" 2021, que està organitzat pel Club d'Escacs 

Cocentaina, amb la col·laboració del M. I. Ajuntament de 

Cocentaina, i l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant.

En aquest torneig participen xiquets, xiquetes i joves 

menors de 17 anys, en un esdeveniment els objectius 

del qual a més de potenciar la base d'aquest esport, són 

també la d'aproximar en pau i amistat als escolars d'Alcoi i 

Cocentaina gràcies als escacs; així com conéixer, apreciar i 

gaudir del Patrimoni Cultural i Històric de Cocentaina.

Els 7 equips que van participar van ser, la Escola d'Escacs 

de Cocentaina, l'Escola d'Escacs Tabiya Alcoi, el Col·legi Sant 

Francesc d'Assís de Cocentaina, el Col·legi La Salle d'Alcoi, 

el Col·legi Públic Miguel Hernández d'Alcoi, el Col·legi Públic 

Real Blanc de Cocentaina, i el Col·legi Públic Sant Joan 

Bosco de Cocentaina.

Enguany, a causa de la crisi sanitària que patim només van 

participar 2 jugadors per Equip, formant de les 7 Entitats 6 

Equips. Van jugar sistemàticament Lliga els 6 Equips, amb 

un total de 12 jugadors prèviament seleccionats.

Tots els participants van rebre trofeus i diversos regals, 

a més de trofeu especial per als dos millors jugadors de 

l'esdeveniment. I els equips van rebre també un trofeu per 

la seua participació.
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Un ampli dispositiu va vetlar per la seguretat de la Fira 
de Tots Sants durant els dos caps de setmana
Departament de Fira

U
n ampli dispositiu d'efectius dels cossos i forces de 

seguretat, repartits en diversos torns i al llarg dels dos 

caps de setmana en què s’ha realitzat aquest any la 

Fira de Cocentaina, va vetlar pel correc-te desenvolupament 

del certamen amb l'objectiu d'evitar aglomeracions i 

minimitzar l'impacte de la Covid-19 durant la celebració. 

Al voltant de 100 efectius al dia entre Guàrdia Civil, Policia 

Nacional i Extrangeria, Policia Autonòmica i Policia Local 

amb el suport del Consorci Provincial de Bombers i Protecció 

Civil, va ser els encarregats de garantir la seguretat de 

l'esdeveniment, perquè així tant el veïnat com les persones 

visitants pugueren gaudir del certamen amb totes les 

garanties, com s'ha vingut fent any rere any. 

La Junta de Seguretat es va reunir el dimecres 13 d’octubre 

per a organitzar el dispositiu de segure-tat ciutadana que 

havia de vetlar pel correcte desenvolupament de la 675à 

edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina. Entre els 

assistents, reunits a la Casa de la Joventut, van estar la 

subdelegada de Govern, Araceli Poblador; el coronel de 

la Guàrdia Civil, el capità de la Guàrdia Civil d'Ibi, el tinent 

oficial adjunt de la Guàrdia Civil de Cocentaina, el sergent 

comandant de la Guàrdia Civil, la cap provincial de la Unitat 

del Cos de Policia de l'Agència Valenciana de Seguretat 

i Resposta d'E-mergències, el tinent de Trànsit d'Alcoi, 

l’inspector cap de la Comissaria Nacional a Alcoi, l'inspector 

en funcions i l'oficial de Policia Local de Cocentaina, 

juntament amb l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa i 

la regidora de Fira i Seguretat Ciutadana, Eugenia Miguel. 

El dispositiu de seguretat va cobrir els dos caps de setmana 

de Fira: el primer, el tradicional de Tots Sants, 29, 30, 31 

d'octubre i 1 de novembre; i el següent, 5, 6 i 7 de novembre, 

com també els dies previs i posteriors que s'utilitzen per a 

muntar i desmuntar totes les instal·lacions necessàries per 

a dur a terme aquest multitudinari esdeveniment. Al costat 

de la seguretat als carrers, també s’ha fet especial èmfasi en 

la regulació del trànsit, sobretot en els accessos al municipi, 

així com en els aparcaments establerts. 

Després de la Junta de Seguretat, la subdelegada de 

Govern, Araceli Poblador va assenyalar que «si alguna 

cosa hem après en aquesta pandèmia ha estat a remar tots 

junts» i en aquest sentit ha ressaltat que «tots els actors que 

treballem per a vetlar per la seguretat d’aquesta província 

hem après de manera extraordinària a coordinar-nos i 

posarem en marxa un bon equip logístic i tot el protocol 

establert perquè els visitants gaudisquen de la Fira amb 

tranquil·litat, perquè la seguretat serà priori-tària». 

D'altra banda, va apel·lar a la responsabilitat dels visitants 

pel que fa al compliment de les mesures Covid vigents a la 

Comunitat Valenciana i va remarcar també que «l'ús de la 

mascareta serà obliga-tori en tot l'espai de Fira». 

Per la seua banda, l'alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa, va assenyalar que «tot i que és una Fira especial, 

estem tranquils perquè sabem que tots els cossos de 

seguretat i tot el personal donaran la talla com ho han fet 

sempre, perquè la gent que vinga a Cocentaina ho faça en 

un entorn tranquil i segur». Pel que fa al nou format de dos 

caps de setmana de Fira, ha volgut agrair de manera especial 

l'esforç que això representa per a tots els dispositius de les 

forces de seguretat ja que «hauran de reforçar els serveis 

durant dues setmanes i sabem que això col·lapsarà alguns 

serveis durant aquests dies».
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La Regidoria de Turisme Cocentaina va estrenar un estand 
propi a la Fira de Tots Sants
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
pocs dies de donar inici a la que serà la 675 edició de 

la Fira de Tots Sants, des del departament de Turisme 

de Cocentaina es treballava per reforçar la identitat 

com a destinació turística amb la instal·lació d’un estand de 

Turisme que permetera donar a conèixer als visitants tota 

l’oferta del municipi.

En aquest aspecte, des del propi estand s'informava tant 

de les rutes que es porten a terme al llarg de l’any, com 

també es va s'aprofitar per donar major difusió als i a les 

turistes, de les festivitats i de les tradicions locals, les quals 

han estat recentment declarades d'interès turístic. A més 

a més, Cocentaina també va renovar la seua marca davall 

el lema “Cocentaina: Vila Comtal”. Una marca renovada 

on continua predominant el Castell com a referent de la 

capital del Comtat i que, a més, es reforça amb un pla de 

màrqueting en col·laboració amb la regidoria de Promoció 

Lingüística que consisteix en la reserva d’unes camisetes 

amb la imatge del Castell que conté una tria de paraules 

típiques de Cocentaina. A més, cal destacar que, en aquesta 

cas en col·laboració amb la Regidoria de Benestar Social, 

el punt d’informació del Palau Comtal va funcionar també 

com a Punt Violeta.

El regidor de Turisme de Cocentaina, Ivan Jover, destaca 

que “Cocentaina disposa de suficient entitat i atractiu com 

per a tindre un espai propi en la Fira. Tenim una oferta 

turística molt atractiva i la donarem a conèixer al millor 

escenari possible com és la nostra Fira més internacional”.

L’estand ha sigut un èxit no sols per als visitants, sinó 

també per als contestans que  sota la marca “Cocentaina. 

Vila Comtal” podem seguir presumint de poble, cultura i 

tradicions.

Torna el V Premi Firacor al Certamen Coral Fira de Tots 
Sants 2021
Departament de Fira

C
ocentaina tornarà a ser referent nacional de la música 

coral, amb la celebració de la 41 edició del Certamen 

Coral Fira de Tots Sants i el V Premi FIRACOR. Serà el 

proper dissabte, 13 de novembre, a les 19 hores,  al Centre 

Cultural El Teular.

El Certamen Coral Fira de Tots Sants ès l’únic Certamen 

Coral a tota la Comunitat Valenciana en aquesta modalitat 

i l’únic que promou la difusió a la música coral escrita en 

valencià amb l’encàrrec especialment per a l'ocasió d’una 

composició coral escrita en valencià perquè servisca com a 

referència interpretativa de tots els cors. Aquesta composició 

és l’obra obligada que han d'interpretar en la nostra llengua, 

independentment del seu lloc de procedència.

El V Premi FIRACOR, és un premi quadriennal on 

concorren els tres cors guanyadors de les tres últimes 

edicions regulars del Certamen per un únic premi dotat amb 

6.000€ més el premi del públic dotat amb 600€. Els cors 

interpreten un programa lliure de diversos estils del repertori 

coral, juntament l’obra obligada corresponent a l’edició on 

van ser classificats per participar en aquest premi. 

El cartell d’aquesta edició és obra del dissenyador gràfic 

contestà Pau Olcina i Andrés. També ha dissenyat el nou 

logotip del certamen que barreja amb el disseny del cartell. 

En l’esdeveniment que estarà conduït pel periodista i 

presentador d'APunt, Ferran Cano, participaran les següents 

agrupacions:

-Alaia Ensemble, de Madrid, creditor del 1er Premi de la 

37 edició del Certamen 2017.

-Cor de la Unió Musical Santa Cecília, d’Onda, Cor Umsco, 

creditor del 2on Premi i Premi del Públic de la 38 edició del 

Certamen 2018.

-Coro Diatessaron de Molina del Segura, creditor del 1er 

Premi de la 39 edició del Certamen 2019.

El públic del Centre Cultural El Teular podran tornar a 

emetre el seu vot al cor que més els agrade mitjançant 

una papereta. El més votat serà el creditor del guardó més 

popular que és el Premi del Públic. 

Mentre el jurat duu a terme l'àrdua tasca d'emetre la seua 

fallada, actuarà el grup Fun Jazz Project.  Interpretaran grans 

temes adaptats del soul, el pop, el swing i la música llatina.

Les entrades per assistir al certamen, són gratuïtes com 

totes les activitats de Fira i es podran reservar a la web 

que disposa l’Ajuntament de Cocentaina www.entrades.

cocentaina.es
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Segon cap de setmana de Fira
La Fira de Cocentaina tindrà major superfície expositiva 
en el seu segon cap de setmana de celebració
En total 70.500 m² albergaren als 287 expositors que mostraren al públic un dels 
majors potencials del certamen: l’automoció, la maquinària industrial així com els 
productes agroalimentaris i Denominació d’Origen
Departament de Fira

L
a 675 edició de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 

va celebrar aquest cap de setmana, del 5 al 7 de 

novembre, la seua segona convocatòria. De divendres 

a diumenge, tot el públic que acudira a la vila Comtal podia 

gaudir d'una major superfície expositiva (70.500 m²) en la 

qual es donaren cita dues dels grans potencials comercials 

del certamen, l'automoció i maquinària industrial i els 

productes típics d'alimentació i Denominació d'Origen. El 

Passeig del Comtat i l'Avinguda País Valencià van ser les 

dues vies en les quals es concentraren les exposicions de 

vehicles i maquinària, que comptaren amb més metres 

expositius per parcel·la i més productes en cadascun 

d'ells, de manera que els visitants podien accedir a ells 

còmodament i sense aglomeracions.

D’altra banda, el sector agroalimentari va estar situat en 

les places del Pla i Venerable Escuder així com als carrers 

Jaume I i Sant Francesc. En aquests espais es podien trobar 

embotits, salaons, formatges, dolços, dàtils, fruita seca i 

altres productes típics del certamen. 

Cal destacar que, durant aquests dies, la zona nord del 

municipi, corresponent al casc antic, no va tindre oferta 

expositiva. Estava centrada en la part alta de Cocentaina ja 

que ofereix espais més amplis per a poder situar el producte 

d'aquesta setmana, en general de grans dimensions.

Diversió per a tots els públics

El complement d'entreteniment, un altre dels grans pilars 

del certamen, va seguir sent present aquest segon cap de 

setmana perquè grans i xicotets puguen divertir-se. La zona 

de food trucks també va continuar activa perquè es puguen 

compartir les diverses especialitats gastronòmiques amb 

familiars i amics. 

L'oferta d'espectacles va continuar també durant aquests 

tres dies. El dissabte, 6 de novembre, a les 12.00 hores, en 

el Pati d'Armes del Palau Comtal, es va oferir una mostra de 

balls tradicionals a càrrec del Grup de Danses Els Folies de 

Carcaixent. Per la vesprada, a les 19.00 hores, en el mateix 

espai, Xavi Castillo va ser l'encarregat de sembrar la nota 

d'humor amb el seu espectacle “Historietes Medievals”. 

La música en valencià també vacestar present en 

l'agenda d'espectacles de la mà de Dani Miquel que amb 

el seu espectacle “Desfem” va mostrar als presents el seu 

repertori musical. Va ser el diumenge, 7 de novembre, a 

les 12.00 hores, en el Pati d'Armes del Palau Comtal. Les 

entrades als espectacles s'havien de sol·licitar de manera 

gratuïta en la web www.entrades.cocentaina.es.

Les exposicions, excepte els Bonsais, que componen 

l'oferta cultural d'aquesta edició, situades al Palau Comtal 

i la Ruta d’Art Local, on els artistes mostren al públic els 

seus tallers, continuaren obertes en horari de 10.00 a 22.00 

hores.

“Encara que no és el cap de setmana tradicional de 

la Fira, animem a veïns i visitants que continuen gaudint 

del certamen, l'oferta és diferent i cal estar junt a tots els 

expositors que han recolzat aquesta edició perquè puga 

realitzar-se en dos caps de setmana consecutius per a 

garantir totes les condicions de seguretat sanitària que el 

temps en el qual estem requereix”, indicava la regidora de 

Fira, Eugenia Miguel.

La Fira de Tots Sants de Cocentaina posava fi a la seua 

675 edició, amb una cloenda que es va dur a terme el 

diumenge, 7 de novembre,  a les 18.30 hores, a les pistes 

esportives de l'Institut Pare Arques de la localitat, de la mà 

del grup Dimonis Rafolins de L'Alqueria d'Asnar que oferiren 

la seua representació, El Somni de Posidó. Es tracta d’un  

espectacle de carrer de gran format, on es combina la 

pirotècnia, teatre, música, llum, dansa, estructures de gran 

forma i efectes piromusicals.
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La Fira de Cocentaina 2021 fa història amb 559.915 
visitants en el seu format de dos caps de setmana
Departament de Fira

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina ha posat el punt 

final a la 675 edició amb uns resultats que han 

superat les previsions i expectatives més optimistes. 

El repte d’organitzar una Fira durant dos caps de setmana 

consecutius, de dividir l’oferta expositiva en dues setmanes, 

muntar i desmuntar als principals carrers del poble durant 

quinze dies ha tingut una acceptació absoluta reflectida 

en unes xifres que avalen la proposta realitzada per 

l’Ajuntament de la vila comtal.

Com explica l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, 

«559.915 visitants durant aquesta 675 edició és un rècord 

absolut de totes les edicions que hem tingut al llarg de vora 

set segles d'història. Tant els visitants com els veïns i veïnes 

han respost a la crida que fa la tradició més antiga que té el 

nostre poble i ens hem convertit en un esdeveniment segur 

i disfrutable al carrer que era el que preteníem».

En detall, durant el primer cap de setmana, Cocentaina va 

rebre 362.077 visitants i durant el segon, 197.838 persones. 

Del total, un 39% ha sigut recurrent, és a dir, ha visitat la 

Fira els dos caps de setmana. L’oratge d’aquest últim, molt 

fred i plujós, no ha pogut amb les ganes de fira dels fidels a 

aquesta cita en les exposicions comercials de gran format 

com l'automoció i maquinària industrial i els productes típics 

d'alimentació i denominació d'origen.

Tornar a celebrar la Fira al carrer i fer-ho de forma segura 

era un repte a molts nivells, principalment organitzatiu i 

sanitari dins d’un entorn de pandèmia mundial. El format 
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totalment nou plantejat per l’Ajuntament i avalat per la 

conselleria de Sanitat, ha tingut en compte la celebració 

dividida en dos caps de setmana consecutius; el primer, 

el tradicional de Tots Sants, 29, 30, 31 d'octubre i 1 de 

novembre i el següent, 5, 6 i 7 de novembre. Aquest ha 

sigut el primer esdeveniment de gran format, després de 

les Falles, que s’ha celebrat a la Comunitat Valenciana i la 

primera gran fira al carrer en Espanya des de l'aparició de 

la Covid-19. 

Entre les novetats més destacades d’aquesta edició 2021, 

s’ha reduït el nombre d'expositors a 424 el primer cap de 

setmana i a 287 el segon (alguns han repetit), com també 

la superfície comercial de l'esdeveniment, a poc més de 

50.000 metres quadrats el primer cap de setmana i 70.500 

metres quadrats el segon, amb part de l’Avinguda del País 

Valencià destinada a automoció i a maquinària agrícola. S'ha 

ampliat la distància entre expositors i els metres disponibles 

per a cadascun. No hi ha hagut espectacles als carrers, 

encara que sí que s'han programat actuacions en recintes 

tancats, con ara el Pati d’Armes del Palau Comtal, amb 

aforament controlat i prèvia reserva d'entrades, sempre 

gratuïtes.

La regidora de Fira, Eugenia Miguel, fa balanç amb les 

primeres impressions «els expositors, el comerç i l'hostaleria 

estan contents, han tingut una bona fira. En línies generals 

les valoracions són molt positives, encara que sempre hi 

ha uns sectors més beneficiats que altres. La gent al carrer 

també comentava que agraïen eixe espai més obert, el poder 

transitar amb més tranquil·litat per tot el recorregut de Fira».

Quan als carrers ja està pràcticament tot desmuntat, i 

l’activitat del poble torna a la normalitat, l’equip de Fira ja 

ha començat amb reunions, valoracions i balanç del que ha 

sigut aquesta edició de Fira. Eugenia Miguel assenyala que 

«de totes les novetats que s’han posat en marxa enguany 

amb aquest format diferent de Fira, de segur que traurem 

moltes coses positives que es quedaran per a properes 

edicions i altres que tornaran al seu format habitual. Ara 

cal posar-se ja a treballar en eixa 676 edició i adaptar totes 

eixes novetats que han resultat vàlides».

L’Ajuntament de Cocentaina, a través de la seua alcaldessa, 

Mireia Estepa, explica que «agraïm a les contestanes 

i contestans la paciència per aguantar el muntatge i 

desmuntatge d’una fira que ha durant quinze dies, agraïm 

la col·laboració del comerç i l'hostaleria local i la fidelitat dels 

expositors i de totes les persones que han volgut formar part 

d’una edició que no estava exempta de dubtes i d’inquietuds, 

perquè ningú no sabia com funcionaria realment. La Fira de 

Tots Sants és un èxit de Cocentaina i de totes les persones 

que són i que formen part de la nostra Fira”.

Cal recordar que encara que la Fira al carrer ha acabat, 

queden dues de les activitats més significatives per la seua 

transcendència cultural i amb els orígens del certamen. 

D’una banda, la celebració de la 41 edició del Certamen 

Coral i V Premi Firacor, aquest pròxim dissabte, 13 de 

novembre, a les 19 hores, al Centre Cultural el Teular. D’altra 

banda, l’entrega de premis de l’AOVE Fòrum Internacional 

Fira de Tots Sants, el 27 de novembre, a les 12 del migdia, 

també al Centre Cultural El Teular.
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La Subdelegació del Govern recull el compromís de reforçar 
la vigilància a Cocentaina
Redacció

L
a Subdelegació del Govern a la província d'Alacant 

ha atés la petició de l'Ajuntament de Cocentaina per 

a reforçar la presència policial en el municipi. Des 

d'aquesta institució van indicar que treballaran al costat de 

l'Ajuntament per a buscar una solució al problema. A més 

la Subdelegada del Govern va ser contundent en destacar 

que malgrat ser “un tema molt complicat” es dedicaran tots 

els esforços a calmar els ànims de les persones que han 

causat aquests incidents.

I és que la població ha sigut notícia en l'àmbit nacional 

precisament per les baralles dutes a terme en diferents 

llocs del poble (av Ferrocarril, Passeig del Comtat i  carrer 

Santíssima Trinidad), fets que han incomodat als veïns 

davant la falta de seguretat  als nostres carrers.

Davant l'alarma social creada per les tres renyines violentes 

i les faules que s'han derivat d'aquestes, l'ajuntament de 

Cocentaina llançava el següent comunicat: “Divendres 

passat 1 d'octubre la policia local, després de rebre una 

trucada telefònica alertant d'una agressió, acudeix a la 

direcció en la qual es produeixen els fets, on es localitza a 

una persona que presumptament ha sigut agredida i que 

indica als agents en quin habitatge s'han ocultat els seus 

presumptes agressors. Es comprova que els presumptes 

agressors també han patit algunes lesions i presenten 

símptomes d'estar, suposadament, sota els efectes de 

substàncies tòxiques. 

Després de ser identificats s'aconsegueix que siguen 

evacuats a l'hospital per a rebre atenció sanitària. Cap dels 

implicats presenta lesions de gravetat, trobant-se detinguts i 

a disposició judicial. És la Guàrdia Civil qui s'ocupa de dur a 

terme les investigacions pertinents dels fets succeïts, perquè 

d'aquest cos és la competència d'instruir les diligències 

oportunes. 

L'ajuntament de Cocentaina NO té cap potestat per a 

prendre accions contra aquests individus, perquè NO pot 

ordenar el seu desterrament, decisió que només determina 

un jutge. Així que des de les nostres limitacions legals com 

a ajuntament només podem reforçar els torns policials, fet 

que ja es va produir, per a donar a la població més seguretat. 

Aclarir que tampoc perceben ajudes socials municipals. 

Des de la regidoria de Seguretat Ciutadana i Alcaldia s'ha 

sol·licitat ajuda urgent a la Guàrdia Civil, en reunió el 14 de 

setembre i telefònicament el 4 d'octubre, perquè reforcen el 

seu treball tant com siga possible i cessament definitivament 

aquesta situació causada per cinc individus. 

Demanem a la població que no col·laboren en la 

transmissió de falsos rumors que només infonen més por i 

inseguretat. No és cert que s'haja produït cap mort a causa 

d'aquestes baralles, o que posseïren armes de foc, alguns 

de les faules més recurrents que s'està sentint aquests dies. 

Respecte a les amenaces i insults que s'estan produint a 

través de xarxes socials dirigides a la policia local i al govern, que 

són fruit de la mala educació i d'un profund desconeixement 

de la llei, s'estan estudiant les accions legals pertinents.”

Detenen a Cocentaina a un empresari per tindre 
treballadors sense contracte
Redacció

A
gents de la Policia Nacional han detingut a un 

empresari del sector tèxtil a Cocentaina acusat d'un 

delicte contra els drets dels treballadors: feien jornades 

de 12 hores per 400 euros i realitzaven el seu labor en 

condicions molt precàries.

Segons ha informat la mateixa Policia en un comunicat, 

l'empresari estava sent investigat des de feia uns mesos 

arran d'una informació molt concreta captada pels agents 

de la Comissaria d'Alcoi. De la cita dona informació es 

desprén que una de les empreses de reciclatge de roba 

més important del país, a més de comptar amb la seua 

empresa legal, es nodria d'altres naus clandestines on 

treballaven emprats sense contracte i fins i tot sense permís 

de residència per a realitzar labors de selecció així com talle 

de reciclatge de peces tèxtils.

Avançada la investigació, la qual ha sigut dirigida des de 

la Brigada d’ Extranjeria i Fronteres d'Alcoi de la Policia 

Nacional, es van aconseguir localitzar tres naus industrials. En 

elles entraven treballadors a primera hora del matí i romanien 

tancats durant tot el dia sense ventilació per a realitzar labors 

de reciclatge de roba en condicions perilloses per a la salut.

Una vegada que es va tindre la certesa de la comissió 

d'aquests fets, es va establir un ampli dispositiu policial 

coordinat entre les diferents Unitats de la Comissaria d'Alcoi, 

juntament amb la Unitat Adscrita de la Policia Nacional a la 

Generalitat Valenciana i la Inspecció de Treball d'Alacant; 

per a procedir a la inspecció de les tres naus industrials 

situades en el polígon industrial de Cocentaina.

Així, es va iniciar l'explotació de l'operació amb l'entrada 

en les naus .En total, els agents van localitzar a 15 homes, 

tots de nacionalitat marroquí, algun d'ells sense contracte 

laboral, a més de que fins i tot quatre no tenien de permís 

de residència i treball al país. 

Després d'analitzar les proves obtingudes es va localitzar i 

va detindre a l'empresari, un home d'origen marroquí, de 44 

anys, com a presumpte responsable de la il·lícita activitat, al 

qual se li va imputar un delicte contra els drets dels treballadors.
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L’Ajuntament de Cocentaina liquida 2020 amb 6.099.150€ 
de romanent de tresoreria
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina dóna compte de la liquidació 

de 2020 amb 6.099.150€ de romanent de tresoreria 

positiu, que és l’acumulació de l’estalvi de tots els anys 

anteriors. Cal recalcar i especificar que el romanent de 

tresoreria reflectix la situació de liquidesa de l'entitat local 

al tancament de l’exercici pressupostari, a banda de ser un 

indicador de solvència financera, que, en aquest cas, és més 

que satisfactori i complix tots els paràmetres normatius que 

actualment estan vigents.

El passat 14 d’octubre a la comissió d’Hisenda es va donar 

compte del resultat de la liquidació i també una relació 

d’inversions com canvi de paviment pista de tenis (14.000€) 

i millora de les voreres del carrer Ben-Khanis /Teular amb 

10.000€ amb un primer suplement de crèdit aprovat per 

tots els partits a excepció d’Unides Podem-Esquerra Unida 

i Col·lectiu-Compromís votant abstenció. No obstant això, 

hi ha previstes moltes més inversions que també entraran 

al ple d’octubre.

L’equip de govern està treballant totes les propostes 

d’inversió que ascendixen aproximadament als 600.000€ i 

que es desenvoluparan abans de finalitze l’any. De la mateixa 

manera que Unides Podem, Partit Popular i Ciutadans ja 

estan presentant les seues propostes per a ser consensuades 

entre tots els grups polítics.

La regidora d’Hisenda, Mariona Carbonell, comenta 

«estem molt satisfets pel resultat positiu al tancament de 

l’exercici 2020, indicador de la bona salut financera de 

l’ajuntament de Cocentaina. Ens haguera agradat traure la 

liquidació abans, però la manca d’interventor habilitat i la 

dificultat per trobar-ne, està endarrerint alguns assumptes. 

Així i tot i amb les noves normes que va marcar el govern 

d’Espanya, en estos mesos farem inversions importants per 

a la millora del poble».
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La Generalitat ha destinat més de 1,5 milions a indústria 
i comerços del Comtat
NP

L
a Generalitat Valenciana ha destinat més de 1’5 milions 

d'euros en ajudes per a les empreses de les comarques 

del Comtat. Aquestes subvencions han anat dirigides a 

fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la 

crisi sanitària del Coronavirus i algunes d'elles han arribat 

fins i tot a aquelles signatures dedicades a l'artesania de les 

Festes de Moros i Cristians.

La secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Consum, Rebeca Torró, ha estat a 

Cocentaina i s'ha referit a aquestes xifres durant la visita 

que ha realitzat a l'empresa a la fàbrica tèxtil J.Molto. 

D'igual forma ha fet esment al suport econòmic que el 

Govern Valencià està concedint a les PIMES per a qüestions 

relacionades amb l'equipament de les mateixes “són 

subvencions que contribueixen en un 35% a la despesa que 

les empreses inverteixen, fonamentalment, en maquinària. 

Enguany, a la comarca del Comtat s'han destinat 623.000€ 

a 11 empreses, cinc de Cocentaina i 6 de Muro, aquestes 

ajudes amb consoliden llocs de treball, creen de nous i 

provoquen una inversió induïda respecte a altres membres 

de la cadena de valor”, va indicar.

Per part seua, la Delegada del Consell a la província ha lloat 

el compromís de l'Executiu de Ximo Puig amb els diferents 

sectors productius de la Comunitat. També ha parlat d'aqueix 

suport que s'ha donat a les indústries que treballen per a les 

Festes de Moros i Cristians assenyalant que les subvencions 

atorgades s'inclouen dins de les mesures extraordinàries 

en matèria d'artesania per a pal·liar els efectes de la crisi 

derivada de la pandèmia de la Covid-19 “en molts casos, 

són artesans que si desapareix el seu taller o el seu negoci, 

ja no tornaran a obrir i podriem perdre una part important de 

la nostra riquesa cultural. Per això es van convocar aquest 

tipus d'ajudes, per a dotar de recursos econòmics a un 

sector que no ha pogut tindre cap activitat perquè s'ha vist 

molt afectat per la pandèmia“, va concloure.

La Conselleria d’Economia concedeix més de 3,9 milions 
en ajudes per donar suport a artesans, artesanes i pimes 
artesanals vinculades amb el món de la festa

NP Col·lectiu- Compromís

L
a Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball ha concedit ajudes per un import total 

de 3.920.000 euros per reforçar la viabilitat econòmica 

i garantir la continuïtat dels artesans, artesanes i pimes 

artesanes vinculades amb el món de la festa.

Aquestes subvencions corresponen a les ajudes de 

mesures extraordinàries en matèria d'artesania per a pal·liar 

els efectes de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19.

En aquestes ajudes es van incloure a les empreses 

artesanes que es dediquen a elaborar productes relacionats 

amb el món de les festes populars que s'havien resultat molt 

afectades per la suspensió de les festes populars, a causa 

de les mesures decretades per intentar frenar la propagació 

de la pandèmia. En el nostre cas, empreses relacionades 

amb els Moros i Cristians.

El portaveu del Col·lectiu 03820-Compromís a l’Ajuntament, 

Jordi Pla, explica que “les festes són un element cultural i 

turístic de primer nivell. Al seu voltant hi ha una economia 

que contribueix a generar faena i conservar oficis d’artesans 

de càracter tradicional que, sense aquestes, correrien el risc 

de desaparèixer ".

En aquest sentit, "la majoria d'aquestes empreses 

artesanes, són de molt reduïda dimensió, de manera que 

era important posar a la seua disposició recursos econòmics 

per aconseguir la liquiditat necessària i així garantir la seva 

supervivència", ha destacat Pla.

“Aquest és un exemple més del treball ben fet per la 

Conselleria de Rafa Climent prioritzant el treball i les xicotetes 

empreses”, ha conclòs Pla.

La Conselleria de Rafa Climent destina recursos per a pal·liar els efectes de la 
suspensió de les festes populars a causa de les mesures decretades per intentar 
frenar la propagació de la pandèmia.
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Una Fira distinta, però ja no tant
Grup municipal popular

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina ja torna a rodar, quasi 

al nivell que estem acostumats. Al moment d'escriure 

estes paraules s'espera que l'afluència de gent siga la 

mateixa que els darrers anys. En tot cas hi ha que treballar 

contemplant sempre els escenaris més complexos possibles.

Esta serà una Fira nova, amb un format de dos setmanes 

desconegut fins ara que esperem que siga transitori. Ja que 

quan tot torne a la normalitat hi ha que seguir lluitant per 

ampliar les fronteres de la nostra Fira, ensenyant-la al món, 

posant el focus en una estratègia d'ampliació de la marca 

Cocentaina amb la Fira que ha de servir per a ensenyar 

l'atractiu del nostre poble.

El Grup Popular va fer acte de presència en la Junta de 

Seguretat Local recolzant a tot el dispositiu que vetla per 

la nostra seguretat i per un transcurs normal de la Fira. 

No volem que la imatge de Cocentaina siga la que, per 

desgràcia, hem vist als telediaris sino el d'un poble amb 

potencial i amb unes tradicions i un atractiu embargables. 

Hi ha que treballar per potenciar la nostra marca i, també, 

per fer que el pes de la llei recaiga de manera efectiva sobre 

les persones que ho meresquen.

Dos multes per estacionar 
incorrectament la mateixa 
nit?

Q
uin plaç ha de passar entre una multa i altra per mal 

estacionament? Actualment a Cocentaina no hi ha cap 

norma que regule un termini mínim entre dos multes 

amb identitat total, es a dir, per la mateixa infracció sobre 

la mateixa persona (o cotxe en este cas). Així es d'especial 

rellevància la doble multa per estacionar incorrectament. 

Si les dos multes són d'agents que estan fent torns distints, 

nocturns els dos i amb una diferència d'hores entre la 

primera sanció i la segona cap la possibilitat d'acceptar les 

dos sancions com vàlides? És una pregunta que el Tribunal 

Constitucional respon aplicant el principi “non bis in idem” 

que significa que ningú pot ser sancionat vàries voltes per 

la mateixa infracció i, en tot cas, sols seria vàlida la primera 

multa notificada, ja que la resta de sancions no complixen 

amb el bàsic requisit d'haver informat al perjudicat de la 

conducta objecte de la primera sanció. I d'haver-ne varies 

(situació que no hauria de produir-se), haurien de ser 

tramitades en un mateix procediment no solapant la seua 

existència per evitar situacions on ni siquiera s'haja notificat 

al perjudicat d'una de les sancions quan l'altra està, de 

manera paral·lela tramitant-se.

Per este motiu, cal establir un protocol clar d'actuació 

pel qual tot el cos de la Policia Local evite la doble 

imposició de sancions.

Defenem el comerç local
Grup municipal popular

E
l comerç local necessita el recolzament de les 

institucions, de totes. La font d'ingressos de centenars 

de famílies està en joc quan parlem de potenciar el 

nostre comerç. Per això des del Grup Popular i tota la resta 

de partits de Cocentaina, defén el 25 d'Octubre com Dia 

del Comerç local.

Però més enllà d'una declaració institucional conjunta (no 

poc important) hi ha que anar al fons de la qüestió. Hem de 

defendre que el comerç pague menys impostos, no poden 

els nostres comerciants començar el partit perdent-lo 3-0. 

Hi ha que rebaixar el preu de la llum, sector fortament 

intervingut per polítiques regulatòries altament ineficients 

que acabem pagant tots. S'ha d'ajudar als autònoms, que no 

poden pagar més per tot i viuen ofegats per la elevadíssima 

pressió fiscal que patixen. Hi ha que flexibilitzar i facilitar 

que quan un emprenedor obri un negoci puga fer les 

reformes que la llei li imposa de manera progressiva, de 

res servix l'assistencialisme econòmic si el que suporta es 

varies vegades major. Hi ha que protegir-los d'atracaments 

i indesitjables que mereixen que tot el pes de la llei recaiga 

sobre ells (endurint el Codi Penal si així es necessari).

Hi ha que augmentar l'atractiu del nostre poble, clar que 

sí, i “pelear” per tindre millors connexions i més incentius 

per a que les persones s'instal·len ací.

Per tot açò i per molt més hi ha que remar junts per 

fer possible que el comerç local cresca, compatisca i 

evolucione, però mai desaparega.

Grup municipal popular
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El Síndic de Greuges insta l’ajuntament de Cocentaina a 
donar accés als veïns a l’expedient sobre la construcció 
del nou ecoparc

Grup de veïns afectat

E
l Síndic de Greuges ha admés a tràmit la queixa 

presentada pels veïns de Cocentaina en la qual 

exposaven que l'ajuntament no els ha donat accés a 

l'expedient del projecte de construcció del nou ecoparc. 

Segons el document de resolució d'inici d'investigació 

dirigit a l'ajuntament “de l'anàlisi dels fets descrits i la 

normativa aplicable, es dedueix que la inactivitat de 

l'Ajuntament de Cocentaina podria afectar el dret de la 

persona promotora de l'expedient a obtindre una resposta 

expressa de l'administració” i sol·licita al consistori que els 

remeta “un informe detallat i raonat sobre els fets que han 

motivat l'obertura del present procediment de queixa (…) 

en el termini d'un mes”. 

A més, el Síndic de Greuges informa que “si l'informe 

requerit no s'emet dins del termini concedit, es prosseguirà 

amb la investigació i es considerarà que existeix falta de 

col·laboració (…) i es farà constar aquesta circumstància 

en la resolució final com a incompliment del seu deure de 

Des que el col·lectiu de veïns afectats per la futura 

ubicació de l'ecoparc anara coneixedor del projecte, a la 

fi del mes de juny, ha sol·licitat al consistori contestà fins 

a quatre ocasions que se'ls facilite l'expedient d'aquest. A 

més de demanar l'accés a aqueix expedient, han demanat 

tres documents més relacionats amb aqueix projecte “i no 

se'ns ha facilitat cap informació, la qual cosa es tradueix 

en una falta de transparència per part de l'ajuntament i una 

vulneració de la llei del Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques”, expliquen els veïns. 

Oposició al projecte de gran part de la població.

Els afectats per la futura ubicació de l'ecoparc a 

Cocentaina van iniciar el mes de setembre una campanya 

de recollida de signatures a la qual s'està sumant gran part 

de la població. Els principals motius d'oposició al projecte 

són que es tracta d'una parcel·la protegida per la Xarxa 

Natura 2000, la proximitat als habitatges i al parc natural de 

la Serra de Mariola i la seua situació, ja que aquest terreny 

es troba localitzat en la primera rotonda d'accés al nucli 

urbà de Cocentaina.

Un total de 2556 persones han signat en contra de la 

ubicacó de l’ecoparc a l’entrada sud de Cocentaina 

Els veïns afectats per la futura ubicació de l’ecoparc 

de Cocentaina han presentat pel registre d’entrada del 

consistori els fulls amb les signatures de les persones que 

s’oposen a esta decisió. 

Han sigut un total de 2.556 els ciutadans que han recolzat 

esta campanya i que han mostrat així el seu rebuig a que 

el futur ecoparc del municipi s’ubique a l’entrada sud del 

poble. 

Els motius principals pels quals els afectats s’oposen a 

aquesta ubicació són els següents: 

1. El poble va a gastar-se una quantitat molt important 

de diners expropiant i pagant 5.500 metres de sòl no 

urbanitzable quan disposa de, almenys, huit parcel·les 

de sòl urbà ubicades als polígons industrials, on es podria 

ubicar l’ecoparc. 

2. Construir un ecoparc a l’entrada de Cocentaina no és 

la millor targeta de presentació del poble i tampoc el que la 

majoria de ciutadans volem vorer a l'entrar o a l'eixir. 

3. Hi ha vivendes a menys de 10 metres del futur ecoparc, 

una activitat que genera molèsties i que, per això, la majoria 

de pobles ubiquen en polígons (Alcoi va a traslladar-lo per 

este motiu). 

4. La parcel·la escollida té moltes limitacions urbanístiques 

(canyada reial que la travessa, linde a carretera nacional, 

linde a pujada a la Cantera) que fan que sols es puguen 

construir uns 2.000 metres, pel que l'ajuntament pagaria 

5.500 metres per uns terrenys dels quals sols són 

aprofitables 2.000 i, a més, el nou ecoparc seria més xicotet 

que l'actual (que té 2.152 metres). 

5. Cocentaina tindria un ecoparc inferior (tipus C) del 

que li pertany pel tamany actual de la població (tipus D) 

pel que d’inici ja es quedaria xicotet i possiblement s’hauria 

de traslladar en pocs anys, ja que en esta parcel.la no es 

podria ampliar per estar encaixonada entre les carreteres i 

la via pecuària. 

6. El projecte no preveu la preparació de la franja de 

seguretat contra incendis que marca la normativa d’ecoparcs 

(25 metres al voltant) per estar a sols 100 mestres del Parc 

Natural, pel que s’incrementaria el risc d’incendi del Parc. 

7. Els accessos serien per la pujada a la Cantera i 

l’ajuntament no pensa ampliar o millorar eixe camí, que 

a l'actual trànsit hauria de sumar el trànsit important de 

vehicles i camions que anaren a l'ecoparc. 

8. La parcel.la forma part de l' àrea de amortiment del 

Parc Natural de la Serra Mariola, pel que instal·lar l'ecoparc 

allí suposa acostar al Parc una activitat perillosa que recull 

residus contaminants i que pot generar incendis. 

9. La parcel.la està protegida per la Xarxa Natura 2000 

(màxima protecció europea) i existeix jurisprudència que 

estableix que no es pot construir i ha de calificar-se com 

a sòl no urbanitzable d’especial protecció. I més si el que 

és vol construir és una activitat agressiva, tant física com 

acústicament, respecte al hàbitat existent. 

Per tot açò els veïns hem demanat insistentment a l’equip 

de govern que reubique aquesta infraestructura en un altre 

lloc. 

El col·lectiu de ciutadans afectats per aquest projecte 

volem donar les gràcies més sinceres a tots els que, 

amb la seua signatura, han recolzat aquesta iniciativa, i 

especialment als qui ens han ajudar amb la recollida de 

signatures: familiars, amics, comerços i veïns en general. 

2.556 gràcies i 2.556 raons per a que l’equip de govern 

recapacite

Des del mes de juny els afectats han sol·licitat per registre d’entrada fins a 4 ocasions 
la informació sobre el projecte i no han obtingut resposta
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S’inicia la campanya de recollida de l’oliva 2021/22 en 
la cooperativa agricola catòlica coop. v.

E
l dia 15-10 iniciem la campanya de recollida d'olives en 

la nostra almàssera, igual que l'any passat hem decidit 

obrir la mateixa quasi un mes abans de l'habitual, amb 

la finalitat de recollir les olives en el seu òptim estat de verdor 

atès que conté la millor qualitat de l'oli.

L'olivar i el paisatge, sens dubte ens defineixen en aquesta 

comarca del Comtat, sent la recollida d'aquest fruit un 

esdeveniment familiar, igual que els dies de repartiment 

de l'oli produït, on es reuneixen el pare i fills que van per 

l'oli produït i el seu repartiment en família d'acord amb les 

necessitats de cadascun.

Cada any tractem de millorar la qualitat dels nostres olis, 

monovarietals i, agroecològics corroborant-lo els premis 

rebuts allí on ens presentem, l'equip tècnic de l'almàssera i 

el personal contractat per a la campanya, s'acuren a fer el 

millor oli del mercat, ens encanta el nostre treball, per això 

li posem tota la manyaga i cura en aquest.

L'any passat el nostre oli sense filtrar de primera 

extracció, cause sensació per les seues característiques 

organolèptiques esperant una demanda molt major en aquest 

inici de campanya, igualment en l'última fira gastronòmica 

d'Alacant, les persones que van passar pel nostre estand 

van lloar les aromes i qualitat del nostre monovarietals.

Cada any invertim en la modernització de la maquinària i 

processos de la nostra almàssera i encara que no puguem 

controlar el nostre clima, si podem fer-ho en els nostres 

Cooperativa Agricola Católica Coop. V.

processos que ens porten a produir el preuat líquid.

Enguany, quant a les maquiles (oli de les teues pròpies 

olives) s'ha renovat la nostra línia de producció, triplicant 

la capacitat dels quilos d'olives realitzats per aquest 

procediment respecte a l'any anterior, el propietari de les 

seues oliveres i que advoca per la sostenibilitat i excel·lència 

vol l'oli de les seues pròpies olives i des de la Cooperativa 

donem complit servei a aquesta necessitat.

Des de la Cooperativa advoquem per l'I+d agrícola, amb 

dos projectes iniciats enguany, l'abonament verd i la lluita 

biològica contra la mosca de l'olivera subvencionats per la 

Conselleria d'Agricultura, que esperem milloren l'olivera i 

l'oliva per a pròximes temporades.

La Generalitat Valenciana confirma l’adhesió de la 
cooperativa agrícola a creaturisme
Cooperativa Agricola Católica Coop. V.

L
a cooperativa Agrícola Catolica Coop. V., va iniciar el seu 

camí per a oferir rutes agroturístiques i oloturístiques 

en ser triada una de les cinc entitats pilot del projecte 

“Essencies, Terra i Vincles”.

Iniciem amb gran il·lusió aquesta iniciativa per a mostrar 

a tot aquell que vulga la seua immersió en el món de l'oli, 

la sostenibilitat, agroecologia i el medi ambient, seguim els 

passos amb això d'iniciatives similars en altres comunitats. 

Al mateix temps i igualment també, mostrar a través de rutes 

com Cocentaina Monumental i Històrica, l'entorn on vivim 

com un vincle imprescindible.

Les visites organitzades a través dels nostres canals i amb 

el suport de la G.V. i Essencies, col·laboraran en què un 

major volum de persones conega la nostra població i el nostre 

producte. L'oli en altres països del nostre entorn, aquesta 

formula ja aquesta més establida i sempre és de la mà de les 

pròpies cooperatives i les seues almàsseres, entitats que estan 

a peu de camp i amb la plena col·laboració dels seus socis.

El nostre mercat més evident es compon principalment 

de persones de la nostra Comunitat i d'altres comunitats 

pròximes, per això pretenem posicionar aquest, el nostre 

producte de manera potent. (L'olivera és un cultiu mil·lenari 

que ja existia en el Paleolític, trenta-cinc mil anys A. C., 

encara que l'olivera cultivada es remunta a sis mil anys A. C. 

centrant-se al principi a Àsia Menor (Síria i l'Iran). )La nostra 

comarca està repleta d'oliveres centenàries i mil·lenàries i 

hem de posarem en valor aquest patrimoni natural amb la 

diferenciació positiva que comporten la nostra rica producció 

en varietat de monovarietals, a més donem a conéixer el 

nostre sistema productiu que se sustenta sobre unes bases 

que desenvolupen les economies familiars productives i 

economia circular.

Per tot això el nostre impuls per a donar valor a tot aquest 

patrimoni oleícola serà la palanca per a posicionar el nostre entorn 

natural, monumental i col·locar l'oli en el centre del projecte.
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L’Estudi de dansa Alicia Montava obté grans resultats en 
el Concurs Nacional de dansa d’Espanya, CNDE. Ara Itàlia 
els espera per al concurs l’internacional
Redacció

E
ls passats 16,17 i 18 de Juliol l’Estudi de dansa Alicia 

Montava es desplaçava fins a terres catalanes per 

a participar en la final nacional del CNDE, Concurs 

Nacional de Dansa d'Espanya, anteriorment conegut com 

ANAPRODE (Associació nacional per al suport i promoció 

de la dansa a Espanya). 

En total van acudir a la cita a Tarragona 7 ballarines de 

l’estudi d’Alicia i van presentar 8 coreografies tant de dansa 

clàssica, com a fusió, escola bolera i flamenc. 

Va ser un cap de setmana intens ple d'emocions, perquè 

en aquesta edició van tindre uns resultats excel·lents. Van 

obtindre: 

-1 primer premi amb felicitació del jurat en la categoria 

de flamenc individual. 

-1 primer premi amb unanimitat del jurat en flamenc 

individual . 

-1 primer premi amb unanimitat del jurat en flamenc 

grupal. 

-1 primer premi amb unanimitat del jurat en dansa 

estilitzada. 

-1 primer premi en fusió individual. 

-1 segon premi en escola bolera individual. 

-2 segons premis en dansa clàssica individual. 

Grans resultats que fan que els primers premis amb 

unanimitat del jurat i felicitació passen a la final internacional 

que es realitzarà el pròxim 11 i 12 de desembre a Lucca, 

Itàlia, així doncs,  serán s 4 coreografies les que estaran 

presents en aquesta final. 

El que més feliç va fer a Alicia Montava, professora i 

directora del estudi de dansa Alicia Montava, és que totes 

les alumnes van ser premiades amb primers premis amb 

unanimitat i felicitació, per tant totes passen a viure aquesta 

nova aventura.  Les ballarines participants van ser: Alejandra 

Ferri, Laura Orts, Valeria Belda, Alicia Climent, Mireia Payá, 

Itziar Rosillo i Laia Hernández. 

En 2.019 ja van poder viure aquesta gran il·lusió de passar 

a una final internacional. Aquell any es va celebrar al mateix 

Palau de Congressos de Tarragona on van obtindre un primer 

premi en categoria flamenc i on van participar els països 

d'Israel, França, Bèlgica, Itàlia i Espanya. 

Ara toca a Itàlia: un nou repte, noves il·lusions i a seguir 

amb gran esforç. 

Una nova il·lusió que l’Estudi de Dansa Alicia Montava 

tindrà en el seu 25é aniversari, perquè ja han passat 25 

anys des que Alicia Montava obrirà les seues portes per 

a ensenyar als seus alumnes la passió i la disciplina que 

requereix el ballet. Va obrir per a ensenyar i per a no deixar 

d'aprendre i així poder oferir la millor tècnica de cada 

disciplina als seus alumnes. Un estudi ampliat i reforçat 

amb noves disciplines de les quals Alicia segueix formant-

se per oferir el millor benestar al seu públic, perquè no 

sols la dansa ocupa les seus alules sinó que també trobem 

altres modalitats com pilates, ioga, zumba, gimnàstica de 

manteniment, aeoroioga...i un llarg etcètera.

“Ens espera un any ple de projectes i amb molt d'esforç 

i treball, seguim i seguirem fent camí”.
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Francisco Valor i la seua producció musical, ara sense límits
Redacció

E
l compositor i director Francisco Valor segueix 

enriquint el patrimoni musical fester. Ara, gràcies 

a les plataformes musicals, les seues creacions no 

tenen límit i poden arribar allà on ens trobem. I és el que el 

mestre contestà ha apostat per les principals plataformes 

de distribució musical com Spotify, Apple Music, Amazon 

Music, Youtube Music o Sound Cloud per publicar la seua 

producció creativa i fer que arribe a tothom.

La música no entén de fronteres, siga festera o no, i les 

noves tecnologies fan possible que una obra pegue la volta 

al món i pugues escoltar-la a la carta, el moment precís.

En qualsevol d’aquestes plataformes i clicant el nom del 

compositor, Francisco Valor Llorens tindrem a l’abast la 

seua biografia musical “Creu Daurà” i “Llegenda” (música 

festera) o els Cd “Dolça Fira” o “Dolça Mareta” (música per a 

espectacle orquestrada per a Colla de Dolçaines i Secció de 

Metall, enregistrat en plena pandèmia i estrenat fa molt poc).

Tanmateix, el mateix Francisco anunciava que trobarem 

“un nou àbum titulat "Francisco Valor In Live" recopilatori 

de les meues obres de més recent creació interpretades 

en directe per diverses associacions musicals, Juanvi, 

Enyorança, Templaria, El guardià de l'Arca i moltes obres 

més componen aquest nou àlbum que espere que vos 

agrade molt.”

L’avantatge d’aquestes plataformes, és que a banda de 

tindre tota eixa discografia, pot anar actualitzant-se en el nou 

repertori d’obres que anualment Francisco Valor compon, 

tant per a festes de moros i cristians o per a diversos 

espectacles musicals i música incidental.

Francisco Valor, s’ha format en el si de la Unió Musical 

Contestana, com a percussionista de la mà dels mestres 

José Pérez Vilaplana i Enrique Torró Insa. Va ampliar els 

seus estudis musicals i rep formació en Direcció de Banda 

a l'escola comarcal de la Vall d'Albaida amb el mestre Jose 

R. Pascual Vilaplana; en l'acadèmia Allegro de València 

amb el mestre Ferrer Ferrán i en diferents màsters amb 

reconeguts mestres internacionals com ara Jan Cober o 

Henrry Adams. Ha estudiat Informàtica Musical, Música per 

a la imatge i mitjans audiovisuals en la Yamaha Music School 

i Composició i Arranjaments per a Banda Simfònica amb 

Gregory Fritze en el Berklee College of Music de València. 

També va estudiar composició, anàlisi i harmonia amb 

Ramón García Soler i Saül Gómez Soler.

En el seu currículum brillen dos premis Euterpre de 

la Federació Valenciana de societats Musicals, un gran 

palmarès de guardons en certàmens de música festera 

i per a dolçaina i tabals i diverses nominacions a premis 

Internacionals com els Premis Hollywood in Media Awards.

En l’actualitat, Francisco Valor és director de la colla de 

dolçaines i tabals Mal Passet de Cocentaina, del grup de 

dolçainers La Degollà d'Alcoi, subdirector de la Unió Musical 

Contestana de Cocentaina; director de la Corporació Musical 

Primitiva d'Alcoi i de la Banda Primitiva de l'Associació 

d'Amics de la Música de Callosa d'en Sarrià.
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Saúl Santonja present en la Marbella Fashion Show
Redacció

Q
uè Cocentaina és mare de grans artistes i esportistes ho 

sabem i és que els socarrats i socarrades duen el nom 

del nostre poble per tot arreu i en totes les disicplines.

Així doncs, el dissenyador contestà Saúl Santonja Miralles 

va participar a setembre a la Marbella Fashion Xou, una 

de les cites amb la moda més destacades del nostre país i 

en la qual, a més, va quedar com a semifinalista. Van ser 

les xarxes socials les que van permetre a Saúl conéixer la 

convocatòria d'aquest esdeveniment i, animat pels seus 

familiars així com els seus amics, es va llançar a presentar-

se al concurs aportant un disseny que més tard seria 

seleccionat per a desfilar en l'esmentada passarel·la.

Saúl Santonja, acompanyat de la seua família, es va 

desplaçar fins a la Costa del Sol per a ser testimoni de 

la desfilada i qualifica d'irrepetible l'experiència “va ser 

impressionant arribar fins allí, conéixer a altres dissenyadors i 

veure la magnífica organització de l'esdeveniment. També va 

ser molt emocionant el suport que vaig rebre a Cocentaina, 

el meu poble, ja que molts es van connectar a Instagram 

per a seguir la desfilada i quan vaig tornar em paraven pel 

carrer per a felicitar-me. Estic molt agraït per totes aquestes 

mostres d'afecte”, eren les paraules del dissenyador. A més, 

Santonja assegura que després de participar en la Marbella 

Fashion Xou li han proposat nous projectes per a l'any que 

ve “m'han plantejat presentar la meua pròpia col·lecció en la 

Larios Fashion Week de Màlaga, que reuneix més de 15.000 

persones cada dia, així que ja començaré a preparar tot per 

a poder ser present en una altra cita nacional que és també 

importantíssima dins de la moda”.

La seua proposta per a "Marbella Talent Original va ser 

tota una explosió flamenca, Saúl assenyalava que “estic 

molt orgullós i content del resultat, realitzat amb tafetà roig 

i brodat floral”.

Indicar que Saúl compta amb una destacada trajectòria en 

l'àmbit del disseny, la moda i complements que li ha permés, 

malgrat la seua joventut, obtindre ja importants premis així 

com haver presentat diverses de les seues col·leccions en 

desfilades realitzades tant al Palau Comtal de Cocentaina 

com en altres punts de la Comunitat Valenciana. Fins i tot Paz 

Padilla, presentadora de tele 5 va lluir un dels seus dissenys i 

la seua formació entre altres, s’ha festat en grans ateliers com 

ara el del també dissenyador valencià Francis Montesinos. 

Aquesta Fira, l'aparador de Saúl lluïa precisament el vestit 

que va presentar al certamen: roig amb aire andalús que no 

va deixar indiferent al públic.
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La música de Josep Vicent Egea present a l’ADDA d’Alacant
Redacció

E
l passat 25 de setembre es va estrenar 

en l'ADDA (Auditori de la Diputació 

d'Alacant) la composició de Josep 

Vicent Egea per a orquestra simfònica LITHA 

(Solstici d'Estiu). La interpretació va ser a 

dirigida pel seu titular, Josep Vicent. Aquesta 

obra és un encàrrec de la mateixa orquestra 

i del seu director per a ser estrenada en 

el concert de clausura del Festival Amb-

temporani d'Alacant.

En aquesta obra, Egea ha plasmat el seu 

domini de la rítmica i la dinàmica, reflectint-se una atmosfera 

d'evocadors sons de marxa. Els contrastos d'intensitat sonora 

s'han donat com una consegüent línia de les diferents 

seccions del seu lumínic discurs, deixant la constant 

sensació d'unes ben estructurades tensions i distensions 

que afavorien la seua escolta fins a arribar a la graduada 

serenitat que proposa en la seua final, on demostra el seu 

domini del so en oportunitat instrumental al servei sempre 

d'una sonorització de la llum.

L'orquestra es convertia en un vertader cresol tècnic-

sonant, responent amb absoluta eficàcia a l'exercici analític 

del seu titular, Josep Vicent, que desentranyava la proposta 

creativa amb un enteniment conceptual i un exercici gestual 

convertits en convincent transmissió.

D'altra banda, el 26 de setembre també es va interpretar 

l'obra “Eli, Eli”, per a soprano i orquestra de corda en el 

concert "Silence the Violence" a Washington DC (els Estats 

Units). Es tracta d'una obra encarregada pel M.I. Ajuntament 

de Pamplona en 2.001. La versió va ser a càrrec de la 

DC Strings Orchestra dirigida pel seu titular Dr. Juan A. 

Gallastegui i la soprano Melissa Jean Chávez.

I és que Josep Vicent Egea, segueix embadalint el món de 

la música contemporània i les seues obres, des de Pamplona 

recorren auditoris i escenaris. 

Egea, actualment compagina la seua activitat de 

compositor  amb la de professor del Conservatori Superior 

de Navarra “Pablo Sarasate” i de l’Escola d’Alts Estudis 

Musicais de Galícia, a banda de ser el director de la Banda 

Municipal de Pamplona. 

Presentat el projecte “No oblidem” per part del Fòrum 
per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l Fòrum per la Memòria Història i Democràtica a 

Cocentaina va presentar el projecte educatiu “NO 

OBLIDEM, República, Guerra i Repressió a l'Alcoià 

i el Comtat. Proposta didàctica” amb un gran èxit de 

participació.

Amb l’aforament del saló d’actes del Centre Social de 

Cocentaina a tope, els membres de l’entitat  van trobar 

el recolzament dels representant polítics que els van 

acompanyar, d’altres entitats culturals i memorialistes i 

del públic en general. Aquest projecte, de gran qualitat i 

professionalitat representa per al Fòrum una gran aposta i 

els complau haver-lo dut a terme en un temps rècord. ‘NO 

OBLIDEM’ és una proposta didàctica d'ensenyament de la 

història d'Espanya a partir de la nostra història comarcal. 

Està elaborada amb molta ilustració, amb un llenguatge molt 

sencill i didàctic i amb certs ‘tics’ perquè els més joves se 

senten identificats, tot allò pensant que el quadern siga una 

eina útil en mans dels docents per ensenyar a l’alumnat, 

preferentment de secundària i batxiller, els fets ocorreguts 

en Espanya des de la proclamació de la II República fins la 

dictadura franquista.

‘NO OBLIDEM’ està dedicat a les víctimes del feixisme i a les 

persones que donaren la vida per la democràcia i per la llibertat.
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Proclamació de la República
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

L
es eleccions de 1931 a Cocentaina participaren tres 

blocs ideològics: republicans, catòlic-monàrquics 

i socialistes (també republicans). El conjunt de 

republicans foren els guanyadors de les eleccions a 

Cocentaina, per traure ampla majoria, el mateix que al País 

Valencià i a tot l’Estat. 

Resultats que foren inqüestionables per poder proclamar 

la República el 14 d’Abril. Sembla que de 52 capitals de 

província, una quarantena van traure majoria republicana. 

Malgrat les limitades llibertats que van haver-hi en la 

campanya electoral i la pressa en que foren preparades. Els 

catòlic-monàrquics solament guanyaren en zones rurals on 

el caciquisme encara ho tenia dominat. 

A Cocentaina els antirepublicans solament tragueren 

quatre regidors contra 12 que optaren per la República. En 

Alcoi hi hagué també una contundent majoria republicana, 

però amb pocs o cap socialista.

Eren unes eleccions molt importants desprès d’un llarg 

període dictatorial i per tan és prepararen i desenvoluparen 

amb molta presió social que reclamaven més llibertat i 

participació. Tot i així, a les actes de sessions municipals que 

hi han al voltant d’aquesta data no he trobat gens de tensió. 

Si que n’hi havia, i molta, en la premsa i pamflets pre i post 

electorals. Els republicans de Cocentaina representaven el 

sector més moderat i els socialistes era l’esquerra, tots dos 

republicans convençuts formaren el govern municipal. Tots 

els que no eren ni una cosa ni l’altra, estaven al voltant de 

l’Església que, segons el nostre parer, la intransigència que 

dugueren durant la campanya no sembla es va beneficiar 

en res. Estem donant la nostra opinió en fets històrics, 

sense demanar comptes a ningú. Recordem que les 

eleccions es plantejaren des del govern monàrquic en un 

marc plebiscitari: monarquia o república. Les condicions 

en les que es van preparar els partits republicans per elegir 

règim foren a correcuita i en unes condicions de llibertat 

molt limitades. Condicions que, segons el nostre parer, 

beneficiava als monàrquics. Tanmateix i contra tot pronòstic, 

el dia 14 d’Abril es va convertir en una data històrica: la 

proclamació de la República. 

Una volta passats alguns dies, i la segona volta que feren 

en algun districte, es va nombrar una Comissió Gestora que 

és qui feu el traspàs d’Ajuntament. La composició d’aquest 

grup que feu el canvi ens mostra un alt nivell democràtic, 

perquè és un grup molt heterogeni per haver-hi un membre 

de la corporació anterior, José Pascual Vilanova «Canuto». 

Els altres tres eren nous electes: Bautista Ivorra; Luis 

Deltell i Alberto Moltó. La foto de Bautista Ivorra no l’hem 

pogut localitzar. La Gestora ens sembla proporcionalment 

correcta segons el resultat de les eleccions i els regidors 

electes; ja que dos eren socialistes, un republicà i l’altre 

de l’antic règim. Fou elegit alcalde entre tots els regidors 

Alberto Moltó, convertint-se així en un dels 4 o 5 únics 

alcaldes socialistes de la província d’Alacant. A més, ho 

feren per unanimitat, com diu l’acta, dels setge regidors, 

el que entenem que havia hagut una prèvia negociació i 

consens; la qual cosa ens sorprén si recordem la tensió 

que mostrava durant la campanya electoral el setmanari 

del Patronat «Renacimiento». 

No solament l’alcalde, també foren per unanimitat elegits 

els tinents d’alcalde i l’equip de govern, la qual cosa em 

sembla un bon començament de legislatura especialment 

nova. 

Cal dir que les llistes eren obertes com demostra els vots 

que rep cadascú, on cada persona podia votar la seva opció. 

Si ningú no arribava a un 40%, hi havia una segona volta. 

No podem ara afirmar-ho rotundament, però sembla que 

solament fou un o dos districtes on hi hagué una segona 

volta, els altres en la primera volta hi hagué prou.
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Novembre, cultura i espectacle a Cocentaina
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La setmana d’exaltació de la Mare de Déu del Miracle 
torna a celebrar-se amb molts actes
Redacció. Fotos: Ull de peix fotografia

L
a Pia Unió Verge del Miracle de Cocentaina va preparar 

diferents actes per a celebrar el mig any de les Festes 

Patronals de la Mareta, en el que anomenem la setmana 

d’exaltació del mig any.

A causa de la bona situació pandèmica en la qual ens 

trobem, la Pia Unió presidida per Ana Masanet i José Luis 

Molina han pogut dissenyar un programa re-plet d’actes, 

tots ells amb les mesures sanitàries corresponents. El no 

tindre els aforaments tan limitats ha fet possible que de 

nou, el Monestir de la Mare de Déu siga l’epicentre de totes 

aquestes celebracions.

Les activitats van començar el dimecres, 13 d’octubre, 

amb una Hora Santa en el Monestir de les Clarisses que 

va comptar amb l’acompanyament musical del grup 

‘Hakuna‘. Ja el divendres, en el mateix monestir es va 

celebrar la celebra-ció de l’Eucaristia en acció de gràcies 

dels matrimonis que enguany celebren 19 anys de casats.

El dissabte 16, a les 20:30h i de nou als peus de la Mareta, 

es va portar a terme un concert de música cristiana a càrrec 

del Grup Epíclesis.

La jornada central d’aquesta setmana d’exaltació va ser 

el diumenge 17 d’octubre. El dia va arrancar amb la missa 

matinal al Monestir i amb el disparament de les 27 salves 

en record de les 27 llàgrimes que la Verge Immaculada va 

plorar aquell benaurat 19 d’abril de 1520. Després, la colla 

de dolçaines i tabals Mal Passet va obrir la comitiva amb la 

junta de la Pia Unió i els majorals i majorales que anaren 

incorporant-se, pegant així l’anomenada “volta de diana”. 

Arribats al Pla, la junta hi havia distribuït, just davant del 

convent, cadires per a la celebració de l’Eucaristia i és que, 

les andes es trobaven davall de cancell de les monges, juts 

a la porta principal perquè la Mare de Déu, deixaria el seu 

camarí per presidir aquesta Missa de Campanya oficiada 

per d. Eduardo Rengel i concelebrada també per d. Javier 

Sanchis i d.Rafael Valls.

Quan la Icona va ser dipositada a les andes, l’aplaudiment 

va trencar el respectuós silenci que regnava al carrer, i és 
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que feia dos anys que la Mare de Déu no estava en el tro-

andes processional (recordem que la pandèmia va fer que en 

2020 la Mare de Déu no isquera del Monestir i ja en aquest 

2021, la situació sanitària ens va permetre celebrar la festa 

de manera molt austera i íntima, sense aglomeracions i la 

Mare de Déu va baixar baix pal·lio a Santa Maria i allí va 

estar en les andes primitives).

Finalitzada l’Eucaristia va tindre lloc la imposició de 

medalles als majorals i majorales de 2022 i també van ser 

presentats els nounats a la Verge. La cerimònia va finalitzar 

amb l'entrada la Verge del Miracle de nou en el temple i la 

col·locació de la venerada Icona en el seu cambril.

La Setmana d'Exaltació de la Mare de Déu del Miracle 

va finalitzar el dimarts 19 d’octubre amb la Missa mensual 

al monestir i amb l’entrega dels premis als guanyadors del 

Concurs de Fotografia Mare de Déu del Miracle: 1r premi: 

Bea Cortell Soler; 2n premi: Laura Giner Pérez i 3r premi: 

Mateo Barrachina Vidal.

1r premi

2n premi 

3r premi
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El concurs d’herbero arribarà a la seua tercera edició
En desembre la festa tornarà a eixir al carrer
Redaccció

S
embla que poca a poc anem tornant a la normalitat, 

una “normalitat” que encara posem entre cometes 

perquè hi ha moltes coses que encara ens recorden 

que el virus està present: l’utilització de la mascareta en llocs 

tancats o els números de contagis que segueixen ocupant 

minuts als serveis informatius. Amb tot, la festa comença 

a sortir.

I quan parlem de festes, parle de moros i cristians: dos 

anys han estat callades, però no parades perquè des de la 

Junta de Festes presidida per JuanFrancisco Masanet s’ha 

anat treballant perquè no decaiguen els ànims i les mateixes 

filaes, també han estat fent ajuntades, dintre de la normativa 

vigent, perquè no s’apague la flama de la festa.

Ara en Fira pràcticament les 16 filaes han fet el tradicional 

esmorzar i també, són moltes les filaes que tornen a obrir 

els dissabtes. Hem estat dos anys sense festa al carrer, 

però com que el temps passa, hi ha càrrecs a les filaes que 

caduqen i s’han de canviar: és el cas de la filà Mudèjars i 

Llana. Ambdues han renovat als seus caps de filà i junta. 

Juan Manuel Genis, substitueix en el càrrec a Marc Jovells, 

i en la Llana, Rubén Sellés agafa el testimoni de cap de filà 

substituint a Aitor Jordá.

I si res no canvia o empitjora la situació, ens plantarem al 

mes de desembre amb l’olleta de la Puríssima i de manera 

extraordinària, la música festera sonarà pels nostres carres 

i és que la Junta de Festes, a proposta de les filaes, ha 

sol·licitat a l’ajuntament el permís necessari perquè les files 

que així ho desitgen puguen eixir el 4 de desembre a pegar 

una volteta. Són prou les filaes que s’han adherit a aquesta 

proposta i tot i que a Cocentaina concebem la festa de carrer 

en estiu, puga ser que de manera excepcional, els nostres 

festers i festeres isquen al carrer, celebrant el que serà la 

tradicional olleta de la Puríssima.

Tenim ganes de festa i això es nota també en les ganes 

d’ajuntar-se, conscient de la necessitat d'avivar els vincles 

festers, la Junta de Festes ha organitzat per al dissabte 20 

de novembre un dinar de germanor a la seu dels Maseros. 

És un dinar obert per anar calfant motos i tindre present 

ja als que seran els càrrecs de 2022: Contrabandistes, 

Almogàvers, Mudéjars i Bequeteros.

Però desembre encara ens té reservat una cita festera 

més: la tercera edició del concurs d’herbero que organitza 

la Junta de Festes amb el suport de Ferran Albors. Aquest 

es durà a terme el dissabte 4 de desembre, amb tot, les 

persones que concórreguen al concurs han de presentar 

els seus herberos el dia 3 de desembre de 2021 en la taula 

que a tal fi estarà situada a la seu de la Junta de Festes 

de Cocentaina al carrer Sants de la Pedra nº 7, des de les 

18:30h a les 21:00h. Cada concursant podrà participar 

amb un màxim d’una botella d'herbero, i proporcionarà 

les dades següents de cada botella dins d’un sobre tancat: 

Nom i cognoms de l'autor; Adreça, codi postal, població i 

província; Telèfon/Whatsapp/Correu electrònic de contacte; 

opcionalment, es poden detallar algunes o totes les herbes 

utilitzades. Una vegada depositades, a cada botella se li 

assignarà un número, que serà l'única informació que tindrà 

el jurat. El mateix número serà assignat al sobre presentat. 

Els membres del jurat, no estaran presents en el moment 

de la presentació.

Les ampolles s’han de presentar en botelles de mig litre 

o tres quarts de litre a la manera tradicional, és a dir, amb 

les plantes aromàtiques o medicinals dins de la botella. 

S'admetran a concurs els herberos a base d'herbes 

macerades en aiguardents en les seues diferents variants, 

no unes altres formes de licors destil·lats no tradicionals, o 

tradicionals però de diferent naturalesa (exemp. vi d'anous, 

misteles, café licor, etc.).

El jurat estarà format per 6 membres i a més un/a 

secretari/a designat per la Junta de Festes de Moros i 

Cristians de Cocentaina. La decisió del jurat es farà pública 



FESTES MOROS I CRISTIANS 33Revista El Comtat novembre 2021

el dia 4 de desembre de 2021 a les 13 hores, al lloc que en 

el seu moment decidisca la Junta de Festes. El jurat avaluarà 

tant la presentació com el sabor de les mostres. La puntuació 

final serà obtinguda per la suma de les puntuacions de tots 

els membres del jurat.

En aquesta tercera edició, s’atorgaran 3 premis als herberos 

que obtinguen la major puntuació. Els premis consisteixen 

en un diploma acreditatiu per als tres seleccionats, que 

s'entregaran en el moment de la decisió del jurat. Per a qui 

obtinga el tercer premi, Licores Sinc li regalarà un obsequi. 

Per a qui obtinga el segon premi, l'Associació de Comerç i 

Hostaleria de Cocentaina li atorgarà cinc bons de 20 euros 

cadascun (Total 100 euros) per al seu consum en el comerç 

local. Finalment, per a la persona que obtinga el primer 

premi i com a guanyadora del concurs, l'Associació de 

Comerç i Hostaleria de Cocentaina li atorgarà 2 bons de 50 

euros cadascun, i un bo de 20 euros (total 120 euros) per 

al seu consum en l'hostaleria de la nostra localitat.

Els premis es faran efectius en els horaris habituals dels 

diferents establiments. Caducaran passats 3 mesos des de 

la data de la decisió del concurs.

I un últim apunt referent a les nostres festes i a tot el que 

les envolta. La Federació Junta de Festes de Cocentaina 

va encarregar la restauració del reliquiari de Sant Hipòlit 

Màrtir, una extraordinària peça d’orfebreria sobre la qual 

es deposita la Relíquia del patró contestà amb la finalitat 

d’eixir al carrer durant la processó dels festejos de moros 

i cristians que tenen lloc cada mes d’agost. El pas del 

temps, unit a les humitats produïdes per estar prop del 

carrer, havien fet ja malbé l’obra i per aquest motiu l’entitat 

ha decidit escometre un complet procés de conservació 

que es realitza en els tallers alacantins Benedicto Martínez 

e Hijos. “Don Eduardo Rengel, el rector de Santa Maria i 

Assessor Religiós nostre, es va adonar fa uns mesos que 

havien aparegut unes xicotetes picades en diversos punts 

del reliquiari i ens va avisar ràpidament perquè poguérem 

adoptar una solució abans que la cosa anara a més. Després 

vam parlar amb els membres de la Comissió del IV Centenari 

i ens van aconsellar anar a aquest taller, ja que ells es van 

encarregar fa vint anys de modelar l’esmentada custòdia”, 

explica el President de la mateixa Junta de Festes.

La intervenció tindrà un termini d’execució d’uns dos 

mesos i una vegada finalitzada la mateixa es retornarà el 

reliquiari a Santa Maria “allí li buscarem una nova ubicació 

perquè puga conservar-se en perfecte estat durant molts 

anys més i perquè puga continuar sent admirat per la gent 

de Cocentaina, ja que és una obra única”, conclou Masanet. 

Cal assenyalar que el reliquiari també és utilitzat des de l’any 

2015 per a albergar la custòdia del Santíssim Sagrament 

durant la processó del Corpus Christi.

Recordem que aquesta custòdia fou creada l’any 2000, 

coincidint amb l’IV Centenari de l’elecció de Sant Hipòlit com 

a patró de la Vila Comtal, i la mateixa estava depositada en 

una capella lateral de l’església de Santa Maria al costat de 

l’entrada principal del temple.

La junta també ha aprofitat aquestos anys de no festes per 

a remodelar i actuar en l’arxiu musical de la Casa del Fester 

i per a restaurar els actes vandàlics dels qui va ser objecte 

l'estauta del Patró que presideix la plaça alcalde Reig.
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Festa del 9 d’octubre a Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

C
om cada any, l’Ajuntament de Cocentaina ha 

organitzat en col·laboració amb altres entitats, una 

sèrie d’activitats per a celebrar, tant prèviament com 

a posteriori, la Festa del Nou d’Octubre.

Enguany no és una excepció i, tot aprofitant que el Club 

Pilota Cocentaina era l’associació encarregada de llegir el 

manifest el dia 9, es va preparar una completa exposició 

a la Casa de la Joventut, sobre el món de la pilota i altres 

esports tradicionals, titulada «Esport tradicional valencià i 

territori», la qual va ser inaugurada per Sebastià Giner, de 

la Direcció General d’Esport, el passat 6 d’octubre a les 

19.30 h. A continuació, Sergi Durbà va presentar el seu 

llibre «Colp a colp», un glossari sobre pilota valenciana 

editat per Edicions 96.

També d’Edicions 96 és el llibre titulat «Cartes a Olivier», 

de l’autor Didín Puig Grau, un llibre deliciós que recull les 

cartes que Didín Puig va escriure, fa molts anys, a un xiquet 

francés anomenat Olivier. Aquesta activitat està organitzada 

per la Garbera Cultural El Guaret i va ser a la Biblioteca a 

les 19.30 h.

La vespra del Nou d’Octubre, el divendres 8, la biblioteca 

municipal va ser de nou l’edifici protagonista d’una gran 

vesprada pensada per als més menuts de la casa, ja que 

es va inaugurar l’exposició titulada «Valor, Maria», basada 

en el llibre de les criatures fantàstiques amb el mateix títol 

i que, en acabant, va presentar el mateix autor, Joan Borja. 

L’acte es va tancar al voltant de les 19.00 h amb l’actuació 

d’Almudena Francés, que va narrar algunes rondalles. La 

cloenda d’aquesta vesprada va ser al Teular, amb un concert 

extraordinari del Nou d’Octubre que ens va oferir la Colla de 

Dolçaines i Tabals Mal Passet.

Arribàvem així al dia principal, al dia en què el poble 

valencià celebra la seua diada: la Festa del Nou d’Octubre. 

El Mal Passet va tornar a fer-nos vibrar amb la música de 

carrer i  des de la part alta del Passeig va anunciar amb una 

cercavila pels carrers del poble fins arribar al Palau Comtal, 

del dia en què ens hi trobàvem i què anàvem a celebrar. 

La colla va arribar fins el Pla on estava previst que a les 

11h començara puntualment l’acte institucional amb la 

presència de les autoritats i la lectura del manifest, enguany 

a càrrec del Club Pilota Cocentaina. En acabar, el Grup 

de Danses Cocentaina va oferir una mostra dels nostres 

balls tradicionals i es va tancar l’acte amb la interpretació 

de la Muixeranga. A les 12h, el Club Pilota Cocentaina va 

organitzar una partida de palma al carrer de Fora.

Finalment, el dissabte 16 d’octubre i tancat aquest ampli 

programa dels actes del 9 d’octubre, va tindre lloc una nova 

edició de la «Nit de contes», que es va fer de nou al Palau 

Comtal, on ens van contaran històries Jordi Raül Verdú i 

Eva  Andújar.

La festa del 9 d’octubre va comptar amb la col·laboració 

i organització d’Aviva Cocentaina i a regidoria de tradicions 

de l’Ajuntament de Cocentaina.

La regidora de Tradicions, Francisca Ruiz, aprofita per a 

felicitar i agrair la participació de totes les persones i entitats 
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que en aquest 2021 s’han bolcat en l’organització d’actes i 

esdeveniments de diversa índole en un dia tan important per 

al naixement del poble valencià, un dia en què cal reivindicar 

el nostre tarannà com a poble i les nostres senyes d’identitat.

Per la seua banda, Ivan Jover, regidor de Promoció 

Lingüística, manifesta que és una gran satisfacció 

presentar una programació tan diversa i tan arrelada al 

patrimoni cultural valencià. Així mateix, recorda a totes les 

persones interessades a assistir a qualssevol dels actes que 

l’aforament és limitat i que les entrades es poden reservar, 

com és habitual, en la pàgina web entrades.cocentaina.es.

Manifest celebració 9 d’octubre de 2021. 
Club Pilota Cocentaina

Bon dia a tots i totes, hui estem ací per a celebrar el dia 

en el qual els valencians ens vàrem constituir com a poble, 

un espai geopolític estable i consolidat amb el temps, des 

de Vinaròs fins a Oriola, hem estat un territori amb lleis i 

costums pròpies. La nostra terra coneguda a la mediterrània 

com la terra dels valencians, idea que va anar prenent forma 

en els darrers anys de la conquesta i a la volta ens va donar 

el sentiment identitari que qualsevol territori pren en tindre 

institucions que la regulen i la diferencien de la resta.

A hores d'ara el que ens ve al cap és el record més sentit 

de totes les persones que ja no estan entre nosaltres, estos 

moments de tristor i d'incertesa per tots els que hui no 

poden celebrar un dia tan especial, volem fer-los un xicotet 

homenatge, esta inesperada pandèmia s'ha emportat 

il·lusions, esperances, abrasades, records i sobretot gent 

gran que ja no tindrem la seua experiència i les seues 

paraules tranquil·litzadores, estiguen on estiguen sempre 

els portarem a tots dins dels nostres cors.

Esta terra hem sabut refer-nos una volta i mil voltes més, 

ni guerres perdudes, decrets de nova planta, o sistemes 

opressius han aconseguit extingir la flama que va sorgir fa 

més de 800 anys, la cultura i la dolça llengua valenciana 

la mantindrem.

Ara mateix esta parlant-se als mitjans de comunicació 

d'una reivindicació totalment licita, el dret civil valencià, 

som l'única comunitat històrica que tenia dret civil i ara no 

el te, sembla que per fi tenim un ample suport polític, social 

i judicial, esperem que aplegue a bon port i que el nostre 

país tinga unes institucions amb una autonomia plena i forta.

Hem de sentir-nos orgullosos de tot allò que som i que 

fem, tenim un present sorprenent i un futur esperançador. 

La reconstrucció del poble valencià és una feina de tots, 

que va anar prenent cos en els darrers segles i ara és el 

nostre moment. Som i serem els únics que lluitaran per la 

nostra cultura, no podem esperar que vinguen altres, cal ser 

decidits i fer veure amb amor propi tot allò som.

- Història del club.

El club pilota Cocentaina com quasi tot en esta vida 

comença amb un grup d'amics i aficionats jugant en un 

carrer uns contra altres, i és quan sorgiren les primeres 

idees, que fem? Anem a més?

Els primers temps es va començar a jugar en les lligues 

comarcals, ja que la federació actual no estava, en els 

primers anys del 1990, les partides és succeïen i les ganes 

de fer un club també fins que va arribar el 23 de juliol de 

1997 en el que es va constituir de forma oficial el club 

contesta, quatre o cinc valents li van donar nom i una eixida 

més correcta per a la pilota en Cocentaina.

Els primers carrers en el que es va jugar al poble va ser 

al barri de riera en el carrer Font del raspall, el carrer del 

bar El Pirata, o el carrer de Pere cetina i des de 2008 al 

carrer de fora.

Per culpa de la falta d'instal·lació pròpia per a la pràctica 

de l'esport més antic que els valencians recordem, ens hem 

multiplicat, dividit i fins i tot alguna peripècia hem fet per 

donar-li el reconeixement que necessita, la pilota valenciana 

és molt rica en varietats: raspall, palma, perxa i pilota grossa, 

totes elles les practiquem, però no és rica en suport, des d'ací 

no ens cansarem en conscienciar als que manen per tant 

de què prenguen cos, la capital del Comtat en el passat va 

tindre fins a tres trinquets i molts carrers on es podia jugar, 

ara és hora de reprendre i actualitzar l'esport autòcton que 

ens diferencia de la resta.

No volem ser especials, però si volem fer valdre la tradició 

que ens identifica com a poble, el nostre benvolgut Just 

Salvador i Cortés va recollir de la cendra moltes cançons, 

algunes d'elles parlen de pilota en diferents contextos....

Potecari tancat en l'armari, jugant a pilota i resant el rosari 

.. potecari ... potecari ...

- L'esport com a motor de canvi.

Al marge dels grans esdeveniment esportius que 

col·lapsen els mitjans de comunicació, les xarxes socials i 

fins i tot la vida quotidiana hem de tindre present, l'esport 

base és sens dubte el que a totes les persones ens gratifica 
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molt més, ja que la seua proximitat ens ho fa sentir com a 

nostre, veure jugar, participar, als nostres amics i familiar ens 

millora com a societat, l'esport de proximitat com a motor 

de millora social.

La història ens diu que l'esport va començar a l'antiga 

Grècia i les diferents cultures van anar portant cap al nostre 

territori jocs, competicions i esdeveniments que continuen 

tractant de menejar a les persones i col·lectius per tant que 

els pobles tinguen objectius i referents, no volem oblidar a 

un clar referent de la pilota, Paco Cabanes el Genovés que 

fa uns mesos ens deixa, pots ser que molts clubs i jugadors 

ara no estiguérem vinculats al món de la pilota si no fora 

per la seua espenta i dedicació, on estigues que la terra el 

siga lleu. Esport, cultura i tradició va de la mà, en el nostre 

cas també juguem en les mans, tenim en les nostres mans 

una ferramenta molt potent que pot millorar les relacions 

entre els nostres veïns, el conjunt de les activitats esportives 

ben regulades i coordinades per l'administració local pot 

i deu dinamitzar la vida de les persones, conjugar esport 

i economia ens dura a formar un poble més agradable, 

saludable i pròsper, enredrar empresaris, locals comercials 

i administracions,és una fórmula de fer les nostres coses 

més visibles.

Mitjançant l'esport podem fer front a moltes de les 

situacions que aquest nou segle ens ha portat, ara més 

que mai els valors no tangibles com la solidaritat i la igualtat 

els hem de tindre en conter, i fer-los valdre per davant de 

tot, hem d'anar tots junts i no fer cas d'aquelles persones 

que proposen l'odi i la desesperació com a una eixida als 

problemes actual, més fort, més alt, més llarg ..... són les 

senyes d'identitat dels olímpics, però també han de ser les 

senyes d'un poble que vols més respecte més tolerància i 

més igualtat.

- Present i futur. 

El grup de persones que hui en dia estem intentant que 

no es perda la llavor que altres fa més de trenta anys van 

començar, ens ompli de satisfacció continuar fent coses 

pel poble, al cap i a la fi un poble és com una casa podem 

fer moltes coses a la volta, les persones que viuen en un 

mateix indret poden tindre realitats diferents però amb 

voluntat i treball es poden assolir tota classe de reptes, 

familiars, esportius, culturals, però hem de tindre la mateixa 

perspectiva, hui en dia estem immersos en una immediatesa 

imposada per altre mes gran, de la que hem de sortir, per a 

no ser engolits per un món que no sembla tindre ni cap ni 

peus, hem abandonat els nostres costums, maneres i fets, tot 

allò que es diferencia com a poble, a voltes pensem que som 

persones anònimes que no tenim més transcendència, però 

és ai on hem de fer-nos escoltar i fer-li veure a la gent més 

jove que tenen un passat meravellós i un futur ple de reptes.

Ara mateix la tecnologia ens està passant per damunt 

fen que els pobles menuts i les seues cultures siguen 

invisibles, la nostra també , milers de llengües i tradicions 

són esborrades baix la falsa idea que tot el que ve de fora 

és millor, dinamitzar, donar-li una reputació a tot el que fem 

i com ho diem, és eixir d'aquesta pertorbadora riuada que 

no sembla tindre fi.

Tornar a escoltar a les persones grans, ens millorara 

com a societat, eixa relació perduda en el temps l'hem 

de reprendre, deixant tot allò que ens aplega de diverses 

maneres i que destorba el nostre temps, fent-nos que 

pergam de vista el més important, que no és altra que els 

nostres familiars, amics, veïns, i la gent del voltant de les 

comarques que ens envolten.

Les persones xicotetes podem fer coses grans, si contem 

entre nosaltres i ens arropem, hem de descartar tot allò 

que representa qualsevol tipus d'agressió a la llengua a la 

cultura i a les persones, tenim que vetlar perquè que els 

grans no oprimisquen els menuts, tenim ara mateix un 

sistema democràtic que cal donar-li un pas més de qualitat, 

avançar, per a poder desterrar conductes impròpies d’una 

societat que demana, més respecte cap a totes les persones 

i formes de pensar i de ser.

Hem de treballar per fer un poble dinàmic, on la 

cultura, l'esport, el patrimoni siguen l'eix que ho barreja 

tot, construir una societat valenta, som terra de músics, 

actors, llauradors, empresaris i esportistes, tenim una 

història en comú que l'hem de mostrar al món.

Socarrats i socarrades, tots endavant visca la terra dels 

valencians
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CEIP San Juan Bosco

L
a nostra escola, el CEIP San Juan Bosco, participa des 

de fa ja uns anys en el Projecte de Portfolio Europeu 

de les Llengües.

Es tracta d'un instrument per a l'autoavaluació de les 

competències lingüístiques, segons els nivells de referència 

introduïts pel Consell d'Europa. I al mateix temps, és un 

"conjunt de materials" que proporcionen informació sobre 

les competències comunicatives del parlant.

Entre els objectius que es volen aconseguir estan estimular 

l'aprenentatge permanent d'idiomes amb un esperit de 

tolerància i respecte per la diversitat cultural i lingüística, 

fer a l'alumne protagonista del seu propi aprenentatge, 

proporcionar un sistema d'avaluació de les competències 

de comunicació, i l’ús d'un sistema europeu comú 

estandarditzat de sis nivells de competència lingüística.

I com ho posem en pràctica a l’escola? De moment ara el 

26 de setembre hem començat per celebrar el dia Europeu 

de les Llengües.

Els xiquets i xiquetes d’educació infantil ho hem fet amb 

diverses activitats, mitjançant cançons i contes, per adonar-

se’n que podem parlar de diferents formes perquè existeixen 

diverses llengües. També hem gaudit de la visita de les 

fades màgiques, les quals han convidat a les mestres i al 

mestre d’infantil, i als xiquets i xiquetes a cantar cançons 

en diferents idiomes: valencià, castellà, anglès, alemany… 

Ha estat una festa en la que ho hem passat d’allò més bé, i 

que hem acabat al ritme del “Himne a l’alegria”.

En 1r de primària hem descobert que els animals no 

parlen igual en totes les llengües. Quina cosa més curiosa! 

I ens ha agradat molt dibuixar-los parlant diferent idiomes. 

Com ens hem rist!
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En 3r i 4t de primària hem posat en valor el plurilingüisme 

com a enriquiment cultural i hem valorat les similituds entre 

les diferents llengües, principalment les de la Comunitat 

Europea. L’alumnat, després de visionar alguns videos on 

es mostraven aquestes similituds entre distints idiomes, van 

realitzar murals utilitzant imatges d’elements escolars i com 

s’escriuen en diferents idiomes.

I els més majors de l’escola després de veure un vídeo 

i analitzar la importància d’aquest dia varem emplenar 

en forma de joc un text sobre l’aprenentatge de llengües 

estrangeres i pintarem el seu logotip. Va ser una jornada 

d’allò més dinàmica perquè gaudirem amb l’Himne de 

l’alegria mentre també feiem un lapbook sobre els diferents 

països i les seues llengües.
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Col·legi Sant Francesc d’Assís
Escacs a l'escola

Al col·legi Sant Francesc d'Assís hem decidit introduir 

els escacs dins de l'horari lectiu dels alumnes d'Infantil i 

Primària.

Per què?

Per a nosaltres l'evolució dels xiquets i xiquetes a 

l'aprenentatge és primordial. Després d'investigar i buscar 

que seria el que millor per ajudar als nostres alumnes a 

millorar cognitivament i personalment, vam descobrir que 

els escacs són l'eina fonamental per aconseguir-ho.

Com?

El primer que vam fer és dur a terme un projecte, sostingut 

amb estudis científics on es demostrara que allò que volem 

fer és realment bo. I... ho és!!!

Així que elaboràrem el projecte i el presentarem a 

Conselleria com a Projecte d'Investigació i Innovació 

educativa, que va ser aprovat.

En què consistix?

Principalment el que busquem és aconseguir que els 

nostres alumnes milloren les seues competències, de 

manera que no sols milloren a l'escola, sinó que també a 

tots els aspectes de la seua vida.

Per aconseguir-ho, estem duent a terme una metodologia 

basada en les intel·ligències múltiples i el treball cooperatiu. 

Els materials que estem utilitzant, després de valorar-ne 

molts, són "Ajedrez en el aula", de la Gran Mestra d'escacs 

Adriana Salazar.

Però és sols jugar als escacs?

No, nosaltres ens centrem a la branca educativa dels 

escacs, ja que l'objectiu és arribar a tots i així poder atendre 

a la diversitat i inclusió el millor possible.

I són per a tots?

Sí. Per exemple, els escacs a Espanya són un esport on 

homes i dones participen d'igual a igual i no hi ha separació 

per sexes. Nosaltres volem que l'esport femení també tinga 

visibilitat i fomentar-lo, ja que és molt important que les 

xiquetes puguen gaudir dels beneficis dels esports i siguen 

igual de valorades que els xiquets.

I finalment...

Caldria dir que per a poder dur a terme este projecte, 

tot el professorat d'Infantil i Primària ha realitzat una 

formació bàsica d'escacs. A més tenim l'ajuda dels Clubs 

d'escacs Cocentaina i Tabiya Alcoi. És el president del Club 

Tabiya Alcoi, Joaquín Corbí, qui ens ajuda tècnicament 

i professionalment, assessorant-nos en tot allò que 

necessitem.

Per altra banda, les xiquetes i xiquets que vulguen, també 

poden assistir a l'extraescolar d'escacs i així perfeccionar 

el seu joc.

Nosaltres estem convençuts que este projecte ve per a 

quedar-se i segur que ajudarà moltíssim als nostres alumnes.
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CEIP Real Blanc

E
l dia 8 d’octubre al CEIP Real Blanc celebràrem el 

Correllengua i que el dia 9 d’Octubre el Rei Jaume I 

va conquerir la ciutat de València.

A la nostra escola i com que nosaltres som l´alumnat de 

sisè  vam ser protagonistes començant aquell dia llegint 

el manifest per a tot l´alumnat del col.le passant classe 

per classe acompanyats de tabals  i amb l’ajuda d’alguns 

alumnes de 4t que també ens varen acompanyar  tocant 

el tabal.

Després al centre vam esmorzar xocolate calent amb 

valencianes, que ens va preparar l´AMPA, i per cert  estava 

riquíssim!

Després d’esmorzar i jugar una mica al pati, vàrem fer 

també unes manualitats a tot el centre per a commemorar 

el 9 d’octubre, on amb un xupa-xups i el nostre art, vàrem 

crear a Jaume I.

També vam rebre la visita d’algun mestre de l’any anterior.

Va ser un dia molt especial, encara que no poguérem anar 

al Palau,com altres anys amb la resta d’escoles del poble. 

Vàrem gaudir moltíssim.

La setmana següent l’Ajuntament va organitzar una 

animació lectora al Palau on anaren l´alumnat  de 3r i 4t de 

l’escola i on La Bruixa Xocolata els va fer passar una molt 

bona estona.

MANIFEST CORRELLENGUA REAL BLANC- octubre 2021
Bon dia alumnat i professorat del Real blanc de Cocentaina!

La flama del Correllengua ha arribat al Real Blanc, i, sabeu 

què significa eixa flama?

Significa que el valencià és la llengua de la nostra terra. 

Significa que totes i tots hem d'estimar-lo i hem de parlar-lo 

sempre que tingam oportunitat.

Un any més estem ací, celebrant la festa gran de la nostra 

llengua, de la cultura i del naixement del poble valencià. Avuí 

commemorem l'entrada a valéncia del rei Jaume I, un dia 

com hui de l'any 1238.

Amb molta satisfacció i alegria, celebrem que tenim una 

llengua i una cultura vives que són motiu de trobada de 

persones procedents de llocs molt diferents, però unides 

per un mateix sentiment.

El valencià és la llengua de totes i tots nosaltres. No importa 

si hem nascut ací o si hem vingut de fora. No importa d'on 

van vindre les nostres famílies, o si són d'ací de tota la vida. 

És la nostra llengua, la llengua de la classe, i també la del 

pati, la llengua en què llegim, en què escrivim, la llengua 

en què ens relacionem amb les nostres amigues i amics, la 

llengua comuna i de futur.

Ens sentim socarrades i socarrats, valencianes i valencians 

i volem portar aquesta flama per tot el nostre territori, que 

arribe a cada racó dels nostres pobles, ciutats..i tal i com 

ens recordava Enric Valor, sigam fidels a la nostra llengua, 

no deixem mai d'estimar-la i recordem que va de la mà de 

les nostres tan estimades festes i tradicions.

La llengua, a més de la nostra cultura i tradicions, ens fa 

sentir poble, saber d'on venim ens fa saber qui som, i ens 

dóna l'oportunitat de conviure amb gent d'ací i d'allà. A més, 

ens fa aflorar un sentiment de germanor què el record del 

rei Jaume I ens aviva.

Per tots aquests motius i amb l'esperança d'aconseguir 

un poble millor, totes i tots cridem:

Visca el Correllengua! Visca la llengua del poble valencià!
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IES PAre Arques
CELEBRACIÓ DEL 9 D'OCTUBRE

Com també al curs 2020/2021 la celebració de l'acte 

del 9 d'octubre al nostre centre va estar marcada per les 

mesures de seguretat sanitàries. Es va limitar l'aforament de 

l'acte a delegats / delegades, subdelegats / subdelegades de 

cada grup. L'acte es va fer a l'exterior del centre i totes les 

persones assistents van dur la mascareta en tot moment i 

sempre es va respectar la distància de seguretat. Entre les 

activitats fetes, el Departament de Valencià va organitzar 

la confecció d'un gran mural amb el títol: que és per a tu 

ser valencià/na? En el que va participar alumnat de tot el 

centre. Durant l'acte es van executar diferents actuacions 

musicals, la lectura de poemes i d'un manifest reivindicant 

la importància de cuidar la nostra llengua.

PROJECTE DE COMPOSTATGE A L'INSTITUT

Cada dia generem a l'institut una bona quantitat de restes 

orgàniques, tant de restes d'aliments com d'herba, fulles 

i petites branques del jardí. A més estén treballat amb 

l'alumnat els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

de l'Organització de les Nacions Unides, que incideixen 

en la necessitat de conservar el medi ambient, reciclant, 

reutilitzant i reduint residus. Per aquest motiu, amb l'ajuda 

del Consorcio Terra, que ens ofereix formació i materials, 

encetem en aquest curs un ambiciós projecte per ensenyar 

al nostre alumnat a separar correctament els residus que 

generem, i a transformar les restes orgàniques en humus 

aprofitable per a l'hort del nostre centre, i podar així generar 

nous aliments, tancant el cercle.

Per poder fer açò possible el nostre centre serà equipat 

amb un compostador dinàmic de 400 l, papereres airejades 

per recollir els residus orgànics i diferents materials per 

aconseguir transformar el fem en terra per cultivar.

INSPECCIÓ DEL RIU SERPIS

Part de l'alumnat de primer d'ESO, acompanyats pel 

seu professor de biologia, van inspeccionar l'estat del 

riu Serpis al seu pas per Cocentaina. Van poder estudiar 

l'estat de l'aigua i de la flora i fauna fluvial. Aquesta activitat 

forma part del Projecte Rius de la Fundació Limne per 

conscienciar a la població sobre la importància que tenen 

els ecosistemes fluvials per al medi ambient i ajudar així a 

la seua conservació.

AULA CICLISTA

Els dies 19, 22 i 27 d’octubre, l’IES Pare Arques, certificat 

com a centre promotor d’activitat fisica i salut de la Comunitat 

Valenciana, ha gaudit del projecte de Conselleria d’Educació 

denominat com “Aula ciclista”.

En ell, l’alumnat de primer d’ESO ha rebut formació 

teòrica i pràctica sobre l’ús de la bicicleta com a eina per a 

promoure l’activitat física, la salut i els hàbits de vida per a 

gaudir d’una vida en plenitud.

A més, també s’han mostrat els beneficis del transport 

actiu,  mitjançant la bicicleta, per a desplaçar-se pel poble 

i els voltants. Aquesta possibilitat es valora com a recurs per 

a afavorir la sostenibilitat, reduint la contaminació i afavorint 

l’acció pel clima, un dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de Nacions Unides dins de l’Agenda 2030.
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Celebracions de tardor al Centre de Respir

E
l dilluns 30 d'agost va obrir les portes el centre municipal 

Respir de Cocentaina. La tornada va començar amb 

entusiasme i amb més ganes, si és possible, per part 

de les persones usuàries i treballadores.

Durant el mes de setembre es van realitzar diverses 

activitats al centre de Respir: es va preparar un taller de 

manualitats per a decorar les sales amb la nova temporada 

estacional: la tardor.

Així mateix, es va dur a terme el programa setmanal 

d'animació amb les activitats d'estimulació diària, tant física 

com cognitiva, a fi de millorar o bé mantindre les capacitats 

motores i cognitives de cada persona que acudeix a aquest 

recurs, a més de servir de suport en l'atenció dels seus 

familiars com a cuidadors.

La festivitat del Nou d'Octubre es va celebrar amb un 

taller de pintura i música de cançons populars valencianes. 

A banda, es va fer un esmorzar especial amb xocolate i 

coca dolça. Ara estem preparant diverses activitats per a 

celebrar la Fira de Tots Sants, un moment ple de sensacions, 

olors i sabors típics de Cocentaina, com es diu per ací «ja 

fa oloreta de fira», aquest any diferent, però recuperant la 

tradició i la il·lusió.

25N dia internacional contra la violència de gènere 

D
esprés que en 2020, a causa de la situació de 

pandèmia, i per les mesures adoptades per la 

seguretat sanitària, no ens van poder concentrar 

contra a la violència de gènere, concentració que cada 

any convocàvem des de 1990. Enguany, de nou, ens 

concentrarem a la plaça de l’Ajuntament per a manifestar 

el nostre rebuig i Tolerància Zero davant de la violència de 

gènere. Amb aquest acte volen recordar a totes del dones 

assassinades i recolzar a totes les que han patit o pateixen 

relacions de dependència, de dominació, de sotmetiment, 

que són la base de les relacions que produeixen i donant 

peu a la violència de gènere i que, a 13 d’octubre, 36 dones 

hagen sigut assassinades en aquest any 2021. 

a càrrec dels Grups d’Empoderament, Individuació i 

Autoconeixement del Departament de Benestar Social. 25 

de novembre a les 12:00 h a la Plaça de l’Ajuntament.

La resta de la programació de les activitats del 25N es 

divulgaran per a informar les associacions i entitats locals 

com també mitjançant Ràdio Cocentaina i les xarxes socials. 

A 13 d’octubre de 2021, 36 dones han sigut assassinades, 

segons dades de la Delegació del Govern. I d’aquestes 

36, 3 a la Comunitat Valenciana. Segons aquestes dades, 

únicament 8 havien denunciat, per això aquestes dades ens 

demostren la importància de denunciar qualsevol tipus de 

violència, ja que el 77,8% de les dones assassinades no 

havien denunciat. D’aquestes, únicament 4 comptaven amb 

mesures d’alleujament vigents. 

Altres dades a analitzar són les edats de les dones 

assassinades: una gran majoria, 29 en concret, es troben en 

l’interval d’edat entre 31 a 60 anys. La meitat són espanyoles 

i la resta d’altres països. Quant als agressors, dels 38, 29 

són espanyols i 7 d’altres països. Això indica que el factor 

nacionalitat no és determinant en les situacions de la 

violència de gènere. 

Des de l’any 2018, els ajuntaments participen del PACTE 

D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, mitjançant 

els fons econòmics que la Secretaria d’Estat d’Igualtat ha 

transferit als ajuntaments per al desenvolupament d’accions 

encaminades a treballar per erradicar la violència de gènere. 

Concretament, Cocentaina ha rebut subvenció des de 2018 

fins ara.

Les accions que s’han realitzat han sigut les següents: Curs 

de Formació especifica per a professionals que treballen 

amb l’àmbit d’atenció a víctimes; Campanya publicitària 

«Infinitament lliure»; Taller d’autoconeixement personal per 

a dones; Taller d’autoconeixement personal per a hòmens; 

Taller de reciclatge professional per al Dept. de Benestar 

Social; elaboració del Protocol municipal d’actuació davant 

de la Violència de Gènere; Taller de defensa personal per 

a dones (ajornat per la pandèmia); tallers de formació als 

centres educatius: «Minerva Educa»; recolzament a les 
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activitats del «8 de Març» 

(Dia internacional per a la 

promoció de la igualtat entre 

hòmens i dones).

Tots i  totes per unes 

relacions INFINITAMENT 

LLIURES.

T O L E R À N C I A 

ZERO DAVANT DE  LA 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE!

Protocol local d'actuació 

contra la violència de gènere 

de Cocentaina 

L ' A j u n t a m e n t  d e 

Cocentaina està duent a terme un protocol per millorar 

l'atenció a dones afectades per violència de gènere. 

L'Ajuntament de Cocentaina crea el I Protocol Local 

d'Actuació i Coordinació per a l'atenció a les dones afectades 

per violència de gènere, en col·laboració amb diferents 

recursos municipals: Alcaldia, Departament de Benestar 

Social, Departament d'Igualtat de la Mancomunitat de l'Alcoià 

i el Comtat, Centre de la Dona Rural Itinerant, Policia Local, 

Guàrdia Civil, Educació, Centre de Salut, Oficina d'Assistència 

a víctimes del delicte d'Alcoi, Agència de Desenvolupament 

Local i, finalment, l'associacionisme que atén dones a la 

localitat, com són ACOVIFA i el Col·lectiu «8 de Març». 

Aquest acord, subscrit i signat pels diferents agents el 16 

de setembre de 2020, té com a objectiu millorar l'actuació 

i la coordinació municipal per a prevenir la violència contra 

les dones i xiquetes, en l'assistència, actuació protecció i 

atenció de les víctimes, tant si són dones, com les menors 

i les persones dependents al seu càrrec. 

El Protocol es va presentar l'any passat i, en aquest 

interval, s'ha reunit la Mesa 

Tècnica de Violència de 

Gènere per a analitzar 

els casos amb la finalitat 

d'optimitzar recursos i 

proporcionar una protecció 

efectiva a les víctimes de 

Cocentaina. Aquesta Mesa 

es reuneix trimestralment 

i la pròxima reunió serà 

al mes de novembre. La 

violència de gènere és un 

problema que afecta a tota 

la societat i, a pesar que en 

la confecció del protocol han participat solament les parts 

abans citades, des d'un primer moment han tractat de 

donar-li la màxima difusió, perquè la població de Cocentaina 

prenga consciència d'aquesta greu violació dels drets 

humans. La finalitat de les parts com a agents d'intervenció 

és emprendre accions en la cerca de nous valors entorn 

d'aquesta violència, impulsar la no discriminació i la igualtat 

de tracte, qüestionar les estructures de poder i els privilegis 

que permeten la discriminació i la igualtat de tracte, com 

també les que permeten la discriminació i la violència contra 

les dones i les xiquetes. Per tant, es comprometen a protegir 

els drets de les dones que patisquen aquesta violència per a 

exercir un clar lideratge per a posar-li fi, tant al municipi de 

Cocentaina com en accions que realitzen conjuntament amb 

altres institucions. El Protocol, recollit en el I Pla Municipal 

d'Igualtat d'oportunitats per a dones i homes i en el Pacte 

d'estat en matèria de violència de gènere, constitueix un 

avanç important per a erradicar la violència de gènere al 

municipi de Cocentaina.

La regidoria de Benestar Social convoca ajudes per als 
projectes i activitats socials
NP Ajuntament de Cocentaina

L
es ajudes econòmiques es concediran per concurrència 

competitiva, com ve fent-se des de 2017, i estan 

destinades a donar un suport econòmic a les entitats 

socials per les activitats executades durant 2021, amb 

l’objectiu de fomentar l’acció social i millorar el benestar 

dels habitants del poble.

L’ajuntament de Cocentaina destina una partida total de 

10.000 € i cada entitat sol·licitant pot rebre fins a un màxim 

de 2.100 €, una quantia  superior a la que podien rebre en 

2020. La regidora de l’àrea, Mireia Estepa, explica que s’han 

ampliat els conceptes pels quals poden demanar l’ajuda i 

també la quantitat de subvenció que poden rebre, «amb la 

intenció de potenciar les activitats i el voluntariat que algunes 

entitats socials contestanes fan amb gran vocació per fer la 

vida més bonica a altres persones». A banda es continua 

amb el significatiu conveni amb AFAMA i amb la promoció 

d’activitats i tallers oberts a tota la ciutadania que oferix el 

departament de Benestar Social.

El termini per a presentar telemàticament les sol·licituds 

acaba el 3 de novembre i la informació es pot trobar a la 

web de l’ajuntament: https://www.cocentaina.es/ca/serveis-

municipals/serveis-economics.
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Afama Cocentaina i comarca dona la benvinguda a la 
tardor i a la Fira de Tots Sants

E
l mes d’octubre ha sigut molt laboriós, ja que l’hem 

començat donant la benvinguda a la tardor fent un 

mural a cada taller on representa el significat de 

l´estació: un arbre caent-li les fulles, el sol i la pluja, uns 

animalets com el mussol, l'eriçó i un pardal d’allò més 

divertits per donar-li la benvinguda al fred. 

Al taller de la vesprada, hem continuat treballant la 

psicomotricitat fina i hem fet un tipus de cartell molt 

representatiu i important com és el de la Fira de Cocentaina. 

El que hem volgut mostrar és la importància del rècord de 

l´infància en les persones amb Alzheimer, mitjançant un 

dibuix ens hem traslladat a la fira quant eren menuts amb 

divertides anècdotes ambientades amb música i d’aquesta 

manera, hem recordat les seues atraccions i paradetes 

típiques com la paradeta de la castanyera, la dels dàtils, 

torró i més dolços. 

A més a més, també hem volgut festejar el día de Tots 

Sants i Halloween. Al taller de matí hem fet mòbils de 

carabasses per decorar el centre i celebrar aquestes 

festivitats. I al taller de vesprada hem realitzat dos tipus de 

manualitats; la primera és un llibre, on la portada és una casa 

encantada i en la resta de pàgines apareixen personatges 

típics com una bruixa, un fantasma i una mòmia. L’altra 

manualitat que hem treballat són uns mòbils representant 

catrines que ixen des d’una carabassa. En totes aquestes 

manualitats hem utilitzat material reciclat, paper i cartolines. 

Les persones usuàries dels tallers, a pesar de patir la 

malaltia en estat inicial o més avançada col·laboren dins 

de les seues possibilitats, treballant la psicomotricitat fina, 

pintant, retallant, apegant i sobretot, recordant moments 

únics de la seua infància i joventut i el més important fent-

los somriure i fent-los sentir útils.

Per altra banda, va tindre lloc el dia 17 d’octubre la gala 

benéfica: “20 anys sumant vida”. Aquesta gala s´ha fet per 

celebrar que A.F.A.M.A. Cocentaina i Comarca enguany 

cumpleix 20 anys. Son 20 anys de treball per als qui un 

día van tindre que enfrontar-la i per als qui actualment 

s´enfronten a aquesta malaltia incurable i que encara 

continua sent la gran desconeguda. En la gala es van viure 

moments molt emotius, ja que hem tingut la sort de viure 

altra vegada l´experiència de estar en un teatre i veure un 

espectacle de dança, disfrutant junt a companys, amics i 

coneguts després d´un temps de pandèmia. 

Volem  agrair a tots els que van asistir per haver col·laborat 

en l´associació venint a celebrar-ho amb nosaltres i donant 

visibilitat a aquesta malaltia. I com no, agrair el compromís 

que ha mostrat el Centre de Dança i Fitness Elite Gabriel 

Amador mostrant-nos un xicotet exemple de les tantes 

maravelles que fan, especialment al seu director Gabriel,  

que no va dubtar ni un segon en aceptar la nostra proposta, 

i es va prestar amb el seu equip de ballarines a fer una gala 

inolvidable.

Per acabar, volem informar-vos de la pròxima edició del 

curs de formació de cuidadors de malalts d’Alzheimer que 

solem fer tots els anys i que l’any pasat degut al Covid-19 

es va haver de suspendre. Aquest any, es realitzarà a la 

sala polivalent del Centre Social Real Blanc els dies 17, 18, 

19, 24, 25, 26 de novembre i el 1,2,3,9 i 10 de desembre 

de 16.00 a 18.30 hores. Aquest curs és gratuït i està dirigit 

a familiars, professionals, voluntaris així com també a 

qualsevol persona interessada amb aquesta malaltia. El curs 

té l´objectiu d´adquirir coneixements sobre la enfermetat 

d´Alzheimer i donar pautes per a millorar la calitat la vida 

d´aquestes persones i els seus familiars. Per inscriure’s cal 

telefonar al 966500966 o enviar un correu electrònic a info@

afamacocentaina.org fins al 11 de novembre.
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Il·lusiona´t, per al suport de persones amb diversitat 
funcional

L
a nostra entitat Il·lusiont, ha adquirit un ordinador 

portàtil i una impressora de la subvenció rebuda de 

l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, inclosa en la 

Convocatòria de Subvencions destinades a les Associacions i 

altres Entitats Privades sense fins de lucre, per a l'adquisició 

de béns inventariables en l'anualitat del 2021.

Aquests materials ens facilitarà en la realització de 

tallers amb els participants de la nostra associació, per a 

l'adquisició de coneixements, eines i tècniques bàsiques 

per al maneig de l'ordinador i aprofitar-les en la utilització 

dels programes que realitzem amb ells.

També ús d'internet com a instrument per a adquirir 

coneixements i informació que permeta incrementar 

l'autonomia personal i la participació en la vida comunitària. I 

a més l'ús i beneficis de les xarxes socials que poden tindre.

Així mateix s'utilitzarà per al funcionament i gestió de la 

mateixa associació.

Els tallers que desenvolupa la nostra associació es fan en 

la nostra seu en el Centre Social "Real Blanc" de Cocentaina 

els dimarts a la vesprada des de les 18.00 hores fins a les 

20.00 hores.

Projecte Somriures

E
l dijous 14 d’octubre, les famílies del Projecte 

Somriures vam visitar l’edifici de Benimarfull amb la 

diputada socialista a les Corts Valencianes, Laura Soler 

Azorín. A ella i als regidors i regidores del PSOE d’Ibi que 

l’acompanyaren, junt al tinent d’alcaldia de l’Ajuntament 

de Benimarfull, Javier Sanchis Cervera, els vam explicar el 

projecte de Centre de Dia Comarcal per a persones amb 

diversitat funcional que ens agradaria ubicar a la casa que 

l’ajuntament va construir fa uns deu anys i que no té cap ús.

Li vam explicar que la reforma i equipament de l’edifici 

està previst costejar-los a través del Pla Convivint que la 

Conselleria va aprovar fa uns mesos, però que ens estem 

trobant amb molts entrebancs burocràtics, fruit de la reduïda 

capacitat de gestió que té un ajuntament tan menut com 

és el de Benimarfull. La realitat és que, tot i que hem trobat 

total col·laboració i bona predisposició per part dels regidors 

de l’equip de govern municipal, la capacitat jurídica de 

l’ajuntament està a hores d’ara desbordada per afrontar la 

tramitació d’un projecte d’aquesta envergadura. Per aquest 

motiu, li vam demanar a la diputada, Laura Soler, el seu 

compromís per buscar els suports o alternatives necessàries 

per ser més àgils i eficients en la tramitació del Pla Convivint, 

repte que va acceptar encantada.

 En les converses amb la diputada i els regidors d’Ibi també 

apel·làrem a la possibilitat que siga la Mancomunitat de 

l’Alcoià i el Comtat qui es faça càrrec d’aquests tràmits. Al 

temps, reflexionàrem sobre la conveniència que més pobles 

es sumen a la MAC, com és el cas d’Ibi que no pertany, per 

tal que es convertisca en una administració més potent i 

efectiva que gestione projecte com aquest, tan necessaris 

per a tantes famílies de les dues comarques. 

Les famílies de persones amb diversitat funcional amb fills 

i filles amb dependència i/o discapacitat vivim cada dia, amb 

gran angoixa, com les sues necessitats no estan cobertes o, 

al menys, no com ens agradaria. Des del Projecte Somriures, 

més de setanta famílies de l’Alcoià i el Comtat, lluitem amb 

l’objectiu que es creen els recursos necessaris perquè els 

nostres fills i filles puguen desenvolupar el seu projecte de 

vida adulta amb independència i dignitat. Creiem en una 

societat i en uns pobles més justos amb ells i elles, que no 

els ho posen tot tan difícil com fins ara estem acostumades. 

En aquest sentit, amb la visita de la diputada Laura Soler 

a les nostres comarques ens sentim escoltats i sabedors que 

ella millor que ningú sap del que parlem i desitgem que les 

converses amb ella en breu donen el fruit que esperem.
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CD Ye Faky

O
brim les pàgines esportives de la revista Cocentaina. 

El Comtat repassant els partits disputats del Ye Faky 

en la segona divisió B. Unes cròniques que ens facilita 

el club a través de les xarxes socials.

CD Ye Faky 2- 7 Sala 5 Martorell

Partit complicat, jugat a casa on els yefaquians sumaven 

una nova derrota

Club Natació Sabadell 5- 5 Cd Ye Faky

Els rogets comencen a traure el cap després de dues 

setmanes complicades. Açò acaba de començar i ningú 

ens va dir que el viatge seria fàcil.

El dissabte 16 d’octubre van sumar 1 valuós punt en la 

seva visita al Club Natació Sabadell, amb un dels nostres 

col·laboradors @94bili10 amb un pòquer i @nacho.peris.5 

posaven el 5-5- final! Els rogets van haver de remuntar un 

2-0, un 4-2 i un 5-4 i van gaudir d'alguna oportunitat per 

sumar els 3 punts. I és que com bé sabem s'ha de seguir 

fins al final! Després de dues derrotes consecutives els de 

Diego Arques aconsegueixen trencar la mala seguida sumant 

el quart punt de la temporada!

CD Ye Faky 1-3 Cerdanyola

Els rogets cauen derrotats per 1 gol a 3 davant el @

cerdanyolafc !

@94bili10 ha empatat el partit a un gol, però als últims 

minuts els visitants han fet 2 gols més que sentenciaven 

el partit.

Covisa Manresa FS 7 - CD Ye Faky 2

Derrota per 7 gols a 2. Els rogets ho han donat tot però 

no han pogut traure res positiu!

Encara queda molt i este equip encara té el millor per 

donar.

Cd Ye Faky 5-4 Muro Fustal

En un final trepidant, la insistència, creure fins al final i la 

sort deixaven 3 punts importantíssims a Cocentaina.

Va ser un partit molt disputat a Cocentaina on els balears 

van penalitzar cada errada rogeta per posar-se 3-4 pocs 

minuts abans del final. A falta de poc més d'un minut @

nandopeba establia l'empat a 4 amb el joc de 5 i a falta de 

20" @94bili10 feia el 5-4. Ara bé quan faltava 1 segon el 

conjunt visitant errava una claríssima ocasió de sota de la 

línia de gol per empatar. Una victòria més que necessària per 

a alçar els ànims de l'equip que va fer un gran encontre i on 

l'actuació del porter rival va evitar un resultat més tranquil. 

Els gols de Ye Faky naixien de les botes de Bili, Jordi Valdés, 

Nando i Nacho Peris.

En aquest cas, el partit va ser a favor de la iniciativa @

movember.

Amb aquest darrer partit, el Ye Faky aconsegueix aupar 

els ànims dels jugadors que es troben en una categoria semi 

professional i on els yefaquians estan donant el dos-cents 

per cents i demostrant que encara queda molta temporada 

i molts partits per seguir sumant.

El grupo Aico Ye Faky femení, no perdona i segueix sumant

S
egueix també la lliga valenta on la secció femenina 

del Ye Faky no deixa de sorprendre, no sols pels 

resultats, sinó pel bon oc que estan duent a terme, 

fet que col·loca a les yefaquianes com a equip invicte de la 

categoria. I és que les rogetes no deixen escapar cap punt i 

estan demostrant que la secció femenina del Ye Faky té molt 

a dir en aquesta temporada. A hores d’ara, el Ye Faky ocupa 

la segona posició empatades a punts amb el Joventut d’Elx B.

Ye Faki femení 7- 1 Mutxamel CFS Covens de Canelobre

7gols a 1 al @mutxamel_cfs ! Un partit on les rogetes van 

dur el pes i van gaudir de moltes ocasions!

Aitana (2), Laura, Mireia, Miriam López i un gol en pròpia 

porta han deixat el marcador en el definitiu set a un!

Xaloc Alacant B 1 – 3 Grupo Aico Ye Faky

4 de 4. Les xiques del @grupoaicocentaina guanyen per 

1 a 3 al @xalocalacantfs B. Gran partit de les rogetes en el 

que han gaudit de nombroses ocasions @miriammlpz._ en 

2 ocasions i @lauu_23 han estat les autores dels gols.

Joventut d’Elx B 4-4 Grupo Aico Ye Faky

EMPAT TREPIDANT

Les nostres xiques del @grupoaicocentaina empaten a 4 

en la seva visita al @joventutdelx "B". Un autèntic partidàs 

el que es va viure al Pavelló de la Foia.

A falta d'1:50" les rogetes guanyaven per 2-3 però a 

falta de 50" eren les il·licitanes les que havien capgirat el 

marcador.
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Finalment @aitana6gp a falta de 20" completava el seu 

hat-trick particular per posar un just empat a l'electrònic.

Grupo Aico Ye Faky 1-0 Mutxamel Benifutsal

Les xiques del @grupoaicocentaina aconsegueixen una 

victòria importantíssima davant un rival directe que ha posat 

les coses molt difícils.

Gran partit de les rogetes que han intentat dur el pes 

de l'encontre davant un equip molt ordenat amb una gran 

portera. Finalment a falta de poc més de 3' @aitana6gp ha 

fet el seu 9é gol de la temporada per deixar els 3 punts a 

casa en la segona setmana de Fira.

Victòria que deixa a les rogetes invictes!

Un últim apunt també i és que la selecció valenciana 

de futbol sala segueix tenint la mirada posada en les 

yefaquianes. La jugadora rogeta Míriam López va realitzar 

l'entrenament amb la selecció @ffcv_info SUB16 el passat 

dilluns 11 d’octubre. No és la primera vegada que Míriam 

és cridada per a la selecció valenciana i tot apunta, que 

aquesta tampoc serà l'última i que haurem de tindre molt 

present el nom de Míriam en els pròxims partits de la selecció 

valenciana de futbol sala.

A dia de tancament de la revista (8 de novembre) Míriam  

López era convocada de nou per la selecció valenciana 

sub 16 que es troba preparant el campionat d’Espanya a 

celebrar-se en Galicia del 9 al 13 de febrer, i on esperem, 

Míriam siga una de les jugadores convocades.

Cd Contestano

N
o acaba de trobar-se el CD Contestano en aquesta 

primera ronda de preferent. Els rogets necessiten 

sumar tres punts per tal de no abaixar la guàrdia 

i veure el fruit del desitjat ascens. La bona notícia és 

que almenys perden poc, perquè els empats continuen 

protagonitzant aquest inici de temporada.

Jornada 6: Ontinyent 1931 C.F. 1 – 1 C.D. Contestano 

(gol de Víctor Alzina)

Jornada 7: C.D. Contestano 1- 2 C.D.F. Jávea ( gol 

d’Octavio Cerdà )

Jornada 8: C.F. Gandia 0 – 0 C.D. Contestano

Jornada 9: C.D. Contestano 2- 2 Racing C.F. Benidorm 

(gols d’Alejandro Tormo)

Lliga comarcal de Futbol 7

T
ambé ha començat la temporada per a la lliga comarcal 

de Futbol 7, competició que compta amb el suport de 

la regidora d’esports de l’Ajuntament de Cocentaina i 

que enguany ens deixa un total de 15 equips participants. 

La lliga està formada per 15 jornades i els partits solen jugar-

se ací a Cocentaina (diumenge de mati) o a Muro.

Poquet a poquet anem tornant a la normalitat i després de 

dues temproades atípiques, la competició torna a disputar-se 

com es fera abans de la panèmia. 

A la taula classificatòria podeu veure com va aquest inici de 

temporada, tot i que encara és prompte per parlar de favorits 

ja que a dia de tancmaent de revista, tan sols s’havien jugat 

4 jornades.



ESPORTS50 Revista El Comtat novembre 2021

El carácter global y multidisciplinar del montañismo 
marcará sus líneas estratégicas y su relación con la sociedad
Conclusiones del I Congreso Intergeneracional del Montañismo

E
l carácter global y multidisciplinar del montañismo 

marcará sus líneas estratégicas y su relación con 

la sociedad. Esta ha sido una de las conclusiones 

que se han extraído tras la celebración del I Congreso 

Intergeneracional del Montañismo (CIMS), que ha tenido 

lugar este fin de semana en Cocentaina. Precisamente, 

esta naturaleza heterogénea del ámbito montañero suponía 

uno de los grandes retos que este evento ha afrontado: 

presentar diversas temáticas de trabajo, desde perspectivas 

de presente, pasado y futuro.

Durante tres días este congreso ha puesto en valor una serie 

de líneas de investigación poco conocidas entre los asiduos 

a los deportes de montaña: desarrollo socioeconómico, 

inclusión, nuevas tendencias de los deportes de montaña, 

modelos de gestión, salud, formación y seguridad. Será a 

partir de estas jornadas que dichas líneas de investigación 

empezarán a ser desarrolladas por los expertos en cada 

materia y asumidas por el colectivo de montañeros y clubs.

Uno de los grandes objetivos del congreso era hacer 

una reflexión conjunta sobre el papel de los jóvenes y su 

participación en el mundo federativo, “pues los jóvenes de 

hoy serán los responsables del mañana en los clubs de 

montaña y actividades deportivas”. En este sentido, se han 

podido compartir algunas cuestiones para lograr este fin: la 

formación, la seguridad, la inclusión, la mejora en la gestión 

de las entidades deportivas, las. nuevas tecnologías, la 

incorporación de las familias en las actividades montañeras 

y los valores que ofrece el montañismo a la sociedad en 

relación con la estima del territorio y la sostenibilidad de 

sus propuestas.  

Además, a lo largo del encuentro se ha puesto de 

manifiesto la sólida presencia y participación de la mujer 

en los niveles tratados: profesional, deportivo, académico 

y social. 

Un foro multidisciplinar y abierto

El congreso se ha articulado en torno a tres áreas de 

interés: Sociedad, deportes, cultura y territorio; El mundo 

asociativo y las entidades deportivas, retos de futuro; y 

Seguridad, formación y salud. A través de mesas redondas y 

ponencias se abordarán aspectos como la herramienta como 

herramienta de inclusión, nuevas tendencias en deportes 

de montaña o evolución y perspectivas de futuro.

Como señaló Carlos Ferrís, presidente de FEMECV, durante 

la inauguración, se trata del primer encuentro de este tipo 

que se celebra en la Comunidad Valenciana y en los casi 

60 años de historia que tiene la federación. “Es un evento 

con ponentes de destacado prestigio que van a acercar a 

nuestros federados y a los asistentes el mayor conocimiento 

de lo que está pasando ahora mismo en el mundo del 

montañismo”, comentó.

Federaciones de montaña como la del País Vasco o 

Castilla y León han participado en el congreso. También 

centros excursionistas y escuelas de alta montaña de todo 

el territorio nacional. 

Los ‘Hermanos Pou’ fueron los protagonistas de la jornada 

inaugural el viernes e impartieron la ponencia principal. 

Eneko e Iker forman la cordada de “Los Hermanos Pou”, 

una de las cordadas montañeras con más solera del mundo.

El título de su conferencia fue “Aupa Pou: Una vida 

encordados” y en ella repasaron toda su carrera. La 

intervención se centró especialmente en los últimos años 

y relató expediciones muy interesantes en el Himalaya, los 

Andes, la Patagonia o la Amazonia.
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La ponencia, al igual que su libro del mismo título, refleja 

la personalidad de estos carismáticos hermanos: desde la 

escalada extrema en grandes paredes, a las vías más difíciles 

del mundo en escalada deportiva, los grandes descensos de 

esquí, o las expediciones a los lugares más remotos del planeta.

Entre otros oradores destacados se encontraron Javier 

Gómez Limón, de la red EUROPARC, que habló sobre territorio; 

y David Moscoso, profesor de Sociología en la Universidad 

Pablo de Olavide y presidente del Comité de Investigación 

de Deporte de la Federación Española de Sociología, que 

habló sobre la evolución del asociacionismo deportivo.

Se ofrecieron también diversos talleres prácticos a lo largo 

del fin de semana y en el Centro de Congresos el Teular, que 

acogió el evento, contó con stands de diferentes empresas 

colaboradoras, patrocinadores y entidades, universidades, 

escuelas de formación y administraciones participantes.

Sobre la FEMECV

El objetivo de la Federació d'Esports de Muntanya 

i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMCV) es la 

promoción, tutela, organización y control de las modalidades 

y especialidades deportivas que tenga adscritas, dentro del 

territorio de la Comunidad Valenciana.

El colectivo está organizado en más de 400 centros 

excursionistas y clubes de montaña y cuenta con más de 

20.000 personas federadas en la Comunitat Valenciana.

L’hoquei club Cocentina debuta en la lliga bronze

E
l dissabte 23 d’octubre començava la temporada 

2021/22 per a l’Hoquei club Cocentaina en l’Ok Lliga 

Bronze. Viatjaren fins a Madrid per enfrontar-se al 

Hockey Santa María del Pilar amb una renovada plantilla i 

el debut del tècnic Rafa Linares en esta categoria.

I és que l’HC Cocentaina afronta la nova temporada repleta 

de canvis, no sols en la seua plantilla amb el debut de Rafa 

Linares en una banqueta, sinó en la seua directiva amb 

una renovació important de la seua junta i el nomenament 

de Lídia Verdú com a nova presidenta. La seua filosofia de 

treballar amb la base i el creixement dels jugadors de la 

cantera encaixa amb els plantejaments de la nova directiva 

després de la profunda remodelació escomesa en la plantilla, 

amb les baixes per diferents motius de Koke Molines, Genís 

Tomàs, Noé Sánchez, Xavi Prats i Iker Jover. A més, aquesta 

temporada ha deixat l'equip Rafa Jover i Mauro Lloret, amb el 

que l'aposta per la cantera serà decidida i ferma. Segueixen 

Vicente Pastor, Julio Gadea, Marc López i Carlos Moltó. En 

la porteria estaran Jordi Sempere, Adrián Berenguer i Dani 

Carreño. A més compta amb els dos juvenils, Pau Humánez 

i Joan Oltra, el júnior Sergio Toledo i un altre juvenil, Tomàs 

Faus. S'incorporen el juvenil Arnau Ribelles, procedent del 

CP Muro, i els juvenils de primer any, Jordi Navas i Álvaro 

Hernández. El coordinador és Óscar Nadal i el delegat Rafa 

Sempere. 

Santa Mª del Pilar- HC Cocentaina 

Bon partit contra un equip molt veterà acabat de descendir 

de la lliga plata el Hockey Sta María del Pilar, amb un resultat 

final de 6-1 per als locals.L' Hoquei Club Cocentaina club va 

pagar el nerviosisme de l'estrena, encaixant 3 gols amb molta 

mala sort. Els de Rafa Linares fidels al seu estil de joc en bloc 

van estar dins del partit en tot moment. L'equip estava format 

per: Dani Carreño, Julio Gadea Tomàs Faus, Jordi Navas 

i Sergio Toledo (cinc inicial). Rafa va anar rotant l'equip 

amb Vicente Pastor, Arnau Ribelles i Álvaro Hernández. El 

Gol del HCC va ser obra de Julio Gadea després de jugada 

i assistència de Álvaro Hernández. En la segona part la 

porteria va ser defesa per Jordi Sempere que va detindre 

dos tirs directes. L'equip de l'Ok Lliga Bronze continua 

treballant per al pròxim partit que es jugarà el casa i que ho 

enfrontarà al Regates, amb el porter ex del HCC, David Plaza.

HC Cocentaina- Las Rozas

Continuem sumant experiència en la categoria bronze 

de l'hoquei nacional, esta vegada contra Las Rozas, equip 

acabat de descendir de la categoria plata. El cinc inicial dels 

de R Linares va ser Jordi Sempere en porteria, Julio Gadea, 

Sergio Toledo, Arnau Ribelles i Jordi Navas. Fins a dos 

directes va detindre Sempere en la primera part. Acabant la 

mateixa amb el marcador advers. La segona part la porteria 

va ser defesa en esta ocasió per Dani Carreño, que també va 

detindre un directe. Els madrilenys van eixir amb les línies 

molt avançades i amb una pressió molt alta aconseguint 

marcar, diverses vegades, però amb molt esforç. Al final 

el resultat va ser 1-7. El gol local es va aconseguir després 

d'una recuperació de Tomàs Faus que passa al fons i després 

d'assistència d'Álvaro, Jordi remata fins al fons de la xarxa.

I un últim apunt, el dissabte 13 de noviembre tindrà 

lloc la presentació dels jugadors de totes les categories 

de l’Hoquei Club Cocentaina per a esta temporada 2021-

2022 8assenylar que les lligues ja han començat i l’Hoquei 

club Cocnetaina ja va rodant en totes les categories). I en 

finalotzar, es durà a terme el partit de l'OK Lliga Bronze que 

enfrontarà al primer equip contra el Alameda d'Osuna.
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Gran participació dels contestans al campionat nacional 
de BMX

E
l 16 i 17 d'octubre es va disputar a Almuñécar en 

Granada el Campionat d'Espanya de Bmx on van 

participar els riders contestans del BMX Alcoi, Alex i 

Paula Santonja, Xavi Cherro i Kike Santonja, van obtindré 

uns magnífics resultats.

Paula anava amb molta il·lusió per la importància de la 

carrera i amb ganes d'emportar-se a casa la "camiseta roja" 

com a guanyadora, ja que a la Copa d'Espanya disputada en 

setembre a Alcoi va aconseguir la victòria i anava amb moltes 

esperances. Després de mesurar-se en quatre mànegues 

en les seues rivals, la corredora Pilar Lozano de Saragossa 

va estar intractable guanyant totes les mànegues i Paula 

finalment es va emportar el subcampionat en la categoria 

principiant femenina.

El seu germà Àlex, també va disputar la prova en categoria 

xics 7-8 anys, categoria molt disputada pel nombre i nivell 

dels participants. Àlex ho va donar tot, però no va poder 

classificar-se per als quarts de final.

Xavi Cherro va competir en la categoria principiant, 

categoria molt complicada pel nombre de riders, uns 40 

riders vinguts de tota Espanya, i pel nivell de tots ells. Xavi es 

va classificar primer en les seues mànegues classificatòries, 

passant amb facilitat a quarts de final i a les semifinals. En 

quarts i en la semifinal va aconseguir classificar-se segon i 

va arribar sense dificultat a la gran final, on sols passaven 

8 riders. Ell era l'únic representat valencià en eixa final, i 

sols en estar entre els vuit millors ja era tot un mèrit. Però, 

Xavi no es va conformar i va lluitar per estar en el pòdium. 

A l'última recta es va posicionar tercer davant del madrileny 

Miguel Alonso, però a la línia de meta el va passar i sols uns 

centímetres el van deixar fora del pòdium, va aconseguir 

una quarta posició.

Kike Santonja en màster 40-49, no desaprofitava poder 

participar en aquesta prova i aconseguia classificar-se per a 

la final en categoria Cruiser 40-49, aconseguint una meritòria 

quarta posició.

L’esport a Ràdio Cocentaina
Tots els dimarts a les 12 del migdia el protagonista del dia el dediquem a 

l’esport local i l’actualitat i resultats cada dia als serveis informatius.

Ràdio Cocentaina, amb l’esport contestà
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Judo club Cocentaina

E
ls esportistes de l'escola de judo de Cocentaina van 

participar el passat 9 d’cotubre en la II Jornada de 

l'Interprovincial dels Jocs Esportius de la Comunitat 

Valenciana, passe classificatori per al Campionat d'Espanya 

Cadet i Infantil a celebrar-se a Madrid. Els judoques 

contestans va obtindre aquests els següents resultats 

esportius i classificatoris:Carles Agulló- 3° en Categoria 

CADET en -81kg; Héctor Cabello -7° en Categoria CADET 

en -73kg i Arnau Aracil 2°- en Categoria INFANTIL en -60kg.

Dir en aquest sentit que tots han brillat en la seua actuació 

destacant l'esforç realitzat i on ha destacat el seu compromís 

i dedicació amb l’escola de judo, ja que fins i tot estant 

confinats pel COVID-19 no han deixat d'entrenar i preparar-

se per a donar el millor d'ells sobre els tapissos (tatamis) de 

Judo de la nostra Comunitat Autònoma, i especialment en  

el tatami del centre de tecnificació d'Alacant el passat dia 9.

D'altra banda, dir que Arnau Aracil segueix l’estel del seu 

germà Luis Aracil i el seu cosí Carles Agulló tots dos grans 

referents per a aquest primer per la posició que mantenen 

en el  rànquing nacional que de seguir així de ben segur ens 

portaran grans moments que podrem assaborir al costat del 

nostre equip de Judo contestà i amb tota la nostra localitat.

Campionat d’Espanya en la categoria Infantil (sub-15) 
i Cadet (sub-18)

E
l Judo club Cocentaina amb la 

seua escola va participar obtenint 

els següents resultats esportius 

i classificatoris per a la fase final 

(Campionat d'Espanya) en la categoria 

Infantil (sub-15) i Cadet (sub-18).

En Cadet els resultats van ser: Carles 

Agulló 7° Classificat - 81 kg; Héctor 

Cabello 10° Classificat - 73 kg i Emma 

Martinez 7é Classificada -63 kg. 

Dir en aquest sentit que aquests 

judokes van realitzar una brillant 

actuació deixant el pavelló contestà molt 

alt, ja que la competència és de les de 

més alt nivell no sols en nombre de participants sinó també 

en la qualitat d'aquests perquè en la mateixa participaven els 

millors classificats en el rànquing nacional i internacional.

D'altra banda, dir que Luis Aracil no va obtindre medalla 

ja que en primera ronda va ser eliminat, la qual cosa fa 

que la seua classificació prenga una major importància 

en els següents esdeveniments que es té previst participar 

com són el CTO. Regional a celebrar-se el 23/11/21 i els 

Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana amb la finalitat 

d'ocupar plaça de classificació i optar al Campionat 

d'Espanya de la seua categoria a celebrar-se a Madrid el 

pròxim 6 de desembre de 2021.

Per a acabar dir que en la categoria Infantil: Arnau Aracil 

va obtindre una merescuda 7ena posició, i es té lloc en ell 

moltes esperances per a optar a la primera medalla nacional 

de la nostra entitat en la seua categoria i pes, ja que mancant 

dues trobades,  ja té la meitat de la classificació aconseguida.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

CONSERVACIO DE LES PLANTES MEDICINALS:

E
l més normal és que les plantes medicinals que hem 

recol·lectat no s'utilitzen immediatament, per tant, 

és necessari conèixer els millors mètodes perquè 

conserven les seues propietats curatives.

Una vegada recol·lectades, es requereixen tres processos:

-Dessecació

-Envasat

-Emmagatzematge

DESSECACIÓ:

Consisteix a eliminar a poc a poc la humitat de les plantes.

Una planta humida o tendra és fàcil que tinga bacteris i 

fongs que ataquen i alteren els seus principis actius i que 

produïsquen substàncies tòxiques. Una planta seca no pot 

reproduir aquests microorganismes.

CONSELLS:

-La dessecació sempre s'ha d'efectuar a l'ombra, i en llocs 

ben airejats i sense pols, mai al sol.

-Una vegada arribeu a casa, s'ha de tallar la planta en 

trossos xicotets i escampar-los en caixes de cartó o madera. 

També podeu fer manollets xicotets per a penjar.

-No useu paper imprés (revistes i diaris).

-Col·loqueu-les en capes fines i removeu-les una o dues 

vegades al dia.

-Es poden penjar en manolls de cap per avall en llocs ben 

airejats i a l'ombra.

-Les flors en condicions normals s'assequen entre 4–8 

dies, i les fulles 3-6 dies. Quan fa fred necessiten més temps.

ENVASAT:

Una vegada seques les plantes que hem recol·lectat, s'han 

d'envasar de manera que no patisquen deterioracions per 

l'acció d'agents externs com l'aire, el sol, la humitat, la calor, 

o altres factors.

CONSELLS:

-No tritureu les plantes per a envasar.

-Empreu recipients de vidre fosc, ceràmica, borses de tela 

o paper, fusta sense envernissar, etc.

-No utilitzeu mai bosses de plàstic.

-Retoleu amb el nom els recipients, lloc de recol·lecció i 

data d'envasament.

EMMAGATZEMATGE:

S'han de conservar en llocs foscos, frescs i secs. La llum, la 

calor i la humitat són les principals causes del deteriorament.

-No han de conservar-se més de 2 anys.

-Comproveu periòdicament l'estat de les plantes, per a 

detectar si contenen alguns insectes, fongs, floridures o 

putrefaccions que puguen alterar-ne el valor medicinal.

dies,, i les fulles 3-6 dies. QQuan fa fred necessiten més tempsp .
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¿PREOCUPACIÓN U OBSESIÓN?

L
a preocupación es en nuestros días uno de los 
principales problemas de salud mental. Está en la base 
de muchos trastornos psicológicos y no es más que la 

anticipación mental de que algo amenazante puede llegar a 
ocurrir, con el agravante de que no se tendrá la capacidad o 
la habilidad para hacer frente a ese suceso temido.

La preocupación se puede considerar algo relativamente 
normal, tiene funciones adaptativas necesarias para nuestra 
supervivencia, nos alerta ante situaciones amenazantes y 
además la solemos asociar con la responsabilidad, pero 
el problema surge cuando invade nuestro día a día y nos 
genera ansiedad, sufrimiento e inmovilidad. 

Si en lugar de quedarnos en la preocupación excesiva, 
pasáramos a la acción,  no se convertiría en obsesión. Lo 
patológico de la preocupación siempre es quedarse en ella 
y tener la sensación de que no es controlable.

Todos sabemos que la preocupación excesiva en un 
tema concreto, no nos va a solucionar el problema, pero 
cuando algo nos preocupa, nos cuesta salir de esa espiral. 
Conocemos a muchas personas que viven preocupadas 
constantemente por diferentes aspectos: por la posibilidad 
de tener un ataque de pánico y las consecuencias de éste, 
por el rendimiento laboral o escolar, por estar lejos de casa, 
de los seres queridos, por engordar, por múltiples síntomas 
físicos, por creer que se tiene una enfermedad grave, por 
un suceso traumático, por la fidelidad de la pareja, etc. y tal 
vez, la razón de que la preocupación esté tan presente puede 
ser porque tendemos a  verla como una cualidad más que 
como un problema. Desde muy pequeños hemos oído que 
debemos preocuparnos por las cosas, por los demás…y que 
la gente no puede ser  despreocupada  porque entonces,  
son negligentes e irresponsables.

Para que la preocupación no acabe convirtiéndose en 
una obsesión, debemos trabajar cinco aspectos cognitivos:

1- Cuando nos preocupamos nuestra mente crea 
una sensación de no control y el resultado de ello es la 
incertidumbre y la ansiedad. La mente de la persona que se 
preocupa convierte algo escasamente posible en algo que 
cree muy probable y que le hace sufrir. Además, le exige 
al paciente algo que no puede controlar: certeza absoluta. 
Al no poder alcanzar este estado, se entra en pánico, pues 
piensa que si no hay certeza entonces sólo hay caos. Es 
en este punto cuando debe entender que el futuro no es 
menos incierto de lo que fue su pasado, y que si enfrentó 
el pasado, ¿por qué no hacerlo con el futuro?

2- Al mismo tiempo que se anticipa una hipotética 
situación, también se anticipa una gran sensación de 
incapacidad, de indefensión. En este caso la persona debe 
comprender que esto sólo existe en su mente, ya que por 
dramática que sea una situación, jamás es tan amenazante 
y tan desbordante como cuando se lo imagina. 

3- Jamás se experimenta tanta ansiedad ante un 
acontecimiento como el que es imaginado. Sufrimos más por 
lo que imaginamos que por lo que sucede en la realidad. Nos 
engañamos al creer que experimentaremos esa emoción, 
con ese grado de intensidad, en la realidad, pero la única 
forma posible en la que puede existir una emoción tan 
intensa es como producto de su pensamiento. 

 4- En una situación amenazante real (por ejemplo un 
atraco) no estamos pensando lo horrible de la situación, 
nuestra mente busca soluciones. Nuestro pensamiento está 
concentrado en reducir la emoción y vigilar la amenaza, 
para así sólo sufrir el mínimo de daño con el fin de enfrentar 
adecuadamente la amenaza. Por tanto, la sensación de que 
algo es horrible la tenemos antes o después de la vivencia 
del evento, pero nunca en el momento de enfrentarlo.

 5- El paciente a estas alturas debe entender que la 
preocupación ni aumenta ni disminuye la probabilidad de 
que algo ocurra, ni le convierte en un ser más eficaz en caso 
de que se produzca el evento temido. 

Sabiendo todo lo anterior, podemos plantearnos las 
siguientes preguntas para cuestionar la preocupación 
excesiva y darnos cuenta de la inutilidad de la misma:

– ¿Fuera de incrementar mi malestar emocional sirve de 
algo la preocupación?

– ¿Me capacita la preocupación para vivir de forma más 
adecuada la situación si  llegara a suceder realmente?

– ¿La preocupación me crea habilidades y me hace más 
eficiente?

– ¿Qué es lo peor que podría suceder?, ¿podría yo vivir con eso?
– ¿Cuál podría ser el efecto de cambiar mi pensamiento 

de preocupación?
Son muchas las personas que piensan que al preocuparse 

tienen o demuestran tener un mayor control y que si dejan 
de hacerlo y se relajan, pueden ser sorprendidos por lo 
inesperado. Es momento de cambiar esas ideas y así evitar 
que una preocupación excesiva acabe convirtiéndose en 
una obsesión, puesto que como dice un proverbio sueco “la 
preocupación tiene el poder de producir grandes sombras 
en objetos pequeños”. 
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 2- 5- 11- 17- 20- 21- 23- 29

Dies:  4- 10- 13- 14- 16- 22- 26 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina NOVEMBRE

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: 1- 8- 12- 18- 24- 27- 28- 30

Dies: 3- 6- 7- 9- 15- 19- 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

HHHOOORRRAAARRRIII CCCEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIII MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL

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

les 14:00 h del migdia

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

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

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

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

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

  Dimarts: Pedanies i nucli urbà

  Dimecres: Comerços i indústria

  Dijous: Nucli urbà

  Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: 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 18:00H FINS LES 00:00H

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; 11:15; 14:45; 16:15; 18:15; 

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: 9:15; 

10:45; 11:45; 15:15; 17:15; 19:15; 

21:45

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113
Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. 

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT






