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2 Revista El Comtat octubre 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!

Neteja de barrancs

Nou paviment i millora de la rampa d’accés al Centre Social

Millora pintura viària i jardins

Nou paviment i millora de la rampa d accés al Centre Social

Inici de les obres d’adequació de la nova ubicació de Ràdio 

Cocentaina
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Em preocupa

U
n nou curs escolar ja s’ha posat en marxa. Després 

de dos cursos que es van haver d'adaptar a causa 

de la pandèmia, aquesta encara continua i seguirà 

seguramente per més temps, però les mesures s’han 

flexibilitat per a veure si a poc a poc apleguem a normalitzar 

la situació. Cal dir, que l'escola i el professorat han sigut un 

model a seguir sobre com compaginar la pandèmia amb 

l’aprenentatge.

Aquest curs té una bona i necessària novetat; la 

implantació de la nova Llei d’Educació batejada com a 

LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica 

de Educación), una llei que com diu al preàmbul: una 

educació per al segle XXI, ja que l’anterior llei fou un retrocés 

per a l’educació del nostre alumnat.

Alguns dels canvis que encontrem en aquesta llei són els 

següents: Potenciació de l’ensenyament públic, limitació 

de les repeticions de curs, reequilibrar les competències 

educatives entre el Govern i les comunitats autònomes, 

les comunitats autònomes tindran com a llengua vehicular 

el castellà i la llengua autònoma, l’assignatura de religió 

serà d’oferta obligatòria, però deixarà de contat amb la 

nota mitjana de l’expedient acadèmic, hi haurà una nova 

assignatura: Valors Cívics i Ètics, centrada especialment 

als Drets Humans i dels Infants, progressiva transició d’un 

model amb dues xarxes educatives paral·leles, una ordinària 

i altra especial, que el Comité de Drets de les Persones amb 

Discapacitat de Nacions Unides ha qualificat de segregador 

a altre model que integra més a les dues xarxes, incrementar 

les despeses fins al 5% del PIB (producte interior brut) i un 

Pla per ampliar les places d’oferta pública de zero a tres anys 

procurant la seua gratuïtat i prioritzant l’accés de l’alumnat 

en situació de risc de pobresa, etc.

També diu al preàmbul d’aquesta Llei que l’educació és el 

principal pilar per a garantir el benestar individual i col·lectiu, 

la igualtat d’oportunitats, la ciutadania democràtica i la 

prosperitat econòmica.

Ja ha començat la implantació de la Llei, cal fer un 

seguiment per a veure els seus resultats i anar millorant a poc 

a poc aquest nou sistema educatiu, formar a una generació 

de persones que es puguen adaptar a tots els reptes que 

la societat del segle XXI està posant en marxa i cal estar 

preparats per a un futur en el qual canviaran tantes coses 

al món laboral i social que cal tenir certes capacitats per a 

adaptar-se al treball del futur, que ja està ací.

Acabe amb aquesta frase que no sé de qui és però que 

cal reflexionar: “L’educació és la vacuna contra la violència 

i la ignorància”.

Paco Fuster

Sobre peleas callejeras, justicia e inseguridad

U
nos sujetos identif icados, no pueden estar 

deambulando por el mismo sitio donde 24 horas 

antes fueron detenidos por hechos que no podemos 

considerar menores. Algo falla en los mecanismos que nos 

deberían proteger cuando la legislación no cumple dos de 

sus funciones primordiales: la restitución del daño realizado 

y la prevención de futuros delitos. 

El Código Penal sí contempla castigos para aquellos que 

participen en peleas callejeras o altercados de cualquier 

tipo que alteren la normal convivencia de las personas. Se 

pueden endurecer pero si no hay herramientas para que 

se materialicen nos quedamos igual, o peor, porque las 

fuerzas de seguridad acaban deteniendo dos veces (o más) 

a las mismas personas por los mismos problemas hasta 

que los reincidentes habituales acaban fuera de su ámbito 

competencial.

Hacer cumplir la ley tiene un efecto de indudable calado 

sobre los malhechores, pues demostrar un mínimo de 

contundencia manda el mensaje de que aquí no hay "libre 

albedrío" sino unas normas de convivencia que se tienen 

que respetar para vivir en una sociedad tranquila y segura.

Ray Montava

El doble discurs de Compromís amb els sous ¿100% 
Cocentaina?

F
ins fa poc, 03820 Col·lectiu-Compromís abanderava 

un discurs on posaven en el centre els sous polítics. 

Fins fa poc, perquè ara el seu portaveu és, també, 

assessor d’assumptes generals del Consell, concretament 

del conseller Rafa Climent, amb un sou de funcionari C2 

amb pagues extra.

Com es pot parlar de 100% Cocentaina si esta formació 

treballa per a la GVA? Nosaltres considerem lícit el 

nomenament d'assessors, però ens sembla molt contradictori 

que el portaveu d'este grup polític defenga per a Cocentaina 

una política que ni ell mateix du a terme quan el seu partit 

governa (en este cas la Generalitat).

El nomenament del portaveu de Col·lectiu-Compromís com 

assessor "d'assumptes generals" de Rafa Climent reafirma 

que el partit està totalment a favor dels sous polítics i que 

assumixen tot el discurs que fins hui han criticat amb tanta 

duresa de cara a la galeria.

Grup Municipal Popular





LA FIRA DE TOTS SANTS 5Revista El Comtat octubre 2021

Alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa Olcina

Q
uan pronunciem la paraula Fira, se’ns 

venen al cap un món de records: els 

passejos amb els pares i els iaios perquè 

ens firaren, tastar el primer torró de la temporada, 

pujar a les rodetes, compartir taula amb els 

amics, entrar al Palau i visitar-lo amb ulls de 

turista i tantes, tantes vivències que fan que 

el nostre idil·li amb esta tradició siga tan llarg 

com la vida mateixa. I, com tot, la Fira també 

ha hagut d’adaptar-se al transcórrer dels anys 

per a sobreviure a la COVID-19, tant és així que 

l’any passat la vam seguir online, però som un 

poble de carrer i l’oloreta de Fira no la podíem 

sentir a través de les pantalles, per això tornar a 

organitzar una Fira presencial ens ompli de goig.

Esta edició, precisament la 675a, està marcada 

per l’ús de la mascareta i el compliment exhaustiu 

de les normes sanitàries, un fet que ens ha limitat 

quant a superfície, expositors i activitats, però 

que també ens ha duplicat les ganes de tornar 

a viure, amb madura responsabilitat, l’única Fira 

d’Interés Turístic Internacional que té Espanya. 

Trellat, mascareta i compliment escrupolós de 

les normes és l’únic que demanem i a canvi 

oferim dos caps de setmana de gaudi absolut, de 

manera que confiem més que mai en la vostra 

responsabilitat individual.

L’èxit d’aquesta tradició sempre han sigut 

les persones, les del poble que la patixen i la 

gaudixen i les de fora, que convertixen la Vila 

Comtal en un formiguer de vitalitat, encara que 

aquest any i, més que mai, siga necessària la 

paciència dels contestans i de les contestanes 

per a viure un esdeveniment que s’allargarà 

més del que és habitual, amb les possibles 

incomoditats que puga comportar en la nostra 

quotidianitat; no obstant això, de segur que l’estima per la 

tradició i la seua supervivència ens pagarà la pena.

La nostra Fira bufa enguany 675 espelmes de vida, quasi 

7 segles omplint Cocentaina de sensacions, de comerç, 

cultura, menjars, olors, ball... Infinits ingredients que li 

donen pètria consolidació a la història d’amor més bonica, 

més generalitzada i més llarga que atresorem, la d’esta Vila 

Comtal i la seua Fira.

Per molts anys més sentint, fent i sent Fira de Tots Sants!
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Llum verda a la celebració de la Fira de Tots Sants 2021 
en format presenciaI i adaptada a dos caps de setmana
Redacció. Departament Fira

A
mb les paraules de Mireia Estepa, alcaldessa de 

Cocentaina, encetem aquest “Especial Fira de Tots 

Sants” de Cocentaina que la revista Cocentaina. 

El Comtat, juntament amb el departament de Fira de 

l’Ajuntament de Cocentaina els ofereix en aquesta edició 

d’octubre.

A les nostres pàgines trobaran tota l’actualitat que envolta 

a aquesta 675 edició de la Fira de fires, una Fira que 

començava a gestar-se ja amb l’autorització i el vist i plau 

de la Conselleria de Sanitat per dur a terme la Fira en un 

format nou i totalment diferent.

El 14 de setembre i en roda de premsa es presentava el 

que serà aquesta nova edició de la Fira de Tots Sants.

La Fira de Tots Sants de Cocentaina tornarà als carrers 

de la població en aquesta 675 edició del certamen, encara 

que encara amb alguns condicionants, amb l’objectiu de 

minimitzar l’impacte de la Covid-19 durant la celebració 

de la mostra. 

Tal com ha explicat l’alcaldessa de Cocentaina, Mireia 

Estepa, «el format plantejat per l’Ajuntament de Cocentaina 

i que compta amb el vistiplau de la Conselleria de Sanitat, 

proposa 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. Serà el primer esdeveniment de gran format, 

després de les Falles, que es celebre a la Comunitat 

Valenciana i la primera gran fira al carrer en Espanya des de 

l’aparició de la Covid-19. A més, les mesures de seguretat i 

prevenció implantades serviran de guia per a l’organització 

d’activitats de similars característiques».

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, i la regidora de 

Fira, Eugenia Miguel, van mantenir recentment una reunió 

de treball amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, i la 

secretària autonòmica de Salut Pública i Sistema Sanitari 

Públic, Isaura Navarro, per a valorar el plantejament de 

la celebració presencial de la Fira per a 2021. Sanitat 

va manifestar, després de conèixer els detalls, que «en 

les condicions sanitàries actuals (setembre) aquest tipus 

d’esdeveniments sí que es pot realitzar. Hauria d’arribar una 

nova onada de contagis, amb una soca diferent perquè el 

format platejat no fos viable». La consellera de Sanitat també 

va donar l’enhorabona pel programa tan cuidat i estudiat 

que li van presentar les edils contestanes i va comentar que 

«aquest tipus d’organització ha de servir d’exemple per a 

tots els esdeveniments de la Comunitat Valenciana».

Entre les novetats més destacades per a 2021 hi ha 

les següents: es redueix el nombre d’expositors a 235 

cada setmana, com també la superfície comercial de 

l’esdeveniment, a poc més de 50.000 metres quadrats cada 

cap de setmana, s’amplia la distància entre expositors i els 

metres disponibles per a cadascun. No hi haurà espectacles 

als carrers, encara que sí que s’han programat actuacions 

en recintes tancats, amb aforament controlat i prèvia reserva 

d’entrades (gratuïtes). 

Segons ha destacat la regidora de Fira, Eugenia Miguel, 

«l’organització de la Fira de Cocentaina porta treballant en 

aquest nou format diversos mesos, prevalent en tot moment 

la seguretat dels participants i respectant totes les mesures 

de seguretat i prevenció per a oferir un esdeveniment amb 

tot l’atractiu d’edicions passades, encara que segur. No ha 

estat fàcil, però confiem que a poc a poc puguem tornar a 

viure una Fira el més semblant possible a la que coneixíem 

abans de la pandèmia».

Durant el I Congrés Xarxa Comercial Fira de Tots Sants 

que es celebra aquests dies a Cocentaina, s’ha treballat amb 

tots els expositors participants en l’esdeveniment l’adaptació 

de les condicions de participació en aquest 2021, els 

canvis previstos en el format d’exposició i la reestructuració 

d’algunes ubicacions.

Així mateix, se’ls ha explicat el recorregut circular que s’ha 

dissenyat per a ordenar el fluxos de visitants, l’estructura 

dels sectors d’exposició per zones, les àrees previstes 

d’amortització i baixa densitat entre sectors, la inclusió de 

protocol Covid en totes les activitats i els punts d’informació 

Covid presents en les zones de serveis.

Enguany, que recordem que se celebra la 675 edició de 

la Fira de Cocentaina, no es permetran les actuacions ni 

espectacles al carrer com les que es programaven en les 

diferents àrees temàtiques i l’Espai «Fira i Festa» o de «Sol 

a Sol». Sí que es realitzaran, no obstant això, espectacles 

en recintes tancats com ara el Palau Comtal, on es pot 

controlar l’aforament.
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El nou format de Fira, accessibilitat, comunicació i 
seguretat eixos del I Congrés Xarxa Comercial Fira de 
Tots Sants de Cocentaina

E
l Primer Congrés de la Xarxa Comercial Fira de 

Tots Sants, organitzat en el marc de la 675 edició 

de la Fira de Cocentaina 2021 i amb la finalitat de 

continuar professionalitzant el certamen, va abordar millores 

d'accessibilitat, estratègies de comunicació i màrqueting en 

les vendes. En el Congrés, que se es va celebrar el 15 i 16 

de setembre, en el Centre Cultural el Teular, es definiren, 

a més, les línies estratègiques de la Fira 2021 i es va 

consolidar la xarxa oficial d'expositors oficials que permea 

l'accés a la informació durant tot l'any, així com va establir 

línies comercials més enllà dels dies de fira. 

El programa de la trobada, organitzat en tallers i taules de 

treball per sectors d'exposició va estar dividit en tres grups 

de Gran format (automoció, maquinària industrial i agrícola, 

piscines i exteriors, llar); Estands mig format (Innovació, 

medi ambient, tecnologia, turisme, esports, multicomercial) 

i Agroalimentària. En els quals es tractaren temes referents 

a informació general de les condicions de participació, 

seguretat, subministrament i normes higienicosanitàries.

L'objectiu d'aquest primer Congrés va ser poder oferir als 

participants un punt de trobada, fora dels dies pròpiament 

de Fira, a través del qual les empreses expositores i 

col·laboradores en l'organització de l'esdeveniment puguen 

Departament de Fira

actualitzar coneixements, conèixer tendències, compartir 

experiències i aportar solucions per a millorar la seua 

presència en la Fira i continuar professionalitzant el certamen.

La regidora de Fira de Cocentaina, Eugenia Miguel, 

assenyala que “hem organitzat un primer programa amb 

aquells aspectes que considerem clau per a millorar 

l'experiència entre els expositors i els visitants. L'accessibilitat, 

la seguretat i el tracte amb el client i les vendes, són claus per 

a continuar professionalitzant el certamen. Pel que esperem 

que el treball conjunt que realitzarem durant aquests dos 

dies es veja reflectit en la 675 edició de la Fira”.
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Cocentaina presenta les novetats de la Fira de Tots Sants 
2021 que torna de nou a celebrar-se al carrer
Departament de Fira. fotos: Silvia Bot. Fotografia

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina 2021 arrancava el 

divendres 1 d’octubre amb el descobriment del cartell 

anunciador, el compte enrere per a la celebració de la 

seua 675 edició, a partir del 29 d'octubre i en dos caps de 

setmana consecutius.

L'anterior edició va haver de celebrar-se condicionada per 

la greu crisi sanitària mundial que s'estava vivint i adaptada 

a totes les condicions del moment. La promesa de l'any 

passat va ser ‘Tornarem’ i amb aquesta premissa ha donat 

principi l'acte de presentació de la Fira de Tots Sants 2021. 

Vicent Ramon, acompanyat per l'alcaldessa de Cocentaina, 

Mireia Estepa, ha donat a conèixer als assistents la seua 

obra, el cartell anunciador de la Fira 2021. 

L'autor de l'obra ha indicat que “he volgut donar-li 

importància a les persones, els visitants de la Fira, en un any 

en què tenim moltes coses que celebrar: en primer lloc que 

tenim Fira al cap d'un any tan difícil, també podrem celebrar 

que la Fira compleix 675 anys, que no és qualsevol cosa, 

així com també celebrarem el retrobament amb molta gent 

que fa temps que no veiem i enguany ens podrem retrobar 

a la Fira. Finalment, he volgut que el cartell siga un xicotet 

homenatge a totes les persones que han visitat la Fira durant 

aquests 675 anys d'història”.

En el cartell, obra de Vicent Ramon, es veu a un home i 

una dona que entren a la Fira, (representada pel seu logotip). 

Les persones van cap a ell amb pas ferm i decidit, amb 

actitud festiva i portant la xifra 675 que celebra l'aniversari. 

El conjunt del cartell té colors molt vius que a més de donar-li 

impacte i vistositat, també transmet alegria. Vicent Ramon 

ha sabut plasmar un detall molt significatiu: les persones del 

cartell recorden que és obligatori l'ús de màscara i donen 

exemple portant-les posades.

La contestana Stella Vicens, psicòloga clínica i referent en 

el camp de la salut mental, ha pogut sentir i rebre un avanç 

de les emocions que viurà el pròxim 30 d'octubre, quan des 

del Palau Comtal, isca a llegir el privilegi de Fira atorgat en 

1346 pel rei Pere IV el Cerimoniós i amb el qual cada any 

s'inaugura la tradicional fira contestana. "Quan em van donar 

la notícia, la meua ment va viatjar al passat, a tantes i tantes 

fires viscudes des de xicoteta. Buscava com definir per a mi 

la Fira. I és que la Fira de Cocentaina, la podem explicar, la 

podem contar, però la Fira de Cocentaina cal vivenciar-la. 

Emocionada, il·lusionada i molt agraïda us emplace a tornar-

nos a veure el pròxim dia 30 d'octubre, quan llegiré el text 

del nostre antic privilegi amb tot l'orgull que pot sentir una 

socarrada", ha assenyalat emocionada Vicens.

La regidora de Fira, Eugenia Miguel, ha sigut l'encarregada 

d'explicar amb detall el plantejament per a la Fira d'enguany. 

Segons ha exposat, “hem avançat molt i la situació sanitària 

hui dia és molt bona a la Comunitat Valenciana. Aquestes 
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dades ens permeten dissenyar un format de Fira que ja 

s'acosta molt al model tradicional, el de sempre. Encara que 

la prudència, la seguretat i la salut de totes les persones que 

participen: visitants, expositors, veïns del poble, ens obliga 

a mantindre algunes mesures per a garantir una Fira, per 

damunt de tot, segura”.

El format plantejat per l'Ajuntament de Cocentaina compta 

amb el vistiplau de la Conselleria de Sanitat, qui a més els ha 

donat l'enhorabona per l'estudi exhaustiu que van presentar. 

La proposta combina la celebració de la Fira de Tots Sants de 

Cocentaina en dos caps de setmana consecutius. El primer, 

des del divendres 29 d'octubre al dilluns 1 de novembre i el 

següent, durant els dies 5, 6 i 7 de novembre.

L'objectiu de fer-lo d'aquesta manera és poder comptar 

amb espais més amples, tant entre expositors com per 

al trànsit de la gent. La Fira estarà present als carrers, 

avingudes i places més àmplies de la població i hi haurà 

més distància entre cada expositor que, a més, tindran més 

metres per a organitzar els seus productes.

Amb el nou format i les diferents novetats d'aquesta 675 

de la Fira a se vol anteposar la seguretat dels participants i 

respectar totes les mesures de seguretat i prevenció per a 

oferir una celebració amb tot l'atractiu d'edicions passades, 

però també amb totes les garanties de seguretat per als 

visitants.

L'alcaldessa, Mireia Estepa, ha tancat l'acte destacant 

“l'esforç ‘colossal’ que ha fet el departament de Fira i la 

seua regidora per a dissenyar molts models d'esdeveniment 

fins a arribar a aquest, el definitiu”. També ha tingut unes 

paraules per a “totes les persones que són i fan Fira, gràcies 

a les entitats i artistes”. 

Com a colofó, l'organització de Fira ha volgut en el seu 675 

aniversari i de la mà de VisualCrea Studio, retre homenatge 

als pilars fonamentals d'aquest esdeveniment: veïns i 

veïnes de Cocentaina, comerç local, expositors, visitants i 

organització. En aquest sentit ha presentat en primícia i com 

a tancament a l'acte una peça audiovisual especial en format 

micro-documental amb testimoniatges narrats des d'un 

punt de vista molt personal en el qual la il·lusió i les ganes 

de tornar a veure la Fira als carrers estan molt presents. La 

peça titulada “Tornem” és l'evolució al vídeo “Tornarem” 

creat en l'edició de 2020 i amb el qual es pretén donar un 

final feliç a un any tan complicat.

L’acte que va compatr amb un gran nombre de contestans 

i contestanes, va estar presentat per la periodista socarrà 

Mayte Barrachina.
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Un cartell que ens convida a viure a peu de carrer la  
Fira de Tots Sants
Departament de Fira. fotos: Silvia Bot. Fotografia

E
l Palau Comtal ha sigut, un any més, l’escenari per a 

descobrir el cartell anunciador de la Fira de Tots Sants. 

El passat 1 d’octubre, en un acte carregat d'expectació, 

va veure la llum la proposta del dissenyador gràfic, Vicent 

Ramon, amb el qual arrancava el compte enrere per a la 675 

edició del certamen. Un cartell que té com a tema central 

el reencontre de les persones després de més d’un any de 

pandèmia, i que ara ens convida a visitar la Fira des de dins, 

a peu de carrer com s’ha fet sempre.

Els colors vius triats per a la composició, i les siluetes 

d’una parella entrant per dintre de la roda del logo de la 

Fira, és la viva representació de les ganes de festa, de 

tornar a retrobar-se amb les que contestans i contestanes, 

expositors i visitants esperen aquesta nova cita als carrers 

de la Vila Comtal.

Segons explica el mateix autor, «és un cartell en el qual 

he volgut donar importància a les persones. Després d'un 

any molt difícil, ara de nou tenim coses a celebrar: celebrem 

el 675 aniversari de la Fira, celebrem també el reencontre 

amb totes aquelles persones que fa temps que no veiem. 

També he volgut retre homenatge a totes les persones que 

han visitat la Fira de Cocentaina al llarg d’aquests 675 anys».

Vicent Ramon treballa com a dissenyador gràfic des de 

l'any 2000, i en 2003 obri el seu propi estudi de disseny 

a Bocairent (València), des d'on desenvolupa projectes 

d'entorn gràfic, principalment centrats en campanyes de 

comunicació, imatge gràfica, disseny editorial, identitat 

corporativa, il·lustració i publicitat.

Una t ra jectòr ia  profess ional  amb nombrosos 

reconeixements de les seues obres, com les seleccionades 

en les Biennals del cartell de Bolívia en 2017, 2019 i 2021 

en la categoria de cartells culturals editats i en les Biennals 

del Cartell de Mèxic en 2018 i 2020, en la mateixa categoria. 

A més a més, ha sigut guanyador de més d'un centenar de 

primers premis en concursos de disseny i de cartells per 

diferents parts del territori espanyol, entre els quals destaca 

el primer premi del cartell de Falles de València en 2015, 

les Fogueres de Sant Joan d'Alacant en diverses ocasions, 

així com altres cartells festius d'Alacant.

En l'actualitat, Vicent Ramon pertany a l'Associació 

de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana i entre els 

seus clients institucionals està la Generalitat Valenciana, 

el Patronat Provincial de Turisme de València (València 

Turisme), la Diputació de València, la Diputació de Castelló, 

la Mostra de Cinema del Mediterrani de València i els 

ajuntaments de Las Palmas de Gran Canaria, Bocairent i 

Gandia, entre altres.

L’autor ha destacat el privilegi que ha comportat per a ell 

poder crear el cartell d’un esdeveniment tan especial com 

és la Fira de Cocentaina, del qual assenyala que «a més 

de ser una fira que he visitat moltes vegades des que era 

un xiquet, és una de les fires més importants del territori 

i poder ajudar a promocionar-la és per a mi un repte molt 

bonic. Moltes gràcies per la confiança en el meu treball».
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La psicòloga contestana Stella Vicens inaugurarà la Fira 
2021 amb la lectura del Privilegi
Departament de Fira. fotos: Silvia Bot. Fotografia

L
a psicòloga clínica de Cocentaina, Stella Vicens, serà 

l’encarregada enguany d’inaugurar la Fira de Tots 

Sants amb la tradicional lectura del Privilegi. El proper 

dia 30 d’octubre des del Palau Comtal, els contestans i 

contestanes tornaran a escoltar el text amb el qual el rei 

Pere el Cerimoniós (II de València i IV d'Aragó), atorgava 

el Privilegi de celebració de la Fira en 1346 i amb el qual 

cada any els carrers de Cocentaina obrin les seues portes 

al públic per acollir l’esperat certamen.

La trajectòria professional de Stella Vicens ha estat 

vinculada des dels seus inicis a dues branques de la 

psicologia com són la Salut Mental i les Addiccions. És 

membre de la Societat Científica Socidrogalcohol de la 

Comunitat Valenciana i ha sigut presidenta autonòmica 

des de 2017 fins a 2020. Vicens ha impartit tallers, cursos, 

conferències i xarrades dirigides a professionals sanitaris, 

associacions i ONG's, estudiants i població en general.

Ha participat en diversos projectes d'investigació, avalats 

per organismes oficials nacionals i internacionals, en el 

camp de les addiccions, la psicologia i la salut mental i és 

col·laboradora habitual en mitjans de comunicació.

Actualment Stella atén consultes privades com a Psicòloga 

Clínica a Cocentaina, forma part de l'equip de la Unitat 

de Salut Mental d'Ontinyent i realitza tallers de Biodansa, 

seguint el Sistema Rolando Toro.

Aquest nomenament va pillar a Stella Vicens per sorpresa 

i ella mateixa ens confessava que, «mai se m'havia passat 

pel cap que poguera ser jo triada per a representar a la Fira 

de Cocentaina amb la lectura del Privilegi. Per descomptat 

que m'ha fet molta il·lusió. Tant l'alcaldessa com la regidora 

de Fira van aconseguir sorprendre'm amb l'anunci».

Des de l’Ajuntament de Cocentaina, la regidora de Fira, 

Eugenia Miguel, s’ha mostrat satisfeta davant l'elecció. 

Segons explica «l'any passat ja vam tindre dues lectores 

del Privilegi i ens vam proposar que aquest també fora una 

dona qui representara a tots els socarrats i socarrades en 

aquest moment tan especial».

Quant a Stella, assenyala que té «una trajectòria 

professional admirable» i destaca el fet que «ha sabut 

combinar el seu treball amb les seues arrels al poble i ha 

demostrat que es pot arribar ben lluny vivint a Cocentaina».
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Dos caps de setmana de Fira amb diferents propostes 
d’expositors
Departament de Fira 

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina torna enguany 

als carrers de la població en aquesta 675 edició del 

certamen, encara que ho farà en un format diferent amb 

l'objectiu de minimitzar l'impacte de la Covid-19 durant la 

celebració de la mostra. El format plantejat per l'Ajuntament 

de Cocentaina i que compta amb el vistiplau de la Conselleria 

de Sanitat, combina la celebració de la Fira de Tots Sants 

en dos caps de setmana consecutius, entre els quals es 

dividiran els expositors i els espais de fira tradicionals.

D’aquesta manera, els visitants que s’acosten a Cocentaina 

durant els dos caps de setmana, disposaran de les següents 

ofertes expositives:

Primer Cap de setmana - El tradicional de Tots Sants, 29,

30, 31 d'octubre i 1 de novembre

Es podran visitar el mercat medieval, Soc àrab i Porrat 

Valencià, la Fira cavallar, i els expositors dels nous sectors 

com turisme, esports, disseny i moda, innovació, tecnologia, 

exteriors i llar.

Segon Cap de setmana - 5, 6 i 7 de novembre.

A l’avinguda del País Valencià tindrem un any més els 

expositors de gran format. Concretament les tradicionals 

marques de maquinària agrícola, automoció i maquinària 

industrial

A més del sector agroalimentari d’alimentació, productes 

típics i Denominació d’Origen.

Els dos caps de setmana

Juntament amb les exposicions específiques de cada 

cap de setmana, durant tota la Fira es podrà gaudir de 

les atraccions i zona infantil, el Food Trucks, i paradetes 

ambulants.

A banda de poder visitar-se les exposicions culturals i 

actuacions en recintes tancats.

Amb aquest nou format dividit en dos caps de setmana, 

s'inclouen altres novetats. Les més destacades per a 2021 

són les següents:

poc més de 50.000 metres quadrats cada cap de setmana.

disponibles per a cadascun.

programaven en les diferents àrees temàtiques i l'Espai 

«Fira i Festa» o de «Sol a Sol». Encara que sí que s'han 

programat actuacions en recintes tancats, com ara al Palau 

Comtal, amb aforament controlat i prèvia reserva d'entrades 

.Totes les entrades seran gratuïtes i es poden reservar des 

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

la plataforma: entrades.cocentaina.es.

Amb el nou format i les diferents novetats de l’edició 

675 de la Fira es vol posar per davant la seguretat dels 

participants i respectar totes les mesures sanitàries i de 

prevenció per a oferir un esdeveniment amb tot l'atractiu 

d'edicions passades, però també amb totes les garanties de 

seguretat per als visitants.

En aquest sentit, l’organització recomana l’ús de 

mascareta, tant en espais oberts com tancats, especialment 

quan no es puga respectar la distància de seguretat mínima. 

Així mateix, emplaça a tots els visitants a planificar la seua 

visita tenint en compte que enguany hi haurà set dies, 

repartits en els dos caps de setmana, per a gaudir de Fira.
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675 anys de Fira, un certamen amb història que mira al futur
Departament de Fira

L
a Fira de Tots Sants compleix enguany la 675 edició, 

una xifra per a celebrar i recordar tot el que en l'àmbit 

institucional, veïnal i turístic s'ha aconseguit al llarg 

de tot aquest temps. Des que en 1376 el monarca Pere 

IV d'Aragó atorgara a Cocentaina el privilegi de poder 

celebrar aquesta fira anual, molts han sigut els expositors, 

espectacles, exposicions i actes que han donat vida a 

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

satisfer les necessitats dels temps i donar resposta als milers 

de veïns i visitants que li donen vida.

La Fira va ser en els seus inicis una oportunitat laboral 

i econòmica per a productors, comerciants i compradors 

que durant els catorze dies que durava el certamen 

podien realitzar les seues transaccions i intercanvis sense 

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

va convertir en reclam i la va fer créixer i va passar d'estar 

centralitzada en la plaça de la Vila en el segle XIV a estendre's 

per tots els carrers de Cocentaina en el segle XVII. Fruit 

d’aquest creixement, en el segle XVIII, més concretament 

en 1768, va ser capaç de convertir-se en la fira més gran 

de l'Antic Regne de València, fet que ja va encunyar la seua 

magnitud. En 1795 va deixar de celebrar-se per Sant Miquel 

i es va instaurar en les dates actuals, fet que li va donar el 

nom de «Fira de Tots Sants».

A diferència de moltes altres que han anat desapareixent al 

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

i fent història, tant pel que fa a activitats, com a programació 

i infraestructures. La inclusió del mercat medieval en els 

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

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

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

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

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

fer un salt a la digitalització.

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

un dels pilars clau perquè el certamen evolucione i que 

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

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

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

contestana i que turistes i visitants coneguen l'essència 

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

exposicions culturals que es duen a terme durant els dies 

de celebració de l'esdeveniment. Aquest equip de treball 

continua cultivant el certamen i encarant-lo cap al futur, 

adaptant-lo a l'era digital, és per això que en aquesta edició 

ja s'implementaran novetats que reflecteixen l'evolució d'una 

Fira que, sense perdre la tradició i el seu arrelament històric, 

s'adapta als nous temps.

Fruit de tota la seua trajectòria, canvis i adaptabilitat, com 

també la seua essència, tradició i el treball que des de les 

institucions s'ha realitzat, l'any 2018 la Fira va aconseguir 

un dels distintius més importants: el de Bé d'Interés Cultural 

(BIC). Un fet que la va convertir en patrimoni de tota la 

Comunitat Valenciana. Un distintiu al qual li va succeir la 
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declaració de Festa d'Interés Turístic Internacional, dos 

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

portada pel cap alt del calendari festiu, tant a escala nacional 

com internacional.

Una altra de les grans mostres d'adaptabilitat als temps del 

certamen són els canvis que el format va patir l'any passat 

amb motiu de la situació sanitària originada per la Covid 19. 

Malgrat la dificultat dels mesos que hem passat, Cocentaina 

va aconseguir mantindre viu el certamen i acostar-lo als 

espais dels propis establiments que no van dubtar a obrir-li 

les seues portes per a continuar fent Fira. Fruit d'aquesta 

adaptació el certamen va aconseguir posar en marxa la 

primera xarxa d'expositors amb l'objectiu de mantindre la 

seua flama viva durant tot l'any i desestacionalitzar-la malgrat 

mantindre els seus dies grans en les dates tradicionals. Una 

altra manera de viure l'esdeveniment que, encara que no 

va omplir els carrers contestans de «l'olereta de Fira», va 

aconseguir que l'edició no es perdera i enguany es puga 

celebrar el 675 aniversari. Fruit de la consolidació de la 

xarxa d'expositors, el mes de setembre passat es va realitzar 

el Primer Congrés de la Xarxa Comercial Fira de Tots Sants 

amb la finalitat de continuar professionalitzant el certamen, 

abordar millores d'accessibilitat, estratègies de comunicació 

i màrqueting en les vendes. A més, els expositors van 

poder tindre un punt de trobada per a poder actualitzar 

coneixements, conéixer tendències, compartir experiències 

i aportar solucions per a millorar la presència en la Fira i 

continuar professionalitzant el certamen, ja que la seua visió 

és clau per a l'evolució de l'esdeveniment contestà.

Activitats que sumen i que mostren com la Fira continua 

movent-se i adaptant-se als canvis que marca l'actualitat, 

canvis que s'han materialitzat una vegada més, perquè 

la 675 edició veja la llum i siga una realitat al carrer en 

els pròxims dies. Dos caps de setmana per a fer Fira: el 

tradicional, que donarà el tret d'eixida al certamen els 

dies 29, 30, 31 d'octubre i 1 de novembre; i el següent 

5, 6 i 7 de novembre. Dos caps de setmana en els quals 

l'oferta comercial es dividirà entre tots dos per a oferir tant 

a expositors com a veïnat i visitants totes les garanties i 

mesures de seguretat. El primer cap de setmana, totes 

les persones que visiten Cocentaina podran gaudir del 

mercat medieval, del Soc àrab i del Porrat Valencià, la Fira 

cavallar, i els expositors dels nous sectors com turisme, 

esports, disseny i moda, innovació, tecnologia, exteriors i 

llar. El segon, a l’avinguda del País Valencià, tindrem un 

any més els expositors de gran format. Concretament, les 

tradicionals marques de maquinària agrícola, automoció i 

maquinària industrial, a més dels sectors agroalimentari 

d’alimentació, productes típics i Denominació d’Origen. Cal 

destacar que juntament amb les exposicions específiques 

de cada cap de setmana, durant tota la Fira es podrà gaudir 

de les atraccions i zona infantil, el Food Trucks, i paradetes 

ambulants. A banda de poder visitar-se les exposicions 

culturals i actuacions en recintes tancats.

Una divisió de l'oferta comercial que permetrà que els 

amants de la Fira tinguem dos caps de setmana per a 

satisfer tant les necessitats comercials com d'oci i gaudim 

de Cocentaina com ens agrada, amb els carrers plens de 

gent i impregnant-nos de la seua essència.

675 anys són molts i cal celebrar-los, per això: visquem la 

Fira, tornem a recórrer-la, a sentir-la, a gaudir-la i, sobretot, 

a cuidar-la, perquè aquest certamen faça, una vegada més, 

història.
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Mostra Bestiar, els orígens de la Fira
Departament de Fira 

L
'essència de la Fira de Cocentaina continua viva hui dia 

gràcies a la «Fira Cavallar», un espai reservat per als 

animals en el qual es posen de manifest els orígens del 

certamen que se centraven, principalment, en la compra, 

venda i intercanvi d'animals. Molts eren els ramaders i 

propietaris d'animals de diferents tipus que esperaven el 

dia de Tots Sants per a trobar-se amb amics i companys 

de professió i compartir amb ells l'essència del seu treball. 

Intercanviaven espècies o compraven més animals amb 

l'objectiu de subsistir i mantindre els camps, però sobretot 

les seues famílies.

El Pla de la Font tornarà a ser enguany, durant el 

primer cap de setmana de Fira, 29, 30, 31 d’octubre i 1 

de novembre el lloc triat per a mostrar l'origen d’aquesta 

cita comercial i lúdica. Han anat afegint-se nous sectors, 

espectacles i productes, però la fira bestiar es manté com 

a cor d’aquesta arrelada tradició i encara que semble 

impossible, després de 675 anys, continua consolidant-se 

i creixent edició rere edició.

Enguany està previst que la participació augmente i a 

les sis quadres habituals se’n sumen algunes més que, al 

costat dels ramaders de sempre, continuen mantenint la 

tradició d'exposar al Pla de la Font als seus animals, perquè 

puguem continuar gaudint dels orígens del certamen. Els 

corrals estaran situats al centre de la plaça del Pla de la Font 

i envoltats d’una altra de les senyes d'identitat de la Fira, els 

expositors de productes tradicionals, «Els de sempre», com 

diem els socarrats i socarrades. Torró, gaiatos, espart i altres 

productes típics confluiran també en aquesta plaça per a 

mostrar, sens dubte, el costat més tradicional i ancestral 

de la nostra Fira.

Les exhibicions de munta i doma o de tir i arrossegament 

no estaran presents dins de la programació d'aquesta 675 

edició per a evitar les grans concentracions d'espectadors 

que congregaven aquestes activitats a l'avinguda País 

Valencià. Per a suplir aquestes activitats, l'organització 

s’ha posat en contacte amb un major nombre d'expositors 

relacionats amb el món del cavall, perquè els amants 

d'aquests esports puguen acudir a la Fira per a comprar 

alguns dels articles més característics i demandats d'aquest 

sector.

La Fira Cavallar continua viva, amb molta força i en 

aquesta significativa edició pren encara més rellevància, 

si això és possible, perquè celebrem 675 anys d'aquests 

grans orígens.

Un viatge de retorn als orígens
Departament de Fira 

C
ocentaina viatja de nou als seus orígens, quan la 

Fira Medieval i el Porrat Valencià impregnen de 

tradició i història els seus carrers. En aquesta 675 

edició, aquest atractiu estarà present durant el primer cap 

de setmana, 29, 30, 31 d'octubre i 1 de novembre. Dies 

en què podrem gaudir de la seua essència i encant, com 

també dels productes característics que ofereixen les seues 

singulars paradetes.

El Porrat Valencià i la Fira Medieval estaran situats en 

aquesta ocasió entre el Pla de la Font, la plaça de la Vila i 

la plaça del Pla. L'organització ha apostat per les places del 

municipi per a situar aquests emblemàtics atractius amb 

l'objectiu de garantir les mesures de seguretat i la distància 

entre els diferents llocs i que es puga gaudir dels productes 

exposats sense aglomeracions. Els carrers que connecten 

les diferents places conservaran la decoració i estaran buits 

d’expositors per a garantir el pas dels vianants entre els 

diferents espais. Aquests carrers comptaran amb tallers 

relacionats amb aquestes temàtiques per a servir d'unió 

entre les diferents àrees i oferir un atractiu afegit. El Soc 

Àrab s'instal·larà a les places de Sant Miquel i del Salvador. 

També es podran trobar paradetes a la plaça de Sant Hipòlit, 

Venerable Escuder, Ocapa i la placeta de la Mel.

La restauració particular de l'època podrà trobar-se a la 

plaça del Mercat i a la plaça de l'Església. En el primer espai 

es trobaran els restaurants i les tavernes de graella i brasa i 

en el segon les creperies, teteries i altres establiments que 

faran que veïns i visitants puguem reposar forces després 

de recórrer els diferents espais que donaran vida a la Fira 

2021. Els restaurants també reduiran la grandària i l'oferta 

de taules serà d'un màxim de deu persones per a atendre 

la normativa sanitària.

Els espectacles de carrer no estaran presents en aquesta 

edició per a evitar aglomeracions: s'han programat alguns 

de manera puntual i en espais tancats que podran gaudir-

se en hores fixes i sota reserva prèvia en la web de la Fira 

(www.firadecocentaina.org).

L'artesania valenciana, una altra de les grans referències 

del certamen, podrà trobar-se a l'avinguda de Xàtiva, una de 

les principals artèries d'accés a la Fira. Ceràmica, cistelleria, 

espart, entre altres productes modelats per grans artesans, 

faran les delícies de qui aprofite la Fira per a conéixer els 

grans mestres d'aquestes matèries primeres.

Si no et vols perdre aquest viatge als orígens recorda que 

enguany has de recórrer les places contestanes per a gaudir 

de la seua particular essència i els seus peculiars productes.
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Una Fira per a menjar-se-la
Departament de Fira 

Una cita on l’entreteniment està garantit
Departament de Fira 

L
a Fira de Cocentaina no podria entendre's sense les 

seues atraccions de fira i sense les famílies de firaires 

els quals, generació rere generació, tornen a la Vila 

Comtal per a donar vida a l'entreteniment dins del certamen. 

L'arribada dels camions de les atraccions, uns dies abans 

de l'esdeveniment, és el senyal per a xiquets i majors que 

la tan anhelada cita amb la diversió està pròxima. I és que 

la nostra Fira no seria el mateix sense aquest complement 

de diversió que s'afig a l'àmplia oferta comercial. 

La zona del Teular, com és tradició, acollirà aquest món 

de diversió per a grans i xicotets. A més de les tradicionals 

atraccions mecàniques també es podrà gaudir de tómboles, 

casetes de tir i els tradicionals llocs de venda de joguets. 

L'àrea d'atraccions complirà totes les mesures sanitàries de 

neteja, desinfecció i distàncies per a garantir la seguretat 

del públic participant. 

Els dies 28 d’octubre i 4 de novembre es celebrarà el 

Dia del Xiquet amb preus populars en totes les atraccions.

La plaça d’Anselm Martí més coneguda com «El Camet» 

serà el punt de trobada amb la restauració que els diferents 

food trucks oferiran durant els dos caps de setmana de 

celebració de la 675 Fira de Tots Sants. Diversitat de 

plats i sabors que et permetran triar la gastronomia que 

preferisques a cada moment. Amb la ubicació dels food 

trucks en aquest lloc, l'organització del certamen vol que 

es gaudisca d'aquest espai amb major distància i que es 

puga compartir una estona agradable entorn de la taula 

amb amics i familiars. 

Les paradetes ambulants amb tota classe de productes, 

bijuteria i detalls estaran també presents els dos caps de 

setmana a les zones de Jaume I, Santa Bàrbara i la zona del 

Patronat, a la plaça i al carrer de Mossén Raduan.

En aquesta edició no hi haurà concerts per a evitar les 

multituds, es mantindran les activitats culturals en recintes 

tancats i l’aforament restringit a les quals es podrà acudir 

prèvia adquisició d'entrades, totes gratuïtes, a través de la 

web del certamen. 

Aquesta oferta d'oci i entreteniment per a totes les edats 

estarà present els dos caps de setmana: el primer i tradicional 

que començarà el 29 d'octubre fins a l'1 de novembre; i el 

segon, emmarcat els dies 5, 6 i 7 de novembre. D'aquesta 

manera a l'oferta comercial s'uneix el complement vital d'oci 

i entreteniment que des de fa uns anys va lligat al certamen 

i que fa que el seu públic puga gaudir de les compres, però 

també de la diversió. 

P
assejar per la Fira de Cocentaina és recórrer un món 

de sabors i aromes. A l'extensa oferta comercial dels 

més variats articles, s'uneix una variadíssima proposta 

agroalimentària i de productes típics que en aquesta edició 

estarà exposada el segon cap de setmana del certamen, els 

dies 5,6 i 7 de novembre.

Una de les tradicions més arrelades en la Fira és la compra 

de torró. Els torroners ofereixen els seus exquisits dolços 

tradicionals acabats d'elaborar i per a molts és l'inici de la 

campanya nadalenca. De la mateixa manera, és una bona 

ocasió per a tastar els embotits característics de la zona i les 

primeres castanyes torrades que ofereixen les castanyeres 

amb la seua típica cançoneta «castanyes torraes, calentetes 

i bones». També troben el seu espai els productes clàssics 

de la comarca, representats per les principals empreses 

productores: vi, licors, mel o oli conformen l'amalgama de 

sabors típics d'aquesta terra.

Tots aquests productes podran trobar-se als carrers de 

Jaume I i de Sant Francesc, com també a les places del 

Mercat i del Pla. En aquests dos últims espais, en aquesta 

edició s'estrenen uns nous estands modulars amb una 

estètica molt més renovada i adequada per als productes 

exposats. D'altra banda, i a causa de la situació actual, des 

de l'organització s'han reforçat encara més les mesures 

sanitàries i higièniques que s'han explicat als expositors amb 

l'objectiu que estiguen ben informats i puguen complir-les de 

manera exhaustiva. Entre algunes d’aquestes mesures figura 

l'ús de guants per a manipular els productes i la prohibició 

que el client toque el gènere. 

La participació d'expositors en aquesta àrea s'ha 

mantingut a causa de l'espai habilitat per tant, la Fira de 

Cocentaina tornarà a ser durant el segon cap de setmana de 

la seua celebració, punt de trobada d'olors i de sabors per a 

conquistar els paladars de les persones que passegen per 

Cocentaina en aquesta segona convocatòria del certamen. 
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El Passeig del Comtat, un espai tematitzat per al turisme, 
la innovació, la moda i l’esport
Departament de Fira

E
l primer cap de setmana de Fira, els dies 29, 30, 31 

d'octubre i 1 de novembre, el Passeig del Comtat estarà 

dividit en espais tematitzats per acollir els sectors més 

innovadors i de recent incorporació al certamen, al costat 

de tota l'oferta turística de la Comunitat Valenciana. Serà el 

punt de trobada per a un total de 80 expositors de gran i 

mitjà format, dividits en 6 àrees temàtiques:

- Turisme

- Disseny i moda

- Esports

- Innovació, tecnologia i medi ambient

- Exteriors

- Llar

Com cada any, el Turisme tornarà a tindre el seu espai 

en aquest esdeveniment, on els municipis de la Comunitat 

Valenciana estaran representats pels patronats de Castelló, 

València i Alacant, a més de comptar amb el màxim 

exponent, l'Agència Valenciana de Turisme. Els diferents 

estands estaran ordenats per àrees turístiques fins al 

carrer Pare Torró. Un espai d'exposició en què el visitant 

podrà conéixer la completa oferta que ofereix la Comunitat 

Valenciana pel que fa a festes i celebracions que tenen lloc al 

llarg de tot l'any, al costat del patrimoni cultural, arquitectònic 

i natural dels nostres municipis.

A més de la senyalització, els carrers que creuen el Passeig 

del Comtat marcaran aquest any la divisió entre les diferents 

àrees temàtiques, de manera que guiaran les persones 

visitants a recórrer aquesta zona comercial a l'entrada i a 

l’eixida de cada sector.

Després del turisme, s'obrirà pas una àrea destinada a 

la moda i disseny. Un sector que venia demandant la seua 

presència en la Fira des de fa anys. Marques de la zona 

sota el segell de disseny i sostenibilitat que presentaran una 

mostra de les últimes tendències i alternatives en el món de 

la moda més respectuosa amb el medi ambient.

L'esport tindrà un any més el seu propi espai en aquesta 

àrea comercial, amb les tradicionals marques i cases 

esportives que participen habitualment en la Fira, a les 

que enguany, com a novetat, s'unirà la coneguda cadena 

d'establiments de grans superfícies, dedicada a la venda de 

material esportiu, Decathlon.

Innovació i tecnologia, compartiran espai amb el medi 

ambient i la sostenibilitat. Sectors que avancen cada vegada 

més de la mà i entre els quals aquest any se suma la 

presència de la Universitat d'Alacant. Empreses i universitats 

exposaran les seues últimes novetats i avanços en els 

habituals estands de format mitjà, però aquest any amb 

l'avantatge de comptar amb una major separació entre ells, 

com a mesura preventiva davant de la Covid-19, d'entre 4 i 

6 metres. Aquesta distància permetrà que estiguen oberts 

al públic en els seus tres laterals.

Una mostra del fet que les tecnologies i la innovació són 

un any més exemple de la convivència entre la tradició i la 

modernitat que combina a la perfecció aquest esdeveniment.

A partir de Literat Azorín, les persones visitants entraran 

en una àrea comercial amb expositors molt concrets del 

món dels exteriors i la llar, amb les tradicionals marques 

de piscines, vivers o jardineria. Mostres de gran format que 

comptaran amb una distància de separació de 8 metres i 

estaran obertes al públic pels quatre costats.

Des de l'Ajuntament de Cocentaina destaquen que el 

fet de mantindre aquestes sis àrees distribuïdes durant el 

primer cap de setmana de Fira i separades dels expositors 

de gran format, destinats a maquinària agrícola i industrial 

i automoció, que es passen als dies, 5, 6 i 7 de novembre, 

permetrà comptar amb espais d'exposició més ordenats i de 

millor accés, cosa que beneficia tant visitants com expositors.
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La maquinària agrícola, industrial i automoció es trasllada 
al segon cap de setmana i guanya en espai i presència
Departament de Fira 

L
'exposició de maquinària agrícola, industrial i automoció 

presenta una de les principals novetats de la Fira de 

Tots Sants 2021. El que és un dels principals focus 

d'atracció del tradicional certamen, es trasllada al segon cap 

de setmana de celebració, els dies 5 , 6 i 7 de novembre i 

millora en presència i espai d'exposició.

L'esdeveniment, que va nàixer com una fira de comerç 

agrícola i ramader, amb el temps va saber fusionar en 

l'exposició la gradual presència de tractors, automòbils, 

camions i motocicletes, que, a poc a poc, van anar 

substituint les eines de conreu i animals de tir dels seus 

orígens, ara representats en la Fira Cavallar. El que es va 

iniciar com una tímida expansió de la Fira, coincidint amb 

una millora de l'urbanisme local, s'ha anat convertint amb els 

anys en el principal focus de negoci d'aquest esdeveniment.

La mostra de gran format, presidida per la maquinària 

agrícola i industrial al costat dels vehicles de les principals 

marques del mercat, ocuparà com cada any una de les 

principals artèries d'entrada a la Fira, l'avinguda del País 

Valencià. Però com a novetat d'aquesta edició, trasllada la 

seua exposició al segon cap de setmana de la Fira i es podrà 

visitar durant els dies 5, 6 i 7 de novembre. A més, l'espai 

destinat queda exclusivament reservat per als tradicionals 

expositors d'aquestes tres categories i aquest any no 

compartiran mostra amb altres sectors de gran format com 

ara piscines, xemeneies, llar o exteriors que mantindran la 

seua presència durant el primer cap de setmana de Fira.

Concretament, l'espai d'exposició ocuparà les dues parts 

de la via País Valencià des de Literat Azorín fins a la Rotonda 

de Colón. A això, se suma una major distància establerta 

per les mesures de seguretat davant de la Covid-19, de 

8 metres entre cada estand, de manera que tots estaran 

oberts pels 4 laterals. Aquests canvis permetran millorar 

la presència i la presentació del producte, com també la 

reposició d’aquests i l'accés.

Tot i els canvis de data, els visitants es trobaran un any 

més amb una mostra de les  tradicionals marques d'aquesta 

categoria, sempre presents en la Fira de Tots Sants.

Durant el primer cap de setmana, es disposarà d'un espai 

d’informació en el qual estaran representades les diferents 

empreses de maquinària i automoció que exposaran el segon 

cap de setmana, per informar els visitants.
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Ràdio Cocentaina i la revista Cocentaina. El Comtat, un 
any més, en la Fira de Tots Sants
Redacció

6
75 anys de Fira….Una Fira de fires, una Fira amb 

reconeixement internacional, una Fira que evoluciona, 

que avança, una Fira…la Fira de Cocentaina, la Fira 

que els contestans i contestanes han fet gran, han fet seua, 

una Fira que la patim i lloem, que la disfrutem, una Fira 

a la qual li hem tret un verb nou “firar-se” (verb, per cert 

reconegut per l’Acadèmia valenciana de la llengua), una 

Fira que subsisteix i es resisteix a la Covid-19, que desfia el 

temps…una Fira per a estar orgullosos.

Des de Ràdio Cocentaina i la revista Cocentaina. El Comtat, 

sempre hem estat al peu del canó, per tal que la nostra 

Fira, el moviment socioeconòmic, cultural i esportiu per 

excel·lència del mes de novembre i que marca l’inici de la 

tardor contestana, siga gran protagonista tant a les nostres 

ones com a les nostres pàgines.

Fa uns anys, la revista oficial de Fira era aquesta, des 

d’aquesta casa i amb Luis Pérez al capdavant, se’ns confiava 

la revista oficial de Fira, un exemplar que incloïa totes les 

novetats, canvis, programació de Fira.... Després, des de 

Fira, es va decidir crear una revista paral·lela a aquesta, una 

revista editada i maquetada fora del poble que contenia tota 

l’actualitat. Nosaltres, ens vam haver d’adaptar i aleshores, 

el nostre especial de Fira es va fundir en l’edició del mes 

d’octubre, oferíem la informació que el Departament de Fira 

ens enviava, però vam deixar de ser revista oficial.

A la ràdio, des del primer dia que estem en antena, hem 

retransmés en directe el moment de la inauguració de Fira, 

hem acompanyat les autoritats, i els màxims responsables 

i protagonistes han passat pels nostres micròfons per tal 

d’acostar l’actualitat a aquelles persones que per diferents 

motius no podien eixir de casa, o es trobaven lluny, 

convertint-se en els ulls dels nostres benvolguts oients. 

Hem sigut també la ràdio oficial, ara és clar, que hi ha més 

mitjans de Comunicació que difonen la nostra Fira per tot 

arreu, cosa que ens alegra i ens agrada perquè com a mitjà 

difusor, volem que la nostra Fira arribe quan més enllà millor 

i ens agrada compartir eixos moments amb altres companys, 

amb tot, recordem, que som dels pocs mitjans que estem 

en directe i encara que sabem també, que el sant de llunys 

fa sempre més miracles...agraïm la deferència que els 

responsables del departament de Fira tenen amb nosaltres.

Saben, enguany, tots els professionals d’aquesta casa, 

ràdio i revista, tornarem a estar en vostés els dos caps de 

setmana de Fira: estarem al carrer, a l’estand de la premsa 

en l’horari que Fira ens determine, estarem als nostres 

estudis i tancant la 675 edició de Fira, els oferirem en 

directe el Certamen Coral Fira de Tots Sants. I ho fem amb 

la mateixa il·lusió que tots els anys perquè tenim clara quina 

és la nostra emissió: informar, entretindre, acompanyar...sí, 

som els de casa, els del poble, tal volta no tenim el "caché" 

d’altres periodistes, però tinguen clar que nosaltres no 

fallarem i que amb tota l’estima que un socarrat pot tindre 

a la Fira, els durem l’actualitat del que esdevindrà aquesta 

675 edició de la Fira.

A les nostres pàgines, enguany tenen tota la informació de 

la Fira, gràcies al departament de comunicació de la Fira que 

ens han facilitat, amb antelació, les notificacions que aniran 

sorgint al llarg del mes d’octubre en diferents mitjans, i com 

els deia, també els dies de Fira estarem al carrer, amb la 

veu dels grans protagonistes de la Fira de 2021, duent-los 

a més, la lectura del privilegi de la Fira amb Stella Vicens 

que formarà part de l’acte inaugural de la Fira.

Gràcies als qui sempre han confiat en nosaltres tant a la 

ràdio com a la revista; als comerços que ens recolzen amb 

la seua publicitat i sàpien de debò, que la millor difusió de 

la nostra Fira és la que entre tots els qui vivim al poble fem.

Bona Fira de Tots Sants.
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La Fira avança en la seua digitalització amb 4 zones 
d’aparcament sota reserva prèvia 
Departament de Fira

L
a Fira de Tots Sants de Cocentaina 2021 continua 

avançant en el seu procés de digitalització i de 

potenciar un millor servei al visitant a través de les noves 

tecnologies. En aquest cas, les persones que decidisquen 

acostar-se a visitar el certamen durant els dos caps de 

setmana de celebració podran reservar de manera gratuïta 

i anticipada la seua plaça d’aparcament i despreocupar-se 

de l’estacionament a l’arribada al municipi. L’Ajuntament 

habilitarà quatre zones de pàrquing amb accés prèvia 

reserva digital. Per a la seua gestió, des del dia 1 octubre 

estarà activa una nova aplicació a través de (www.parkings.

firadecocentaina.org) mitjançant la qual es podran reservar 

les places.

Concretament, en cadascun dels caps de setmana de 

celebració, estaran habilitades quatre zones d’accés exclusiu 

sota reserva: a la zona Nord, el pàrquing de la pujada de Sant 

Cristòfol; a la zona Est, el pàrquing de Riera i el de L’Orxa 

4.4; i a la zona Sud, el del Poliesportiu. En total, prop de 

1.000 places repartides en les quatre àrees d’aparcament en 

les quals es podrà estacionar en horari de 09.00 a 24.00 h. 

A més, amb la reserva de la plaça, les persones usuàries 

tindran accés a les ofertes de Fira d’un total de 200 comerços 

locals i expositors de mitjà i xicotet format, que podran 

canviar en els propis establiments o estands durant la visita 

al certamen.

Aquest nou format de reserva de places permetrà a 

l’Ajuntament de Cocentaina tindre una previsió aproximada 

de l’afluència de públic que visitarà la Fira en cadascun dels 

caps de setmana, al mateix temps que facilita l’accés en 

vehicle al municipi, assegurant l’aparcament a l’arribada, 

de manera que els visitants només hauran de preocupar-se 

de disfrutar.

Amb aquesta iniciativa, a més, es pretén donar un impuls 

a l’activitat dels comerços locals i expositors de mitjà i xicotet 

format, a través de les promocions i els descomptes que es 

podran aconseguir amb la reserva de la plaça.

El pla de digitalització continua sent un projecte clau 

per a la difusió i la millora dels serveis de la Fira i per 

part de l’Ajuntament es treballa en cada edició per a anar 

implantant nous suports digitals que aporten millores, tant 

a les empreses participants com també als visitants.

Segons ha destacat la regidora de Fira, Eugenia Miguel, 

«la digitalització de la Fira és un projecte que volem anar 

implantant de manera progressiva. Enguany amb aquesta 

plataforma de reserva als pàrquings de Fira, volem donar 

servei a tots els visitants i especialment a aquells que venen 

de lluny i que no coneixen massa bé la zona. Després d'un 

llarg trajecte, volem que estiguen tranquils sabent que tenen 

la seua plaça d’aparcament garantida i que tan sols han de 

pensar a gaudir al màxim de la Fira».

La Fira disposarà d’un sistema de comptatge i control 
d’aforament en temps real
Departament de Fira

L
a Fira de Cocentaina 2021 va un pas més enllà en la 

digitalització amb la implantació d'un sistema basat en 

la tecnologia mòbil que permetrà gestionar l'assistència 

dels visitants a la fira a través dels seus dispositius i controlar 

l'aforament de públic en les diferents àrees del recorregut 

en temps real. En la que serà la primera Fira presencial 

després de la pandèmia de la Covid-19, aquest sistema 

permetrà evitar acumulacions de persones i el manteniment 

d'un espai de seguretat.

Mitjançant el desplegament de Nodes en diferents zones 

estratègiques del municipi es podran mesurar els fluxos dels 

assistents entre diferents punts de la Fira, el temps mitjà 

emprat en cada zona i detectar possibles aglomeracions. 

Entre d'altres, permet incorporar el mesurament de mapes 

de calor per zones.

Data For Life és un sistema de control d'aforament en 

temps real aplicable a qualsevol zona oberta o tancada. La 

informació en temps real es pot mostrar a través de mitjans 

digitals i pot anar directament al personal de seguretat, de 

manera que aquests puguen rebre alertes programables, 

quan s'excedeix la capacitat estimada d'una zona, i així 

poder informar el visitant i aconsellar altres trajectes que 

faciliten el recorregut per la Fira.

Per la seua banda, els visitants poden rebre informació 

rellevant i nombroses recomanacions al voltant de diferents 

punts d'interès de la Fira, informació de promocions de 

comerços i expositors de la Fira, etc. 

Per permetre el registre de visitants, el Node genera una 

xarxa WIFI, de manera que qualsevol persona amb el telèfon 

mòbil puga registrar-se a les zones de l'esdeveniment en 

només uns segons. Per a això, haurà d'omplir els camps 

d'un formulari que li salta automàticament en connectar-se 

a la xarxa.

Entre els principals beneficis de la posada en marxa 

d'aquest sistema estan el fet de poder controlar l'aforament 

de les diferents àrees del recorregut en temps real, com una 

mesura més per a garantir les distàncies de seguretat i evitar 

les aglomeracions, en la que serà la primera Fira presencial 

després de la pandèmia. D'altra banda, permetrà la recollida 

de dades d'interès per a l'organització de futures edicions.
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SERVEI D’APARCAMENT PER A VEÏNS I VEÏNES DE 
COCENTAINA – FIRA 2021

BENEFICIARIS – BENEFICIÀRIES_exclusivament per als afectats i afectades directament pel 

muntatge de Fira: Muntatge al seu carrer

Prohibida la circulació i/o estacionament al seu carrer 

Gual permanent inutilitzat durant els dies de Fira

** Serà requisit imprescindible tindre l’empadronament de IVTM a Cocentaina

Zones d’aparcament habilitades

SETMANA 1

Zones d’aparcament. REAL BLANC / CONVENT / L’ORXA 4.4 

Disponibilitat: de les 18:00 hores del dijous 28 d’octubre, fins les 08:00 hores del dimarts 2 de novembre (24 hores)

SETMANA 2

Zones d’aparcament. REAL BLANC / CONVENT / L’ORXA 4.4 

Disponibilitat: de les 18:00 hores del divendres 5 de novembre, fins les 08:00 hores del dilluns 8 de novembre (24 hores)

NOTA: 

LES TARGETES D’APARCAMENT ES REPARTIRAN A DOMICILI A PARTIR DEL 18/10/2021

25/26 D’OCTUBRE (AL DEPARTAMENT DE FIRA – CR SANT CRISTÒFOL,6-8) «RESOLUCIÓ DE PROBLEMES» Cal 

portar la documentació del vehicle per atendre les consultes 
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SERVEI D’APARCAMENT PER AL COMERÇ I L’HOSTALERIA 
LOCAL– FIRA 2021

SETMANA 1

Zones d’aparcament. MRW (CAMP NATXO) / AVDA MIRALBÓ 

Disponibilitat: 29, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre (de 08:00 a 24:00 hores)

SETMANA 2

Zones d’aparcament. MRW (CAMP NATXO) / AVDA MIRALBÓ 

Disponibilitat: 5, 6 i 7 de novembre (de 08:00 a 24:00 hores)

NOTA: 

LES TARGETES D’APARCAMENT ES RECOLLIRAN ELS DIES 25/26 D’OCTUBRE 

(AL DEPARTAMENT DE FIRA – CR SANT CRISTÒFOL,6-8)

PAS D’ACCÉS DE CIRCULACIÓ – VEHICLE AUTORITZAT 
PER A VEÏNS I VEÏNES DE COCENTAINA – COMERÇ I 

HOSTALERIA LOCAL FIRA 2021
BENEFICIARIS – BENEFICIÀRIES

Exclusivament i EN CAS D’EMERGÈNCIA per als VEÏNS I VEÏNES afectats i afectades directament 

pel muntatge de Fira.

COMERÇ I HOSTALERIA LOCAL  afectat directament pel muntatge de Fira (CÀRREGA i 

DESCÀRREGA) 

SETMANA 1

Punts d’Accés

CR CONVENT/ LITERATO AZORÍN / AUSIÀS MARCH / PARE TORRÓ / COLÓN / MOSSEN RADUAN 

/ CURA MONTAGUD / AVDA XÀTIVA / CR SANGRADOR

Disponibilitat

EN HORARI PERMÈS: De 23:00 a 09:00 hores

EMERGÈNCIA: A qualsevol hora (causa degudament motivada i autoritzada per la Policia Local)

DESMUNTATGE /MUNTATGE

DIES 2, 3, i 4 de novembre

SETMANA 2

Punts d’Accés

CR CONVENT/ LITERATO AZORÍN / AUSIÀS MARCH / PARE TORRÓ / COLÓN / MOSSEN RADUAN 

Disponibilitat

EN HORARI PERMÈS: De 23:00 a 09:00 hores

EMERGÈNCIA: A qualsevol hora (causa degudament motivada i autoritzada per la Policia Local)

NOTA: 

ELS PASSES D'ACCÉS I CIRCULACIÓ ES RECOLLIRAN ELS DIES 25/26 D’OCTUBRE 

(AL DEPARTAMENT DE FIRA – CR SANT CRISTÒFOL,6-8)
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Les Fires de Tots Sants: passat, present i futur
Gustavo Baena

Departament de Fira

Analista de Markèting Firal AFE

M
olt sovint sentim que el major valor de la nostra Fira 

ha sigut la constant adaptació que ha mostrat al llarg 

dels temps, i ha sabut mantenir els seus orígens 

al mateix temps que ha incorporat novetats més actuals i 

contemporànies.

Si ens traslladem al seu origen, res té a vore amb l’actual 

format de Fira que coneixem, res quant a cap dels diferents 

paràmetres que la poden estructurar: dates, ubicació i dura-

ció... D’aquells temps de 1346 sí que mantenim la presència 

del sector agrícola i ramader durant la mostra. En aquells 

temps, comptàvem amb una fira que s’ubicava a la plaça 

de la Vila com a centre neuràlgic, que es celebrava per Sant 

Miquel, i que tenia una duració de 15 dies, aproximadament 

fins al 14 d’octubre.

No sé si algú imaginaria que cap al segle XVII el centre de 

la mostra comercial passaria a ser la plaça del Pla, davant 

del Palau Comtal, o que ja en el segle XX aconseguiria una 

expansió tremenda cap a una nova zona urbana del municipi 

com el Passeig del Comtat.

No obstant això, i sense córrer tant cap a l’any 1768, la Fira 

ja mostrava la seua suprema-cia al territori nacional, ja era 

considerada com la més gran i productiva de tot Espanya, i 

es va decidir dur a terme una modificació molt important per 

a ajustar el calendari firal dels comercials de tota Espanya; 

d’aquesta forma, en 1795, passava a celebrar-se per Tots 

Sants, data que actualment conservem.

Aquesta mirada enrere, ens mostra que cada cert període 

de temps la Fira ha hagut de reestructurar algun aspecte 

important de la seva estructura bàsica: bé dates, bé 

ubicaci-ons, bé qualsevol adaptació que la faça continuar al 

capdavant d’aquest sector firal i sent referent quant a model 

de Fira comercial a la via pública.

Per tant, hem d'estar sempre preparats per a veure com 

la Fira adapta la seua estructura a possibles factors amb el 

pas del temps, i mostra d’açò, és l’adaptació que es durà a 

terme aquesta 675 edició, motivada per la situació sanitària 

de la Covid-19.

El format de la Fira 2021

Amb aquesta situació que ens ha tocat viure i que tant ha 

modificat i afectat a diversos aspectes de les nostres vides, 

era lògic que la Fira no es lliuraria de l’efecte de la Covid-19. 

Ha sigut un període de temps d’estudi, de valoracions, 

d’anàlisis de dates en el qual a tota hora teníem consultes 

d'ajuntaments de tot Espanya preguntant-nos què anàvem 

a fer, mentrestant, nosaltres, anàvem plasmant i analitzant 

diferents escenaris de com seria la Fira d’acord amb els 

escenaris sanitaris que anaven desenvolupant-se.

L’objectiu era clar: el format adoptat havia de combinar 

en un percentatge alt de viabilitat la part comercial amb la 

seguretat sanitària. Difícil tasca analitzant la perspectiva des 

dels diferents punts de vista: expositors / visitants.

Amb l’aflorament d’altres mètodes i solucions tecnològiques 

que es mostraven dins del mercat per a controlar aforaments 

i l’ocupació de l’espai en temps real, es va valorar aquesta 

solució que es descartava de forma immediata, ja que a la 

via pública no es pot limitar el pas a cap ciutadà/ciutadana. 

L’alternativa de dur els diferents sectors a espais limitats 

per a poder controlar l’aforament també resultava inviable, 

tant per falta d’espais, com per la ruptura d’allò que fins al 

moment no ha canviat des de 1346, i que és la cele-bració 

de la Fira als carrers de Cocentaina.

Seguint amb l’objectiu de possibles formats viables, ja 

teníem clar des del Departament de Fira que la nostra tasca 

ja no consistia a limitar l'accés a ningú, es plantejava un 

nou objectiu, no tant amb la intenció d’obtenir la viabilitat 

de mostra comercial de la qual parlà-vem, negoci-seguretat 

sanitària, sinó d’obtenir un format que poguera aconseguir 

complir les normes sanitàries que anaven decretant-se a la 

via pública, disminuir al màxim la densitat de la superfície de 

Fira i crear un recinte firal amb una major amplitud perquè 

els visitants circularen amb més seguretat i que pogueren 

trobar una oferta comercial el més pareguda possible a la 

que coneixem habitualment.

Dos eren les accions que es preveien per a aconseguir, 

com déiem, un recinte amb una major amplitud: per una 

part, reduir el nombre d’expositors a la meitat; de l’altra, 

reduir l’espai d’exposició i mantenir el nombre habitual.

No obstant això, cap de les dues propostes avançava, 
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ja que la reducció del nombre d'ex-positors era un paper 

complicat i gens ètic cap a totes aquelles persones que any 

rere any estan presents a la Fira, i gràcies al bon fer dels 

quals comptem amb una fidelitat dels expositors que està al 

voltant del 90% en cada edició, per tant no era just deixar-ne 

alguns fora del certamen. D’altra banda, la reducció d’espai 

comercial topava amb la impossibilitat de dur a terme una 

exposició en primer lloc digna per al consumidor com també 

rentable per a l’expositor.

Com a conseqüència de la impossibilitat d’implantar 

aquestes dues primeres accions plantejades, es reconduïa el 

format cap a la possibilitat d’ampliar el període de temps de 

celebració, el qual no afectaria ni al nombre d’expositors ni al 

seu format d’exposició. Aquest planejament guanyava força, 

ja que, a banda de respectar els valors que comentàvem, 

podia repercutir d’una forma molt positiva en l’economia 

local i comarcal, de manera ques podria dinamitzar la zona 

durant un major període de temps. Era hora d’analitzar i 

quantificar tots els pros i contres d’aquest format, el qual 

va haver-hi un moment que va oscil·lar fins a quatre caps 

de setmana, opció descartada per motius ara obvis, però 

que en el seu moment i, davant de la situació sanitària en 

la qual ens trobàvem, no era descabellada.

Finalment, es va optar pel format que enguany presentem 

de dos caps de setmana. Aquest format és el que millor 

combina els dos valors de seguretat i rendibilitat comercial, 

així com molts altres que esmentem a continuació:

- L’ocupació de la superfície ofereix garanties de guardar 

les mesures sanitàries per part dels visitants (s’ha dut una 

reducció al voltant del 50% cada cap de setmana).

- Encara que en caps de setmana diferents, tots els 

expositors de gran format estaran presents d’una forma molt 

pareguda a la que és habitual.

- És el format que minimitza les molèsties al veïnat de 

Cocentaina, que encara que sí que és cert que algunes zones 

estaran quasi dues setmanes ocupades, s’han plantejat alter-

natives de pas i de circulació que de segur no comporten 

un col·lapse total com habitual-ment es genera en una Fira 

de «format habitual».

- Dinamització del comerç local i l'hostaleria durant un 

major període de temps, com tam-bé un avantatge per al 

sector serveis que no sofrira la «fuga» de negoci com en 

altres edicions en les quals ja no poden oferir més servei.

- Per descomptat, el fet de mantindre la combinació que fa 

diferent la nostra Fira, com és la part comercial al costat de 

l'apartat d’oci, un oci enguany responsable i controlat, però que 

estarà present els dos caps de setmana: atraccions infantils, 

zona de restauració, cultura i «les paradetes dels hippies».

Tot aquest escenari comporta un Pla de Contingència 

sanitari que salvaguarde la respon-sabilitat i el bon fer en 

la mostra davant la Covid-19; en aquest cas s’han previst 

accions i normes sanitàries com ara les següents:

- L’ús de la mascareta a l’entrada del recinte firal.

- El compliment de les normes sanitàries dels expositors 

als seus estands.

- La separació de seguretat entre expositors.

- La incorporació de zones d'amortització i de densitat 

baixa (carrers buits a l’eixida de cada zona ocupada).

- L'eliminació d’aquells carrers que normalment estan 

ocupats en Fira i que compten amb menys de 8 metres 

d'amplitud, ocupant tan sols places i carres amples.

- L’augment de personal de suport que informe els visitants 

del compliment de les normes de seguretat i ajude a guiar 

els visitants.

- La incorporació de tecnologies que en temps real ens 

informen de l’estat de cada zona de la Fira.

- La desinfecció contínua de les zones públiques comunes 

(serveis, punts d’informació...).

- L’adaptació del sector de l'hostaleria cap a un format 

més reduït i controlat.

- L'eliminació de l’oci musical i actuacions que es 

convertien en punts d’alta concentració de visitants.

Tot un treball dut a terme durant un període de constants 

canvis que en tot moment es trobava entre la suspensió un 

any més de la Fira presencial, i l’adaptació a la situació actual 

de forma responsable i sent pinyoners a escala nacional en 

el Pla de Contingència adoptat.

El futur de la Fira de Tots Sants

Resulta important recordar que el format adoptat és una 

«força major» que ens ha deparat la situació mundial actual, 

encara no és moment de traure valoracions del format que 

s’ha elegit i vorem el que ens depara després de la celebració 

de la 675 edició de la Fira.

No obstant això, moltes vegades els canvis forçats ens 

fan veure les coses d’una altra forma i cal traure el punt 

positiu de tot el treball que s’ha fet, i no descartar canvis en 

el futur... Com déiem al principi, la Fira sempre s’ha adaptat 

al pas el temps.
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LA FIRA EN XIFRES 2021
SECTORS COMERCIALS: PRIMERA SETMANA – 29, 30, 31 D’OCTUBRE i 1 DE NOVEMBRE 

TOTAL NOMBRE D’EXPOSITORS 1ª …………………………………….......   424

SEGONA  SETMANA – 5, 6, 7 DE NOVEMBRE

TOTAL NOMBRE D’EXPOSITORS 2ª…………………………………….......   287
TOTAL NOMBRE D’EXPOSITORS 675 edició................................. .......  711
Valor econòmic del producte exposat ………….....………..…......... 52 milions €

SERVEIS EXTERNS:
SUPERFÍCIE D’APARCAMENT PÚBLIC…………..........….......................   127.050 m2
PÀRQUING CENTRE COMERCIAL (ACCÉS SUD)
PÀRQUING RONDA SUD (ACCÉS SUD)
PÀRQUING FERROCARRIL (ACCÉS SUD)
PÀRQUING PUNTARRÓ (ACCÉS EST)
PÀRQUING FRAGA (ACCÉS NORD)
PÀRQUING CATALÀ (ACCÉS NORD)
PÀRQUING POLÍGON SANT CRISTÒFOL (ACCÉS NORD)
PÀRQUING ESTACIÓ NORD – SERVEI DE TRANSPORT BUS (ACCÉS NORD)
PÀRQUING DECATHLON – SERVEI DE TRANSPORT BUS (ACCÉS SUD)
PÀRQUING CARRETERA BENILLOBA – SERVEI DE TRANSPORT BUS (ACCÉS EST)



LA FIRA DE TOTS SANTS 33Revista El Comtat octubre 2021

SUPERFÍCIE D’APARCAMENT  AMB RESERVA PRÈVIA…………..............  1.092 PLACES
PÀRQUING PUJADA SANT CRDITÒFOL (ACCÉS NORD)
PÀRQUING POLIESPORTIU (ACCÉS SUD)
PÀRQUING RIERA (ACCÉS EST)
PÀRQUING L’ORXA 4.4 (ACCÉS EST)

SERVEIS INTERNS (PRESENTS LES DUES SETMANES):
PUNTS WC
-HOMES …………………….....…….....……………..................................… 33
-DONES ………………………………………………….....……..………........... 33
-PERSONES DISCAPACITADES .…………..………………...…………........…... 11
-TOTAL PUNTS WC:  …………………………………………..………..…...………. 77
INFORMACIÓ
20 PUNTS D’INFORMACIÓ- 150 INFORMADORS 
SEGURETAT DE L’ESTAT 
Efectius COSSOS I FORCES DE SEGURETAT DE L’ESTAT ……....…. 100 agents de seguretat
1 UNITAT AÈRIA
USECIC – Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància 
SEGURETAT COMPLEMENTÀRIA (ENTITATS DE SUPORTS ESPECÍFICS)
Protecció civil
Creu Roja Espanyola
Seguretat Privada
Seguretat i higiene alimentària (SANITAT)
Efectius ENTITATS DE SUPORTS ESPECÍFICS.....................................................  140
PERSONAL OFICIAL/ DE SUPORT / COL·lABORADOR
Atenció al visitant…..………………...............................................…  500 efectius 

VIES D’EMERGÈNCIA ............................................................ 2.700 metres lineals 

ÀREES DE DESCANS ...........................................................   5 zones – 13.250 m2

ZONA DE SERVEIS (CR MIGUEL CREVEA): Guarderia – Zona de lactància – Canviadors 
infantils - Cafeteria d’expositors – Punt de Seguretat – Punt de Coordinació - Protecció 
Civil - Servei Mèdic – Punt Covid’19

AFLUÈNCIA DE VISITANTS:
2019 ……………………………………................................… 486.036 
2018 ……………………………………................................… 557.922  
2017 ……………………………………................................… 505.933  
2016 ……………………………………................................… 591.070  

RECONEIXEMENTS:
2007 Declaració d’Interès Turístic Autonòmic
2012 Declaració d’Interès Turístic Nacional 
2018 Bé d’Interès Cultural Immaterial 
2019 Declaració d’Interès Turístic Internacional 
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Expositors Fira de Tots Sants 2021
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41 Certamen Coral Fira de Tots Sants. V Premi Firacor
Associació Certamen Coral Fira de Tots Sants

E
l pròxim 13 de novembre a les 19 h. al Centre Cultural 

El Teular de Cocentaina, es celebrarà la 41 edició 

del Certamen Coral Fira de Tots Sants que a més en 

aquesta edició se celebrarà el V PREMI FIRACOR ajornat 

des de l’any passat per la situació sanitària. 

EEl certamen està organitzat per l’Associació Certamen 

Coral Fira de Tots Sants integrada per membres del Cor de 

Cambra Discantus, compta amb el patrocini de l’Ajuntament 

de Cocentaina, la Generalitat Valenciana i la Diputació 

d’Alacant i, a més també compta amb el patrocini de la 

Seu Universitària de Cocentaina de la Universitat d’Alacant, 

Unión Alcoyana Seguros, Textisol S.L. entre altres empreses. 

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 interpretaran 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. 

 En aquesta edició extraordinària participaran les següents 

agrupacions:

ALAIA ENSEMBLE DE MADRID, creditor del 1er Premi de

la 37 edició del CCFTS 2017.

COR DE LA UNIÓ MUSICAL SANTA CECILIA D’ONDA, COR

UMSCO, creditor del 2on Premi i Premi del Públic de la 38 

edició del CCFTS 2018.

CORO DIATESSARON DE MOLINA DEL SEGURA, creditor del

1er Premi de la 39 edició del CCFTS 2019.

El jurat estarà integrat per:

del Cor de Cambra Discantus i de l’Agrupació vocal Eduardo 

Torres d’Albaida. Director Tècnic del CCFTS.

del Conservatori Superior de Música de València.

Sant Cugat i del Cor Femení Voxalba. Dirigeix el Cor Canta i 

és professora de Didàctica de Cant Coral a l’ESMUC.

“Peñas Arriba” de la Casa de Cantabria en Madrid. Director 

assistent del Coro de la Universidad Carlos III de Madrid. És 

President de la Asociación Española de Directores de Coro 

(AEDCORO) des de 2018.. 

l’Orquestra Ciudad de Guadalajara. Directora de l’Aula de 

Música Coral de la Universitat de Alcalá i del Curs de Direcció 

Coral. Directora del Grupo Vocal Kromátika, cor creditor del 

1er Premi i Premi del Públic del  33 CCFTS 2013.

Actuarà com a secretari del jurat MARC VILAPLANA 

CALBO, subdirector del Cor de Cambra Discantus.

L’esdeveniment estarà conduït pel periodista i presentador 

d’À Punt FERRAN CANO.
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El cartell és obra del dissenyador gràfic contestà PAU 

OLCINA I ANDRÉS, que també ha dissenyat per aquesta 

edició el nou logotip del certamen que serà la imatge que a 

partir d’ara representarà al concurs.

La clausura de l’esdeveniment correrà a càrrec del grup 

Fun Jazz Project. Creat l’any 2007 està integrat per Adolfo 

Garcia, Piano, Josep Soler, Contrabaix,  Pep Soler, Bateria. 

Interpretaran junt la cantant Rosa Porta grans temes 

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

Atenent a la finalitat última del certamen i que no és una 

altra que la difusió de la música i coral, l’organització ha 

disposat la celebració d’un Taller Coral que se celebrarà 

el pròxim 12 de novembre a les 22:00 hores a la Casa de 

la Joventut de Cocentaina. El Taller Coral serà de lliure 

assistència prèvia reserva a la web del Certamen Coral i 

estarà impartit per ELISENDA CARRASCO I RIBOT, membre 

integrant del jurat. 

Les entrades per assistir al certamen es podran reservar 

a la web que disposa l’Ajuntament de Cocentaina www.

entrades.cocentaina.es.

Raúl Belda, cap del comitè organitzador es mostra molt 

content de poder tornar als escenaris, “si bé l’any passat 

vam celebrar el Certamen d’una manera diferent, enguany 

hem pogut dur a terme aquesta edició del Firacor, seguirem 

les mesures que ens manen i sobretot, seguint demostrant 

que la cultura és segura.” 

El Certamen Coral tancarà aquesta 675 edició de la fira de 

Tots Sants i és que actes com aquest Certamen Coral que té 

un camí de més 40 anys, li donen a la Fira eixe punt d’honor cultural que la fa ser diferent, especial i internacional.
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El II AOVE Fòrum Internacional Fira de Cocentaina 2021 
s’inicia amb una jornada sobre els beneficis de l’oli d’oliva 
verge extra en la salut i la gastronomia
Departament de Fira

L
a segona edició de l'AOVE Fòrum Internacional Fira 

de Cocentaina 2021 es va iniciar el divendres 17 

de setembre amb una primera Jornada que sota el 

títol "L’AOVE: qualitat, salut i gaudi" donava a conèixer els 

beneficis dels olis d'oliva verges extra (AOVE) a la salut i 

la gastronomia. El programa es va poder seguir de forma 

presencial, des del Centre Cultural El Teular o en streaming a 

través dels perfils de Facebook i YouTube oficials de la Fira de 

Tots Sants. Les xerrades va comptar amb destacats ponents 

de l'àmbit de la ciència, la sanitat i l'alta cuina. Les activitats 

de l'AOVE Fòrum, que es va celebrar per primera vegada 

l'any passat, durant la Fira de Tots Sants, es completarà amb 

una segona trobada sobre oportunitats d'importació per al 

sector en mercats internacionals com el Rus i l'Alemany i 

es tancarà amb la tast i elecció de guanyadors al mes de 

novembre.

En el marc de la Fira de Cocentaina 2021 s’iniciava la 

segona edició de l'AOVE Fòrum, un concurs que té com 

a objectiu triar el millor oli d'oliva a nivell internacional. 

El programa d'activitats d'enguany va començar el 17 de 

setembre amb una jornada sobre els beneficis de AOVE 

a la salut i la gastronomia. La trobada la va obrir Anúncia 

Carpio, biòloga i especialista de llarga experiència a l'Institut 

del Greix de Sevilla (CSIC) amb una xerrada sobre Els olis 

premium. ¿Tradició o innovació?

A continuació, el catedràtic d'Immunologia de la 

Universitat de Jaén, el doctor José Juan Gaforio, va tractar 

el tema de la salut relacionat amb el consum de l'AOVE, 

amb una xerrada sota el títol: Podria la Nutrició potenciar 

la resposta immune enfront de virus com SARS-CoV-2 ? 

Què aporten els olis d'oliva verges? Entre molts treballs, el 

catedràtic d'immunologia ha participat en un estudi que 

mostra la relació entre el AOVE i la prevenció de el càncer 

colorectal, així com en l'estudi multicèntric PREDIMED-

PLUS, centrat en la prevenció de malalties cardiovasculars 

mitjançant dieta mediterrània, on els olis d'oliva verges extra 

són un factor fonamental.

L'última part de la jornada va estar destinada als AOVE a l'alta 

cuina. El Xef Kiko Moya, responsable del restaurant l'Escaleta de 

Cocentaina, va descobrir els secrets de l'alta cuina, elaborada 

amb els AOVE saludables de la Comunitat Valenciana.

A l'acabar les conferències hi ha haver una taula rodona 

i torn de preguntes amb els ponents per als participants, 

tant els que assisteixin de forma presencial com a través 

de streaming.

El programa de la segona edició de l'AOVE Fòrum es 

completarà amb una segona jornada, el 27 d'octubre, sobre 

el mercat Rus i Alemany: Oportunitats per al nostre AOVE. 

Una trobada amb l'objectiu de posar en contacte a les 

cooperatives de la Comunitat Valenciana amb importadors 

dels mercats de Rússia i d'Alemanya, per mostrar-los els 

AOVE d'aquesta comarca i el territori, lligant producte d'alta 

qualitat i productors.

El 24 de novembre tindrà lloc el Tast Concurs AOVE Fòrum 

a la sala de cates almàssera Cooperativa de Cocentaina, on 

es reunirà el jurat per a procedir al tast dels olis presentats 

a concurs i la selecció dels guanyadors.

El lliurament de premis dels guanyadors tindrà lloc el 27 

de novembre.

La regidora de Fira de Cocentaina, Eugenia Miguel 

assenyala que "després de la gran acollida de la primera 

edició de el certamen el AOVE Fòrum el certamen és part 

ja de la Fira de Tots Sants. Una activitat molt lligada a les 

arrels agrícoles d'aquesta Fira i que ens permet posicionar 

la qualitat dels nostres olis a nivell internacional i impulsar 

el sector a les nostres comarques ".

Per la seua banda, el president de la Cooperativa de 

Cocentaina, Rafael Montava assenyala que "l'ampliació 

de el programa d'activitats és una aposta per consolidar el 

certamen iniciat l'any passat i per seguir posant en valor 

el AOVE des de diferents àmbits de la societat, alhora que 

obrim noves oportunitats per als nostres productors i els olis 

del nostre territori ".

Inscripció per assistir presencialment: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2QeZBH

YGvY87ReasD3Xk2H7Gb7MsD26OjjneQbQZFLqo1DA/

viewform 
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Exposicions Fira Tots Sants 2021

XXXV EXPOSICIÓ DE BONSAI “FIRA DE TOTS SANTS”

Com ve sent habitual l’Associació de Bonsai Cocentaina 

prepara la seua XXXV Exposició de Bonsai per a la Fira de 

Tots Sants als locals del Patronat. 

Els bonsais son arbres xicotets que imiten tots els estils 

i les formes que trobem en la natura, son veritables obres 

d’art. En ells apreciem la bellesa que els dona el pas del 

temps any rere any i el canvi que es produeix en les diferents 

estacions: explosió de llum i naixement de fulles i flors a 

la primavera, època de fertilitat i calor a l’estiu, varietat de 

colors rojos, grocs i ocres  a la tardor  i la pèrdua de fulles 

a les rames i fred a l’hivern.

Tots els socis preparen els seus millors arbres per donar-

los a conèixer a tota la gent que visita l’exposició. Cada 

arbre te una característica singular que els fa diferents uns 

d’altres i transmet a l’observador un estat de pau , serenitat 

i d’apreciació del treball ben fet. Els visitants de l’exposició 

mostren una predilecció per un arbre determinat, be siga 

pel fruit, la forma, per l’aspecte de vells que tenen o per 

alguna característica especial. 

Una exposició per a les persones que els encante la 

jardineria i tinguen interès per saber com es cultiven els 

bonsais i els treballs i les feines que comporten. 

Lloc: Patronat “Cor de Jesús” - C/ Mossèn Raduan, 7

Dies: 29-30-31 Octubre i 1 de novembre

Horari: 10-21 hores

XVI RUTA D’ART 2021. “COMPARTIM ART”

Ininterrompudament un grup d'artistes, que en els seus 

inicis van començar mostrant el seu treball a la Casa Taller 

de Luis Ardevinez i Norma Prats, han anat expandint-se a 

multiplicitat d'artistes, així com a diferents disciplines que 

es treballen des dels estudis. Llocs íntims i consagrats a la 

creació artística, ritualizadores de les accions plàstiques i 

els treballs de l'artista, espais privats, secrets; carregats amb 

una aura especial, que, en aquests dies de Fira pretenen 

compartir aquestes experiències quasi xamàniques amb els 

visitants, turistes, espectadors i contestans que els visiten.

En l'intent està el compartir experiències generadores 

a partir de la praxi artística de la procesualidad artística, 

qualsevol que siguen les tècniques, procediments i 

experiències.

La constància dels expositors que obrin els seus tallers 

i espais any rere any, bé es mereixen una recompensa, i 

aquesta no es produeix en forma de remuneració o venda 

d'obra, que en aquests temps és quasi impossible o molt 

complicat; no, tan sols s'acontenten en la visita de la gent 

en els seus espais de treball, i compartir durant aquests dies 

experiències, parlar d'Art i de cultura en general.

Artistes i Tallers: 

-Moisés Gil  Left-El Viver C/ Bisbe Mallol, 17 baix

-Norma Prats i Luis Ardevinez   Estudi C/ Sants Metges, 12

-Salva Faus  Mármoles Mariola C/ Major, 43

-Pepa Reig  Boutique KIAN C/ Conde de Cocentaina, 12

-Koke i Moises Gil . La Goma Gallery   Avda. País València, 4

-Salome Faus C/ Sant Critòfol, 5 baix

-Julio Reig  C/ Literat Azorin, 19

Dies i Horari: 30, 31, d´Octubre – 1 de Novembre de 

10:00-22:00 hores

Dissabtes de Novembre i Desembre de 10:00-14:00 hores

ESPAI I CONTEXTUALITZACIÓ: “LA MARE DE DÉU 500 ANYS 

DESPRÉS”

De la mà de la Pía Unió i la Regidoría de Fira, enguany 

tan assenyalat on coincideixen la celebració del 500 

aniversari del prodigi de les llàgrimes de la Mare de Déu 

i el 675 aniversari de la Fira de Tots Sants s'ha pretés 

fusionar la tradició ancestral de la celebració del miracle, 

la perdurabilitat en el temps de la celebració de la Fira 

juntament amb la contemporaneïtat de les propostes 

artístiques de l'escultor contestà Moisès Gil. 

L'exposició es podrà veure en la Capella de Sant Antoni 

una mostra de dibuixos, escultura i fotografies del procés 

d'execució de l'escultura pública. Els dibuixos, realitzats 

en tintes naturals com a café i noguerines sobre paper, 

on les taques predominen sobre les línies que al costat 

de la intuïció i habilitat de l'espectador que al costat de la 

memòria històrica que de la icona de Mareta que sempre 

tenim present, fan la resta i tanquen la composició.

La resta, una sèrie de dotze escultures totes elles 

realitzades en acer, juguen amb l'espai i els plans i línies 

que delimiten els espais lliures i els converteixen alhora en 

material escultòric susceptible de ser modelat i sobretot 

percebut com a volum. Cal destacar el joc d'ombres que 

es generen en l'espai expositiu, sent aquest el principal 

receptor dels dibuixos que es projecten amb una àmplia 

gamma de grisos, aquestes formes adquireixen entitat pròpia 

en independitzar-se totalment de l'escultura. 

S´espera que l'espectador, el gran protagonista, 

s'identifique amb la Mare de Déu, la senta com a pròpia i 

experimente l'exposició amb la ment oberta i predisposada 

de la contemporaneïtat.

Lloc: Capella de Sant Antoni
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Dies: 30, 31, d´Octubre – 1 de Novembre i 5-7  Novembre

Horari: 10.00-22.00 hores

INTERACCIONS SEMÀNTIQUES

Any rere any, els artistes contestans s'uneixen en un 

objectiu comú, en l’espai per al sentiment, la cordialitat, 

però, sobretot, per a la creació. La seus intenció és mostrar 

les últimes aportacions que han fet a l’àmbit artístic. Al “VIII 

Espai de Sentiments 2021” es reuneix enginy, intel·ligència i 

mestressa, que units, son la gènesi de la creativitat artística 

que plasmen als quadres, escultures, dibuixos, gravats, etc. 

Es podran trobar propostes serioses amb un objectiu comú, 

traslladar a l’espectador una sèrie d’idees, pensaments, 

propostes, preguntes, etc., per tal d’establir un contacte 

dialogant amb aquest construint així una relació fonamental 

entre artista, obra i espectador.

Enguany, en la 675 edició de la Fira de Tots Sants, a l’espai 

de la sala d’Armes del Palau Comtal es presentaran obres 

d’onze artistes: Francisco Albaladejo, Koke J.M. Brotons, 

Ximo Canet, Moisès Gil, Ángel Llinares, Joaquin Llorens, 

Francisco Prats, Pepa Reig, Julio Reig, Inma Ribelles i 

Alfonso Ruiz. Artistes units en un propòsit comú, mostrar, 

traure a la llum les últimes creacions i amb aquestes, 

traslladar els seus sentiments a través dels llenços, els 

colors, el metall o la pedra, on aquests materials adquireixen 

vida i sentit tan sols per la intenció per la intenció semàntica 

que duen implícita i que els artistes li insuflen.

Lloc: Sala d’Armes del Palau Comtal

Dies: 30, 31, d´Octubre – 1 de Novembre  i 5-7 Novembre

Horari: 10.00-22.00 hores

III FIRA ECLÈCTICA

Arriba la 3a edició de la Fira Eclèctica d'art i creativitats, 

un encontre d'expressions artístiques que va començar 

al 2019 i que s'enmarca dins de la Fira de Tots Sants. L' 

esdeveniment permiteix accedir cada vegada més a una 

experiència creativa lo més completa i diversa posible, sense 

centrarse en cap tipus d'art.

Art és cultura, es passió, es detall i observació, és 

cotidianeitat i és bellesa, oscuritat, il·lusió i emocions. Son 

sentiments i perspectives, móns interiors, reals e imaginats, 

és expressió pura de les múltiples vivències.

L' art és la cultura latent i/o viscuda prenent expressió, és 

l'acció intencionada en la vida. Per això la cultura és l'art 

de la vida i la quotidianeitat.

Reflexionar sobre aquesta pregunta mitjançant la mostra 

i unió de la major diversitat possible de l'art més proper és 

l'objectiu de l'exposició, mostrar la cultura que ens envolta 

i l' època en la que ens menegem amb la societat.

L' objectiu es incentivar que cada persona trobe el propi 

camí cap a l'expressió personal sense judici, i per això en 

aquesta edició hi podrem trobar una exposició de gravat, 

pintura, dibuix e il·lustració; així com artesania, i diferents 

tipus d'activitats com un recital de poesía, accións de 

performance al voltant del poble, i diferents tipus de música 

i dança contemporània.

Però a més, també es realitzaràn 5 tallers diferents per 

a tots els públics per a que l'expriència vaga un pas més 

enllà: pintura i emocions, bachata dominicana tradicional, 

taller de màscares, taller de malabars per a tota la família 

i taller de dança meditativa.

Així que sense més dil·latació, la III Fira Eclèctica d'art i 

creativitats t'espera per obrir tots els sentits i percepcions 

d' una forma màgica.

Lloc: Carrer Covent, 29 baix

Dies i horaris: 29 oct:18.00-22.00 hores

30, oct: 10.00-00.00 hores

31 oct: 10.00-22.00 hores

1 Nov: 10.00-22.00 hores

5Nov: 18.00-22.00 hores

6 Nov: 10.00-22.00 hores

7 Nov: 10.00-22.00 hores

VIII PINTANT LA FIRA

Per vuitè any consecutiu, els artistes de Cocentaina, junt 

amb alumnes dels col·legis Real Blanc, Sant Joan Bosco, 

Institut Pare Arques i l'Associació de  Mestresses de Casa, 

pinten la Fira. 

A aquesta edició participen: artistes de Cocentaina, 

d'Alcoi, de Benilloba, de Castalla, de Busot i d'Alacant. 

Tornem a utilitzar els balcons del poble, per a exposar 

pintures amb la nostra visió de la Fira plasmada en teles. 

Aquest any tan especial, els treballs es podran veure en la 

plaça Venerable Escuder, més coneguda com a “plaça del 

Mercat”, on es podran observar amb una altra perspectiva 

i distància. 

En relació a l'artístic, les tècniques utilitzades són: A l’oli, 

acrílics, estampació, collage i tècniques mixtes. 

Lloc: Plaça Venerable Escuder (plaça del Mercat)

Dies: Mes de novembre

EXPOSICIÓ: 675  ANIVERSARI. FIRA DE TOTS SANTS DE 

COCENTAINA

La celebració de la edició 2021 de la Fira de Tots Sants de 

Cocentaina serà especial al complir el certament 675 anys, 

un recorregut al llarg del temps llarg el qual ha desembocat 

en l'organització d’un gran esdeveniment únic a l’àmbit 

nacional. Durant quasi 700 anys any darrere any han anat 
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convocant-se un ampli i variat mercat a l’aire lliure de forma 

quasi ininterrompuda.

Per aquest motiu a la exposició que s’ha preparat a la 

Sala d’Actes del Palau Comtat una exposició en la qual es 

reprodueix de manera gràfica i divulgativa el llarga recorregut 

i les continues transformacions que ha tingut la Fira de 

Cocentaina.

Als 13 plafons de l’exposició principal es mostren els 

aspectes més identificatius de la Fira; en especial els seus 

orígens a l'Edat Mitjana, els canvis de dades de la seua 

celebració, la progressiva ocupació d’espais i carrers del 

poble, i, el canvi d’una fira en la que la transacció d’animals 

era la eix principal a una altra que es va convertir en un 

principi en la venda de tractors a l’exhibició de les tecnologies 

més davanteres. També es posa de manifest a la mostra la 

implicació d’un poble, el compromís cultural i institucional 

durant les darreres dècades, i, com no, la seua declaració 

com a Bé d'Interès Cultural Immaterial i d'Interès Turístic 

Internacional. 

A la primera estança de la Sala d’Ambaixadors de 

nou s’exposa el Privilegi de la Fira en un suport i vitrina 

dissenyada expressament per a l'exposició de documents.

La exposició es completa amb la exposició d’objectes 

etnogràfics relacionats amb els animals cedits per a la 

mateixa per Juan Oriola Font.

A l’exterior de la Sala d’Actes, en la paret de la terrassa 

del pòrtic s’exhibeix una gran plafó especial de la 675 edició 

de la Fira de Tots Sants de Cocentaina.

L'exposició està organitzada per la Regidoria de Fira i 

comissariada per la Tècnica municipal de Patrimoni Cultural.

Lloc: Saló de Actes, Palau Comtal

Dies: 30, 31, d´Octubre – 1 de Novembre i 5-7 novembre

Horari: 10.00-22.00 hores

ANTONI MIRÓ:  “ANTONIO GADES, VENT DEL POBLE”

Antoni Miró, artista alcoià de llarga trajectòria internacional, 

presenta a Cocentaina, l'exposició, “Antonio Gades, Vent del 

poble”. L'artista ofereix al públic una sèrie de vint-i-quatre 

obres gràfiques realitzades amb tècnica digital i pictòrica 

sobre llenç i paper, utilitzant per a això nombroses imatges 

del ballarí desaparegut en 2004, així com els primers versos 

del conegut poema “Vents del poble”, obra del poeta oriolà 

Miguel Hernández. Curiosament, aquest poema va ser 

elaborat l'any 1936, poc abans del naixement de Gades.

Tant la poesia com les obres presenten una mateixa arrel 

metafòrica i aquesta, és l'ànima i l'esperit de l'evocació, 

que li infon vida i força a aquest art. Del ball de Gades, 

utilitza fragments d'imatges, acompanyades del dolç so 

de les paraules versades i fan despertar de la letargia a 

l'observador. Miró comparteix el missatge del poeta i del 

ballarí per a fer-lo un. Són pintures que clamen contra la 

injustícia, contra l'opressió, per la llibertat de l'individu i, 

per tant, del poble. Aquesta exposició és un homenatge 

a la poesia, a la dansa, per descomptat a la pintura, però 

sobretot i, en definitiva, a l'Art.

Lloc: Sala Biga del Palau

Dies: 30, 31, d´Octubre – 1 de Novembre i 5-7 Novembre

Horari: 10.00-22.00 hores

JERONI JACINT ESPINOSA AL MUSEU DEL PALAU COMTAL

Amb motiu de la celebració del 352 aniversari de la mort 

de Jeroni Jacint d'Espinosa, nascut a Cocentaina, es recorda 

que al museu municipal hi ha una representació de la seua 

obra i, al mateix temps, s'aprofita aquesta ocasió per a 

habilitar una estança dedicada a d'aquest pintor reconegut 

com un dels millors de l’Escola Valenciana de pintura del 

segle XVII.

Dies: 30, 31, d´Octubre – 1 de Novembre de 10:00-22:00 

hores i 5-7 novembre

Horari: 10.00-22.00h

EXPOSICIÓ “AGULLÓ DE COCENTAINA”

L’Ajuntament de Cocentaina ha volgut portar endavant la 

idea de retre homenatge a Vicente Agulló, format tant dins 

del territori de l’Estat espanyol com en altres països, però, a 

diferència d’altres artistes de la nostra vila, va desenvolupar 

una part important de la producció artística al poble natal.

Vicente de Paul Agulló Sanchis va nàixer en 1932 a 

Cocentaina. La qualitat artística natural que poseïa va ser 

encarrilada amb la formació acadèmica iniciada a l’Escola 

de Belles Arts de València i a la sala de San Fernando de 

Madrid.

Durant la seua dilatada carrera artística, va rebre 

nombrosos premis i va conseguir esposar la seua obra a 

Madrid, a València, a Valladolid, a Lausanne (Suïsa), a 

Barcelona, a Roma, a Sevilla, etc.

La familia Agulló-Pastor conserva una important col·lecció 

de l’obra escultòrica cedida temporalment, en gran part, 

a l’Ajuntament de Cocentaina mitjançant un conveni. 

L’exposició actual consta d’un total de quasi cinquanta obres, 

les quals representen tots els estils, materials i tècniques 

que l’autor ha utilitzat en l’execució de les diferents figures 

i formes.

Lloc: Sala de les Finestres

Dies: 30, 31, d´Octubre – 1 de Novembre i 5-7 Novembre

Horari: 10.00-22.00 hores
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Programació oficial Fira de Tots Sants 2021
EXPOSICIONS OFICIALS FIRA 2021

El divendres 1 d’octubre, es va presentar al Pati d’Armes 

del Palau Comtal, la variada oferta d’exposicions oficials que 

ofereix  la 675 edició de la Fira de Tots Sants. Enguany, amb 

una àmplia oferta cultural i una gran varietat de temàtiques i 

formats. Totes les mostres les podrem trobar al Palau Comtal, 

al Patronat Cor de Jesús a la Plaça de Mossèn Eugenio 

Raduan i  al Cr Convent a partir del divendres 29 d’octubre, 

i fins el diumenge 7 de novembre:

“675 ANIVERSARI. FIRA DE TOTS SANTS DE COCENTAINA” 

Sala d'Actes 

“JERONI JACINT D’ESPINOSA AL MUSEU DEL PALAU COMTAL" 

Sala de la Torre de les Monges del Palau Comtal.

“VICENT DE PAUL AGULLÓ. AGULLÓ DE COCENTAINA” Sala 

de les Finestres 

“ANTONIO GADES, EL VENT DEL POBLE” Sala de la Biga del 

Palau Comtal. 

“ESPAI I CONTEXTUALITZACIÓ. LA MARE DE DÉU 500 ANYS 

DESPRÉS” Capella de Sant Antoni.

“INTERACCIONS SEMÀNTIQUES. VIII ESPAI DE SENTIMENTS” 

Sala d’Armes del Palau Comtal.

“XVI RUTA D’ART LOCAL. COMPARTIM ART”

“VIII EDICIÓ PINTANT LA FIRA” Carrer dels Sants Metges

“XXXV EXPOSICIÓ DE BONSAI” Patronat del Cor de Jesús

“III FIRA ECLÈCTICA”  Cr Convent, 29 (baix)

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal/ Patronat Cor de 

Jesús (Plaça Mossèn Raduan)

Horari: de 10:00 a 22:00 hores

9 D’OCTUBRE. CONCERT FIRA DE LA SOCIETAT ATENEU 

MUSICAL DE COCENTAINA

Repertori de bandes sonores dirigit per José Miguel Fayos. 

Ubicació: Centre Cultural El Teular

Hora: 19:00 hores

**Totes les activitats amb aforament limitat, entrada 

numerada gratuïta i amb mesures de prevenció davant 

la COVID-19. 

Entrades disponibles a http://entrades.cocentaina.es

18 D’OCTUBRE. CONCERT FIRA DE LA UNIÓ MUSICAL 

CONTESTANA

Ubicació: Centre de Cultura El Teular   (** Aforament Limitat)                             

Hora: 18:30 hores

**Totes les activitats amb aforament limitat, entrada 

numerada gratuïta i amb mesures de prevenció davant 

la COVID-19. 

Entrades disponibles a http://entrades.cocentaina.es

28 D’OCTUBRE. “DIA DELS XIQUETS I LES XIQUETES”

L’Associació de Firaires de l’Alcoià i El Comtat, amb el 

seu president Miguel Vayà al capdavant, oferiran als més 

menuts i les més menudes la possibilitat de gaudir de totes 

les atraccions a preus populars (1,50 €) durant aquestes 

dues jornades a partir de les 17:00 hores. 

El dilluns 28, l’Associació de Firaires de l’Alcoià i El Comtat, 

posa en marxa una jornada sense soroll en tot el recinte firal 

amb l’objectiu de facilitar la diversió als xiquets i xiquetes 

amb dificultats de processament sensorial (soroll i llum)

Ubicació: Recinte Firal (Plaça El Teular)

Hora: 17:00 hores

29 D’OCTUBRE. “FESTA LOCAL”

DOS PAL SAC

Pep Gimeno Botifarra

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal   (** Aforament 

Limitat)

Hora: 19:00 hores

**Totes les activitats amb aforament limitat, entrada 

numerada gratuïta i amb mesures de prevenció davant la 

COVID-19. 

Entrades disponibles a  http://entrades.cocentaina.es

30 D’OCTUBRE. “INAUGURACIÓ OFICIAL”

INAUGURACIÓ OFICIAL 

Després de la recepció oficial de les autoritats assistents 

a l’Ajuntament de Cocentaina, es procedirà a inaugurar 

oficialment la 675 edició a la Plaça del Pla, amb la lectura 

del privilegi reial per part de la contestana Stella Vicens. 

Al mateix temps, la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet 

interpretarà l’himne oficial DOLÇA FIRA.

Ubicació: Plaça del Pla

Hora: 11:00 hores

PILOTA GROSSA

Partida de l’especialitat «pilota grossa» a càrrec del Club 

Pilota de Cocentaina, vestits amb la indumentària tradicional.

Ubicació: C/ Sants de la Pedra (Font de Les Monges)    

Hora: 10:00 hores

DOLÇA FIRA

Colla Mal Passet i Teló Teatre 

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal  (** Aforament Limitat)                             

Hora: 12:00 hores

DOLÇA FIRA

Colla Mal Passet i Teló Teatre 

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal   (** Aforament Limitat)                             

Hora: 19:00 hores

**Totes les activitats amb aforament limitat, entrada 

numerada gratuïta i amb mesures de prevenció davant 

la COVID-19. 

Entrades disponibles a http://entrades.cocentaina.es
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31 D’OCTUBRE. “DIUMENGE DE FIRA”

PILOTA LLARGUES I PALMA

Partida de l’especialitat «palma» a càrrec del Club Pilota 

de Cocentaina

Ubicació: C/ Cervantes “Carrer de Fora”      

Hora: 11:30 hores

MOSTRA DE BALLS TRADICIONALS 

Grup de Danses de Cocentaina 

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal   (** Aforament Limitat)                             

Hora: 12:00 hores

MÀGIA  MEDIEVAL 

Hugo Aracil  

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal   (** Aforament Limitat)                             

Hora: 19:00 hores

** Totes les activitats amb aforament limitat, entrada 

numerada gratuïta i amb mesures de prevenció davant la 

COVID-19. 

Entrades disponibles a http://entrades.cocentaina.es

1 DE NOVEMBRE. “DIA DE TOTS SANTS”

XVI TROFEU DE RASPALL FIRA DE TOTS SANTS 

TROFEU FTS 2021 organitzat pel Club Pilota Cocentaina

Ubicació: Carrer de Cervantes “Carrer de Fora”

Hora: 12:00 hores

4 DE NOVEMBRE. “DIA DELS XIQUETS I LES XIQUETES”

L’Associació de Firaires de l’Alcoià i El Comtat, amb el 

seu president Miguel Vayà al capdavant, oferiran als més 

menuts i les més menudes la possibilitat de gaudir de totes 

les atraccions a preus populars (1,50 €) durant aquestes 

dues jornades a partir de les 17:00 hores. 

Ubicació: Recinte Firal (Plaça El Teular)

Hora: 17:00 hores

6 DE NOVEMBRE «DISSABTE DE FIRA»

MOSTRA DE BALLS TRADICIONALS  «A l’estil del país»

Grup de Danses Les Folies de Carcaixent

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal   (** Aforament Limitat)                             

Hora: 12:00 hores

HISTORIETES MEDIEVALS 

Xavi Castillo 

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal   (** Aforament Limitat)                             

Hora: 19:00 hores

** Totes les activitats amb aforament limitat, entrada 

numerada gratuïta i amb mesures de prevenció davant la 

COVID-19. 

Entrades disponibles a http://entrades.cocentaina.es

7 DE NOVEMBRE. “SEGON DIUMENGE DE FIRA”

«DESFEM»

Dani Miquel 

Ubicació: Pati d’Armes del Palau Comtal   (** Aforament Limitat)                             

Hora: 12:00 hores

** Totes les activitats amb aforament limitat, entrada 

numerada gratuïta i amb mesures de prevenció davant la 

COVID-19. 

Entrades disponibles a http://entrades.cocentaina.es

DISSABTE 13 DE NOVEMBRE . 41 CERTAMEN CORAL FIRA 

DE TOTS SANTS. V PREMI FIRACOR -CCFTS 2021

Els cors interpretaran 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. 

 En aquesta edició extraordinària participaran les següents 

agrupacions:

de la 37 edició del CCFTS 2017.

COR UMSCO, creditor del 2on Premi i Premi del Públic de 

la 38 edició del CCFTS 2018.

creditor del 1er Premi de la 39 edició del CCFTS 2019.

Ubicació: Centre Cultural El Teular

Hora: 19:00 hores

* Totes les activitats amb aforament limitat, entrada

numerada gratuïta i amb mesures de prevenció davant 

la COVID-19. 

Entrades disponibles a http://entrades.cocentaina.es

27 DE D’OCTUBRE. II AOVE  FORUM INTERNACIONAL FIRA 

DE TOTS SANTS . “EL MERCAT RUS I ALEMÀ”

Jornada per a posar en contacte a les cooperatives de 

la Comunitat Valenciana amb importadors dels mercats 

de Rússia i d'Alemanya, mostrar-los els nostres AOVE i el 

nostre territori, lligant producte d'alta qualitat i productors. 

Ubicació: Centre Cultural El Teular

Hora: 17:00 hores

24 DE NOVEMBRE. “CATA CONCURS AOVE”

Jornada per a posar en contacte a les cooperatives de 

la Comunitat Valenciana amb importadors dels mercats 

de Rússia i d'Alemanya, mostrar-los els nostres AOVE i el 

nostre territori, lligant producte d'alta qualitat i productors. 

Ubicació: Cooperativa Agrícola Catòlica  Coop. V  L’Alcúdia 

Hora: 17:00 hores

27 DE NOVEMBRE. “ENTREGA DE PREMIS”

Ubicació: Centre Cultural El Teular

Hora: 12:00 hores

** Totes les activitats amb aforament limitat, entrada 

numerada gratuïta i amb mesures de prevenció davant la 

COVID-19. 

Entrades disponibles a http://entrades.cocentaina.es
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Eugenia Miguel, regidora de Fira
Redacció. Fotos: Silvia Bot. Fotografia

S
i bé aquesta edició de la revista d’octubre amb la 

informació de Fira l’hem obert amb les paraules de 

Mireia Estepa, màxima autoritat contestana, hem 

volgut concloure l’especial, amb Eugenia Miguel, regidora 

de Fira.

Vam estar amb ella, conversant de com serà i qué ens 

depararà aquesta 675 edició de la Fira, marcada sens dubte 

per una pandèmia a escala mundial que si bé encara no ha 

arribat a la seua fi, ens dona un alé per poder gaudir de la 

Fira de carrer, la que ens identifica com a poble. Eugenia i el 

departament de Fira han treballat amb molta cura per tal que 

la Fira seguisca mantenint la seua essència, que tinguem 

una Fira segura per al visitant (recordem que Eugenia és 

llicenciada en Biologia i açò dels virus ella ho coneix millor 

que ningú de nosaltres) i fructífera per a la gent del poble.

Amb aquesta entrevista tancarem l’especial Fira que la 

revista Cocentaina. El Comtat els ofereix en aquesta edició 

del mes d’octubre.

-Eugenia, tenim per davant una nova edició de la Fira, amb 

el lema “Tornem”, la Fira de 2021 serà presencial i de carrer, 

com es pren aquesta decisió?

-Sens dubte aquesta determinació del fet que la Fira torne 

al carrer ve moguda per la millora de situació sanitària, 

produïda en part, per l’avanç de la vacunació. Des del 

departament de Fira vam estar barallant diferents escenaris 

de Fira, recordem que l’any passat vam tindre Fira, en un 

format de 4 setmanes i no presencial. Enguany a mesura 

que veiem que milloraven els índexs de contagis, vam 

apostar per tindre de nou la Fira al carrer, això si, no la Fira 

multitudinària en la qual més de 500.000 visitants passegen 

pels nostres carrers, sinó una Fira més oberta, ampliada i 

dividida en dos caps de setmana buscant una alternativa a 

les aglomeracions de la gent

-Aquests dos anys de pandèmia, hem celebrat Fira, diferent, 

però no hem perdut l’edició, amb tot, la covid-19, ha minvat 

el que és l’essència de Fira, eixa oloreta a Fira de la què tant 

presumim els socarrats i socarrades?

-No, que va! La nostra Fira té una essència, i unes arrels 

que van més enllà de qualsevol pandèmia. A més, sabem i 

som conscients que ara com ara és una bogeria organitzar 

una Fira en el format dels anys anteriors a la pandèmia i 

per això hem treballat i molt per oferir eixa alternativa a la 

Fira: que torne al carrer, que continue tenint eixe vessant 

econòmic, social, turístic, d’oci, esportiu i cultural. Quan vam 

presentar la nostra proposta per a la Fira de 2021, des de 

Conselleria se’ns va felicitar pel treball tant bo que havíem 

fet i de seguida ens van donar llum verda. No és la Fira 

d’antany, però és una Fira que s’adapta a la situació tot i que 

això comporta què tindrem un format de dos parts i hem de 

duplicar tots els serveis municipals dues setmanes. Els veïns 

i veïnes tindran les molèsties dos caps de setmana, amb tot, 

confie en el fet que de nou, Cocentaina serà exemple de 

com organitzar un esdeveniment tan magnànim com és la 

Fira, com et dic, una Fira adaptada i al temps esperançadora

-Com s’organitza una Fira en pandèmia? Controlar 

aforaments en exteriors és pràcticament impossible

-L’aforament és incontrolable en exteriors i som conscients 

que la Fira de Cocentaina atrau molta gent, és un punt 

d’encontre i tenim ganes de tornar a eixa normalitat que la 

covid ens ha trastocat, amb tot, des de la regidoria de Fira 

s’oferiran itineraris recomanats, hi haurà molta informació 

en cartellera recordant les mesures sanitàries i la mascareta 

serà obligatòria en tot el perímetre de Fira.

Tanmateix, com haureu pogut veure a les pàgines 

de la revista i estem informant a través dels mitjans de 

comunicació, la Fira, encara que comprèn tot el poble, 

estarà distribuïda en zones extenses com places o carrers 

amples que garanteixen la distància de seguretat entre els 

expositors, eixe va ser un dels motius de repartir-la en dos 

caps de setmana: per no deixar-se a cap expositor fora 

perquè són comerciants que han vingut a la Fira “des de 

sempre” que solem dir, i ens ha costat i molt reduir el volum 

de superfície dels expositors per a garantir, eixa distància 

de seguretat

-Són dos caps de setmana intensos, el primer de 4 dies, 

és arriscar-se massa?

-Doncs al final, els responsables polítics i organitzadors 

hem de prendre decisions, i no capia dubte, que aquestes 

sempre es pensen en benefici del poble, dels nostres veïns 

i veïnes que a la fi són els que disfruten la Fira, però també 

la pateixen. El format de 2 setmanes ens va paréixer el 

més encertat per a reestructurar sectors. El primer cap de 

setmana l’hem dedicat a la part, tal volta, més tradicional de 

la Fira i als sectors que s’han incorporat als darrers anys, el 

segon cap de setmana conté el vessant més industrial o més 

específica de la Fira, tot amb l’objectiu de no deixar-se fora 

a ningú i que els usuaris i sobretot veïns del poble, puguen 

tindre tota l’oferta que la Fira ofereix cada any. Sabem que la 

gent vindrà, perquè tenim ganes de Fira, però pensem que 

els visitants estaran més repartits en dos caps de setmana 

que tot en un
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-Pel que hem pogut llegir a la revista i per les seues 

paraules tant el dia de la presentació de la Fira com en 

aquesta entrevista, la principal novetat és el format

-Sens dubte és el que marcarà aquesta 675 edició de la 

Fira: dos caps de setmana amb temàtiques diferents i un 

gran canvi d’ubicació dels expositors que ofereixen els seus 

productes. Si bé és cert, el sector de food trucks, atraccions 

infantils i venda ambulant estaran presents els dos caps 

de setmana, però seran els sectors de gran format els que 

variaran, tenint eixa primera setmana més tradicional com 

et deia abans amb el porrat valencià, el mercat medieval, 

el soc àrab i la fira cavallar i ja el següent cap de setmana 

amb els expositors d’automoció, maquinaria i alimentació. 

S’aprofitarà també el Passeig la primera setmana per 

incloure els espais de turisme, esport, innovació i/o moda 

i assenyalar que també tindrem punts d’informació per tal 

de resoldre els dubtes que tinguem.

Una altra de les novetats és el servei de pàrquing, 

totalment adaptat al segle XXI i que ens ofereix la possibilitat 

de tindre la plaça reservada. És un servei informàtic sobretot 

destinat al visitant perquè els de casa que viuen al cinturó 

de la Fira i tenen el cotxe registrat, tenen les diferents 

zones habilitades dels pàrquings (vegeu informació a les 

pàgines anteriors). Així doncs, accedint a www.parkings.

firadecocentaina.org, els visitats podran reservar la seua 

plaça per aparcar. Aquest nou format de reserva de places 

permetrà a l’Ajuntament de Cocentaina tindre una previsió 

aproximada de l’afluència de públic que visitarà la Fira en 

cadascun dels caps de setmana.

Més canvis d’aquesta Fira, amb molt de pesar, el dia de 

Tots Sants, no tindrem el tradicional esmorzar que organitzen 

les mestresses de casa, ens sap greu perquè és el punt 

d’inici per a disfrutar del dia 1, dia de Fira per excel·lència, 

però no ens podem arriscar a organitzar un acte així en el 

que tenim a molta gent sense mascareta. Ens sap molt mal 

perquè sabem de l’estima que li tenim a aquest esmorzar 

i de l’esforç que fan les mestresses de casa, però hem 

decidit no tindre aquest acte ni tampoc les actuacions de 

carrer i les exhibicions de tir i arrossegament que generen 

aglomeracions de gent parada. Hi haurà espectacles, però 

seran al Palau, amb l’aforament controlat, entrada gratuïta 

i que s’haurà de traure a través de la web de l’Ajuntament. 

Volem tindre una Fira fluida i que la gent no s’estanque en un 

lloc. Dir que la zona de food trucks o de menjar, mantindrà 

les mesures que estiguen aplicant-se a l’hostaleria en el 

moment de Fira, mesures que dictamina la conselleria de 

Sanitat

-Més que novetats hi ha canvis, però hi ha d’altres que es 

mantenen any rere any

-Si sens dubte i que són part fonamental de la nostra Fira 

com és l’aportació cultural i esportiva de les nostres entitats, 

clubs i associacions. Ells formen part de l’ampli ventall 

de la Fira i pràcticament totes, es podran visitar les dues 

setmanes de Fira. És d’agrair la seua implicació en aquesta 

Fira cultural. Tenim també el dia dels xiquets, apostem pels 

nostres menuts i és per això que el dijous 28 d’octubre i 

el dijous 4 de novembre, des de les 17h, les atraccions 

presentaran un preu reduït perquè els més menuts tinguen 

el seu moment a la Fira. De la mà de l’associació de comerç, 

tindrem també el concurs d’aparadors, sens dubte un 

reclam per als visitants que veuen com les nostres tendes 

es fundeixen en l’ambient de Fira, agrair com no, al comerç 

local, la seua implicació viva i directa en la Fira, perquè ells 

son part del motor econòmic d’aquest certamen.

També hem mantés la presentació de la Fira i el seu cartell. 

És la imatge que anunciarà la Fira per tot arreu i com l’any 

passat ja férem, el cartell s’ha encarregat. Ja el podeu veure 

per tots els aparadors i les xarxes socials estan indundades 

amb el cartell. Eixa és la nostra imatge, la de la Fira de 

2021. Tanmateix, inaugurarem la Fira amb gent de casa: 

la colla Mal Passet seguirà sent la nostra banda sonora i 

llegirem el privilegi que ens atorgà el rei Pere IV el Cerimoniós 

per tindre una gran Fira i inaugurar-la i en aquesta línia, 

seguim confiant també en la gent del poble. Stella Vicens 
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és una dona emprenedora, valenta, amb un altíssim nivell 

professional i molt reconeguda en l’àmbit nacional en 

l’àmbit psicològic de la salut mental i les addiccions. És una 

contestana de cap a peus, que viu al poble, que la podem 

trobar als nostres carrers i que sap ben bé el que significa la 

Fira per a cada contestà i contestana, estem molt orgullosos 

del fet que siga ella qui inaugure aquesta Fira que arriba a 

la seua 675 edició

-Parlant de l’acte inaugural, aquest també presenta un 

cert canvi

-Si així és, no són canvis que imposem, són canvis que ens 

venen implantats per la situació sanitària. Esperem que no 

varie la cosa, és a dir, que la situació sanitària no empitjore 

o que tinguem una nova cepa que puga agreujar la situació,

aleshores, tot el que fa temps que estem preparant patiria 

un canvi dràstic perquè per damunt de tot està la salut de 

les persones. Tenim confirmada la presència de Ximo Puig, 

president de la Generalitat Valenciana a l’acte inaugural així 

com diferents Consellers i President de la Diputació. Saben 

de la importància que té Cocentaina i la seua Fira, referent 

comercial i motor econòmic de la tardor, amb tot, hem limitat 

el nombre de convidats a l’acte inaugural i encara no tenim 

cert com el realitzarem, fins última hora no podem organitzar 

aquest moment ja que depenem de com avance la situació 

sanitària perquè si tot va bé, podríem llegir el privilegi des del 

balcó del Palau, però si no està la cosa clara ho haurem de 

fer dins del Palau, amb l’aforament controlat i ahí, sereu els 

mitjans de comunicació els qui dureu eixe moment a la gent 

que s’ha quedat fora, vosaltres a través de les ones, altres 

amb la imatge i com no, les xarxes socials, també jugaran 

un paper fonamental per dur a tothom eixe acte inaugural. 

Sí que és cert que serà un acte molt senzill i cuidant en tot 

moment, les mesures sanitàries establides.

-Eugenia, estaríem parlant de Fira fins que sens esgotaren les 

pàgines d’aquesta publicació, però hem de tancar l’especial 

que ens heu confiat a la revista Cocentaina. El Comtat i 

volem fer-ho amb el seu desig per a aquest Fira de 2021

-El meu desig sens dubte, és que la situació sanitària 

millore i no hàgem de lamentar més morts per aquesta 

pandèmia, aquest fet propiciarà que puguem tornar a la 

nostra vida normal, que recuperem el nostre dia a dia i que 

la gent que ho ha passat mal a causa de la pandèmia puga 

seguir treballant i tirar endavant. Si tot açò va, tornarem a 

tindre eixa Fira que tant enyorem. Sí que demane que la 

gent siga responsable aquesta Fira, que tinga paciència 

perquè tenim dues setmanes de talls de carrers, de neteja... 

des de l’Ajuntament hem duplicat tots els servicis per tal de 

tindre una Fira segura, neta, accessible...una Fira per a tots 

i totes. L’èxit d’aquesta edició depén de la responsabilitat 

de cadascun de nosaltres. Amb un comportament cívic i 

seguint les mesures sanitàries podrem disfrutar de cada 

raconet d’aquesta Fira, d’eixos moments i d’eixa oloreta a 

Fira. Vull i desitge que la gent disfrute també d’aquesta Fira, 

diferent, en dos caps de setmana, però amb el sentir i ser 

que te la Fira de Cocentaina. Bona Fira!!
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La junta de govern local aprova les bases del C’CREA per 
continuar ajudant als nous negocis de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

D
imecres 22 de setembre la junta de govern local va 

aprovar la convocatòria de les bases del programa 

C’CREA destinades al foment de l’activitat econòmica a 

Cocentaina. Aquesta convocatòria abarca les anualitats 2020 

i 2021, ja que per la pandèmia no es van poder convocar 

les de l’any anterior.

Un dels requisit bàsics per poder ser beneficiari/a, a banda 

de tindre l’activitat econòmica en Cocentaina, es haver 

iniciat l’activitat a partir de l’1 de setembre de 2019, més 

de tindre tota la documentació urbanística i ambiental que 

siga d’aplicació, en vigor, és a dir, tindre la llicència per tal 

de que l’establiment puga estar obert legalment; també la 

justificació d’unes despeses d’entre 5.000€ i 15.000€ forma 

part dels requisits de les persones sol·licitants. La quantia 

màxima de l’ajuda serà de 3.000€ podent-se incrementar 

en 1.500€ més en el cas de poder accedir als complements 

socials previstos en les bases.

 Cal recordar que hi han complements a les quanties 

subvencionades si l’activitat econòmica està situada al 

casc històric o si es considera d’especial interès. Per a la 

presentació de sol·licituds el termini serà 20 dies hàbils 

des de la publicació de l'extracte en el Butlleti Oficial de la 

Província d’Alacant (BOP) i mitjançant la seu electrònica 

de l’Ajuntament.

Mariona Carbonell, regidora d’Hisenda explica que: «amb 

l’aprovació d’aquestes bases es pretén seguir donant impuls 

a l’activitat econòmica de Cocentaina i estar al costat dels 

nous/ves emprenedors/es que hagen tirat endavant amb el 

seu model de negoci, cosa que sempre es beneficiosa per al 

poble. També hem optat per afegir l’any 2020 per no deixar 

enrere les persones que en plena pandèmia van decidir de 

forma valenta obrir el seu negoci».

Tanca el punt de vacunació massiva a les nostres comarques
Redacció

L
es xifres de contagis de la Covid-19 arriben a valors 

mínims, tal és així, que el nostre departament de salut 

ja registra un risc baix de contagis, amb tot no cal 

abaixar la guàrdia. Si bé és cert que les falles han marcat 

un abans i un després al veure que el nombre de contagis 

no s’ha disparat, eixa celebració ha sigut el punt de partida 

per poder tornar a la nova “normalitat”. Les falles han donat 

llum verda a les celebracions de carrer: Cocentaina tindrà 

Fira de carrer, dos caps de setmana per intentar mantindre 

la distància i la seguretat entre tots els visitants; Alcoi tindrà 

el seu mig any amb entraetes o Albaida celebrarà les seues 

festes de Moros i Cristians, entre altres.

Les darreres restriccions de la Conselleria de Sanitat ens 

marquen un avanç progressiu ampliant els aforaments en 

l’hostaleria, l’ampliació d’horaris a les discotetes i fins i tot 

amb ball a la pista. Restriccions que canvien i que pretenen 

que arribem a la festa dels valencians i valencianes amb 

una certa normalitat ja a les nostres vides, depén ja tot del 

sentit comú de cadascú i del fet que ens hem d’ensenyar a 

viure amb aquest virus.

Doncs bé, el passat dilluns 20 de setembre tancava les 

portes el punt de vacunació massiva situat en el Complex 

Esportiu Eduardo Latorre d'Alcoi i pel qual han passat, durant 

els últims sis mesos, centenars de veïns de les comarques 

del Comtat i l'Alcoià per a rebre les corresponents dosis de 

la vacuna contra el Coronavirus. La clausura d'aquest recinte 

s'ha dut a terme en un senzill acte al qual han acudit els 

professionals sanitaris que han treballat en les instal·lacions 

així com representants de diferents ajuntaments com 

Cocentaina i Alcoi, Creu Roja o Protecció Civil que han 

parat atenció als ciutadans que cada dia acudien al lloc 

per a vacunar-se.

En total s'han subministrat més de 100.000 dosi de 

AstraZeneca, Moderna i Pfizer; la qual cosa permet que hui 

dia el 90% de la població del Departament de Salut d'Alcoi 

estiga ja vacunada “la pandèmia ens ha fet adaptar-nos a 

contracorrent a les situacions que anaven apareixent. Ara 

estem ja preparats per a afrontar un procés de vacunació 

d'aquestes característiques si es donara la circumstància“, 

manifestava el Director de l'àrea sanitària; Enrique Barbeito.

Mireia Estepa, alcaldessa de Cocentaina ha elogiat el 

treball executat pel Departament de Salut per a administrar 

totes les vacunes en un temps rècord “amb això ha quedat 

demostrat, una vegada més, que la sanitat pública funciona 

i us donem l'enhorabona per totes les atencions que ens 

heu prestat al llarg d'aquests sis mesos“

Assenyalar que els que encara estiguen pendents de 

vacunar-se, especialment els més xicotets, rebran a partir 

d'ara la inoculació en els Centres de Salut del seu municipi.
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111 aspirants s’han presentat per a cobrir les 6 places 
d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

I
nicialment s'havien inscrit 302 aspirants dels quals només 

s'han presentat 111 a la prova escrita, que ha consistit 

en el desenvolupament de dos temes dels tres proposats 

que formaven part dels 20 del temari.

Aquells candidats i candidates que aproven aquesta fase 

eliminatòria, tindran que realitzar altres exercicis eliminatoris 

com  prova d'informàtica, coneixement de valencià i 

finalment la fase de concurs.

Aquest primer exercici s'ha celebrat en el poliesportiu 

municipal, comptant amb totes les mesures sanitàries i de 

seguretat per a totes les persones convocades.

Ha manifestat el regidor de Personal, Antonio Hernández,: 

«ens sentim satisfets del transcurs de la prova i de les 

mesures establides per a la seu òptim desenvolupament 

per al qual l’ajuntament ha hagut d’invertit vora 5.000€».

L’Ajuntament inicia les obres per traslladar Ràdio 
Cocentaina a la plaça venerable Escuder
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina ha iniciat les obres per 

possibilitar el trasllat de Ràdio Cocentaina, la veu del 

Comtat, des de la ubicació actual fins a l’edifici que en 

el seu dia es va cedir per complet a la Diputació d’Alacant, 

situat al carrer de Sant Antoni número 2, just davant de la 

plaça del Venerable Escuder, més coneguda com a la plaça 

del Mercat.

Aquest canvi respon al mal estat en què es troba l’edifici 

en el qual es troba actualment la ràdio, com també a la mala 

accessibilitat que té, de manera que es va estar buscant 

una situació més adequada per a col·locar-se, fins que, 

finalment, es va arribar a un acord amb la Diputació per a 

compartir les instal·lacions de l’Agència Gestora Comarcal 

que fa anys que es troba a la part de dalt de l’edifici del 

mercat municipal; així, l’agència continuarà ocupant la 

primera planta, com fins ara, i la ràdio es col·locarà en la 

part superior de l’edifici, un espai modern, ampli i amb els 

serveis necessaris perquè la ràdio puga continuar emetent 

en un lloc cèntric i accessible, ja que disposa d’ascensor i 

d’espais d’aparcament.

La regidora de l’àrea, M. Teresa Valls, manifesta que estan 

molt contents per aquest canvi tan necessari, explica que 

ja estan adjudicats els dos lots de l'obra i que s’han iniciat 

les obres, de manera que s’espera que en uns mesos es 

trasllade allí tot el personal de Ràdio Cocentaina, el material 

i els aparells que es puguen reutilitzar, ja que se n’adquiriran 

molts de nous.

Arribar fins a aquest punt no ha estat gens fàcil, afirma 

l’alcaldessa, que ja va negociar en 2016 la possible cessió 

de l’espai amb la Diputació d’Alacant, que en aquell moment 

es va negar taxativament. No obstant això, en juliol de 2020 

es va poder arribar a un acord i ara ja s’acometen les obres 

que faran possible un espai nou i adequat per a Ràdio 

Cocentaina.

Les obres tenen una duració estimada en 4 mesos i un 

cost aproximat de 109.000€, dividits en dos lots, el més 

quantiós relatiu a l’obra i l’altre a la compra i instal·lació del 

nou equipament.
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Cocentaina posa en marxa el nou contracte del servei de 
neteja viària i xarxa de sanejament
NP Ajuntament de Cocentaina. Regidoria Residus i Neteja Viaria

E
l nou servei de neteja viària comença després de la 

signatura de l'acta d'inici del contracte, adjudicat 

a l'empresa FCC per un període de cinc anys 

improrrogables i per un import de 3.022.495,85€. La nova 

prestació del servei aposta per tecnologies d'avantguarda 

i proximitat, oferint una eina informàtica per a la gestió i 

control integral que suposarà una major eficiència i eficàcia, 

es tracta de la plataforma Mawis U2, que integra multitud 

de dispositius i processament de la informació, permetent el 

control sobre la gestió en temps real, la planificació i assignació 

de recursos així com el seguiment de les incidències.

S'afavorirà la comunicació entre els ciutadans, la pròpia 

administració i el control del servei, mitjançant l'APP 

ciutadana “bitPAYT” per a identificar les incidències o 

suggeriments per part de la ciutadania, es realitzaren 

campanyes de sensibilització i educació ambiental.

Entre les millores del servei de neteja viària, es destaca 

l'augment de les freqüències d'escombratge mixt i mecànic, 

amb la incorporació de dues barredores, tres carrets 

autopropulsats, es reforça la neteja d'excrements i la neteja 

del mercat, increment en el nombre de treballadors i nombre 

d'hores per a l'atenció de serveis de neteja especials i 

extraordinàries, així mateix es disposa d'instal·lacions fixes 

per al parc de maquinària i local auxiliar.

La regidora de residus sòlids urbans i neteja viaria, Paqui 

Ruiz destacava , “ amb l'increment de vehicles així com 

de personal volem tindre una Cocentaina més bonica, 

sostenible i demana la implicació del veïnat a continuar 

col·laborant en la neteja del seu municipi”

Cocentaina contracta a quatre aturats a través del 
programa EMCORP (AVALEM EXPERIÈNCIA)
NP Ajuntament de Cocentaina. Regidoria ocupació

L
'Ajuntament de Cocentaina, a través de l'Agència de 

Desenvolupament Local (ADL), inicia la contractació de 

les quatre persones seleccionades que formen part del 

programa EMCORP, dirigit a persones desocupades majors 

de 30 anys d'edat inscrites en el servei valencià d'ocupació 

i formació Labora.

Els perfils sol·licitats són oficial de jardineria i pintura i peó 

de jardineria i pintura i les contractacions es realitzen després 

d'un procés de selecció que es va ajustar a les instruccions 

del Director General de Labora relatiu al procediment de 

selecció de persones participants en el programa d'Iniciativa 

Social en col·laboració amb les corporacions locals.

Les persones seleccionades treballaran durant set mesos a 

jornada completa realitzant serveis i obres d'interés general 

i social, i s'han incorporat de manera recent.

El regidor de l'àrea d'ocupació, Toni Hernández ha 

indicat que aquest programa té com a finalitat “fomentar la 

integració sociolaboral entre els aturats de llarga duració, 

sent una mostra més de l'esforç i el compromís de 

l'Ajuntament de Cocentaina per afavorir la creació de llocs 

de treball i fomentar l'ocupabilitat de les persones que tenen 

més difícil accedir al mercat laboral».
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Més de 183.000 euros per crear faena en Cocentaina de 
la Conselleria d’Economia liderada per Rafa Climent

NP Col·lectiu 03820-Compromís

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha valorat positivament 

els més de 183.000€ que rebrà Cocentaina per part 

de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball. Una xifra que és la suma dels 

78.339,72€ del programa Empuju 2021 i 105.247,05€ del 

programa Ecovid. Cal destacar que s’ha atorgat el 100% de 

l’import que va sol·licitar l’Ajuntament de Cocentaina.

El portaveu de la formació a l’Ajuntament, Jordi Pla, afirma 

que “aquesta és una bona notícia per al poble de Cocentaina. 

En aquests temps complicats és important que arriben diners 

de la Conselleria per a crear faena”.

Des del Col·lectiu 03820-Compromís valoren positivament 

l’aposta real per Cocentaina de la Conselleria d’Economia 

aportant recursos per a generar ocupació, per a millorar 

els polígons industrials, per al comerç i per a l’eficiència 

energètica.

A la web del LABORA, antic Servef, de la Conselleria d’Economia s’ha publicat la 
resolució respecte al programa Ecovid i Empuju. Cocentaina rebrà més de 183.000€, 
una xifra que reafirma l’aposta de la Conselleria pel nostre poble

Col·lectiu-Compromís demana que l’equip de govern inicie 
l’elaboració dels pressupostos 2022

NP Col·lectiu 03820-Compromís

El Col·lectiu 03820-Compromís demana que la regidoria d’hisenda comence durant 
aquest mes de Setembre a elaborar les línies estratègiques dels pressupostos 2022 
per a tindre-los aprovats en temps i forma

L
’aprovació dels pressupostos, la ferramenta més 

important de gestió d’un Ajuntament ha d’estar 

enllestida abans de Gener de 2022. Amb eixe esperit, 

el Col·lectiu 03820-Compromís li demana a la regidora 

d’Hisenda que s’inicie el camí per a l’aprovació dels 

pressupostos.

“No pot ser que els pressupostos d’enguany s’aproven en 

estiu, per això, volem que Cocentaina arribe a temps i tinga 

els pressupostos a hora”, afirma Jordi Pla. 

Els pressupostos municipals son el document rector que 

regeix la política contestana, fet que no es té en compte per 

l’actual equip de govern, més preocupat en tindre contents 

als seus socis de govern de PP i Ciutadans que en tindre 

la feina feta a hora.

Des de la coalició contestana demanen que l’equip de 

govern inicie aquest nou curs polític amb l’elaboració dels 

pressupostos i mantenint reunions amb els grups polítics 

així com amb el teixit social i econòmic del poble.
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La Cooperativa abona un segundo pago complementario 
a los socios que apostaron por la calidad iniciando la 
campaña en octubre
Cooperativa Agrícola Católica

L
a Cooperativa Agrícola Católica Coop. V. abona un 

segundo pago complementario a todos aquellos socios 

que llevaron sus aceitunas en la segunda quincena de 

Otubre-20.

Desde el Consejo Rector de la Cooperativa se apuesta por 

la calidad en la producción de nuestro aceite en todos sus 

varietales, por ello y dado que así lo aconsejaron los técnicos 

en la campaña anterior se optó por adelantar la apertura de 

la almazara al 15-10-20, ya que con ello se consigue con 

una aceituna más verde una calidad superior en el aceite 

producido, dado que en estas fechas la aceituna ya tiene 

todas las cualidades organolépticas completas.

Esta iniciativa pionera en la campaña 20/21 tuvo una muy 

buena acogida y unido al resultado en calidad obtenido 

hizo que las ventas fueran a muy buen ritmo, por ello una 

vez cerrado el ejercicio y en vísperas de iniciar la campaña 

21/22 se consideró que era justo compensar a todos aquellos 

socios que iniciaron la campaña en el mes de OCTUBRE 

con este segundo abono.

Queremos contribuir a que nuestro aceite sea reconocido 

por su calidad en todos los lugares y aun no siendo pocos 

los elementos a los que se tiene que hacer frente, desde  

la Cooperativa ponemos en marcha nuevas iniciativas para 

mejorar la sostenibilidad de nuestras cosechas y la mejora 

del medio ambiente, con proyectos de lucha biológica contra 

la mosca del olivo y la siembra de abono verde, con el 

apoyo de la Conselleria, también apostamos por las mejores 

liquidaciones posibles para nuestros socios, se implementan 

la realización de Maquilas (aceite de las propias aceitunas) 

personalizado, aceites sin filtrar, nos preocupa el relevo 

generacional en el campo entre otras cuestiones.

Este campaña ha sido de reconocimientos por los premios 

conseguidos, el PREMIO A LA IGUALDAD a nuestro Consejo 

Rector, así como  los premios a nuestros aceites y afrontamos 

la próxima campaña con una sala de catas nueva instalada 

en nuestra almazara para eventos y un II AOVE FORUM 

INTERNACONAL FIRA DE TOTS SANTS que pondrá a 

Cocentaina  en el epicentro de mundo oleícola.

Ponts d’Igualtat ix als carrers per a combatre els delictes 
d’odi cap al col·lectiu LGTBI+
Ponts d’Igualtat

P
rop de 150 persones es van concentrar el 

dilluns 13 de Setembre per a mostrar el seu 

rebuig cap a les recents agressions rebudes 

per persones del col·lectiu LGTBIQ+.

Des de Ponts d’Igualtat vam convocar aquesta 

concentració amb la finalitat de mostrar l’augment 

d’agressions a persones LGTBIQ+, fet que ve donat 

per l’enaltiment dels discursos xenòfobs, d’extrema 

dreta i negacionistes amb els drets de les persones. 

Creiem, així doncs, des del nostre col·lectiu que cal 

seguir lluitant dia a dia per construir entre totes una societat 

igualitària on totes tinguem cabuda sense excepció. Cal 

treballar per a que totes puguem estimar lliurement.

A Ponts d’Igualtat treballem des del 2019 a l’Alcoià, El 

Comtat i la Foia de Castalla per a la defensa dels drets 

del col·lectiu LGTBIQ+. Volem seguir fent-ho al teu costat, 

t’animes a fer-nos costat?

Esta Fira, estarem amb tu!! 
Perquè som la veu del poble. 

107.9FM
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Nombrosa representació de joventut contestana en els 
premis Topcreation

L
'Ajuntament de Cocentaina vol felicitar als joves 

guardonats i finalistes del nostre poble en els 18 

Premis TopCreation. El passat 10 de setembre, els 

jardins del Museu Arqueològic Provincial, MARQ, es van 

omplir d'enginy i creativitat en una nova edició de la gala de 

lliurament dels Premis TopCreation. La Diputació d'Alacant 

convoca anualment aquestes distincions amb les quals 

pretén reconéixer la capacitat, el talent i les habilitats 

creatives dels joves de la província. La coneguda humorista 

Sara Escudero va ser l'encarregada de presentar l’acte que 

va concloure amb l'actuació del cantant Xuso Jones.

La regidora de Joventut, Maite Valls, va estar present 

en l’entrega dels guardons, la qual va comptar amb una 

gran representació de joves contestans: quatre joves del 

nostre poble eren finalistes en les modalitats d'iniciativa 

empresarial, treball musical solista i relat breu. Finalment, 

Xavier Llinares, creador d’«Ohhana», una iniciativa que 

dissenya i comercialitza roba de punt sota els criteris de 

sostenibilitat i responsabilitat social, es va alçar amb el segon 

Premi Iniciativa Empresarial, dotat amb 1.300 €. Igualment, 

en la categoria de Relat Breu, Roger Garrido, amb «Més 

dura serà la victòria», va dur a Cocentaina també un segon 

premi valorat amb 700 €. Just en aquesta categoria, la nostra 

regidora de Joventut va ser l'encarregada de donar alguns 

dels premis als guanyadors. 

Per a Maite Valls «és un orgull per al nostre poble tindre 

tanta representació en la fase final d'aquests premis, i 

felicitem les persones que han guanyat, com també les 

finalistes i, per descomptat, a tots aquells joves que han 

NP Ajuntament de Cocentaina

participat en aquests premis. Açò demostra la realitat dels 

nostres joves: creatius, emprenedors i actius, molt lluny dels 

estereotips de la joventut que, malauradament, veiem dia a 

dia en els mitjans de comunicació».

Plaspel inaugura nova tenda a Cocentaina
Redacció

E
l dijous 2 de setembre es va materialitzar 

l'obertura de Plaspel, una superfície que 

trobem a Cocentaina, just enfront del Parc 

Comarcal de Bombers. D'aquesta manera trobarem 

a la comarca una cadena de distribuïdors de 

diferents productes, ells es defineixen com “els 

majors distribuïdors de productes relacionats 

amb l'hostaleria, la indústria, restaurants, bars, 

forns, pastisseries cuines, negocis professionals i 

particulars”.

No és un supermercat tancat a la venda a 

majoristes únicament, sinó que també ofereixen 

els seus productes als particulars. Entre els seus 

productes es troben el paper, amb estovalles, tovallons, 

rotllos d'higiènic, gots o bosses; els d'un sol ús, amb 

envasos per a portar; el parament, amb coberteria variada, 

tovalloneres o taules de tall; tota la maquinària necessària 

per a la cuina; el mobiliari, amb taules, cadires, mobles de 

cuina o mobles de suport; i els químics, amb productes de 

neteja, químic industrial o detergents, entre altres.

A l’acte inugural d’obertura va assistir una àmplia 

representació de l'àmbit polític de les comarques del Comtat-

l’Alcoià com, per exemple, l'alcaldessa de Cocentaina 

Mireia Estepa; l'alcalde d'Alcoi, Antonio Francés; l'alcalde 

de Muro, Gabriel Tomás; l'alcalde de l'Alqueria d'Asnar i 

Jaume Pascual entre d’altres. Així mateix va haver-hi espai 

per a rendir un xicotet homenatge al CD Alcoià i al PAS Alcoi.

Plaspel ja està funcionant a ple rendiment després 

d'aquesta especial obertura i presta servei tant a particulars 

com al sector de l'hostaleria.
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Mor el Pare Pascual Montaner, franciscà del Convent de 
Cocentaina
Redacció

E
l dimarts 28 de setembre ens fèiem ressò de la notícia 

de la defunció del Pare Pascual Montaner, religiós 

franciscà que des de l'any 2006 residia en el Convent 

de Cocentaina i persona molt volguda en tota la Vila Comtal. 

El pare Pascual va ser missioner a l'Argentina durant 42 

anys i durant el seu pas per Cocentaina va mantindre una 

estreta vinculació amb la comunitat cristiana del municipi. A 

més va exercir diferents tasques en el Col·legi Sant Francesc 

d'Assís i va exercir com a capellà en el Convent dels Pares 

Franciscans així com en el Monestir de la Mare de Déu 

del Miracle o la Parròquia de Santa María. Així mateix ha 

col·laborat activament amb entitats religioses de la Setmana 

Santa Contestana com les Confraries de Jesús de l'Hort o 

la Confraria del Nazareno i la seua presència era habitual 

en els actes religiosos en honor a Sant Hipòlit Mártir o la 

Mare de Déu del Miracle. Precisament la Pia Unió Verge del 

Miracle el va triar perquè rebera l'Homenatge als Majors en 

les Festes Patronals del 2020, coincidint amb el V Centenari.

El Pare Pascual era molt volgut a la Vila: al comandament 

del seu cotxe blau i sempre amb un bondadós somriure en 

el seu rostre, tenia paraules de gratitud feia tot aquell que es 

dirigia a ell. Home senzill i humil, digne benaurat de l'orde 

de San Francisco, el Pare Pascual, portava sempre a María 

en el seu cor i en les Eucaristies que oficiava, cantava bells 

cants de la seua Argentina volguda.

Últimament, la seua salut va anar minvant i necessitava 

ajuda per a pujar i baixar, i ací estava la seua incondicional 

deixebla, Mila Prats, qui va ser la seua vara i el seu gaiato 

durant els últims anys. Si el poble i la comunitat franciscana 

ha plorat la seua mort, Mila Prats (la sagristana de Santa 

Maria), ha notat, si cap més, la seua absència i des 

d'aquestes línies, vol manifestar el seu condol a la família i 

compartir el buit tan profund que ha deixat el Pare Pascual, 

molts anys de confidències, respecte, ajuda i sobretot, servei. 

Segur que ja contemplant el rostre de Déu, el Pare Pascual, 

ens té a tots presents i especialment a tu Mila.

La Capella Ardent del Pare Pascual va estar instal·lada en 

el Convent de Cocentaina i el seu funeral es va celebrar al 

convent de Sant Sebastià Màrtir. Ara descansa en el panteó 

dels fraciscans, en el cementeri municipal de Cocentaina. 

“És morint com és resucita  a la vida eterna” (Sant Frances 

d’Assís)

DEP Pare Pascual

La Pia Unió organitza els actes al voltant de la setmana 
d’exaltació del mig any de la festa de la Mare de Déu del Miracle

I 
tot i que comença a fer oloreta a Fira, també a octubre 

tenim una altra cita important amb la Patrona contestana: 

la setmana d’exaltació del mig any de la Mare de Déu 

del Miracle.

La Pia Unió, presidida per José Luis Molina i Ana Masanet 

han preparat una sèrie d’actes que ja ens aboquen a 

un normalitat segura, amb totes les mesures de sanitat 

corresponent, amb la responsabilitat de cadascun de 

nosaltres, però amb la mirada posada sempre en el 

miraculós Quadre.

Compartim el programa d’actes preparat

-DISSABTE, 2 D'OCTUBRE: TROFEU INFANTIL D'ESPORTS 

“MARE DE DÉU DEL MIRACLE”

-DIMECRES, 13 D'OCTUBRE-20,15 h: En el Monestir de la 

“Mare de Déu del Miracle”, Hora Santa, acompanyats pel 

grup HAKUNA.

-DIVENDRES, 15 D'OCTUBRE- 20,00 h: En el Monestir de la 

“Mare de Déu del Miracle”, Eucaristia de renovació de les 

promeses matrimonials, amb la participació dels matrimonis 

contestans en el seu 19 aniversari.

-DISSABTE, 16 D'OCTUBRE- 20,30 h: En el Monestir de la 

“Mare de Déu del Miracle”, Concert del Grup EPICLESIS en 

honor a la Mare de Déu.

-DIUMENGE, 17 D'OCTUBRE: 8,30 h: En el Monestir de la 

“Mare de Déu del Miracle”, Santa Missa matinal.

10,00 h: TRET DE LES 27 SALVES en honor de les 27 

llàgrimes de la “Mare de Déu”.

A continuació, cercavila per a recollir a majorals i majorales 

per l'itinerari habitual.

(Respectant i complint amb les mesures sanitàries vigents, 

en relació al *COVID 19)

12,00 h: En la plaça del PLÁ, amb la presència de la 

Mare de Déu del Miracle, celebració de l'EUCARISTIA, 

BENEDICCIÓ I IMPOSICIÓ DE MEDALLES las majorals i 

majorales de l'any 2022. A continuació, PRESENTACIÓ DE 

NOUNATS.

La Mare de Déu, amb el seu tro andes estarà ubicada al 

cancell del monestir i la gent, s’asseurà en les cadires que 

la Pia Unió haurà disposat a la plaça del Pla.

(A causa de les restriccions per la situació Sanitària, 

l'aforament de la mateixa dependrà de les restriccions 

Sanitareas del moment)

-DIMARTS, 19 D'OCTUBRE: 19,30 h: En el Monestir de 

la “Mare de Déu del Miracle”, Eucaristia en el seu honor i 

presentació de nounats. A continuació, lliurament de Premis 

del VI Concurs de fotografia “Mare de Dèu del Miracle”.



MEDI ambient60 Revista El Comtat octubre 2021

Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

Setmana Europea de la Mobilitat 
2021

Està iniciativa va sorgir a Europa en 1999 i a partir 

de l'any 2000 va comptar amb el suport de la Comissió 

Europea. Se celebra cada any, del 16 al 22 de setembre, 

realitzant activitats per a promocionar la mobilitat sostenible 

i fomentant el desenvolupament de bones pràctiques i 

mesures permanents.

El 22 de setembre se celebra a més l'esdeveniment “La 

ciutat, Sense cotxe”, origen d'aquesta iniciativa europea, 

que pretén trobar noves solucions als problemes associats 

a l'augment del trànsit a les ciutats.

El tema triat per la Comissió Europea per a la campanya 

d'aquest any 2021 és “Mobilitat sostenible, saludable i 

segura” i el lema de la campanya és "Per la teua salut, mou-

te de manera sostenible". 

La Comissió Europea ha volgut posar el focus en la salut, 

tant física com mental, vinculada amb les maneres de 

desplaçar-se de manera sostenible pels nostres municipis.

ACTUACIONS DE MANTENIMENT EN 
EL PARATGE DE SANTA BÀRBARA

Es tracta d'un bosc periurbà de propietat municipal en una 

parcel·la de 14 hectàrees en un entorn molt benvolgut pels 

veïns de la localitat que donen un ús lúdic-recreatiu i cultural 

a aquest, podent distingir en el paratge una zona de pineda 

densa i un entorn recreatiu amb jocs, bancs i taules pícnic.

Forma part del paisatge principal de l'entorn en el qual 

es troba l'ermita de Santa Bàrbara, paratge molt benvolgut 

pels contestans i en el qual se celebra la festa de la Corriola, 

cada 8 de desembre.

Es tracta d'un paratge de rellevància local, per la seua 

ubicació i les seues característiques tant naturals, culturals 

i recreatives.

Amb el Pla Tècnic de Gestió se Santa Bàrbara es proposen 

les actuacions necessàries per a la conservació i millora 

d'aquest espai natural i al mateix temps incrementar la 

qualitat del paisatge, la conservació i diversificació de les 

espècies vegetals i animals.

L'Ajuntament ha obtingut de la Conselleria d'Agricultura, 

Desenvolupament Rural, Emergència climàtica una 

subvenció per a executar accions contemplades i aprovades 

en el Pla Director, com podes de millora, reforestació sota 

coberta i desbrossaments de matoll, per un import de 

25.790,00€.

Ha tingut lloc la signatura de l'acta d'inici, per a executar 

els treballs silvícoles que duraran dos mesos, al paratge es 

van desplaçar representants de l'Ajuntament, Conselleria, 

empresa i veïns, per a conéixer les actuacions a realitzar.

CELEBRACIÓ DIA DE LES VIES 
VERDES Y DE L’ ANY EUROPEU DEL 
FERROCARRIL.

Diumenge dia 24, tindrà lloc a Cocentaina la celebració 

del dia de les Vies Verdes, esdeveniment organitzat des de la 

Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.

L’objectiu de la celebració és impulsar la mobilitat 

sostenible, especialment referent a l'ús dels transports 

col·lectius i els bicicletes en la mobilitat quotidiana, amés de 

donar a coneixer la xarxa de Vies Verdes i vies ciclopeatonals 

per al fet que totes els persones gaudisquen del nostre 

patrimoni viari.

L'acte es desenvoluparà al Parc del Ferrocarril a partir de 

les 10.00 del matí.

T'esperem!!!!!

#canviclimatic: «Tota acció compta per menuda que siga»
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Pablo León ens presenta la seua novel·la “El último 
soldado de Bernia”
Redacció

A
ny 1562. Sota un gran secretisme, Felip II ordena 

construir una imponent fortalesa militar en l'escarpada 

serra de Bernia, situada a cavall entre les actuals 

comarques alacantines de la Marina Baixa i la Marina Alta. 

La fortificació pretén controlar i dissuadir a la població 

morisca, als roders o bandolers, que passen sense control 

cap a les valls interiors, i també vigilar la costa dels cada 

vegada més constants atacs de pirates que, des de Berbería 

o des de terres otomanes, amenacen a les poblacions

costaneres.

Pere Ivars i Martí Amat, dos joves les vides dels quals 

s'han creuat tràgicament, decideixen buscar treball en la 

construcció de la fortalesa i al mateix temps fortuna com a 

soldades al servei del rei. La seua arribada al lloc marcarà 

l'inici d'una nova etapa en les seues vides, plena de trobades 

i desacords, d'identitats ocultes, de lluita de religions, 

d'amors sincers, de dones i homes que van desafiar en 

poder establit, de la cerca d'aquells als qui es dona per 

perduts, de batalles històriques i angoixants persecucions 

que posaran a prova l'autèntica amistat, aquella que mai es 

trenca davant les més dures adversitats.

Aquesta és la trama de la novel·la prima de l’historiador 

i escriptor contestà Pablo León Vidal. Pablo és professor 

d’història al Convent dels Pares Franciscans, és membre 

de la comissió d’arxiu i patrimoni de la casa del Fester, ha 

escrit sainets, articles d’investigació i és autor de la biografia 

“Socarrats de Cocentaina” (any 2007 i amb 100 biografies 

de diferents personatges de Cocentaina).

El 23 de setembre, al Teular tenia lloc la presentació al 

públic d’aquesta novel·la que feia temps estava gestant-se, 

però que gràcies al confinament ha pogut veure com creixia i 

veia la llum de la mà de l’editorial Ex libric. El llibre inclou un 

pròleg de l’escriptor contestà JuanFran Ferrándiz. Tenim per 

davant un trepidant relat la trama del qual condueix al lector 

per algunes de les principals ciutats de l'espectacular nord 

alacantí, una zona on muntanya i mar s'abracen, així com 

a la mateixa batalla de Lepant, de la qual es compleixen ara 

450 anys. Amb aquesta novel·la l'autor ens fa viatjar per una 

zona de gran valor natural, històric i humà com és el nord 

d'Alacant, plena de captivadores muntanyes, agrestes valls 

i encantadors pobles en els quals el temps sembla haver-se 

detingut. Una aventura que trasncorre per llocs i paratges 

que a nosaltres, residents de la zona, podem visualitzar.  

Pablo va estar acompanyat per Dolor Insa, la bibliotecària i 

arxivera municipal qui va fer una introducció a l’acte i a mode 

de tertúlia moderada per Mayte Barrachina, tant JuanFran 

Ferrándiz com Cayetano Mas, Doctor en Història Moderna 

de la UA van xerrar de la novel·la sense desvetllar la trama 

del llibre. Ara ja està a les nostres llibreries, esperant que ens 

submergim en la seua història i acompanyem a “el último 

soldado de Bernia”.

El Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a 
Cocentaina, com a associació memorialista
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

D
esprés d'haver passat més de quatre dècades des que 

la dictadura franquista va finalitzar, continuem amb la 

tanca de la Veritat, Justícia i Reparació.

Cada any realitzem una memòria de les activitats a 

realitzar, cal dir que cada any ens posem el llistó molt alt 

perquè veiem la necessitat, dins les nostres possibilitats de 

recuperar  la MHD. "Temps és or".

El programa per al 2021 i que per segon any de Covid-19 

any difícil estem realitzant.

BANC DE LA MEMÒRIA ORAL

Contribuir a mantenir viva la història del Nostre passat 

recent i elaborar un arxiu d'història oral amb entrevistes i 

testimonis, històries de vida, vivències personals i familiars 

sobre la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista, 

l'exili, la lluita per les llibertats Democràtiques.

És una tasca gratificant i molt emotiva, amb la col·laboració 

d'amics i companys com Francesc, Natxo, Gabri i Cristina 

Escrivà i Sergi que estan realitzant un banc de documentació 

oral per a la Generalitat.

ARXIU DOCUMENTAL

Fomentar l'estudi, la recerca i la Difusió dels fets vinculats 

amb la MHD. Especialment d'aquells silenciats i Ocults 

durant molts anys per causa de la repressió. Continuar 

amb les sol·licituds d'expedients i habilitar uns espais 

en els Arxius Municipals perquè seguen públics, per a la 

investigació de particulars i historiadors.

Demanem l'ajuda de les FAMÍLIES i entitats PRIVADES i 

PÚBLICS, per incrementar els fons també la col·laboració 

econòmica.

MEMÒRIA I CÒMIC

Aquest projecte tracta de fer arribar la MHD. Als més 

joves. El còmic pretén ser una ferramenta didàctica i que 

els joves tinguen consciència històrica-política que no estiga 

distorsionada. Ells i elles són el nostre futur de les pròximes 

generacions, per tant, conèixer als fets que van succeir, 

saber com i perquè van succeir i detectar les injustícies i 

desigualtats els farà ser millors persones.

És un dels projectes més il·lusionant en aquests moments 

del Fòrum, un equip implicat està donant-li forma perquè siga 

una realitat i servisca pedagògicament les nostres pretensions.
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HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME I LA 

GUERRA CIVIL

Col·locar un monument o monolític, com a testimoni de 

l'homenatge que la societat en

general volem donar a totes les persones que han sigut 

Víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura Franquista.

Després de votar  el 1r PP.PP de la Generalitat, creiem 

que serà una realitat el 2022.

ARTISTES DE L'EXILI I LA LLUITA

"MEMÒRIA I ART".

Exposat a Alcoi. Estem insistint com el primer dia que 

aquesta gran col·lecció del companys Ardevinez, recórrega 

els municipis del P.V.

La junta es reuniona, en pobles de les nostres comarques.

Insistir en la retirada de tots els vestigis relacionats amb la 

dictadura, com les plaques de V.P.O.; conferències i debats per 

la república, en tot el relacionat amb la M.H.D. documentals, 

programa de ràdio, articles a la presa d'escrits i digital, etc.

Campanya electoral 1931 (3)

L
a campanya electoral va començar 

amb moltes limitacions. L’aparell 

dictatorial nascut el 1923 no 

permetia obrir-se i continuava tenint-

ho tot molt ben lligat. Des de la 

«dictablanda» de Berenguer, fins els 

tres primers mesos de l’any 1931 amb 

la presidència de l'almirall Aznar, hi 

van haver fortes indecisions i una 

extremada defensa per mantenir 

l’antic modus vivendi polític. Ho 

manifesta les diferents restriccions, entrebancs i censura 

que hi havia, però, s’havia arribat a un punt sense tornada. 

Hem pogut comprovar aquest punt donant unes ullades a 

la premsa d’aquell moment; especialment: «Las Provincias» 

de València; «El Pueblo», diari republicà de Blasco Ibáñez; 

«El Faro», òrgan del Partit Republicà Radical Socialista 

d’Alcoi; i «Democràcia» òrgan del Partit lliberal Republicà 

d’Alcoi. No hem pogut anar més enllà, però podem afirmar 

rotundament, que la precampanya i bona part de la 

campanya electoral, es va fer amb grans desigualtats entre 

uns i altres. Tanmateix, afirmem que el vell règim estava 

totalment amortitzat. Alguns periòdics posaven a la primera 

pàgina -amb lletres grans- «este número ha sido revisado por 

la censura». Per altra banda, la censura no arribava igual 

a periòdics conservadors que malparlaven de republicans i 

socialistes, com alguns exemples que citarem.

Tots els partits republicans s’oposaven fermament a la 

monarquia i amb propostes concretes d’acabar amb la 

corrupció, els privilegis i el caciquisme. Volien obrir-se 

definitivament cap un Estat de Dret modern. Les eleccions 

serien solament per sufragi masculí i es plantejaren amb 

caràcter de plebiscit: Monarquia o República. Així ho van 

entendre els partits signants del Pacte de Donostiarra que 

a correcuita feren una gran coalició molt transversal de 

partits republicans. 

De cap de manera hem vist a la premsa consultada cap 

perill bolxevic com insistentment acusava amb tota llibertat 

la premsa conservadora. D’una cosa si que ens hem 

adonat al mig d’una forta censura demostrada en diferents 

periòdics: la denuncia dels 9.250.000 pessetes que costava 

anualment la Monarquia a l’Estat. Ho publicaven diferents 

periòdics; especificant a més, el que percebia cada membre 

de la família reial. D’aquesta contradicció no trobem altra 

explicació que l’enfonsament i la incapacitat de la Monarquia 

en amagar-ho davant la societat. La crítica a la monarquia 

i la corrupció, la demanda d'amnistia i llibertat, és la tònica 

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

general que fan els partits republicans a la premsa. El 

periòdic «Democràcia» d’Alcoi posa a primera pàgina el 

28/03/31 un article com editorial: «Amnistia, amnistia, 

amnistia». Recordem la gran quantitat de presos polítics que 

hi havien, alguns d’ells a cadena perpètua, pels diferents 

intents de colp d’estat contra la dictadura. Una de les coses 

que més denuncien als mítings, és el fet contradictori d’haver 

nombrat Primo de Rivera president de govern després que 

el 1923 comet traïció al rei i la Constitució. 

El periòdic «Democràcia» cita diferents mítings que es fan 

per tot arreu. Un multitudinari que feren a Alcoi al Teatre 

Calderón amb representants d’organitzacions republicanes 

de tots els pobles veïns. També els que feien a diferents 

pobles de l'Alcoià i Comtat. En algun poble, com Agres i 

Gaianes, l’alcalde prohibix fer el míting al teatre i l’han de fer 

al mig del carrer, situant-se els oradors al balcó d’una casa. 

Normalment, es guardava un minut de silenci pels capitans 

Galan i Garcia Hernández, afusellats el desembre anterior.

Els partits conservadors, envoltats pel vell i caduc aparell 

caciquil, eren indubtablement els més afavorits pel curt 

espai de temps que hi havia. A Cocentaina, Renacimiento, 

un setmanari local de la Joventut Catòlica en seu al Patronat, 

defenia l’opció més conservadora i ultradretana. El 29/03/31 

al lloc de l’editorial hi ha un article titulat «El Comunismo 

en puerta», el qual alerta el veïnat del perill comunista. 

Afirma que son «enemigos de la propiedad, enemigos de 

l’autoridad, enemigos de la Iglesia y enemigos de Dios». A la 

tercera pàgina, hi ha un altre article titulat, «Los aliados de 

los comunistas», on no deixaven d’estigmatitzar el socialisme 

dient que està ple de «odio y de rabia, de codicia y de 

robo, de roja sangre y de roja llama [...]. Hi havia vertadera 

obsessió contra comunistes i socialistes.

Rellegint aquests articles i comparant-los amb altra premsa 

de l’època, no hi ha cap dubte que eren extremadament 

anacrònics conforme anirem veient.

“Renacimiento”, un setmanari local de la Joventut Catòlica en seu 

al Patronat.
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Més de 1300 alumnes tornen a les aules de Cocentaina
NP Ajuntament de Cocentaina

E
ls xiquets i les xiquetes tornen als centres educatius 

contestans per a seguir amb la seua formació, un 

curs que es preveu molt intens, amb el compliment 

exhaustiu de les mesures COVID que ja van estrenar el curs 

anterior i que aquest any tornaran a posar a prova la seua 

capacitat d’adaptació.

Un total de 251 alumnes en els cursos d’Infantil, 547 en 

Primària i 480, més o menys, entre Secundària, Batxillerat i 

cicles formatius formen el total d’alumnat que inicia el curs. 

Augmenta l’alumnat en l’etapa de 3 a 5 anys, respecte al 

curs anterior, mentre que experimenta un descens d’unes 

40 persones en l’etapa de Primària.

Una novetat important en aquest inici és que el Real Blanc 

oferix un nou grup l’escolarització de 2 anys que es suma 

als dos grups ja existents en l’escola infantil municipal Sant 

Hipòlit.

Pel que fa a les unitats obertes en Cocentaina per a l’etapa 

dels 3 anys fins a 6é de Primària, el col·legi Sant Francesc 

d’Assís manté les seues 9, el Real Blanc en té 13 i el Sant 

Joan Bosco 18.

També s’incorporaran a les classes els més menuts del 

poble que acudiran a l’escola infantil de l’ajuntament, Sant 

Hipòlit, que aquest curs també comptarà amb una aula per 

a xiquetes i xiquets d’1 a 2 anys i dos aules per als d’un 

any més, recordar que la Generalitat es fa càrrec del cost 

de l’educació de l’alumnat de 2 a 3 anys, per aquest motiu, 

l’educació és gratuïta a l’escola municipal i a la nova aula 

del Real Blanc.

Mireia Estepa desitja a tota la comunitat educativa 

«un curs ple d’aprenentatges que acreixerà més si cap 

a la capacitat d’adaptabilitat que ja van demostrar el 

curs anterior. Aquest curs és una nova oportunitat i estic 

segura que l’aprofitarem!»

FPA Beniassent també ha començat el curs 2021-2022
A pesar de la COVID-19, el centre amplia la matrícula amb més grups i més alumnes

F
PA Beniassent ja ha començat el curs 2021-2022. A 

partir del 20 de setembre es van incorporar tots els 

grups, tant a Cocentaina com a Muro: ensenyaments 

reglats (alfabetització, persones neolectores, educació 

de base i graduat en educació secundària), programes 

formatius (tots els nivells de valencià de la JQCV, castellà 

i valencià per a persones migrants, anglés i informàtica) i 

formació no formal o tallers (teatre, pintura i dibuix, activitats 

de manteniment –ioga, zumba, balls de saló, pilates–, 

guitarra i bandúrria, l’entorn a peu, restauració de mobles, 

ceràmica, confecció...). 

Tot i els protocols anticòvid, el centre ha ampliat la 

matrícula amb un nou grup de balls de saló a Muro i un 

grup de confecció a Cocentaina. A més, s’han recuperat dos 

tallers que no es van posar en marxa el curs passat: pintura 

en tela i l’entorn a peu. 

A hores d’ara el centre té formalitzades més de 1.000 

matrícules distribuïdes entre 93 grups d’alumnat, i tot i que 

encara està oberta la matrícula en horari de secretaria perquè 

encara hi ha places en alguns ensenyaments, tallers com 

informàtica, ioga i pilates estan complets i hi ha llistes d’espera. 

A més el centre ha estat seleccionat per a impartir el 

programa ‘Educa en digital’ promogut per la Direcció General 

de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del 

Govern Valencià. 

FPA Beniassent ha editat un document que estableix el 

protocol que ha de seguir el professorat i l’alumnat per tal 

de complir les mesures anticòvid.

 L’equip de professorat, les dos associacions d’alumnat i els 

dos ajuntaments han fet un esforç important per a tindre-ho 

tot a punt per a iniciar el curs complint les directrius que ha 

marcat la conselleria: senyalització del centre, reducció de 

ràtios, gel hidroalcohòlic, mampares de protecció, reforç de 

la neteja i desinfecció... 

FPA Beniassent recorda que per a qualsevol consulta cal 

posar-se en contacte amb la secretaria del centre en els 

horaris que hi ha en la nostra nova WEB https://portal.edu.

gva.es/fpabeniassent o en el telèfon 965533650.
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Normalitat en l’inici del curs 2021/2022
IES Pare Arques

E
n aquest nou any acadèmic haurem de fer front 

als molts reptes que ens planteja aquesta situació 

de pandèmia que estem vivint, però comptem amb 

l'experiència del passat curs, en el qual es va aconseguir fer 

classe presencial per a la gran majoria de l'alumnat i també 

iniciem aquest nou curs amb una important novetat: la major 

part d'alumnat i professorat està ja vacunat. Tot açò ens fa 

encarar amb prou d'optimisme els mesos vinents en els 

quals haurem de mantenir les normes de seguretat sanitària, 

amb tota la precaució possible, però amb l'esperança que 

estiga a punt d'acabar el malson que hem viscut des de 

març de 2019.

La reducció de la distància de seguretat a 1,20 metres ens 

ha permès recuperar l'ús normal de les aules de tecnologia i 

de plàstica que estàvem fent servir com aules de grup al curs 

passat. Aquesta petita tornada a la normalitat ajudarà a fer més 

còmodes les classes de plàstica i tecnologia al nostre centre.

D'altra banda cal destacar que la gran majoria d'alumnat, 

excepte els de nova incorporació de 1r d'ESO i 1r de Bat, estan 

acostumats a les mesures de seguretat sanitària implantades 

des del curs passat i això ha facilitat el començ de curs.

Confiem en el fet que a mesura que avance el curs la 

millora de la situació sanitària general permetrà normalitzar 

més el funcionament dels centres educatius.

AUXILIAR DE CONVERSACIÓ EN ANGLÈS

Des dels inicis del mes d'octubre tenim un nou company al 

claustre de l'IES Pare Arques: un auxiliar de conversació en 

anglès que ajudarà a millorar nivell oral del nostre alumnat i que 

també els ajudarà a conéixer un poc millor la cultura britànica.

PROJECTE D'INNOVACIÓ EDUCATIVA «OBRIM PORTES»

La conselleria d'Educació i ciència ha concedit a l'IES Pare 

Arques el nou projecte d'innovació educativa «Obrim portes» 

per al curs 2021/2022. Es tracta d'un projecte d'innovació 

global que vol millorar de forma progressiva l'estructura 

i el funcionament del centre, actuant tant en els espais i 

instal·lacions, com en l'organització interna, fomentant el 

treball en equip, la inclusió, la col·laboració amb l'entorn 

del nostre centre i la formació. A més es tindran molt 

present els Objectius de Desenvolupament Sostenible, 17 

fites assenyalades per l'organització de les Nacions Unides 

per a l’any 2030, per fer possible un creixement mundial 

respectuós amb el medi ambient, sense deixar ningú a 

banda.
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Comencem un nou curs escolar
Ceip Real Blanc

U
n anys més, comencem un nou  curs escolar amb les 

mateixes ganes i il.lusió que sempre. Afortunadament 

la situació sanitària pareix que experimenta certa 

milloraria, per tant això influeix positivament en l´organització 

i funcionament del centre. Sense oblidar que la pandèmia 

encara està present i que les mesures sanitàries continuen 

implementant-se al centre, afrontem aquest curs amb més 

tranquil.litat i menys angoixats.

Aquest curs, la Conselleria ha determinat que tots els 

cursos d´infantil i primària, es constituisquen com a grups 

bambolla, la qual cosa implica cert dinamisme organitzatiu 

i pedagògic, al poder  programar activitats que permeten la 

interacció entre els companys/es de la mateixa classe creant 

així aules més vives i actives.

Com els darrers cursos escolars, el professorat ha planificat 

el primer dia de classe i els dies posteriors,de manera que 

la benvinguda al centre siga càlida, propera i agradable.

D´aquesta manera,emocionats pel primer dia d’escola 

l´alumnat de primer cicle acudiren al centre amb el seu millor 

somriure. Els xiquets i les xiquetes de primer, realitzaren un 

gran passeig per conèixer la nova etapa de primària la qual 

anaven a formar part. Els esperaven propostes de joc les 

quals les varen realitzar amb moltíssima  il·lusió. Per altra 

banda,  l’alumnat de 2n,  va rebre un missatge molt especial 

donant-los la benvinguda al nou curs. Junts, construïren un 

gran núvol de paraules significatives les quals identificaven 

a cadascú d’ells i elles. Realitzaren un gran treball en equip 

i plasmaren al mur de l’escola les seues fantàstiques obres 

d’art.  La imaginació i l’entusiasme per retrobar-se amb els 

companys i companyes foren els protagonistes aquests 

primers dies.   

En el segon cicle també han començat el curs amb 

molta il·lusió. En tercer de primària hem fet us de distintes 

dinàmiques de presentació i participatives per tal de 

treballar la cohesió del grup. En quart hem rebut diverses 

sorpreses. El primer dia hi havia una sèrie d'objectes, tals 

com un globus terraqüi, i una frase on l´alumnat havia de  

descobrir de qui era. Al dia següent molts d'ells ja sabien la 

resposta, Jules Verne. També hem rebut missatges secrets 

i una carta de Phileas Fogg convidant-nos a donar la volta al 

món durat aquest curs. Tots i totes tenim clar que si volem 

viure l'aventura!

I com no els més majors,també han gaudit amb diferents 

activitats i dinàmiques  per començar de la millor manera 

possible.
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Comencem curs amb novetats

E
l passat 8 de setembre, començàrem un nou curs 

heretant protocols que ja duguérem a terme el curs 

passat i que vénen marcats per la Conselleria de Sanitat.

Com a novetats, hem de dir que en este curs Conselleria 

d’Educació ha apostat per la màxima presencialitat en els 

nivells 1 i 2 d’alerta i ha reforçat el professorat a l’ESO. És 

per açò que hem de donar la benvinguda a dos professors 

nous de reforç en ESO. Jordi Llinares, que reforça la part 

de llengües i humanitats i Maria Córcoles que reforçara la 

part de ciències. Però estos dos professors no són els únics 

que s’han incorporat al nostre equip, ja que també comptem 

amb Júlia Jordà com a nova PT del col·legi.

En l’àmbit educatiu, hi ha moltes novetats: La primera 

és els auxiliars de conversa en anglés, professors natius 

que milloraran la competència comunicativa dels nostres 

alumnes. També estem posant en marxa nous projectes 

d’innovació, com són el projecte digital, amb l’iPad com 

a eina d’aprenentatge per a 3r i 4t de Primària i que anirà 

incorporant-se progressivament fins 4t d’ESO. Els escacs 

a l’escola per a tots els cursos d’Infantil i Primària, les 

matemàtiques manipulatives per a 1r i 2n de Primària i el 

projecte de religió per a tots els cursos de Primària.

Una altra de les novetats és la intervenció que s’ha realitzat 

al menjador. Sabeu que el curs passat, a causa del protocol 

que Sanitat va enviar als col·legis, l’alumnat de 1r d’ESO 

hagué de fer classes al menjador i el servei de menjador 

va haver de reubicar-se. Aprofitant la parada de l’estiu i 

sabent que este curs no havíem de fer-ne ús com a aula, 

sol·licitarem a la província franciscana fer unes reformes 

per tal de millorar les instal·lacions. S’han dut a terme unes 

obres en les quals s’han eliminat les piques, el banc i els 

elements de la cuina que hi havia enmig del menjador. 

Estos elements s’han reubicat en un espai separat per una 

paret al fons, on s’ha posat una finestra des d’on se servixen 

els plats, de manera que l’espai de cuina està separat de 

l’alumnat, garantint de manera més eficient les mesures 

sanitàries. Per últim comentar-vos que també s’ha canviat 

l’empresa que realitza el servei de cuina.

Col·legi Sant Francesc d’Assís
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Benvingudes i benvinguts al Bosco
Ceip Sant Joan Bosco

E
ls primers dies d’escola són un temps en el qual els 

xiquets i les xiquetes es retroben amb els companys i 

les companyes després d’un llarg període de descans 

que és l’estiu. És en aquests primers moments d’encontres 

i somriures quan cal aprofitar per a donar la benvinguda 

a l’alumnat nouvingut al centre, però també tenim una 

oportunitat per a potenciar que tothom es conega més i 

es valore, per a crear un clima agradable de convivència 

i respecte al centre i per a construir lligams que creen en 

nosaltres un sentiment de pertinença a l’escola.

Aquest curs escolar hem donat la benvinguda al nostre 

alumnat d’una manera ben divertida. Hem decorat l’entrada 

amb garlandes amb fil de pita i banderetes de paper o de 

tela que els xiquets i les xiquetes del Bosco I hem elaborat 

a les classes durant el mes de setembre.

ESTIMEM EL BOSCO

Hem fet un taller on cada xiquet o xiqueta ha decorat un 

treball manual igual per a tot el centre que representava la 

unió entre els dos edificis.

SOM ESCOLA, SOM BOSCO

A l’entrada del Bosco II hem creat entre totes i tots un 

mural de benvinguda amb els nostres desitjos per a enguany: 

hem escrit frases motivacionals, hem posat paraules 

importants per a nosaltres, hem dit com ens agradaria que 

fos l’escola… Enguany tots aquests missatges els hem  fet 

sobre un cel amb núvols i el hem omplit de milotxes que 

fan volar els nostres somnis.

FESTA DE BENVINGUDA AL BOSCO I

Després de setmanes d’incorporació progressiva a les 

aules de l’alumnat més menut i la seua adaptació a l’escola 

per fi vam poder dir... Ja estem totes i tots! I per a celebrar-

ho, el dia 1 d’octubre vam gaudir de la visita de Pinxo i 

Panxo, dos divertits joglars de la companyia Joglars Per 

Versos d’Alcoi.

Amb molta il·lusió i les piles carregades, xiquets, xiquetes, 

famílies i mestres estem preparats i preparades per a dur 

endavant aquesta aventura del nou curs plena d’experiències 

i aprenentatges.
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Transport Universitari a València i Alacant

D
es de la Regidoria de Joventut t'oferim el servei de transport a València i Alacant per facilitar-te els trasllats que 

necessites per als teus estudis.

Pel que fa a València, et recordem que és un servei d'anada els diumenges a les 20 h i que va directe a València 

amb parades a Blasco Ibáñez, Primado Reig i Burjassot. Per utilitzar aquest servei sols cal adquirir un abonament de 4 

viatges (26,50 €) a la Casa de la Joventut. 

El servei a Alacant és gestionat per la Mancomunitat de l'Alcoià i El Comtat i enguany té com a novetat la inclusió de 

rutes al CIP FP Batoi, Onil, Castalla i Ibi per tal de facilitar també els desplaçaments als estudiants d'FP de les nostres 

comarques. Es tracta d'un servei diari d'anades i tornades amb l'objectiu d'evitar les despeses de residir fora del domicili 

familiar durant el curs. El funcionament és mitjançant una targeta (que es sol·licita a www.lamancomunitat.org) i que es 

pot carregar a la Casa de la Joventut amb viatges senzills o abonaments de 10, 20 o 40 viatges. Els preus dels abonaments 

depenen de la quantitat de viatges i del destí final (Alcoi, Onil o Universitat d'Alacant) oscil·lant entre 1,40 i 1,90 € el viatge. 

A continuació trobareu els horaris i rutes d'anada i tornada (de dilluns a divendres). A més, la targeta permet utilitzar també 

els serveis de línia Alcoi-Alacant. 
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Valora-ment
Departament de Benestar Social

L
a COVID-19 ha canviat la manera de treballar, de 

relacionar-nos amb els altres i la manera de ser: ja 

no som els mateixos que érem. En definitiva, el virus 

ha canviat la manera de viure, per això des del Taller de 

Prevenció i Inserció Social hem estat treballant les tècniques 

de la psicologia positiva que posa l'enfocament en les 

capacitats de les persones per a afrontar la vida.

Tècniques de la psicologia positiva per a aplicar a casa

En lloc de tractar el símptoma, aquesta metodologia 

proposa previndre’n l’aparició, tot adoptant un enfocament 

optimista i funcional davant de la vida. Aquest nou 

enfocament representa una gran ajuda per als moments 

de tanta incertesa que estem vivint amb la pandèmia de 

la COVID-19.

En general, la psicologia ha centrat el focus d'atenció a 

identificar i a tractar trastorns. Amb l'arribada de la psicologia 

positiva, es comencen a emprendre accions preventives i 

es fomenten aquells valors i actituds que condueixen a una 

vida plena i feliç. Implementar les tècniques de la psicologia 

positiva en la nostra pràctica diària ens ha ajudat a adoptar 

una perspectiva més sana i funcional.

Des d'aquest corrent, hem tractat d'aprendre unes certes 

habilitats mentals i conductuals, on es potencien recursos 

com ara la resiliència, el perdó, l'optimisme, la intel·ligència 

emocional o les emocions positives.

La personalitat fonamentada sobre aquests fonaments és 

més capaç de gaudir la vida i adaptar-se als canvis sense 

patir innecessàriament.

A continuació, els explicarem algunes tècniques de la 

psicologia positiva que es poden utilitzar en qualsevol 

circumstància. 

Tècniques de la psicologia positiva

-Carta del perdó

Aquesta és una de les millors tècniques amb les quals 

podem començar un procés de desenvolupament personal. 

El dia que decidisques canviar la teua ment per a així canviar 

el teu entorn, comença amb una carta del perdó, la qual 

consisteix a plasmar per escrit tot el dolor que et va causar 

una persona.

Així, detalla les situacions, actes i comentaris que et van 

ferir; expressa com et van fer sentir, com et van afectar i 

com desitjaries que haguera sigut tot.

Es tracta d'un exercici alliberador. Ens permet donar 

curs a un flux de pensaments i emocions reprimides que 

abans mai no ens havíem atrevit a encarar. Solta en aquell 

full el rancor, la ràbia, la frustració i la decepció que sents. 

Permet sentir-ho i deixar-ho eixir, plora d'ira o de tristesa, si 

és necessari. Una vegada que la teua ànima s'haja buidat 

del dolor, perdona.

Acaba la carta concedint-li a l'altre un perdó, comprenent 

que cada persona té un camí i un nivell de consciència 

determinat que la impulsa a actuar de formes, de vegades, 

nocives.

En perdonar no justifiques els actes aliens, però decideixes 

que aquests deixen de causar-te sofriment en el present. En 

fer-ho, et fas responsable de tu mateix i de la teua felicitat i 

li lleves el poder a les vivències del passat.

-Modificar pensaments i atribucions

Ningú, cap persona, pot fer-te tant de mal com els teus 

propis pensaments. Si no mantenim una correcta higiene 

mental, el nostre estat anímic pot veure's afectat.

Per això, aquesta tècnica ens anima a parar atenció al 

diàleg intern que mantenim i a detectar aquells pensaments 

negatius, catastrofistes o disfuncionals. Una vegada 

identificats, el següent pas serà substituir-los per uns altres 

més optimistes i adaptatius.

Davant cada situació, tenim l'opció de decidir com 

interpretar-la. Les cognicions positives ens portaran a 

sentir-nos en pau amb l'ocorregut i a actuar de manera més 

productiva. Per contra, una percepció negativa ens generarà 

malestar i ens conduirà a comportaments indesitjables o a 

quedar-nos paralitzats en el dolor.

Igualment, hem de controlar les atribucions que realitzem 

davant el que succeeix. Davant d’un fracàs, puc interpretar 

que ha sigut culpa meua i que en l'origen d'aquesta falta 

hi ha una qualitat personal que no puc canviar. D'aquesta 

manera, em jutjaré, criticaré i convenceré que mai no podré 

obtindre un bon resultat.

Una atribució més realista i beneficiosa consisteix a 

comprendre que ha sigut un succés puntual del qual puc 

aprendre per a aconseguir la meua meta.

-Visualització

Aquesta és una de les eines més eficaces per a 

desenvolupar la confiança en el futur. La visualització 

consisteix a adoptar un estat fisiològic de relaxació; alhora, 

es creen i es mantenen imatges en la ment dels objectius 
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que ens proposem.

Visualitzar-te en un entorn específic i realitzant unes 

activitats determinades programa la teua ment per a 

anticipar determinades preses de decisió en estats de 

lucidesa i amb espai per a la reflexió.

Més enllà de ser meres accions puntuals, les tècniques de 

la psicologia positiva proposem un nou enfocament vital. La 

pràctica de la gratitud i de l'humor, l'optimisme respecte al 

futur, el desenvolupament de l'autoestima… Totes són eines 

encaminades a experimentar l'existència des de la valentia, 

la confiança i l'amor propi.

Per això detecta i fomenta els pensaments i emocions 

positives, assumeix riscos i afronta els canvis sense temor. 

Tens la capacitat per a eixir enfortit de l'adversitat i el dret a 

gaudir de totes les coses bones que t'envolten.

Nosaltres, des del TAPIS, continuem treballant pel benestar 

de la salut mental. A més, us esperem el 12 de novembre a 

les 21.00 h, al Centre Cultural el Teular i una gran sorpresa. 

Enguany, a causa de la situació pandèmica que vivim, no 

exposarem els nostres productes per precaució, no obstant 

això, sabeu que estem tot l'any a la vostra disposició en les 

instal·lacions del Centre Social. 

Exposició «Les oportunitats de l’edat: dones sàvies»
Departament de Benestar Social. Àrea d’igualtat de la mancomunitat de l’Alcoià i El Comtat

L
'Ajuntament de Cocentaina va sol·licitar a l'Institut de 

les Dones l'exposició titulada «Les oportunitats de l'edat: 

dones sàvies» per a gaudir-la commemorant a totes les 

dones i especialment a les de més edat. 

L'exposició es podrà visitar del 18 d'octubre al 2 de 

novembre al Centre Social Real Blanc, que és el temps de 

cessió de l’exposició que des del Ministeri d’Igualtat s’ha 

concedit.

L'exposició «Les oportunitats de l'edat: dones sàvies», 

organitzada per l'Institut de les Dones, entitat que pertany 

al Ministeri d'Igualtat, sorgeix de la selecció de fotografies 

finalistes del concurs fotogràfic en línia fotoconcursoinmujer.

com.

És una iniciativa interactiva que posa de manifest la 

importància de la participació ciutadana i de les noves 

tecnologies al servei de la visibilització de les dones. Aquest 

concurs es va realitzar amb la col·laboració de Cànon, 

en el marc de la celebració del 8 de març de 2011, Dia 

Internacional de les Dones i del Congrés de Dones Majors.

Amb aquesta exposició es pretén sensibilitzar sobre el 

paper actiu que, dins de l'àmbit econòmic social i cultural, 

les dones majors de 60 anys exerceixen en la societat actual 

i propiciar l'autoestima d'aquest grup social i la solidaritat 

intergeneracional.
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Setembre, més replet d’activitats en commemoració pel 
dia mundial de l’Alzheimer
Afama Cocentaina

A
quest mes ha sigut molt intens ja que hem estat 

fent moltes activitats en commemoració pel dia 

mundial de l´Alzheimer. Amb aquest motiu CEAFA 

tambè a desenvolupat una campaña “0 Omissions. 0 

Alzheimer” amb l'objectiu de posar sobre la taula el valor 

i la importància del diagnòstic precoç i precís com a punt 

de partida per a desenvolupar un abordatge integral de la 

malaltia d'Alzheimer, i de qualsevol forma de demència, que 

ajude a “arribar a temps” en la detecció de casos i reduir 

les “alarmants” xifres que representa el infra diagnòstic 

d'aquesta malaltia neurodegenerativa.

Les activitats van començar el dia 14 de setembre amb 

la missa en sufragi dels difunts d’AFAMA en l´Esglèsia de 

Santa María. El dijous 16 de setembre va haver-hi una taula 

taula informativa i petitòria en el mercat municipal amb els 

membres de la Junta Directiva al capdavant.

El dimarts 21, va ser el dia principal de la programació ja 

que celebrarem el Dia Mundial de l’Alzheimer. A les 12h. les 

dos codirectores acompanyades pel president José Antonio 

Terol Hilario van ser entrevistats a Ràdio Cocentaina. Ja 

per la vesprada a les 18:30h. va tindre lloc al centre social 

la lectura del manifest de la mà del president d’AFAMA 

destacant la importància del lema d’aquesta campanya 

“0 Omissions, 0 Alzheimer” i la globotada. Tot seguit, Mari 

Nieves va ser l’encarregada de la presentació de l’acte i 

Mariona Carbonell va ser qui presentava la novena edició de 

la revista bianual d’AFAMA. Seguidament, es va fer entrega 

dels detalls d’agraïment als presidents d’aquests 20 anys i 

a la Junta actual. Per tancar la diada, es va fer entrega del 

premi a la col·laboració AFAMA 2021, i aquesta va recaure 

sobre la Rondalla i Coral l’Amistat. L’alcaldessa Mireia Estepa 

va tancar l´acte traslladant el seu suport municipal destacant 

la importància d'aquesta classe d'associacions en la societat. 

Des del dimecres 22 al dissabte 25 de setembre al 

Carrefour Cocentaina hi havia una Taula informativa i 

petitòria decorada amb la mostra d´instantànies de les 

activitats i serveis realitzats als tallers de matí i vesprada. 

El divendres 24 de setembre, membres de la Junta 

directiva, familiars, socis i gent afí a l´Associació van realizar 

un viatge a Cofrents, on l’autobus ha estat subvencionat per 

la Diputació d’Alacant. 
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El dissabte 25 de setembre, a banda de celebrar el día 

Mundial de l´Alzheimer també commemorarem l´Especial 

20 aniversari d´A.F.A.M.A. amb la col·laboració de Carrefour 

gaudint d´una batucada, lectura del manifest, globotada i 

una degustació de paella al recinte extern del Carrefour. 

Continuàrem presents a la taula informativa, i per finalitzar, 

es va dur a terme el sorteig de la rifa solidària d’un carro 

valorat en 75€, resultant premiada una persona del poble.

El dijous 30 de setembre els usuaris i professionals del 

Taller de Matí van realizar un viatge subvencionat per la 

Diputació d’Alacant a la localitat d’Albaida, on visitaren el 

museu internacional de les titelles. 

Vos recordem que el diumenge 17 d'octubre es durà 

a terme la Gala Benèfica amb la col·laboració del Centre 

de Dansa Gabriel Amador. Estarem encantats de que ens 

acompanyeu i gaudiu de l’espectacle de dansa! 

Darrere de cada activitat desenvolupada, hi ha un equip 

de professionals i persones voluntàries que s'han bolcat a 

donar visibilitat a aquesta malaltia, acostant-la al públic i 

sensibilitzant a les administracions i institucions amb totes 

aquestes activitats. 

I es que….

“Quan la teua memòria s'esborra, quan reconéixer a la 

teua gent es converteix en un desafiament diari i els teus 

records es tornen els béns més preciats que tens, ja que 

escassegen... és quan necessites la veu de la societat i de 

les institucions per a ser escoltat."

D’aquesta forma volem mostrar el nostre més sincer 

agraïment a totes les persones que han participat en les 

aportacions en benefici de l’associació. Així mateix, volem 

finalitzar donant les gràcies a la Conselleria d’Igualtat i 

Polítiques Inclusives, a la Diputació d’Alacant, a l’Ajuntament 

de Cocentaina, a les Germanes Trinitàries,  a Carrefour 

Cocentaina, a la Imprenta Domínguez i a Radio Cocentaina.
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El Grupo Aico Ye Faky femení arranca sumant

J
a ha començat la lliga també per a la secció femenina 

del Ye Faky. En aquest cas, sota el nom grupo Aico Ye 

Faky femení, l’equip entrenat pel yefaquià Xavi Albero, 

juguen en la lliga autonòmica Valenta.

Aquesta temporada l’equip el conformen: Aida; Sheila 

Esteve; Aitana; Sarai; Mari; Laura; Sheila Llopis; Carme; 

Lucia; Miriam L, Noe; Celia; Zulema; Miriam M; Mireia i 

Sabrina.

L’entrenadora de porteres serà Chris; el delegat és Rufi i 

com hem dit, estaran a les ordres de Xavi.

Doncs bé, les yefaquianes han disputat dos partits i sumen 

dues victòries. La primera la sumaven en el primer partit de 

lliga davant l’UnionAlcoyana FS. Els gols d'Aitana (2), Sheila, 

Lucia i Mari aconseguien capgirar el marcador i posar el 

definitiu 5 a 2!.

La segona victòria venia fora de casa i en el segon partit 

de lliga. Les xiques del Grupo Aico guanyaven per 1 a 6 al 

Villena FS. Partit que va costar molt de resoldre davant un 

rival molt dur. Finalment els gols de Miriam López (2), Mari 

(2), Noe i Aitana donen altre +3 a les yefaquianes. Inici de 

lliga espectacular!!!!!

CD Ye Faky

E
ncetem les pàgines esportives a la revista parlant del 

Ye Faky. El 18 de setembre encetaven la temporada 

2021-2022.

FUSTAL MATARÓ 4- 1 CDC YE FAKY FS

Debutaven amb derrota davant un dels favorits a estar dalt 

de la taula classificatòria.a final de temporada. Se n’anaven 

al descans amb 1-0 al marcador però amb molt bones 

sensacions i tenint ocasions molt clares per poder ficar les 

taules a l'electrònic.

A l'inici del segon temps aconseguien empatar amb gol 

de Bili després d'una gran jugada de Pau, Malgrat que els 

locals tornaven a posar-se per davant en la jugada següent 

(2-1). Dos gols més dels catalans sentenciaven aquest 

primer partit de lliga.

CDC YE FAKY FS 2 - 1 FS PICASSENT

Un gol de Cristian quan faltaven 9 segons i quan el Picassent 

jugava amb porter jugador els permetia sumar els 3 primers 

punts de la temporada en la segona jornada de lliga i a casa.

Andoni de penal en el segon temps trencava l'empat (1-0). 

Els visitants empataven (1-1) a 5 minuts del final i quan 

faltaven 9 segons esclatava la bogeria a la graderia del 

pavelló de Cocentaina. Eren els tres primers punts de la 

temporada

BELLSPORT 9- 4 CDC YE FAKY FS

Derrota a Hospitalet en el tercer encontre de lliga i davant 

un fort rival de la categoria. Al descans ja caiem 5 - 2 amb 

gols de Pablito i Cristian.

En el segon temps aconseguiren posar-se a tan sols un gol 

(5-4) després d'anotar per dues vegades Andoni, però els 

locals ampliaven la renta fins al 9-4 final.

CD Contestano

E
l Cd Contestano ha començat el seu periple per 

preferent sumant punts: 5 jornades es resumeixen en 

4 empats i una derrota. Una primera volta que no està 

sent fàcil i on els rogets, necessiten sumar alguna victòria.

Jornada 1: L'Olleria C.F. 2-2 C.D. Contestano (gols de 

Víctor Alzina)

Jornada 2: C.D. Contestano 3-3 C.D. Denia (gols rogets: 

Adri Lucas, Pablo Cremades i Marc Bonifacio)

Jornada 3: C.D. Contestano 2-2 S.D. Sueca ( gols rogets 

pròpia porta i Víctor Alzina)

Jornada 4: La Nucia "B" 1-0 C.D. Contestano 

Jornada 5: C.D. Contestano 1-1C.F. U.E. Tavernes de la 

Valldigna  (gol roget Alenjandro Torno)
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El I Congreso Intergeneracional de las Montañas (CIMS) 
se celebrará en octubre en Cocentaina

L
a Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la 

Comunitat Valenciana (FEMECV) celebrará el I Congreso 

Intergeneracional de las Montañas (CIMS) del 22 al 24 

de octubre en Cocentaina (Alicante). 

Este encuentro nace con el objetivo de ser un referente 

nacional para todas aquellas personas vinculadas a la montaña, 

tanto aficionados como profesionales, independientemente 

de su edad.   

CIMS busca convertirse en un foro de exposición abierto 

al conocimiento, al debate y a las ideas innovadoras, que 

una desarrollo y conservación, turismo y deporte.

El Congreso se articulará en torno 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.

Federaciones de montaña como la de Alemania o Castilla 

y León ya han confirmado su participación en el evento. 

También centros excursionistas y escuelas de alta montaña 

de todo el territorio nacional. 

Entre las ponencias más destacadas se encuentra la de 

Javier Gómez Limón, de la red EUROPARC, y los hermanos Pou, 

alpinistas de proyección internacional, que desarrollarán 

la conferencia “Aúpa Pou: Una vida encordados”.

Se ofrecerán diversos talleres prácticos a lo largo del fin 

de semana. Asimismo, el Centro de Congresos el Teular, 

donde tendrá lugar el evento, acogerá stands de diferentes 

empresas colaboradoras, patrocinadores y entidades, 

universidades, escuelas de formación y administraciones 

participantes.

Jornada Interclubes y actividades precongresuales

Está previsto que durante el mes de septiembre se 

lleven a cabo mesas redondas y actividades en las tres 

universidades con las que colabora la FEMECV para este 

Congreso (Universitat d’Alacant, Universitat Jaume I y 

Universidad Católica de Valencia) y acercar este evento al 

mundo universitario que tenga interés por los deportes de 

montaña y estas actividades.

Como previa a CIMS, la Federació d'Esports de Muntanya 

i Escalada de la Comunitat Valenciana celebró durante el 

mes de junio la primera Jornada interclubs. Estos encuentros 

nacen con el objetivo de crear un foro para incentivar la 

práctica deportiva de montaña, potenciar la implicación y 

colaboración de los responsables de grupos en los Clubs y 

compartir y aportar experiencias.

Esta primera jornada tuvo formato online y se dividió en 

tres bloques: una primera ponencia sobre asociacionismo 

por parte de Miquel Àngel Noguera, del Centre Excursionista 

Pedreguer; una mesa redonda con tres clubs de FEMECV 

(Centre Excursionista Xàbia, S.M. Club Esportiu Xafa-Roques 

Forcall y Centre Excursionista Tavernes de la Valldigna), 

representantes de cada provincias; y una mesa redonda 

con tres grandes clubs referentes en el ámbito nacional, el 

Centre Excursionista de Catalunya, el Club de Montañeros 

de Nivaria (Tenerife) y el Club Ganerantz MendizaleTaldea, 

de Portugalete.

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.

El evento nace con el objetivo de ser un referente nacional para todas aquellas 
personas vinculadas a la montaña
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Conferencia y sesión de simultáneas de ajedrez a cargo de 
Veronika Lezhepekova, maestra femenina fide excampeona 
de Rusia sub 18 

E
l pasado sábado 18 de septiembre por la mañana 

en Cocentaina, se organizó una actividad de ajedrez, 

consistente en una Conferencia y una Sesión de 

Simultáneas que será organizada por el Club de Ajedrez 

Cocentaina. La conferencia se titula “LA PROMOCIÓN DE 

LA MUJER EN EL AJEDREZ DE COMPETICIÓN”. Tendrá 

lugar en el Hotel Odón de Cocentaina.

El ajedrez actual permite, en la gran mayoría de sus 

competiciones, que hombres y mujeres compartan tablero 

jugando juntos. Prácticamente pocos deportes cumplen este 

requisito, por lo que resulta extraño la poca participación del 

colectivo femenino en el mundo del ajedrez.

Por ello, desde el Club de Ajedrez Cocentaina, queremos 

concienciar y sensibilizar a la Sociedad de los valores que 

conlleva la igualdad de oportunidades de la mujer en el 

mundo del ajedrez, con el fin no solamente de aumentar la 

participación de las mujeres en todos los ámbitos del ajedrez, 

sino también fundamentalmente visibilizar la presencia de 

las mujeres en las actividades ajedrecísticas, donde los 

hombres son una gran mayoría y con más nivel de juego. Por 

dichos motivos, cuando en las Conferencias y en las Sesiones 

de Simultáneas de ajedrez, casi siempre son impartidas por 

hombres, esta vez será impartido por una mujer ajedrecista 

de élite que será promocionada y justamente reconocida 

como mujer deportista.

La Conferencia y la Sesión de Simultáneas la dió la 

Maestra Femenina de la Federación Internacional de Ajedrez 

Veronika Lezhepekova de Rusia, y debido a la crisis sanitaria 

que padecemos participaron sólo 10 jugadores previamente 

invitados, de los Clubs Tabiya Alcoy, y Cocentaina, cuando 

lo habitual son 20 o más.

La Maestra Femenina de la Federación Internacional de 

Ajedrez Veronika Lezhepekova fue Campeona de Rusia Sub 

18, y Campeona de Europa de Ajedrez Rápido y Relámpago 

Sub 14. Es también Entrenadora de la Federación Rusa de 

Ajedrez, además de disponer desde niña y joven de muchos 

títulos como ajedrecista. Juega habitualmente Torneos 

importantes, donde continúa progresando en su nivel de 

juego. Actualmente tiene 2.046 ELO FIDE (Puntuación 

Internacional).

Es un prestigio que la Maestra Femenina de la Federación 

Internacional de Ajedrez Veronika Lezhepekova de Rusia 

venga a Cocentaina a realizar una Conferencia y una Sesión 

de Simultáneas, ya que por su nivel es un valor femenino 

en progresión. El evento tiene como objetivo impulsar y 

fomentar la participación de la mujer en el deporte, y más 

concretamente en el ajedrez.

 Debido al Protocolo Sanitario, no se permite la presencia 

de público, pero todos los interesados pudieron seguir la 

Conferencia en directo, a partir de las 10’30 horas de la 

mañana a través de la emisora local Radio Cocentaina.   

https://www.radiococentaina.com/

Varias partidas de las Simultáneas se retransmitieron en 

directo por internet, www.ajedreztabiyaalcoy.es .

Copa Espanya de BMX

E
l 18 i 19 de setembre els riders contestans van tindre 

una excel·lent participació a les últimes proves de 

la Copa Espanya de BMX, celebrades al nou Circuit 

del BMX d’Alcoi. Aquestes dues proves van decidir els 

guanyadors de la classificació general de la prova. 

Alex Santonja va competir en la categoria promeses 7 i 8 

anys. Aquesta categoria és la més nombrosa de totes amb 

més de 30 participants i de gran nivell per a l'edat dels 

xiquets, Alex no es va poder classificar per a les semifinals. 

Paula Santonja en la categoria principiant femenina, 

categoria amb final directa per la qual totes les mànegues 

puntuaven per al resultat final, el dissabte va aconseguir ser 

segona i el diumenge va poder aconseguir el primer lloc. Les 

carreres van ser molt disputades junt amb la saragossana 

Pilar Lozano. Paula acaba 4a a la classificació final de la 

Copa. 

Xavi Cherro en la categoria principiant, el primer dia es va 

quedar a portes de classificar-se per a la final, va disputar 

una semifinal molt complicada, a on una errada en l'eixida 

va fer que es quedara fora de la final. En canvi, el diumenge 

després de lliurar una caiguda i fer una gran remuntada va 

aconseguir travessar la meta en segona posició. Xavi acaba 

4t a la classificació final de la Copa. 

Kike Santonja en màster 40-49, es va haver de conformar 

en una 4a posició en el prova del dissabte i també la del 

diumenge. Va ser una categoria molt disputada i en la que 

qualsevol dels que van entrar a la final eren favorits per a 

la victòria.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

RECOL·LECCIÓ DE PLANTES MEDICINALS
“Els boscos precedeixen a les civilitzacions; els deserts, les segueixen”.

A
mb aquesta frase, vull exposar que les plantes són imprescindibles per al manteniment de la vida del planeta. Tots 

els animals i els éssers humans depenem de les plantes verdes per a l'obtenció d'aliments, ja que són els únics 

éssers vius capaços d'aprofitar l'energia solar per a produir hidrats de carboni,  proteïnes, grasses, vitamines i altres 

substàncies orgàniques.

Els éssers humans que hauríem de ser els guardians de la naturalesa, ens convertim a voltes en els seus destructors. El 

20% d'espècies estan en risc de desaparèixer.

Quines son les causes d'aquesta desaparició?:

-Incendis forestals

-Desenvolupament turístic en costes i muntanya

-Contaminació de l'aigua, de l'aire i del sòl (herbicides agrícoles)

-Construcció de preses, autopistes i carreteres.

-En definitiva: l'acció humana

Amb tot el que he exposat, vinc a dir que anirem desenvolupan al 

llarg dels següents articles les diferents plantes medicinals i els seus 

remeis, els quals han sigut transmesos pels nostres avantpassats, 

tenim l'obligació de posar la nostra petita part, o no tan xicoteta, per 

a intentar conservar tan bé com siga possible les espècies vegetals, 

les quals quan isquem a recol·lectar, tinguem en compte algunes 

recomanacions que ens han transmès els nostres avis, pares, pastors, 

masovers, llauradors, en definitiva les persones majors, i que anem a exposar al llarg d'alguns articles.

QUÈ CAL TENIR PRESENT ABANS DE REALITZAR LA RECOL·lECCIÓ DE LES PLANTES MEDICINALS?

En primer lloc, és imprescindible conèixer bé les plantes que anem a recol.lectar.

Prepareu la motxilla, les tisores, el cordell, la bossa de roba, la farmaciola xicoteta, el calçat adequat, la gorra, l'entrepà, 

l'aigua o la bota de vi.

Eixiu de bon matí i que el sol ens agafe en la part més alta on volem anar (les 6 o 6,30 h. del matí). Recol·lecteu les 

plantes sense rosada del matí.

En definitiva, aprofiteu les primeres hores del matí d'un dia sec i assolellat per a fer la recol·lecció.

PRECAUCIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE AMB LA RECOL.LECCIO DE PLANTES:

Tothom és capaç de recol·lectar plantes, però quan aquestes s'han d'usar amb finalitats medicinals, cal tenir algunes 

precaucions, i tenir-les molt en compte.

1º.- EVITEU LES PLANTES DE LLOCS CONTAMINATS:

-VORES DE LES CARRETERES: abunda la carbonissa, el plom i altres tòxics procedents dels tubs de fuita dels automòbils, 

ja que poden impregnar les plantes.

-FITES PRÒXIMES A CAMPS DE CULTIU: han pogut ser ruixats amb pesticides i herbicides, és probable que les plantes 

del voltant hagen sigut esguitades de substàncies químiques.

-LLOCS PRÒXIMS A XIMENERES

-LLOCS EN ABOCAMENTS INDUSTRIALS: pot haver-hi tòxics de 

mercuri i altres metalls.

2º.- NO RECOL·lECTEU LES PLANTES:

-Atacades per insectes o paràsits.

-Menjades per caragols o deposicions d'animals.

-En dies humits i plujosos.

-Davant de qualsevol dubte, no recol·lecteu o pregunteu.

-No arranqueu la planta.

-Useu les tisores, i no tallar tota la planta.

-No barregeu espècies diferents, realitzeu manollets.

-EN DEFINITIVA, RECOL·lECTEU SENSE DESTRUIR.
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CUANDO EL VÉRTIGO ES PSICOLÓGICO

L
os vértigos psicógenos son un desafío tanto para los 

médicos como para quien lo sufre. Los mareos pueden 

deberse a diversas causas, desde problemas en las 

cervicales hasta problemas de visión o incluso trastornos 

auditivos. Sin embargo, este problema también aparece 

en épocas de mayor ansiedad, ante estímulos fóbicos o en 

pacientes con trastornos de estrés postraumático.

Este tipo de mareos ocasionan numerosas bajas laborales 

e influye notablemente en la calidad de vida de quien lo 

padece. Lo más complejo, sin duda, es que podemos pasar 

bastante tiempo intentando dar con un diagnóstico o con 

un tratamiento que nos permita mejorar, sin lograrlo. Nos 

decimos a nosotros mismos que debe haber alguna causa 

orgánica detrás y el hecho de no saberlo incrementa aún 

más la preocupación.

No obstante, una vez se descartan orígenes médicos es 

cuando tomamos conciencia de que esos mareos se deben 

a los nervios, la ansiedad o una situación de estrés que nos 

está sobrepasando. Afortunadamente, conocemos cada 

vez más, este tipo de realidades y podemos hacer uso de 

múltiples enfoques para solucionarlo.

Casi el 50 % de las personas que acuden al médico por 

problemas de mareos padecen en realidad algún trastorno 

psicológico, como por ejemplo, ansiedad, fobias, depresión, 

etc. Dentro de la literatura científica se asume que es común 

confundir el vértigo crónico con los vértigos psicógenos 

(Staab y Ruckenstein, 2003).

Es decir, podemos tener pacientes que creen padecer 

mareos crónicos cuando, en realidad, lo que han sufrido es 

un mal diagnóstico. Hay que tener en cuenta que un análisis 

de sangre, una exploración física o incluso una resonancia 

magnética no evidenciarán un trastorno de ansiedad. De 

ahí, que los vértigos psicógenos sean una de las condiciones 

psicológicas más complicadas de identificar.

El mareo o los vértigos psicógenos se definen, básicamente, 

como una sensación de pérdida de la estabilidad como 

resultado de la ansiedad, depresión, estrés o trastorno de 

somatización. 

Los mareos pueden padecerse nada más levantarnos o 

surgir en situaciones concretas de manera repentina, como 

por ejemplo, en espacios abiertos o donde hay mucha gente.

Suelen definirlo como “el mundo me da vueltas, como 

si estuviera en una noria”, “sensación de que me voy 

a desmayar”, sudor frío, dolor de cabeza repentino, 

aturdimiento, sensación de niebla mental, cuesta pensar, 

reaccionar…

¿Cuáles son las causas?

Estudios como los realizados en la Departamento de 

Neurología de la Universidad Johannes Gutenberg nos 

indican que hay una relación significativa entre el vértigo 

psicogénico con personas que, además de sufrir ansiedad, 

padecen déficits vestibulares.

Los problemas vestibulares se definen por pequeños 

problemas en el oído interno, el cual, controla el equilibrio.

Se estima que entre el 25 % y el 50 % de las personas que 

padecen este tipo de mareos, además de ansiedad, tendrían 

un pequeño problema auditivo. Aquí el buen diagnóstico de 

ambas afecciones es imprescindible.

Por otro lado, los vértigos psicógenos aparecen con 

elevada frecuencia cuando se experimenta un ataque de 

pánico o de ansiedad, también en casos de fobias o de 

estrés postraumático.

El origen de estos estados suele estar en hormonas, 

como la adrenalina y el cortisol. Los cambios metabólicos 

que orquestan en nuestro organismo son intensos y, por lo 

general, a los mareos se le añaden otras sintomatologías, 

como insomnio, alteraciones digestivas, taquicardias, etc.

Los vértigos psicógenos pueden limitar por completo la 

calidad de vida. Uno puede salir de casa sintiéndose bien 

y llegar al metro o el autobús y empezar a sentir cómo el 

mundo le da vueltas, cómo surge el vacío en el estómago y 

la sensación de aturdimiento.

Una vez descartado el problema orgánico, los mareos 

psicógenos pueden mejorar al recibir la psicoterapia 

adecuada. 

El tratamiento psicológico dependerá siempre de la 

necesidad particular de cada persona. No es lo mismo 

alguien que lleva años arrastrando un trastorno de estrés 

postraumático que una persona con una fobia específica. 

Se suele empezar enseñando técnicas de relajación 

y respiración junto con la combinación de ejercicios de 

imaginación para descubrir el origen inconsciente del 

problema. Finalmente,  bien es cierto que los mareos pueden 

deberse a múltiples causas. No obstante, no dejemos nunca 

de lado el aspecto psicológico, nuestras emociones, en forma 

de miedo o ansiedad, junto con sensación de inestabilidad 

personal pueden estar detrás de estas realidades.
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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: 4- 8- 14- 20- 24- 26- 30

Dies:  1- 7- 9- 10- 13- 19- 25- 29 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina OCTUBRE

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -

19:25 (Sols divendres)

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 2- 3- 5- 11- 15- 21- 23- 27- 31

Dies: 6- 12- 16- 17- 18- 22- 28

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: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 20:00 H FINS LES 00:00 H

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






