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PP, PSOE o la mateixa cosa

T
al volta sóc jo o tal volta ens passa a moltes persones 

que vivim en el poble. Resulta que el Partit Popular del 

nostre poble ha escrit un article per arremetre contra 

el Col·lectiu 03820-Compromís per haver votat en contra 

dels pressupostos municipals. Què en pensaran d’això els 

votants del Partit Socialista i del Partit Popular? De segur que 

van votar a eixes formacions polítiques per fer el que estan 

fent? Ho dubte molt. I vosaltres, què en penseu?

Ara bé, ací es on ve el kit de la qüestió. Què fa el PP 

defensant un pressupost que no ha confeccionat? No hauria 

de ser l’equip de govern el partit encarregat de defensar els 

pressupostos? O per a les pròximes eleccions municipals 

els regidors del PP aniran en la llista del PSOE i ara estan 

aplanant el camí? 

Un altre exemple evident és amb la polèmica de l’ecoparc. 

Qui són els únics que ixen públicament defensant la seua 

ubicació junt a l’equip de govern? El Partit Popular. Crec 

que fins ací podem entendre la lògica de tot plegat, veritat? 

Doncs, resulta que el Partit Popular i el Partit Socialista com 

venim veient durant tota la legislatura són la mateixa cosa i 

van de la mà al nostre Ajuntament. El regidor del PP i les dos 

regidores han de justificar els 1000€ mensuals més pagues 

extres que s’embutxaquen de les arques municipals sense 

tindre competències (ningú sap que fan) i l’única manera 

que tenen es atacant a la principal força de l’oposició per 

mantindré el seu status quo.

A Cocentaina no hi ha govern d’esquerres perquè el 

Partit Socialista està molt còmode pactant amb el PP i 

amb Ciudadanos. Per això, contestans i contestanes, ens 

queda un bon final de legislatura com les coses continuen 

de la mateixa manera a l’Ajuntament. Des del Col·lectiu 

03820-Compromís continuarem sent eixa oposició 

constructiva, responsable i proactiva amb propostes per 

fer de Cocentaina un poble millor. I per a fer-ho, comptem 

amb tu!

Javier Sansalvador Pérez

Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l Fòrum, com associacion memorialiste  una de les 

tasques principal és el que es reconega als oblidats i 

donar-li la veu i la dignitat per la seua defensa de les 

Llibertats i la Democràcia.

La Memòria Històrica i Democràtica després d'haver 

passat tantes dècades dempuèi que la guerra civil i la 

dictadura franquista van finalitzar, vam continuar amb la 

recerca de la Veritat, Justícia i Reparació.

Encara hui hi ha un gran desconeixement, i no només 

per la gent jove, sinó també en el conjunt de la població, 

sobre aspectes tan fonamentals i bàsics de la història més 

recent. Educar i aprendre de la Memòria resulta un acte de 

justícia i agraïment als homes i dones que van combatre i 

van ser víctimes. La Memòria és ineludible per promoure 

una educació per la pau i el respecte als drets humans.

Col·locar un monument escultòric en alguna plaça o carrer 

de Cocentaina, com a testimoni de l’homenatge que el poble i 

la societat en general, volem rendir a totes les dones i homes 

que han sigut víctimes del franquisme, la Guerra Civil i la 

Dictadura i que van lluitar per la llibertat i la democràcia.

Vanser molts els espanyols que van perdre la vida, o 

van patir exili, presó i repressió durant la Guerra i posterior 

Dictadura, les lleis de M.H.D. porten aparellades mesures 

de reparació, els ajuntaments, com a representants de 

totes i tots nosaltres, poden i deuen invertir els recursos 

econòmics, humans i materials possibles i necessaris per 

a rendir-los l'homenatge.

Aquest pretén ser un monument que reflectisca el 

compromís de reconeixement i de reparació a les víctimes 

per part del nostre municipi, des del respecte, sense 

pretensions ostentoses, però sí com a símbol necessari per 

a la promoció de la veritat i la justícia i sobre tot,  Perquè 

supose la garantia de no repetició en el futur dels fets 

ocorreguts.

El vam presentar com a proposta als PP.PP de Cocentaina, 

van participar de 556 veïns, vam obtenir 406 Punts a 32 

del primer.

Vam tenir reunions amb tots els grups polítics per veure 

d'incloure-ho en els P. Ordinaris.

L'equip de govern ens va dir que ho estudiarien d'incloure'l 

amb consens de tots en el romanent.

Continuarem amb els contactes.

El vam presentar als 1r PP.PP de la Generalitat obtenint 

183 avals dels 150, que requerien, al setembre seran 

les votacions de les propostes, farem la campanya per 

aconseguir els vots necessaris per a aconseguir que siga 

una realitat el Monument-Homenatge. Gràcies. 

Fòrum per la Memòria Històrica i 

Democràtica a Cocentaina
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Em preocupa

D
es del passat mes de juliol, la majoria del poble 

contestà s’adona de la construcció d’un nou Ecoparc 

en una zona, la menys adequada, enfront del 

centre comercial de l’Altet i en una parcel·la particular 

amb habitatges unipersonals i que forma part de l’àrea 

d’amortiment d’impactes del Parc Natural de la Serra de 

Mariola i de la Xarxa Natura 2000, terrenys declarats Zona 

d’Especial Protecció per a les Aus segons el "grupo ecologista 

La Carrasca".

Estem davant de la mateixa situació que va ocorre amb 

la ubicació d’una gasolinera dins del poble. El Govern 

Municipal, sense consultar-ho amb els afectats ni amb 

el veïnat, ja dóna com a fet posar un ecoparc on creuen 

pertinent, ja que –segons ells- no hi ha cap parcel·la millor 

per posar aquesta infraestructura.

El partit que governa el nostre ajuntament, dic nostre, 

que no se’ls oblide, tenia al seu programa electoral el 

fer aquest Ecoparc? És que el que tenim ja no serveix, 

encara que la ubicació és la pitjor que es podia posar, 

paret amb paret a l’institut Pare Arques i necessita una 

ampliació de les instal·lacions? Han fet l’estudi pertinent, per 

tècnics qualificats, per a veure la necessitat d’unes noves 

instal·lacions? Han fet l’estudi necessari per a poder saber 

on ubicar-lo? O açò ens ha vingut del “Consorcio Terra” un 

organisme de la Diputación de Alicante?

És preocupant com actua el nostre Ajuntament. No 

recorda que ha sigut el veïnat contestà el que els ha elegit 

per a governar. No saben que si estan guanyant-se un jornal, 

ha sigut gràcies als nostres vots.

Democràcia vol dir participació i comunicació. Si fallen 

aquests dos objectius, estem en una autocràcia, “todo 

para el pueblo pero sin el pueblo”. En una democràcia els 

ajuntaments tenen l’obligació de facilitar eixa participació 

ciutadana. No se’n recorden que hi ha un reglament de 

participació ciutadana aprovat en un Plenari fa uns quants 

anys per tots els grups municipals? L’han llegit?

Tornant al tema de l’Ecoparc, els recorde que l’Ajuntament 

té algunes parcel·les públiques, per tant no ens costaran 

diners. Els veïns afectats els han proposat altres ubicacions i 

una viable podria ser el polígon d’Els Algars, on hi ha tantes 

parcel·les per utilitzar, però segons deia l’alcaldessa a ràdio 

Alcoi, allí no era viable perquè no es podia anar a peu. Però 

vostés no saben que a l’ecoparc actual a peu no va quasi 

ningú, per no dir ningú?

En preocupa l’actuació municipal, tants anys governant i 

sense recórrer el poble ni parlar amb la gent. Parleu amb els 

comerciants del Passeig i veureu que contents estan amb el 

tancament alguns cap de setmana i obrint-lo a mitjan matí 

del següent dia.

I a vostés, ELS PREOCUPA?

Paco Fuster
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Sant Hipòlit Màrtir, altre any sense festes al carrer
Redacció

C
ocentaina va tancar agost sense Festes de Moros i 

Cristians, una situació que per segon any consecutiu 

es tornava a repetir i que no passava des de la Guerra 

Civil. En aquest 2021, de nou a causa de la crisi sanitària 

de la Covid-19.

Des de l’any passat han canviat molt les coses en la nostra 

societat i pràcticament ens hem acostumat a conviure 

amb el coronavirus adaptant la nostra vida quotidiana a les 

exigències de la pandèmia així com reinventant els actes 

festius o culturals per a poder complir amb les mesures 

encaminades a frenar la propagació del virus que marca la 

Generalitat Valenciana.

En aquest context, la Federació Junta de Festes de 

Moros i Cristians, presidida per Juan Francisco Masanet, 

va preparar diferents activitats per a mantindre viva la 

flama de la festa. Entre els actes que s’han portat a terme 

destaquen activitats culturals com els Concerts de Música 

Festera, representacions teatrals, competicions esportives 

i els actes de culte al Patró.

Recordem que també es va presentar la històrica de la 

Revista de Festes, s’ha dut a terme al Campionat de Cotos 

que va guanyar la Filà Cavallers de Llúria o el Trofeu filaes 

de Futbet on va véncer La Llana “.(veure revista Cocentaina. 

El Comtat del mes d’agost, número 410)

Aquest ha sigut també un any de celebracions, el nostre 

escut de festes complia 50 anys, escut realitzat per l’escultor 

Agulló de Cocentaina i que va ser un encàrrec de la junta 

presidida per Enrique Camallonga (des d’aquestes línies 

demanar disculpes a la família del sr Enrique Camallonga 

perquè en l’edició d’agost de la revista Cocentaina. El 

Comtat vam posar que la junta estava presidida per José 

Barrachina, i no era ell, sinó Enrique Camallonga. Les més 

sinceres disculpes i vaja aquesta fe d’errates per a l’article 

de la revista d’agost “50 anys del nostre escut de Festes”).

Tot i no eixir al carrer a fer festa, el Patró de Cocentaina, 

Sant Hipòlit Màrtir, ha continuat tenint tot el protagonisme i 

a banda de les activitats abans esmentades s’han celebrat 

els actes religiosos en honor seu. Entre aquests destaca la 

Novena, una cita que s’ha dut a terme a la Parròquia de 

Santa Maria i que va comptar amb la participació de totes 

les filaes contestanes. I ja, el divendres dia 13 d’agost, dia 

de l'onomàstica del Sant, es va oficiar la Missa Major en 

honor a Sant Hipòlit Màrtir a les 10 del matí, i que a Ràdio 

Cocentaina vam retransmetre en directe.

Una missa on destacava la imatge titular del patró situada 

a un costat de l’altar major, i va estar presidida per Vicente 

Luis, missioner comboià de la germandat sacerdotal.

Recordem que des del segle XVII Cocentaina ret honor al 

seu Patró, Sant Hipòlit Màrtir, advocat contra la pesta i elegit 

en 1600 com a protector de la vila. Des d’aquell moment 

la figura del Sant ha marcat l’agost contestà, celebrant-se 

la seua festa litúrgica i, a partir de 1750, les desfilades de 

les milícies urbanes amb salves d’arcabusseria, música i 

festa per honrar-lo. Aquestes milícies ja tenien Capitans, 

Abanderats i Sargentos i són l’origen de les actuals Festes 

de Moros i Cristians. En 1790 van arribar a Cocentaina les 

seues Relíquies, gràcies al Pare Agustí Arques Jover.

Hipòlit significa en grec “cavall desbocat” i la tradició 

diu que el seu cos va ser desfet en lligar-lo a dos cavalls i 

soterrades les seues despulles a la Via Tiburtina de Roma el 

13 d’agost de 235. Sant Jerònim i altres escriptors medievals 

ja el consideren un màrtir i bisbe al mateix temps.

Com a curiositat, dir que sant Hipòlit és el Patró de Ciutat 

de Mèxic i que el 13 d’agost de 1521, quan Hernan Cortés 

va conquerir la capital asteca, ordenà erigir una església 

que portaria el nom del màrtir. Hui dia és coneguda com a 

l’església de San Judas Tadeo.

Des de 1600 Cocentaina el venera i ara, amb una nova 

pandèmia, seguim confiant en la seua protecció i el seu 

exemple com a màrtir de la Fe.

Un últim apunt, mentre continue la pandèmia després 

del toc de l’Àngelus de migdia, seguirà voltejant la campana 

anomenada ‘Hipòlita’ que trobem al campanar de Santa 
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Maria demanant així al Patró protecció davant aquesta 

pandèmia.

El regidor de festes Octavio Cerdá, agraïa a través de les 

ones de Ràdio Cocentaina “la gran responsabilitat que els 

festers i les festeres estan tenint davant la crisi sanitària, és 

un any complicat però tornarem amb molta més força als 

carrers del nostre poble per a fer Festa. Eixirem de tot açò 

més reforçats i amb moltes més ganes de fer festa i confie 

que l’any 2022 es recupere la normalitat en les Festes de 

Moros i Cristians en honor a Sant Hipòlit, l’Ajuntament està 

al costat del món fester en aquesta difícil situació”.

Esperem ja, poder celebrar l’olleta de la Puríssima, acte 

que tanca el calendari fester i n’obri un altre: el del 2022 

on esperem poder eixir al carrer i amb germanor, des del 

Montcabrer a l’Aitana, poder dur a terme els nostres Moros 

i Cristians i cridar ben fort “Visca Cocentaina! Visca la Festa 

i visca Sant Hipòlit!”.
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El 49 Trofeu Sant Hipòlit de Cocentaina va reunir 130 
ciclistes cadets
Redacció

E
l dissabte 31 de juliol es va disputar a Cocentaina la 

49 edició del Trofeu Sant Hipòlit, organitzat pel club 

ciclista contestà.

Ni més ni menys que 130 ciclistes cadets van participar 

en aquesta 49 edició del Trofeu Sant Hipòlit. El Club Ciclista 

Contestà va dissenyar un circuit urbà en el Passeig del 

Comtat i segons avançaven els jutges existia la possibilitat 

de realitzar mànegues classificatòries ja que el traçat era 

xicotet i la participació molt nombrosa. En l'edició de 2019, 

la de l'any passat no es va celebrar pel tema de la pandèmia 

de la Covid 19, es va imposar a l'esprint José Segura (GD 

Llopis) per davant de Odón Rosat (Port Hotels), Pablo García 

(Port Hotels), Jaume Guardeño (*Port Hotels) i Marc Sales 

(Giménez Ganga Primoti), que van parar el temps en els 59 

minuts i 24 segons. Al final, en aquesta edició, el guanyador 

va ser Adrián González del C.D.Ballester!!!

La més sincera enhorabona al club ciclista contestà per 

l'organització d'aquest trofeu que va omplir el Passeig d'un 

gran ambient. Un trofeu que compta amb la col·laboració 

de la Junta de Festes, les filaes de Cocentaina i la regidoria 

de festes i esport de l'Ajuntament de Cocentaina.

S
i bé l’any passat, des de les xarxes socials (Facebook), la 

Junta de Festes ens envaïa amb les diferents entregues 

de la nostàlgia festera (publicades a la nostra revista 

de Cocentaina. El Comtat de setembre de 2020), enguany la 

mateixa no ha deixat que aquest 2021 passe inadvertit i ha 

compartit amb els seus seguidors, cada moment de la trilogia 

festera, perquè cap acte caiga en l’oblit o ens desanimem 

a l’hora de pensar en els nostres moros i cristians.

Des d'aquestes línies, volem agrair a la Junta de Festes 

presidida per Juan Francisco Masanet, la tasca tan 

important que estan fent en aquestos anys difícils, anys 

de pandèmia on des de la seua senzillesa, segueixen, de 

manera incansable, pensant, parlant, i buscant la manera 

del fet que les festes seguisquen envaint-nos i el sentiment 

fester no decaiga. Si bé, aquests dos anys han treballat i de 

valent, perquè Sant Hipòlit siga la figura central de les festes 

i no decaiga la seua devoció i culte, a través de les xarxes, 

han sabut convidar al món fester a viure la setmana festera 

i els seus actes de manera virtual, amb fotografies d’antany 

que ens duen al present que la festa, passe el que passe, 

seguirà endavant.

La veritat és que el 5 d’agost ens va entrar més morrinya, 

si cap, al veure les fotografies del nostre castell de festes. Un 

any més, la fusta d’aquest emblema fester ha estat guardada 

als magatzems de l’Ajuntament i al veure’l en fotos, l’hem 

enyorat amb l’esperança de tornar a disfrutar de la seua 

figura al centre de la Plaça, rebent a totes les filaes a la fi de 

l’entrada i sent l’escenari del dia dels trons o de l’ambaixada 

la festa
Redacció

de Contrabandistes i Maseros. Recordem que el 5 d’agost de 

1962, fou beneït l'actual Castell de Festes que va substituir 

a l'anterior. Va costar 156.000 pessetes i per sorteig es 

van triar dues Filaes i dos xiquets perquè foren els padrins 

d'aquell acte: Manuel Ferrando Berenguer de la Filà Manta 

Roja i Consuelo Borràs Ferrer de la Filà Contrabandistes.

Gràcies a tota la Junta de Festes per tota la feina callada 

que estan fent, la que no es veu però que serveix per a la 

bona organització de les nostres festes.

Des d’aquestes línies, mantenim el compromís de seguir 

ajudant-vos en la tasca de difondre les nostres festes, 

les nostres pàgines de la revista estan obertes a totes les 

novetats que vagen sorgint així com els nostres micròfons, 

perquè en breu, a les nostres ones, tornarem a parlar de 

Festa, cada dissabte a les 13h, els acompanyarem amb el 

programa “La veu de la Festa”, aportant així el nostre granet 

de sorra a la magnificència de la festa contestana.
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i tabals Mal Passet
Redacció

E
l diumenge 1 d’agost vam encetar la trilogia dels 

concerts de música festera, concerts que aquesta 

casa, Ràdio Cocentaina va oferir en directe, facilitant 

així, que la nostra música arribe a tothom.

Va ser la colla de dolçaines i tabals Mal Passet l’encarregada 

d’oferir-nos el primer concert. Aquest arribava a la dihuitena 

edició i sota la direcció de Francisco Valor va aconseguir 

encisar al públic amb un programa farcit d’estrenes, de 

pasdobles, marxes mores i cristianes i ballets.

El concert tenia dos blocs: un primer protagonitzat sols pel 

so de la dolçaina i el tabal i un segon bloc amb la participació 

de la secció de vent-metall.

A més, directors com Enrique Alborch, José Rafal Pascual 

Vilaplana i Marcos Versú es van posar al capdavant de la 

colla per a la interpretació de les seves obres.

Van començar amb un compositor d’Ontinyent, Vicente 

Gabriel Casanova i a ritme del seu pasdoble “L’home de la 

manta”. Tot seguit Marcos Verdú estrenava el seu pasdoble 

marxa “Royal Family” i tancaven el primer bloc amb la marxa 

cristiana “La torre de Mariola” d’Enrique Alborch Tarrasó 

que ell mateix va dirigir.

El programa avançava amb la incorporació del vent-metall 

i amb la interpretació del pasdoble “Meios” de David Valera 

Ruiz; l’adaptació a dolçaina i metall de la marxa cristiana 

“Manta forca i festa” de Francisco Valor Llorens; l’adaptació 

a dolçaina i metall de la marxa mora “El Mahdi” de José 

Pérez Vilaplana; els ballets “África” de Marcos Verdú i “el 

ballet cavall de foc” de José Rafael Pascual Vilaplana”; la 

versió per a metalls i dolçaines de la marxa cristiana “Pas al 

pas” del director de la colla i amb l’adaptació també per a 

dolçaina i metalls de “Als bereberes” marxa mora de Pérez 

Vilaplana.

El concert va comptar amb un bis, José Rafael Pascual 

Vilaplana pujava de nou a dirigir el “ballet Cavall de foc" i 

és que la marxa que du aquest títol, enguany compleix 25 

anys i la colla va voler celebrar aquesta efemèride amb el 

seu autor. De fet, “Cavall de foc, va sonar en els dos concerts 

de música festera: que encara restaven: el de la Societat 

Ateneu Musical i el de la Unió Musical Contestana.

Amb l’aforament limitat, però complet, la colla va saber 

transmetre el sentiment de la festa a través de la seua 

música, encetant una setmana no festera on la música va 

ser la gran protagonista, comptant amb el recolzament de 

la Junta de Festes presidida per JuanFrancisco Masanet, 

les regidories de Festes i Cultura i com no, el suport 

incondicional de tot un públic que sap apreciar el bon treball 

d’aquest grup contestà.

A banda del concert, la colla Mal Passet va amenitzar 

diferents dies diverses zones del Passeig del Comtat amb 

la seua alegria i bon fer amb la dolçaina i el tabal, així 

doncs, divendres de l’olla i a l’hora de l’himne, la colla es va 

encarregar de recordar-nos que en eixe moment encetaríem 

la trilogia festera contestana, amb l’esperança de l’any que 

ve, poder eixir al carrer i disfrutar de la nostra festa, això sí, 

amb els nostres músics.

Des de la colla Mal Passet agraïen a l'Ajuntament de 

Cocentaina i a la Regidoria de tradicions per confiar en ells 

per portar la màgia de les dolçaines i els tabals al carrer.
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Contestana
José Luis Muñoz Huércano. Vicepresidente UMC

E
ste año dos mil veintiuno por culpla de la pandemia 

del covid-19 tampoco se han podido celebrar en 

Cocentaina las Fiestas de Moros y Cristianos en 

Honor a San Hipólito, pero aunque las fiestas no se han 

podido celebrar, si que se han podido organizar con las 

correspondientes limitaciones sanitarias, actos que las 

conmemoran. Uno de esos actos es el concierto de Música 

Festera que la banda de la Unión Musical Contestana 

tradicionalmente celebra en el patio de Armas del Palau 

Comtal el jueves víspera del comienzo de la trilogía festera.  

En este año dos mil veintiuno, como en el anterior, también 

ha sido un concierto muy especial. Si en el dos mil veinte 

el Concierto estuvo dedicado al pueblo de Cocentaina y sus 

gentes, en este año el Concierto ha estado dedicado a todas 

aquellas poblaciones en cuyas fiestas populares participa la 

banda de la Unión Musical Contestana.

Tras unas breves palabras de bienvenida de la presentadora 

Mari Nieves Pascual, se inició el programa del Concierto con 

la interpretación, bajo la dirección del Director titular de la 

Banda, Ferrán Sanchis Gandía, del pasadoble San Hipólito, 

del compositor contestano Joaquín Sansalvador Moltó. De 

esta forma la banda de la Unión Musical Contestana inciaba 

su peculiar viaje por las fiestas populares en las que participa 

haciendo su primera parada en Cocentaina, nuestra casa, 

para conmemorar las Fiestas de Moros y Cristianos en Honor 

a San Hipólito y homenajear a todas las filaes y festeros que 

participan en ella. Si hay un compositor emblemático de la 

Unión Musical Contestana cuyas obras no pueden faltar 

en el programa del Concierto de Fiestas, ese es sin duda 

José Pérez Vilaplana, y en esta ocasión la banda interpretó 

Abbasidas de San Blas,  marcha mora compuesta en el 

año 1984 para la fila Abbasidas del barrio de San Blas de 

Alicante. De esta forma la banda tenía un recuerdo para 

las fiestas de Moros y Cristianos que se celebran en en 

este barrio de la capital alicantina. Y sin dejar al “mestre” la 

banda interpretó el pasodoble Bohemios del 29, una pieza 

que por voluntad de don José Pérez Vilaplana solo puede 

interpretar la banda de la Unión Musical Contestana. Se 

trata de un pasodoble compuesto en el año 1955 dedicado 

a la peña La Bohemia de Cocentaina. Con la interpretación 

de esta obra la Unión Musical Contestana rendía homenaje 

a la filá Bereberes Els Borts, de la cual la Unión Musical es 

sociedad de honor y socio de número perpetuo. 

A continuación la banda de la Unión Musical Contestana 

hizo un viaje imaginario hasta la población de Ibi para 

interpretar Al Botijó, marcha mora de Francisco Valor 

Lloréns que fue un encargo de la escuadra El Botijó de la 

Filá Chumberos de Ibi del año 2006. La banda rindió así 

homenaje a Ibi y a sus Fiestas de Moros y Cristianos en 

Honor a la Verge dels Desamparats. Fue el propio compositor 

el que tomó la batuta para dirigir a la banda. Tres piezas se 

estrenaron en el Concierto. La primera fue El vasco andaluz, 

pasodoble del músico de la Unión Musical Contestana 

Anthony Pardo Pardo, dedicada a su abuelo Antonio Pardo 

Martínez. La segunda obra estrenada en el concierto fue 

Pare i mare, pasodoble del músico de la Unión Musical 

Contestana Felipe Galera Mullor, dedicada a sus padres 

Felipe Galera Martínez y María Ángeles Mullor Jordá. Fue 

el propio compositor el que se puso al frente de la banda 

para dirigir el pasodoble. Para finalizar la primera parte del 

concierto la banda interpretó Templaris d´Albaida, marcha 

cristiana de Vicente Pérez y Esteban, Coleto, compuesta 

en el año 2005  dedicada a la filá Templaris, con la que la 

Unión Musical homenajeaba las fiestas de Moros y Cristianos 

en honor de la Virgen del Remedio que se celebran en la 

población de Albaida. 

Durante el intermedio y sin que público ni músicos 

abandonaran sus sillas para evitar aglomeraciones y 

cumplir con las recomendaciones sanitarias, la presidenta 

de la Unión Musical Contestana, Neli Jover Sellés, tomó la 

palabra para dar las gracias al público por su asistencia al 

concierto, así como a los que lo estaban siguiendo a través 

de las redes sociales y, en especial, a los músicos que en 

esta difícil situación habían podido preparar este Concierto. A 

continuacón tomó la palabra Juan Francisco Masanet Valls, 
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presidente de la Federación Junta de Fiestas de Moros y 

Cristianos de Cocentaina, que agradeció a los músicos el 

esfuerzo dedicado en la preparación del Concierto. 

Sin solución de continuidad, comenzó la segunda parte 

del concierto con la interpretación de Chano, pasodoble de 

Julio Laporta Hellín, un homenaje a la Fila Chano de Alcoy 

con la que la banda de la Unión Musical Contestana lleva 

más de setenta y cinco años participando en las Fiestas 

de Moros y Cristianos en Honor a Sant Jordi de la vecina 

ciudad alcoyana. Seguidamente la banda interpretó Bonus 

Christianus, marcha cristiana de José María Ferrero Pastor, 

escrita en el año 1966 y dedicada a Antonio Cambra, 

presidente de la Societat de Festers de Ontinyent desde 

el año 1961 hasta 1963. Con esta pieza la Unión Musical 

Contestana homenajeaba tanto a la Societat de Festers de 

Ontinyent como a las comparsas con las que ha desfilado 

en los últimos años en las Fiestas de Moros y Cristianos 

de Ontinyent dedicadas al Santissim Crist de l´Agonía, 

comparsas como Kábilas o Els Llauradors. A continuación 

la banda de la Unión Musical viajó hasta la ciudad de 

Elda para interpretar Elda, marcha mora del compositor 

alcoyano Amando Blanquer Ponsoda, con la que la banda 

homenajeaba a la Junta Central de Comparsas de las 

Fiestas de Moros y Cristianos en Honor a Sant Antonio de 

Elda, así como a las comarsas con las que ha participado 

en sus fiestas en los últimos años, como la comparsa Moros 

Musulmanes.

El programa del concierto continuó con la interpretación 

de Lorencín Mendoza, pasodoble de Pascual Marquina 

Narro, pieza que la banda de la Unión Musical Contestana 

interpreta habitualmente en la Ofrenda de Flores junto con 

la Fila Pirates de Muro. Con esta obra la Unión Musical 

Contestana homenajeaba las Fiestas de Moros y Cristianos 

en Honor a la Mare de Deu dels Desamparats de la 

vecina población murera y a las escuadras con las que ha 

participado en sus fiestas, en especial, la Filá Els Pirates. 

Seguidamente la banda interpretó el tercer estreno del 

concierto, Or vell, marcha mora de Francisco Valor Lloréns, 

dedicada a José Ramón de Orte Abad, fester de la Fila Chano 

de Alcoy. Antes de la finalización del concierto, la banda 

de la Unión Musical interpretó Cavall de foc, marcha mora 

de José Rafael Pascual Vilaplana dedicada a Miguel Angel 

Alcaraz, alferez moro de las Fiestas de Moros y Cristianos de 

Alcoy por la Filà realistas, obra de la que este año se cumple 

el veinticinco aniversario de su estreno. 

Como era practicamente imposible condensar en un 

solo concierto todas las Fiestas populares de todas las 

poblaciones en las que participa la Banda de la Unión 

Musical, fuera de programa, la banda interpretó su obra 

más emblemática, A mos pares, marcha mora del mestre 

José Pérez Vilaplana, con la que la banda rendía homeneje 

en general a todos los festeros y a todas las Fiestas en las 

que participa. 

El Concierto finalizó, como es habitual, con la interpretación 

del Himno de Fiestas, Visca la Festa, música de José Insa y 

letra de Gerardo Mur. 
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Redacció

E
l dissabte 7 d'agost no hi va haver entrada de Moros i 

Cristians però els festers de la filà Creuats van aprofitar 

per a presentar el nou banderí que els acompanyarà 

a partir d'ara en tots els actes festers (esperem que ja en 

les festes de 2022).

La filà feia temps que estaven treballant en la renovació 

del mateix i li van demanar al dissenyador contestà Ernesto 

Ferrándiz, de la firma Al-Azraq que els preparara alguns 

esborranys, aportant la filà les idees que tenien i van decidir 

el que ara els acompanyarà on estan tots els elements de 

la filà. A més, com a curiositat el màstil del banderí va per 

dins, per tant es pot dur a l’endret i al revés.

En l’acte van estar acompanyats pel president de la Junta 

de Festes Francisco Masanet.

I és que tot i no haver-hi festes de carrer, els festers 

segueixen lluitant perquè no s’apague el sentiment fester. 

L’any que ve, de segur que tornarem a gaudir de les 

genialitats de la retreta dels creuats i com no, del seu nou 

estendard que els acompanyarà en tots els actes de carrer. 

Enhorabona creuats!!!
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Alejandra Ferri Albors, guanyadora de l’edició 2021 del 
concurs Musica i Festa
Redacció

I 
un any més, el concurs més esperat de l’estiu, “Música i 

Festa"  va asomar a les ones de Ràdio Cocentaina, ho va 

fer seguint el format de l’any passat: 5 dies i en horari de 

matí, suplint en la setmana festera al protagonista del dia.

La veritat és que ací a la ràdio, ens agrada més l’horari 

vespertí i amb 15 dies de durada, però adaptant-se a les 

circumstàncies covid, vam decidir fer-lo de matí i no tindre 

tampoc mans innocents, sinó que els vostres amics de la 

ràdio, hem sigut els encarregats de repartir premis.

L’edició del 2021 de Música i Festa ha comptat amb un 

total de vora 52 concursants diferents, superant cada matí 

les 20 telefonades, el que demostra l’interés que aquest 

concurs de Ràdio Cocentaina desperta entre l’audiència. 

Un any més, el concurs ha comptat amb la col·laboració 

directa de molts comerços i establiments locals, així com 

de la Federació Junta de festes, l’Associació de Comerç i 

del mateix Ajuntament i amb el patrocini de Caixa Ontinyent 

i Licores Sancho. A tots ells gràcies per fer possible que 

Música i Festa siga un referent per a l’estiu, i tampoc volem 

oblidar el recolzament importantíssim de la Comissió d’Arxiu 

i Patrimoni de la casa del Fester.

Així doncs, el divendres 6 d’agost, se sortejava entre tots 

els concursants la cistella final, gentilesa de la regidoria de 

Festes de l’Ajuntament de Cocentaina i l’afortunada va ser 

Alejandra Ferri Albors i tot seguit, baixàvem a les portes de 

l’Ajuntament per fer-li entrega, de manera oficial, d’eixa 

mateixa cistella en presència del regidor de Festes Octavio 

Cerdà. Alejandra va vindre acompanyada per sa mare, el 

seu iaio i una amigueta.

Ràdio Cocentaina va parlar amb ella i estava encantada amb 

el premi. Per la seua banda, el regidor de Festes Octavio es 

reafirmava en la importància d’aquest concurs i del suport 

que l’ajuntament li dona cada any.

Des d’aquesta casa, donar les gràcies a tots els comerços 

i establiments que ens donen els seus regals per als 

concursants, per a ells és un al·licient, encara que el més 

important és participar i fomentar la nostra festa entre els 

més menuts, amb els seus orígens i la seua música. 

Esperem l’any que ve, tornar a eixa normalitat tan desitjada 

també a les festes i a les ones de Ràdio Cocentaina. Els 

esperem!!

Un concursant arreplegant el seu premi d’un dels comerços 

particpants al concurs

Alejanda Ferri junt al regidor de Festes Octavio Cerdá
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El barri Sant Hipòlit, dos anys de silenci fester
Mari Nieves Pascual. Fotos: Arxiu particular barri Sant hipòlit

I 
tal com passa al poble, tampoc el barri de Sant Hipòlit 

pot eixir al carrer a celebrar les seues festes tradicionals. 

Per segon any consecutiu, els carrers es queden orfes de 

banderoles, danses, música i convivència festera.

De manera ininterrompuda i des de 1975, els barri de Sant 

Hipòlit ha celebrat les seues festes de carrer i a mesura que 

anaven passant els anys, anaven creixent també el nombre 

d’actes que aquests veïns i veïnes incorporaren a les seues festes.

Ara la pandèmia, ha fet que tornen al primer dels actes que 

encara conserven d’aquelles festes de fa més de 40 anys: 

l’Eucaristia. Tot i que no la poden fer al carrer, tant l’any passat 

com aquest, la celebraran a l’Església de Santa Maria, tenint 

a més, present als difunts que en aquest any ens han deixat.

Lluny queda la setmana festera, plena de dansades al 

carrer, mantenint el folklore local acompanyats sempre pel 

bon fer de la colla de dolçaines i tabals Mal Passet, o els 

esmorzars, sopars i dinars al carrer, sempre amb les mans 

encertades i fortes dels joves a l’hora de parar taula i les 

mans veteranes a l’hora de cuinar.

Mirant en el record, ens venen al cap molts bons moments 

compartits amb grans amants del barri com Víctor, Salomón, 

Elvira, els cunyats Pepe A i Pepe O i altres veïns que també 

aportaven el seu granet d’arena a la festa, bé des del seu 

seient o bé participant en cada disfressa o cada numerat.

Enguany, ens ha deixat Concha, bones paelles feia junt 

amb Paqui; i Ernesto Ferrándiz, l’home que mai s’enfadava, 

el seu silenci faener i la seua bondat, han fet d’ell un gran 

exemple per a la festa, treballant i recolzant cada acte, cada 

moment de la festa i portant a més la loteria mensual del 

barri...una altra cadira que l’any que ve es quedarà buida.

Recorde també a Víctor, amant de la festa i sempre a 

punt per al que fora; Salomón, l’home del cafè, la vichí i 

la guitarra de canya; Elvira, amb les seues sevillanes per 

bandera; Pepe 0 fent ambient a les nits convertint-se en un 

dels joves que no es gitaven....hi ha tants noms que se n’han 

anat!! Tanmateix hi ha d’altres que igual no eren membres 

actius a les festes, però compartien amb els veïns la seua 

il·lusió, aplaudien les seues desfilades i aguantaven, heroics, 

els dies que la festa durava, i les nits també, el senyo Pepe 

i la seua dona Mila, Paqui Coscolla i el seu home Vicent, 

la senyo Angelita, Reme, la senyo Reme i el senyo Paco, la 

senyo Maria i el senyo Ernesto, la senyo Lola i el seu home 

Rafel, Toni J., Enguix...

El barri té nom propi, el de cada veí que segueix treballant 

per a la festa: Lledó amb el seu herbero; Ernesto F. aportant 

els tratges festes de la firma Al Azraq; Mila, la del cantó amb 

el seu gaspatxo; Enrique sempre amb la càmera a punt; 

Pep i Pura amb la cotxera sempre oberta; les dones: Paqui 

Briva, Paqui Valor, Emilia, Lola, Pura, Mari Nieves, Mila (la 

de Lledó), Pepa, Carmen B., Encarna, Oreto...sempre amb 

els fogons en marxa i els dolcets a punt; Gerogina amb els 

bunyols; Paco, l’alcalde del barri; Vicent amb el carro de 

penjar les llums i les banderes preparat; Valor amb el seu 

humor cantarí i l’aigua sal; Juan amb la presidència de la 

comissió organitzadora; Pòlit Agulló amb la dolçaina; Milagro 

J. organitzant l’entrada i les esquadres; Montse i Carmen 

ideant els numerets; Sisco, Enrique i Natxo que s'afanyen a 

fer una bona paella el diumenge; els descendents del barri 

que des de xicotets han viscut la festa i tot i no viure allí, 

segueixen tornant en la segona setmana de setembre per 

asseure’s junts al carrer i ser part activa d’aquestes tradicions 

que ens fan ser poble...i així la vida ha anat passat, i ja no 

sols són els fills els qui fan la festa, sinó que els nets també 

han heretat aquesta tradició que esperem l’any que ve es 

puga celebrar.

Enguany, el dissabte 11 de setembre, i a l’Església de 

Santa Maria a les 20h tindrem present a tots els difunts 

del barri i en especial a Paqui Molina, Mila Faus, Ernesto 

Ferrándiz i Concha Marset, de segur que allà on estiguen, 

sí que celebraran festes i vetlaran perquè el barri no perga 

aquesta tradició.

L’any que ve tornarem amb l’embolic de faldes per a 

l’entrada, improvisant numerets, ballant el fandango, 

l’alcoianita o la dansà del barri, fent la diana més llarga que 

es coneix, l’Eucaristia de carrer, la guerra d’aigua...i sobretot, 

amb la mateixa il·lusió que en 1975, els veterans del barri 

van començar aquest camí.

Pels qui són, pels qui no estan i pels qui vindran...seguirem 

celebrant festes al barri de Sant Hipòlit. Ànims veïns!!
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Seguim en pandèmia, però avancem poc a poc
Redacció

“L
es dades actualitzades de Sanitat reflecteixen una 

nova mort a Cocentaina per coronavirus. Des del 9 

de febrer no s'ha registrat cap mort fins hui i ja són 

36 els morts en el municipi. Quant a la incidència de la vila 

comtal ha baixat a 390 casos per cada 100.000 habitants 

encara que manté el nivell de risc extrem. La localitat ha 

sumat 8 nous casos per covid-19 que sumen un total de 

982 des de març de 2020.” (font pàgina 66). Amb aquesta 

notícia acomiadàvem el mes d’agost, una nova víctima 

d’aquesta pandèmia que ens ha furtat dos anys de vida tal 

i com la coneixíem.

A dia de tancament de la revista, Cocentaina comptava 

amb un total de 45 infectats i amb unes restriccions 

imposades per la Generalitat que ens han tornat al toc de 

queda des de la 1 de la matinada fins les 6 del matí, taules 

interior de 6 persones i 10 en exteriors... (mesures que ara 

en setembre es revisaran, ja que aquest estarà en vigor fins 

el dia 6). També, des de principi d’estiu, l’ús de la mascareta 

en exterior no és obligat, sí recomanable.

Si bé és cert que el ritme de vacunació avança 

favorablement i que els equips sanitaris estan donant el 

1000 per cert, encara trobem un cert factor de la societat 

que es nega a rebre la vacuna, posant en perill no sols la 

seua realitat, sinó la d’aquells que els  l’envolten perquè per a 

eixir d’aquest virus, hem de remar tots en la mateixa direcció.

Alcoi ha sigut punt de vacunació massiva, amb una 

organització exemplar. Al mes de setembre, els menors de 

12 anys en amunt ja tindran les dues dosis, aconseguint 

així a una immunitat important de grup, esperem que la 

necessària per tornar un poc a la “normalitat”.

Mentre als nostres pobles hem suspès totes les festes 

de carrer que duen aglomeracions, a València, la primera 

setmana de setembre es duran a terme les falles, unes 

festes de carrer que sens dubte apunten ja a la que serà 

la quinta onada que si bé, serà més fluixa i sense víctimes, 

esperem, tornarà a elevar a les poblacions a riscos extrems 

de propagació de la pandèmia, sumat a les noves variants 

que van sorgint i que semblen ser més contagioses.

Segons com evolucione la celebració de les Falles i de 

com estiga la situació, Cocentaina menejarà fitxa també 

per al que serà la 675 edició de la Fira de Tots Sants. De 

moment no podem avançar-los res, si bé és cert que hi han 

diferents opcions i escenaris, a dia d’avui encara no hi ha 

res clar de com serà la Fira de 2021. En octubre, esperem 

que el Departament de Fira i la propia regidoria, confien 

en aquestes pàgines per dur-los tota l’actualitat de la Fira 

contestana.

Recordem que la malaltia per coronavirus (COVID-19) és 

una malaltia infecciosa provocada pel virus SARS-CoV-2.

La majoria de les persones que pateixen COVID-19 

pateixen símptomes d'intensitat lleu a moderada i es 

recuperen sense necessitat de tractaments especials. No 

obstant això, algunes persones desenvolupen casos greus 

i necessiten atenció mèdica.

COM ES PROPAGA

El virus pot propagar-se des de la boca o el nas d'una 

persona infectada en forma de xicotetes partícules líquides 

que expulsa quan tus, esternuda, parla, canta o respira. 

Aquestes partícules poden ser des de xicotets aerosols fins 

a gotetes respiratòries més grans.

Pots contagiar-te de COVID-19 si respires prop d'una 

persona infectada o si toques una superfície contaminada 

i, seguidament, et toques els ulls, el nas o la boca. El 

virus es propaga més fàcilment en espais interiors o en 

aglomeracions de persones.
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NP Ajuntament de Cocentaina

E
l govern contestà va sol·licitar a Conselleria d’Educació 

l’adhesió al pla Edificant per a l’institut Pare Arques 

al ple de juliol. Aquesta demanda, aprovada per 

unanimitat, ve precedida per la sol·licitud telemàtica que 

va fer l’alcaldessa en octubre de 2020 per abordar obres 

de conservació i millora del recinte educatiu.

El cost previst de l’actuació és de 1.058.078,81€ i amb 

ella es volen solucionar diverses deficiències com, per 

exemple, el canvi de la coberta, les goteres o l’accessibilitat 

del pavelló esportiu.

El consell escolar del centre va participar en la identificació 

de totes les intervencions necessàries i va votar per 

unanimitat que es demanara la inclusió de l’IES al pla 

Edificant.

Mireia Estepa, responsable d’Educació, explica que «ara 

li s’enviarà a Conselleria tota la documentació pertinent 

amb la memòria tècnica valorada per què l’estudien i 

haurem d’esperar que ens donen el vistiplau per poder 

assumir les competències de la licitació de les obres». 

L’edil contestana també comenta que estan molt contents 

amb els resultats que està donant Edificant a la localitat «a 

través del pla autonòmic estem aconseguit millorar tots els 

centres educatius públics del poble, vam començar amb 

l’accessibilitat del Real Blanc, estem consrtuïnt el nou Bosco 

unificat i ara volem un institut sense deficiències i còmode 

per a l’alumnat».

Cocentaina ja forma part del Circuit Cultural Valencià
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l Circuit Cultural Valencià (CCV) és un projecte de 

cooperació interinstitucional que promou l’Institut 

Valencià de Cultura (IVC) amb els ajuntaments de la 

Comunitat Valenciana que desitgen presentar programacions 

escèniques, musicals o audiovisuals variades, estables, 

professionals i de qualitat, amb la intenció d’arribar a totes 

les localitats de la Comunitat Valenciana.

Actualment, a més de l’IVC, el Circuit Cultural Valencià 

està conformat per un total de 91 institucions públiques 

(89 ajuntaments i 2 universitats) que tenen garantida la 

independència i l’autonomia en matèria de selecció i de 

contractació de les seues propostes concretes i que han 

pres el compromís de donar suport a l’exhibició professional, 

en general, i valenciana, molt particularment, com també 

el de gestionar la cultura des d’una òptica professional i 

pública, per tal de posar el teatre, la dansa, el circ, la música 

i l’audiovisual a l’abast de tota la ciutadania.

El passat mes de desembre el plenari de l'Ajuntament 

de Cocentaina va aprovar la sol·licitud d'inclusió que ara el 

CVC ha admès.  L'adscripció s'ha fet per a les modalitats 

de teatre, dansa i circ, amb el compromís de programar 

almenys 8 representacions anuals de companyies 

professionals valencianes de les quals el CCV aportarà 8.000 

euros i l'ajuntament n’aportarà 8.000 més.

Segons el regidor de Cultura, Ivan Jover: «aquesta inclusió 

reforçarà més, si és possible, l'actual política cultural del 

consistori contestà i que, conformada ja per una important 

base cultural local amateur de qualitat així com de grups 

professionals, pretén acostar diferents vessants culturals i de 

pes a la població. Cocentaina demostrà així l'aposta segura 

i ferma d'aquest ajuntament per la cultura a l'abast de tots 

i totes i el suport a les entitats culturals locals».
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NP Ajuntament de Cocentaina

L
a policia local de Cocentaina suma a la seua plantilla tres 

agents nomenats funcionaris de carrera. Per a arribar 

fins a aquest punt van haver de superar l’oposició que 

va convocar l’ajuntament, així com el període de pràctiques 

i els sis mesos de formació a l’Institut Valencià de Seguretat 

Pública i Emergències.

Amb aquest procediment els agents tenen ja la seua 

plaça com a funcionaris a la plantilla de l’entitat municipal. 

Actualment són 20 les persones que formen el departament 

de la policia local, un policia dels quals es troba en formació 

a l’IVASPE i s’està a l’espera que isca la convocatòria de 

realització de proves per a la plaça d’inspector cap.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Eugenia Miguel, dóna 

l’enhorabona als agents per la seua incorporació al cos de 

recolzar la seguretat ciutadana
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’Ajuntament de Cocentaina dota a la policia local amb 

un ‘drug test’ conegut popularment com a drogotest 

per tal de completar els controls d'alcoholèmia que es 

realitzen a la població per garantir la seguretat viària.

Aquest dispositiu d’última generació és un detector de 

substàncies estupefaents i psicotròpiques com amfetamines, 

benzodiazepines, cànnabis, cocaïna i altres opiàcies que 

provoquen greus alteracions de la percepció i limiten la 

capacitat de reacció i que per tant, són incompatibles amb 

la conducció de vehicles.

Els agents de la policia local han rebut formació específica 

per utilitzar el dispositiu i en breu començaran els controls 

als carrers de la població sancionant-se a les persones que 

donen positiu, ja que conduir baix els efectes d’aquest tipus 

de drogues està penalitzat com a infracció molt greu que 

comporta una multa de 1.000 € i la proposta de retirada de 

6 punts del permís de conduir.

L’objectiu principal de la regidora delegada de l’àrea, 

Eugenia Miguel, és seguir treballant per millorar la seguretat 

ciutadana i en aquest cas evitar al màxim aquells conductors 

que suposen un perill per a la societat.

S’han dut a terme cates a la muralla a l’anomena’t portal 

L
' empresa  d ' a rqueo l og i a 

Arquealia ha estat realitzant 

distintes cates muraries al 

C/ L' Àngel, precisament a una 

de les Torres-Portal que van ser 

construïdes a Cocentaina al segle 

XIII, a l'anomenat portal de Travadell. 

El carrer encara conserva l'advocació 

protectora de l'Àngel Custodi que en 

origen estaria presidint el portal. Del 

portal trobem referències per part 

del pare Arques que ens el descriu 

com un portal colzat, amb la porta 

exterior cap al sud, i la interior cap a l'oest, amb un pont 

al final del carrer per tal de superar el barranc del Sord. 

Una descripció que pot confirmar-se  a  cop d'ull amb la 

morfologia del carrer en angle recte. 

El portal va ser enderrocat en part 

a l'any 1850, tot i que conserva els 

murs nord i est. Es tractaria sens 

dubte d'una gran fortificació d'uns 

8,5 metres d'alçada, reforçada amb 

carreus als cantons. Sens dubte, 

tenim una gran sort que Cocentaina 

siga un gran testimoni viu de com 

era l'urbanisme després de l'arribada 

dels nous pobladors cristians a partir 

de mitjans del segle XIII. Els treballs 

de documentació arqueològica són 

fonamentals per vore l'estat de conservació del bé i poder 

plantejar hipòtesis del seu funcionament, previ a la seua 

conservació-restauració. 

l’administració pública i els desitja molts encerts en la seua 

tasca de protegir a la ciutadania de Cocentaina.
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Violeta Turístic
NP Ajuntament de Cocentaina

D
es de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de 

Cocentaina s’ha  tramitat l’adhesió de la seua Oficina 

de Turisme com a punt violeta turístic de la Comunitat 

Valenciana.

Aquest projecte de «Punts Violeta Turístics» naix de la 

col·laboració entre Turisme CV i l’Institut Valencià de les 

Dones per a reforçar el posicionament de les destinacions 

de la Comunitat Valenciana com a espais segurs contra 

la violència masclista. En aquest aspecte, l’Oficina de 

Turisme emplaçada al Palau Comtal desenvoluparà una 

tasca d'assessorament bàsic per a la posterior derivació 

als serveis especialitzats en aquesta matèria, sent aquest 

punt entès com un espai on atendre, informar i assessorar 

visitants, turistes o residents víctimes de qualssevol tipus 

d’agressió sexista.

Rebut el distintiu, que ja s’exposa a l’oficina, es rebrà una 

formació específica i continuada en matèria de prevenció i 

d’assessorament de violència masclista i després se li farà 

entrega de suports informatius sobre la matèria en diferents 

idiomes.

 Ivan Jover, regidor de Turisme a Cocentaina, destaca  

que «és important integrar l’oficina de turisme com a punt 

violeta per tal de prestar ajuda tant a turistes, visitants, com 

a la població en general, amb l’objectiu clar d’aconseguir 

que Cocentaina siga un destí segur, lliure de comportaments 

masclistes i agressions sexistes, principalment durant les 

grans festivitats».

d’ocupació en dinamització d’activitats de temps lliure 
educatiu infantil i juvenil
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l projecte "Dinàmic-Cocentaina", que formarà a 10 

persones en desocupació majors de 25 anys, ha rebut 

una subvenció de 241.355,40€ euros del Labora.

En aquest cas, el taller que es realitzarà correspon 

a un itinerari amb dos certificats de professionalitat: 

"Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil 

i juvenil" (SSCB0209) i "Dinamització, programació i 

desenvolupament d'accions culturals" (SSCB0110).

El projecte concedit, tindrà una duració de dotze mesos 

equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el 

treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida 

a l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència 

professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació 

per a l'ocupació un mínim del 25% de la duració del projecte. 

Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament 

especialitats dirigides a l'obtenció dels Certificats de 

Professionalitat complets.

Així, aquells que participen en l'especialitat de Dinamització 

d'Activitats de Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil podran 

obtindre el certificat de la professionalitat i «posar en marxa 

una experiència de treball real en col·laboració amb la 

Regidoria de Joventut i Cultura en l'àmbit de l'educació en 

temps lliure, la dinamització cultural i foment de la lectura en 

el municipi”, ha apuntat el regidor de Personal i Ocupació, 

Toni Hernández.

Per a poder formar part del projecte del taller d’ocupació 

els participants hauran d'estar inscrits com a demandants 

d'ocupació i serveis en el LABORA ALCOI en les especialitats 

formatives del taller aprovat.

En breu es publicaran les bases per a la convocatòria 

de les places de professorat de les especialitats de 

“Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil 

i juvenil" (SSCB0209) i "Dinamització, programació i 

desenvolupament d'accions culturals" (SSCB0110).

Toni Hernández ha explicat que “el taller es configura 

com un programa mixt d'ocupació i formació, que té per 

objecte millorar l'ocupabilitat de les persones a les quals va 

dirigit mitjançant la realització d'obres o serveis d'interés 

general i/o social que possibiliten a l'alumnat/treballador la 

realització d'un treball efectiu mitjançant el contracte per a 

la formació i l'aprenentatge, que juntament amb la formació 

professional per a l'ocupació rebuda, procure la seua 

qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral”.
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Col·lectiu-Compromís s’oposa frontalment a la ubicació 
del nou ecoparc

per la Red Natura 2000 i mostra el seu suport a les reivindicacions del veïnat

E
l Col·lectiu 03820-Compromís 

veu desafortunada la ubicació 

que planteja l’equip de govern 

per al nou ecoparc. Cal destacar que 

la zona on l’equip de govern pretén 

ubicar l’ecoparc forma part de la Red 

Natura 2000, declarada com a Zona 

d’Especial Protecció per a les Aus, i 

de l’àrea d’amortiment d’impactes del 

Parc Natural de la Serra de Mariola.

Des de la coalició contestana 

expliquen que l’equip de govern treballa de manera 

unilateral, sense comptar amb l’opinió del veïnat i actua 

a fets consumats. Recorden que la situació de la nova 

ubicació de l’ecoparc recorda a la de la polèmica instal·lació 

de la gasolinera d’enfront de l’Hotel Odón. “L’equip de 

Col·lectiu-Compromís

govern actua d’esquenes als veïns, sense comptar amb 

la seua opinió”, remarca Jordi Pla, portaveu del Col·lectiu 

03820-Compromís.

“La ubicació per al nou ecoparc no és la correcta per les 

molèsties que genera als veïns i per ser un espai protegit per 

la Red Natura 2000. Hi ha alternatives i altres ubicacions 

possibles per instal·lar l’ecoparc sense generar molèsties ni 

problemes a ningú”, explica Pla.

Des del Col·lectiu 03820-Compromís expliquen que estan 

amb les reivindicacions dels veïns i que cal contemplar les 

alternatives que existeixen per instal·lar el nou ecoparc en 

Cocentaina.

Dos han sido las reuniones mantenidas y con una hubiera 
bastado….
Jorge Verdú - GM CIUDADANOS COCENTAINA

T
ras dos reuniones mantenidas con los diferentes 

actores de este “conflicto; la primera con el Colectivo 

de vecinos afectados por la posible instalación del 

ECOPARQUE en la entrada Sur de Cocentaina, quienes no 

sólo nos expusieron sus motivos y preocupaciónes, sino que 

justificaron con creces todas y cada unas de las razones 

esgrimidas y la segunda, con estos mismos vecinos y además 

con las ediles de las distintas áreas implicadas, la Alcaldesa, 

y el responsable de la empresa. 

La decisión a tomar es sencilla, tras los argumentos 

esgrimidos por cada unas de las partes. 

En mi humilde opinión, la segunda reunión nada ayudó, 

aunque es cierto que había que escuchar a todos, por 

educación, respeto y amplitud de conocimientos. 

El empecinamiento por parte del equipo de gobierno, del 

traslado del ECOPARQUE a la ubicacion ya suficientemente 

reseñada, no se comprende, maxime cuando el propio 

Ayuntamiento es propietario de otros terrenos que reúnen 

mejores condiciones por ubicación y extensión. Si a esto le 

sumamos, el coste de la expropiación de los terrenos y que 

están considerados como espacio protegido, a la luz de los 

informes presentados, resulta aún más incomprensible. 

Nuestra postura ha sido, es y será siempre, a favor de 

políticas respetuosas con el medio ambiente pero sobre todo, 

en beneficio y con consenso, de los vecinos de Cocentaina, 

y por supuesto en contra de las imposiciones de quienes 

por unos u otros motivos estan en posición más ventajosa. 

Por todo lo cual, desde este GM de Ciudadanos de 

Cocentaina, nos oponemos tajantemente a la ubicación del 

ECOPARQUE en los terrenos propuestos.
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Cocentaina
Grup Popular de Cocentaina

E
l Grup Popular de Cocentaina valora positivament 

la subvenció que el poble ha rebut de la institució 

alacantina per valor de 109.690 euros i que suposa un 

important pas per tal de traslladar les instal·lacions actuals 

de Ràdio Cocentaina a una zona més integrada en el poble i 

més accessible com és la planta segona de l'edifici municipal 

de la Plaça Venerable Escuder.

El portaveu del Grup Popular va preguntar a l'equip de 

govern durant l'últim plenari per l'evolució de les obres i 

s'espera que tot evolucione favorablement i abans de final 

d'any es puga acabar amb el projecte.

La col·laboració de totes les institucions és fonamental 

per conseguir objectius que revertisquen en una millora 

de tots els servicis municipals, en este cas un de tanta 

transcendència com la emisora local.

sobre fons europeus
Grup Popular de Cocentaina

E
l Grup Popular de Cocentaina considera molt positiu 

el pas que ha donat la institució provincial per tal de 

facilitar que els municipis amb menys recursos puguen 

sol·licitar ajudes europees amb més agilitat. Actualment 

hi ha una gran manca de personal destinat a estes labors 

que confluïx amb l'elevada càrrega administrativa que ja 

suporten administracions com la de Cocentaina. Per això, 

degut a les característiques del nostre municipi, tindríem 

accés a assessorament tècnic a través de la institució 

alacantina.

És fonamental que el finançament de Brussel·les en 

matèria de digitalització, transició ecològica o mobilitat 

sostenible arribe a tots els pobles, que ens trobem en 

dificultats per a competir per rebre dites quantitats degut 

a l'embolic burocràtic que suposen. Degut a això, ara 

disposarem d'una borsa de tècnics específicament destinats 

a esta tasca.

Gràcies a esta labor els ajuntaments de la província 

podrien beneficiar-se d'uns 530 milions d'euros.
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Fesep Cocentaina

A
l equipo de gobierno del ayuntamiento de Cocentaina 

no le sienta nada bien que se informe a los ciudadanos 

de la situación que viven los trabajadores del 

Ayuntamiento y en vez de dedicar sus horas de dedicación 

al municipio se centran en realizar acusaciones FALSAS 

contra los delegados sindicales del FESEP.

Como bien especificaron en esta revista el mes anterior los 

delegados sindicales no deben presentar ningún documento 

para justificar que realmente están realizando sus funciones 

y no porque lo decimos nosotros sino porque lo establece 

una Ley Orgánica.

Y ahora  lanzamos  una pregunta al equipo de gobierno,  

¿justifican los concejales y la alcaldesa de este municipio 

el sueldo que cobran y que pagan los ciudadanos por las 

funciones que realizan? Y otra pregunta, ¿quién paga los 

gastos que acarrean las malas decisiones tomadas en 

materia de personal como el coste del último juicio más 

los intereses?

Desde el sindicato FESEP queremos hacerle muchas 

preguntas a este equipo de gobierno y a negociar con ellos 

pero nos topamos contra un muro infranqueable. Como 

sabemos para la negociación de las condiciones laborales 

dentro de un ayuntamiento se establecen mesas de 

negociación, pero desde el enero de 2020 este consistorio 

no convoca ninguna de forma reiterada mes a mes, ni tiene 

intención de hacerlo por lo que podemos observar.

Desde este sindicato nos gustaría que se especificara 

cuántos  juicios el Ayuntamiento de Cocentaina ha perdido 

por su mala Gestión, incluso han tenido que cambiar de 

gabinetes jurídicos (Nos podrían decir el coste de estos 

gabinetes Jurídicos).

A partir de ahora les vamos a responder a las preguntas 

que de forma maliciosa vertieron en la publicación del mes 

de Julio, y no se las voy a responder a ustedes, porque no 

se lo merecen, sino a los ciudadanos de Cocentaina, que 

según ustedes son los que nos pagan esta dedicación.

 En el FESEP desde que los delegados actuales 

ostentan su cargo NUNCA han cogido una hora sindical 

en fin de semana y se puede demostrar cuando quieran. 

Si dentro de estos días están trabajando de noche 

comprenderán que si a la mañana siguiente tienen una 

reunión no pueden trabajar toda la noche y a la mañana 

siguiente desplazarse a una reunión.

También se les puede justificar cual es nuestro trabajo 

como sindicato, como se piensa este equipo de gobierno 

que se realizan los contenciosos administrativos que se han 

interpuesto contra este Ayuntamiento desde que el FESEP se 

ha constituido, añadiendo otros en los que nuestro nombre 

no figura pero hemos tenido que asesorar a trabajadores que 

se les vulneran derechos. Y por no decir cuántos registros 

de entrada ha recibido por parte de este sindicato, y cuántos 

nos han contestado pues yo se lo diré, de los 40 registros 

de entrada que este sindicato ha interpuesto casi ninguno 

ha sido contestado, será porque dentro de su dedicación 

no se encuentra contestar a los registros de entrada de los 

sindicatos.

En cuanto a la presentación de los escritos sindicales 

en horas de trabajo, es muy sencillo, los trabajadores de 

este Ayuntamiento tenemos prohibido hacer registros de 

entrada presenciales como hace el resto de ciudadanos, 

por ello el Ayuntamiento nos facilita una tarjeta con clave 

electrónica que debemos de introducir en el teclado de 

uno de los ordenadores del ayuntamiento. Y por ello los 

representantes sindicales pueden tardar entre 1 o 2 minutos 

en realizar dicho registro, pero si a ustedes les molesta, estos 

representantes adquirirán un teclado pagado de su propio 

bolsillo para que este minuto no les pueda perjudicar.

En cuanto a lo que dice el equipo de gobierno sobre la 

propaganda que realizamos, informarles que nosotros no 

hacemos propaganda electoral porque no pertenecemos 

a los sindicatos de clase ni nos debemos a ningún partido 

político. Pero sí que es cierto que hemos intentado dialogar 

con ustedes y siempre con negativas hacia nuestras 

solicitudes o lo que es peor, diciéndonos que si a nuestras 

solicitudes y luego retractándose de sus acuerdos con 

nosotros, típico de este equipo de gobierno, vender humo 

y hacer pasar el tiempo siendo su mejor arma.

Desde el Sindicato FESEP seguiremos velando por los 

derechos de todos sus trabajadores de las injusticias que 

se han ido generando, apoyamos a todos los trabajadores 

y trabajadoras interinos con más de 10 años en fraude de 

Ley, estamos por y para vosotros.
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Ensayo de lucha biológica contra la mosca del olivo en 
Cocentaina
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

D
esde la Cooperativa Agrícola de Cocentaina se está 

realizado un ensayo de lucha biológica contra la mosca 

del olivo para comprobar su efectividad y aclimatación 

a nuestro clima, el ensayo se está realizando en diferentes 

terrenos de nuestro termino municipal para conseguir un 

resultado uniforme, dirigido por el técnico de la Cooperativa.  

Los trabajos realizados en diferentes fases, han consistido 

en primer lugar en una suelta de Psyttalia concolor repartida 

en diferentes zonas de cada finca agrícola para intentar 

conseguir un reparto adecuado dentro de la misma e 

igualmente dentro nuestra zona de influencia.   

Este insecto, se trata de un parasitoide endófago de 

dípteros, en los que se encuentra Bactrocera oleae (mosca 

del olivo) y Ceratitis capitata (mosca de la fruta). Ha tenido 

una importancia relevante como agente de lucha biológica 

desde que se descubrió en Túnez (Marchal,1910).

Parasitoide endófago, quiere decir que pasa todos los 

estados inmaduros del insecto (huevo, larva y pupa) dentro 

del huésped alimentándose de él. Las hembras son capaces 

de poner una media de 50 huevos y su ciclo de desarrollo 

es de 3 semanas. Por lo que el control de la plaga está 

asegurado.

El único inconveniente de utilizar estos controles de lucha 

biológica, se trata, de su limitación para adaptarse al clima 

de Cocentaina ya que las temperaturas invernales por 

debajo de los 10ºC limitan mucho la supervivencia de este 

parasito. Así como el uso indiscriminado de fitosanitarios 

que también afecta a esta especie de insecto. Aun así, este 

parasito nos es de gran ayuda en el control de la Bactrocera 

olear (mosca del olivo).

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de 

la Conselleria de Agricultura de la Generalidad Valenciana y 

de su Insectario de Sanitat Vegetal de Silla, que han facilitado 

autorizado dicho proyecto.

Este proyecto suscito interés por parte Apunt y se hizo una 

grabación de una suelta en una de las fincas MAS DELS 

TOSSALS   de un socio de la Cooperativa.

El sector del aceite de oliva esta experimentando desde 

hace años una profunda trasformación, el manejo eficiente 

de las explotaciones agrícolas, la trasformación tecnológica 

en los procesos de elaboración del producto y la investigación 

hacen que nuestro país se consolide como primera potencia 

mundial en producción, calidad y exportación.

El 17/09 dentro de los actos del II AOVE FORUM FIRA 

INTERNACIONAL DE TOTS SANTS COCENTAINA 2021, 

celebraremos en el TEULAR unas importantes conferencias 

sobre SALUD, GASTRONOMIA Y DISFRUTE, impartidas 

por Dª ANUNCIA CARPIO bióloga del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, del Catedrático de inmunología 

Juan Jose Gaforio y del reputado chef contestano Kiko Moya, 

responsable del Restaurante l, Escaleta, Cuyo hilo conductor 

es dar a conocer los aceites de oliva virgen extra ( AOVE) y 

sus beneficios en la Dieta Mediterránea y la salud. 
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del certamen fa 675 anys
Departament Fira de Tots Sants

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

dia gràcies a la “Fira Cavallar”, un espai reservat per 

als animals en el qual es posa de manifest els orígens 

del certamen que se centrava 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 els 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 seus camps, però 

sobretot a les seues famílies.

Com explica una de les persones clau en la trajectòria 

d'aquesta part de la Fira, Víctor Burra, “l'essència de la 

“Fira Cavallar” naix al Pla de la Font. Des de ben xicotet i 

gràcies a la casa que tenien els meus pares en aquesta plaça 

contestana he pogut viure l'essència d'aquest certamen, 

encara que va ser als tretze anys quan vaig començar a 

participar aportant animals. No tenia família ramadera però 

la Fira em va donar l'oportunitat de viure-ho i des que vaig 

començar, no he deixat de participar en aquests últims 30 

anys; és més, ara la casa dels meus pares s'ha convertit 

en el lloc perquè els ramaders que participen, que cada 

vegada són menys, puguen compartir i sentir-se com en la 

seua pròpia casa”.

Aquesta comunitat de ramaders juntament amb 

l'Ajuntament de Cocentaina han sigut des dels inicis l'impuls 

de la Fira i sobretot els encarregats de què aquesta part del 

certamen no haja desaparegut i el que és més important, 

evolucione amb l'objectiu d'afegir activitats relacionades amb 

els animals com són des de fa deu anys, les exhibicions de 

munta, doma, tir i arrossegament. Víctor Burra assegura que 

“des de l'Ajuntament i en conjunt amb ell i els ramaders que 

participen s'han realitzat millores enfocades en tot moment 

al benestar dels animals i dels seus amos. La ubicació de 

corrals en el mateix recinte de la Fira amb carpes perquè 

els animals puguen dormir allí i no hagen de moure's 

tots els dies, és una de les principals millores junt amb la 

instal·lació del recinte d'exhibicions prop dels carrers on 

es desenvolupa el certamen perquè tots els visitants que 

acudeixen a passejar per la Fira puguen disfrutar-les i cada 

any registre un major nombre d'espectadors”.

Burra destaca que “els canvis en la seua majoria han 

vingut de la mà de l'evolució de la normativa que actualment 

i a causa de les exigències que registra per a la compra 

d'animals no permet que aquests tràmits es duguen a terme 

en la Fira, fet que abans era el principal motor d'aquesta. Ara 

tots els cavalls que acudeixen són d'exposició, únicament 

el dia 1 si alguna persona que tinga tota la documentació 

en regla vol, pot tancar la compra d'algun animal, però ja 

no és l'essència de la Fira, és més, és una cosa molt molt 

puntual”. Els nou ramaders que continuen donant suport 

a aquesta iniciativa són una xicoteta gran família que com 

descriu Víctor “acudim any rere any perquè l'essència i 

origen de la Fira no es perda, encara es fa més complicat 

perquè els ramaders es van reduint en la seua majoria per 

raons econòmiques”.

Un altre impuls a la “Fira Cavallar”

Les tres exhibicions de muntada, domatge i tir i 

arrossegament que es duen a terme en els dies del 

certamen han sigut un altre dels grans impulsos que des de 

l'organització s'ha donat a aquest sector. En els seus inicis 

una quadra s'encarregava de la seua organització i quedaven 

molt reduïdes pel que fa a participació, un aspecte en el qual 

s'ha treballat i pel qual actualment es compta amb tres o 

quatre quadres que animen al seu alumnat o competidors a 

participar. La inclusió d'una per a públic infantil ha sigut un 

altre dels grans canvis i una forma de què els participants 

d'aquesta edat es nodrisquen de l'arrelament i la importància 

que els animals tenen dins de la Fira de Cocentaina des 

dels seus inicis.
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D'altra banda, cal destacar la gran labor de cura i respecte 

a la qual tant l'organització com els ramaders tracten als 

animals, un fet que ha sigut en els últims anys objecte de 

debat i una de les vies de persecució perquè els animals 

deixen de participar en les fires, un fet que com descriu 

Víctor Burra “és un error perquè són molts els xiquets i 

xiquetes que pugen o han pujat a una burreta i un poni en 

la Fira i ho recorden com una gran experiència, i en molts 

altres casos fins i tot fa que els xiquets vulguen continuar 

muntant i s'inicien en aquest món”.

Com es vincula a la Fira de Cocentaina?

És una cosa que vaig començar a viure amb el meu pare i 

que vaig heretar d'ell posteriorment. El meu pare ajudava a 

molts dels ramaders que venien en els seus inicis a realitzar 

les labors amb els seus animals i quan em portava amb 

ell em vaig anar ensenyant i empapant l´essència peculiar 

que té la Fira de Tots Sants. També vaig veure com a poc 

a poc la participació anava decaient fins que es va reduir 

únicament a la participació de “Els Zalameros”, família 

contestana que es dedicava al tracte i cura d'animals. En 

1975 va desaparéixer per complet i uns veïns del poble van 

contactar amb el meu pare per a realitzar una exhibició i va 

ser en 1977 quan es va realitzar la primera.

Què destacaria de tots aquests anys?

La labor que han realitzat igual que el meu pare altres 

ramaders perquè la Fira Cavallar s'haja pogut recuperar 

i que actualment siga un pilar molt important dins del 

certamen. Cal destacar que tant les normes com els 

col·lectius animalistes han complicat en moltes ocasions 

la seua evolució, però finalment s'ha aconseguit i sobretot 

s'ha aconseguit millorar en la mesura que ha sigut possible.

Amb vista al futur, pensa que la Fira Cavallar pot arribar 

a acabar-se?

Tant l'ajuntament com els ramaders que ara participem 

no volem que això succeïsca, però és cert que cada vegada 

som menys. També les complicacions legals que hi ha per 

a comprar animals fa que no siga com abans que un xiquet 

anava amb l'avi s'encapritxava d'un poni o d'una burreta i 

en el mateix moment se l'emportaven a casa. Ara és més 

un símbol que un fet comercial, i es mantindrà d'aquesta 

manera, més per nostàlgia i per anhel que pel negoci.

Com es troba el sector després que la crisi haja colpejat 

aquest tipus d'esdeveniments?

En el meu cas que és un negoci familiar i que estem 

vinculats quasi en la totalitat tant a les Festes de Moros i 

Cristians com als esdeveniments d'aquest tipus en el qual 

hi ha exhibicions, ens estem veient veritablement afectats. 

He hagut de vendre un total de 20 cavalls, en la seua 

majoria a l'estranger perquè l'activitat de la quadra i les 

nostres famílies puga continuar. Al final es prometen ajudes 

econòmiques, però tot tarda molt a arribar i les rutines 

dels animals no paren. No és un sector fàcil de mantindre 

de fet, en molts casos, segueix més per tradició que per 

rendibilitat econòmica.



24 Revista El Comtat setembre 2021

Final de la dictadura de Primo de Rivera
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

L
a dictadura no podia mantindre’s per més temps. Cada 

dia creixia el descontent a més sectors socials. El propi 

exercit, almenys algun sector d’oficials, va arribar a fer 

diferents intents de colp d’estat. L’últim i més sonat fou el 

12/12/30 a Jaca, quan la dictadura agonitzava de mort. La 

protesta de les classes populars, de l’exercit, de la burgesia 

i especialment el desgast de la Monarquia, va fer nàixer un 

moviment republicà amb força. S'obrien camins nous de 

llibertat en concordança a l'època que es vivia. 

La dimissió del general Primo de Rivera per gener de 1930, 

fou el primer símptoma clar d’acabar amb la dictadura, tot 

i que van intentar mantindre la situació canviant algun cap 

militar. El rei encarrega el 15 de febrer de 1931 a l’almirall 

Juan Bautista Aznar (1860-1933) formar un nou govern de 

concentració monàrquica.

La monarquia estava en aquell moment envoltada del 

desprestigi més alt de la seva història, cosa que va fer 

créixer les simpaties a la república. Uns mesos després de la 

dimissió de Primo de Rivera, l’agost de 1930, es va constituir 

un pacte a San Sebastian, pacte entre partits republicans 

de caràcter transversal que fou signat per tot un ventall de 

grups disposats a mamprendre el camí cap a la República.

Anava donant-se algun pas tímid cap a la democràcia, 

tot i que amb moltes restriccions que imposava el govern 

monàrquic per tal de mantenir un «ordre» dins d’un 

inevitable canvi. Es va autoritzar fer ús de les banderes 

regionals històriques i les llengües no castellanes que havien 

estat prohibides pel govern militar. Començaren a veure’s 

canvis. A Cocentaina hi hagué una sessió d'Ajuntament el 

27/02/30, on es constitueix una Comissió Gestora Municipal 

presidida per Francisco Sanz Ivars; amb Francisco Reig 

Rodes, Juan Insa Mullor i Juan Mollà Moltó, com a primer, 

segon i tercer tinent d'alcalde. Aquesta Comissió convoca 

una sessió per el 23/04/30, on es dona lectura un telegrama 

que literalment diu: «Gobernador Civil a Alcalde.- El Exmmo. 

Sr. Ministro de la Gobernación, en telegrama de ayer me dice 

lo siguiente: En uso facultativo reconoce gobierno artículo 18 

Real Decreto 15 febrero último. S. M. El Rey ha nombrado 

alcalde de Ayuntamiento de Cocentaina a Eduardo Llorens 

Reig».

S'endevina cert activisme social a Cocentaina, perquè 

l'associació socio-cultural «El Despertar» fa un escrit al 

govern demanant clemència pels militars que hi havien a 

la presó condemnats pels fets de Jaca.

A un acta del 15/03/31 l’Ajuntament de Cocentaina deixa 

mitjanament reflectida la nova situació política. Adonem-nos 

que és una sessió a menys d'un mes de les eleccions del 12 

d'abril on encara estan fent una referència molt superficial a 

les urnes. Solament s'especifica que hi haurien 16 regidors. 

Fou suprimida l’Assemblea Nacional Consultiva, aparell 

important de la dictadura. Proclamaren una amnistia, 

rehabilitaren diferents professors universitaris com Fernando 

de los Rios, Ortega i Gaset, Jimenez de Asúa, etc. Açò va 

obrir tot un clam d'il·lusió i d'esperança per a les classes 

mitges i baixes com mai no hi havia hagut.

Finalment, el 18/03/31 es publica la convocatòria 

d’eleccions municipals en contes de fer-ho al Congrés, com 

volent donar un caràcter plebiscitari. Dir també que aquests 

tipus d'eleccions sempre havia sigut camp de maniobra del 

caciquisme local.

La sessió municipal més important i aclaridora a 

Cocentaina és del 25 de març de 1931, darrera sessió abans 

de les eleccions municipals del 12/04/31. Els assistents son 

l’Alcalde, Eduardo Llorens Reig, i tres membres més que 

formaven la Comissió Gestora. En aquesta sessió es dona 

compte de la convocatòria d’eleccions per un Reial Decret 

del Consell de Ministres, que havia estat publicat a «La 

Gazeta», solament 25 dies abans de les eleccions. Especifica 

l’acta a més, que són eleccions per renovar totalment els 

Ajuntaments, i que estan sotmeses a la llei de 08/08/1907 i 

al cens electoral de 1930. També es dona compte en aquesta 

sessió del Decret del Consell de Ministres «restableciendo 

las garantias», que fou publicat a «La Gazeta» el 22/03/31. 

Sens dubte tot estava fent-se molt de presa i aparentment 

sembla prou clar que estaven tots decidits a sotmetre's 

democràticament a les urnes.

Eduardo Llorens Reig. L’alcalde de la transició a la democràcia
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

i Reciclar

El Repte del Reciclatge a Cocentaina on tot el veinat  podra 

participar en diferents activitats lúdiques i educatives per a 

conéixer de primera mà la necessitat de reciclar de manera 

correcta i els seus beneficis per al medi ambient. 

cal evitar-ho

El 22 de setembre és el Dia Mundial sense Cotxes, 

una iniciativa que tracta de potenciar el transport públic, 

la bicicleta o els desplaçaments a peu com a mètodes 

alternatius al cotxe; així com de conscienciar als ciutadans 

sobre els efectes que els automòbils tenen en el medi 

ambient.

El cotxe és el principal emissor de contaminació atmosfèrica 

a les ciutats. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima 

que provoca uns set milions de morts prematures anuals, a 

més de les malalties o els costos econòmics per al sistema 

de salut. A més, els automòbils emeten diòxid de carboni 

(CO2), un dels principals gasos d’efecte hivernacle implicats 

en el canvi climàtic. Tampoc cal oblidar els problemes que 

causen els embusos, el soroll o un estil de vida sedentari 

basat en el desplaçament a quatre rodes. Els ciutadans 

han perdut l’espai del carrer, la qual cosa ha afectat a les 

relacions socials. Els vehicles actuals perpetuen el model 

energètic basat en els combustibles fòssils.

Les persones haurien de ser els veritables protagonistes 

de les ciutats, i no els cotxes que fan dels seus carrers 

llocs insalubres. I no hauria de ser una pràctica estranya.  

Segons un informe de la Comissió Europea, una ciutat sense 

cotxes pot ser entre tres i cinc vegades menys costosa. Per 

als ciutadans, inclou no solament el valor de l’automòbil 

en si, sinó també el manteniment, l’aparcament, el segur 

o els impostos. 

Segons càlculs de l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi 

de l’Energia (IDAE), els viatges en turisme per a distàncies 

menors de tres quilòmetres representen gairebé la meitat 

dels desplaçaments totals diaris.

Idees per deixar el cotxe

La Bicicleta, és un mitjà de transport eficient, econòmic, 

ecològic i saludable, que pot utilitzar-se com a afició o per 

als desplaçaments diaris al treball.

Fomentar l’economia local, el transport de mercaderies 

i treballadors suposa un important consum de vehicles 

privats. Els negocis locals, a més de generar ocupació i 

riquesa en el nostre entorn, redueixen la necessitat de 

transport o propicien mitjans més sostenibles.

Cotxes elèctrics urbans, si no queda més remei que utilitzar 

el vehicle privat, almenys que sigui elèctric, doncs és menys 

contaminant que els convencionals.

Compartir Vehicle, la gran majoria dels cotxes porta un 

passatger, així que en compartir-ho es redueix despeses 

i contaminació. Els sistemes d’economia col·laborativa 

faciliten aquesta labor, tant per a automòbils com per a 

altres mitjans de transport.

#canviclimatic: «Tota acció compta per menuda que siga»
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C
ada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial 

de la Salud Mental, una efeméride impulsada por la 

Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) 

con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El propósito de ésta es visibilizar el trastorno mental más 

grave que padecen algunos miembros de la sociedad global, 

para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo 

a estas personas y les permita sobrellevar su enfermedad o 

curarse definitivamente.

El esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de salud 

mental en edades tempranas reduce el coste financiero en 

el futuro y evita otro tipo de problemas derivados, como 

puede ser el suicidio.

Este año el lema elegido por votación popular para 

conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental 2021, que 

se celebrará el próximo 10 de octubre es “La Salud Mental, 

un derecho necesario. Mañana puedes ser tú.”

Así lo han decidió alrededor de dos mil personas que 

han participado en la votación popular online, que la 

confederación abrió, el pasado 10 de mayo.

El lema ganador ha obtenido el 42,9% de los votos, 

lo que lo convierte en el eslogan con más apoyos. Tras 

el resultado, SALUD MENTAL ESPAÑA y sus entidades 

miembros emplearan dicho lema para elaborar la campaña 

que conmemorará esta fecha tan señalada.

Esta es la octava ocasión en la que el lema se elige 

por votación popular, una metodología que permite la 

participación de todas las entidades y personas vinculadas 

a este movimiento, así como de cualquier otra persona 

interesada en cuestiones de salud mental. Los lemas que 

se votan han sido planteados por un grupo de trabajo 

compuesto por personas que pertenecen al comité pro Salud 

Mental en Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA y 

a la Red Estatal de Mujeres de la Confederación. 

Al igual que en ediciones anteriores, SALUD MENTAL 

ESPAÑA se ha sumado al tema propuesto por la Federación 

Mundial de la Salud Mental (WFMH por sus siglas en 

inglés), que en 2021 se centrará en la defensa de una salud 

mental en un mundo desigual, un tema que cobra especial 

importancia en el contexto de la pandemia por COVID-19.

“Salud mental por un mundo inclusivo y sin barreras” 

ha quedado en segundo lugar de la votación, con el 22% 

de los apoyos. El lema “Que la salud mental no dependa 

de tu bolsillo”, que ha obtenido el 14,4% de los votos, ha 

quedado en tercera posición. En cuarto lugar, con el 11,1%, 

se encuentra “Salud mental en un mundo desigual”. Y 

finalmente, “Que la desigualdad no frene tu salud mental” 

ha obtenido el 9,6% de los apoyos.

“La Salud Mental, un derecho necesario. Mañana puedes 

ser tú.” Ha sido elegido, por un 42% de las personas que 

han votado, como el lema con el movimiento asociativo de 

SALUD MENTAL ESPAÑA conmemorará el Día Mundial de 

la Salud Mental de este año”

El departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento 

de Cocentaina desde su Taller de Prevención e Inserción 

Social, (TAPIS) y el Programa de Atención Comunitaria 

(PAC), también se unen a esta campaña. 

El coronavirus ha provocado muchos cambios en nuestras 

sociedades. Una de las secuelas ha sido el incremento 

del estrés psicológico. Los temores sobre los impactos del 

virus en la salud, las preocupaciones por los miembros de 

la familia, el aislamiento social extendido, los problemas 

económicos y la incertidumbre han causado angustia a 

personas de todo el mundo. 

Esto está teniendo consecuencias en la salud mental de 

algunas personas y se han incrementado los casos de ciertos 

trastornos y agravado otros.

Una encuesta reciente de la organización Mental Health 

Research Canada señala que la salud mental se ha visto 

gravemente afectada durante la pandemia, y ha habido un 

incremento importante en las tasas de ansiedad y depresión.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

advirtió a mediados de mayo del 2020 que la crisis del 

coronavirus y sus consecuencias afectarían la salud mental 
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de muchas personas. La organización explicó que se podría 

registrar un aumento de los suicidios y de los trastornos, y 

pidió a los gobiernos que no dejasen de lado la atención 

psicológica.

Las personas que han sido contagiadas por el coronavirus 

y los familiares que no han podido despedirse de sus seres 

queridos fallecidos a causa de la enfermedad Covid-19 han 

resultado muy afectadas emocionalmente.

También se han visto perjudicadas en este sentido 

las personas que han tenido o tendrán dificultades. El 

COVID-19 ha provocado que muchas personas se queden 

sin trabajo. Esta situación ha provocado que se agraven las 

desigualdades sociales y la pobreza.

Las personas con trastornos de salud mental previos han 

tenido importantes recaídas. En los niños y adolescentes, 

acostumbrados a salir a la calle, se han podido observar 

altas tasas de depresión y ansiedad.

Durante el confinamiento hemos pasado muchas horas 

encerrados en casa y sin poder ver a nuestros familiares y 

amigos. La estricta cuarentena se ha levantado. Pero hay 

personas que les ha costado salir a la calle. Este temor 

se conoce como “síndrome de la cabaña”. Es importante 

especificar que no se trata de una patología como tal.

Este síndrome implica el miedo a contactar con otras 

personas fuera del hogar, el temor a realizar actividades que 

antes eran cotidianas como trabajar fuera de casa, viajar 

en transporte público, relacionarnos con otras personas 

conocidas…

Las personas que han pasado el confinamiento solas, 

muchas de ellas, han desarrollado el “síndrome de la 

cabaña”. No tener ningún contacto físico o cercano con 

otra persona de forma presencial ha creado una forma de 

rechazo a lo que ahora es excepcional para ellas: el contacto 

con los demás.

Para superar este miedo, se recomienda empezar a salir 

de forma gradual y aprender a reconocer las necesidades 

de cada uno. También es recomendable seguir todos los 

protocolos de seguridad: las pautas de distanciamiento 

social, lavarnos las manos frecuentemente, cumplir los 

horarios y usar mascarilla, de manera que tengamos mayor 

sensación de seguridad.

Desde nuestro programa seguimos acompañando a las 

personas en sus proyectos de vida. Queremos recordaros 

que nos podéis encontrar en el centro social Real Blanc 

o llamando al Departamento de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Cocentaina 965593080.

Os regalamos una sencilla práctica que mejorará vuestro 

bienestar. Todas las mañanas agradece tres cosas de la vida 

y escríbelas en un papel. Os aseguramos que a la semana 

os sentiréis más felices.

Afama Cocentaina

E
l pròxim 21 de setembre l'Associació de Familiars 

i Amics de Malalts d'Alzheimer de Cocentaina i 

Comarca celebrem el dia MUNDIAL DE L'ALZHEIMER, 

efemèride instituïda per la Organització Mundial de la Salut 

(OMS) i promoguda per Alzheimer's Disease Internacional 

(ADI) en 1994.

Aquest any la Confederació Espanyola d'Alzheimer planteja 

les seues reivindicacions i propostes amb motiu del Dia 

Mundial de l'Alzheimer 2021 sota el lema “Zero omissions, 

Zero Alzheimer”. L'eix central d'aquestes reivindicacions i 

propostes es centra en la importància del diagnòstic precoç, 

com a punt de partida bàsic i imprescindible per a arribar a 

temps no sols en la detecció de casos, sinó, sobretot, per a 

poder posar en marxa els necessaris processos d'intervenció 

terapèutica que han de dirigir-se al conjunt de la família 

afectada per l'Alzheimer o un altre tipus de demència. 

Igualment, el diagnòstic és l'eina imprescindible per a 

reduir les alarmants xifres que representa el infra diagnòstic 

d'aquesta malaltia neurodegenerativa que, d'acord amb la 

Societat Espanyola de Neurologia, pot aconseguir al voltant 

del 30% de casos sense diagnosticar.

A més, seguint el lema triat, es vol fer un repàs per 

determinades qüestions, aspectes sobre els quals no cal 

callar-se, que no cal ometre en les reivindicacions, actuals i 

futures, que puguen llançar-se des del moviment associatiu i 

que segur podran ser assumides també per la resta d'agents 

públics i privats que intervenen en la lluita contra l'Alzheimer 

i altres demències.

Activitats en commemoració del Dia Mundial de l´Alzheimer 2021

Dimarts 14 de setembre:

- A les 20h.- Missa en sufragi dels difunts de AFAMA en 

l´Esglèsia de Santa María.

Dijous 16 de setembre:

- Al matí: taula informativa i petitòria en el mercat 

municipal.

Des del dilluns 20 al divendres 24 de setembre:

- Taula informativa i petitòria en Carrefour Cocentaina amb 

la mostra d´instantànies de les activitats i serveis realitzats 

als tallers de matí i vesprada.

Dimarts 21 de setembre:

- A les 12h.- Programa de ràdio especial en Ràdio 

Cocentaina.

- A les 18: 30h.- en el Centre Social "Real Blanc" lectura 

del manifest i solta de globus verds.

- Seguidament, presentació de 9a Edició de la Revista 

bianual de AFAMA per Milagro Agulló Martí. 

- Per a finalitzar, lliurament de la novena edició del premi 

a la col·laboració AFAMA Cocentaina.

Divendres 24 de setembre: 

-Viatge de socis i familiars a Cofrents.
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Dissabte 25 de setembre:

-Especial 20 aniversari i celebración del día Mundial de 

l´Alzheimer amb la col·laboració de Carrefour amb batucada, 

taula informativa, lectura del manifest, solta de globus verds 

i rifa solidària al recinte extern del Carrefour Cocentaina.

Dilluns 27 de setembre:

- De 17h a 19h.-Taller pràctic d'estimulació cognitiva a la 

Sala Polivalent del Centre Social Real Blanc.

Aquesta activitat s'inclou dins del programa de suport 

i formació de la Convocatòria de l'IRPF de 2021 (2020) 

per a conscienciar sobre la importància d'utilitzar aquesta 

teràpia no farmacològica tant com mesura preventiva contra 

la deterioració cognitiva, com en aquelles persones que ja 

pateixen Alzheimer o un altre tipus demència com la millor 

manera d'alentir la malaltia, millorant així la seua qualitat 

de vida i la dels seus familiars.

Aquesta activitat serà conduïda pel nostre psicòleg i està 

destinada a:

-Familiars/cuidadors.

-A qualsevol persona interessada en aquesta activitat.

Dijous 30 de setembre:

- Viatge d´usuaris i professionals del Taller de Matí al museu 

de les marionetes d'Albaida.

Diumenge 17 d'octubre:

- Gala Benèfica amb la col·laboració del Centre de Dansa 

Gabriel Amador.

Per a informar-se i apuntar-se al viatge a Cofrents, taller 

pràctic d´estimulació cognitiva i/o la gala de dansa benèfica 

cal passar pel despatx de l’Associació d´AFAMA Cocentaina 

ubicat al Centre Social “Real Blanc",trucar al telèfon 

9665009966 o enviar correu a info@afamacocentaina.org.

Qui no puga acudir al acte de presentació de la 9a Edició 

de la Revista bianual d´AFAMA i estiga interessat en adquirir-

la podreu trobar-la al mateix despatx. 

Aquestes activitats respectaran totes les mesures 

de seguretat enfront del COVID-19.Esperem la vostra 

participació. TU QUE POTS, NO T´OBLIDES! 
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E
l divendres 20 d’agost, la 7a etapa de la Volta 2021 

va aplegar a les nostres terres i ho va fer amb un 

recorregut des de Gandia fins al Balcó d'Alacant (port 

de 1a categoria), amb pas per Cocentaina.

Com en anteriors edicions, la caravana publicitària de la 

Volta va fer distintes parades a l'Avinguda País Valencià.

Fotos: Gabri Pascual

Els ciclistes van ser molt ben rebuts per les dues escoles 

de ciclisme que tenim a Cocentaina, fent gala així de la 

tradició ciclista al nostre poble. Els mitjans de comunicació 

que cobrien la volta, van traure imatges molt boniques de 
Cocentaina, sent aquesta volta també, un aparador turístic 

per mostrar la riquesa arquitectònica que tenim.

Alzira FS per a la temporada 21-22

A
cabada la temporada, el Family Cash Alzira Futbol Sala 

es va posar en marxa per a configurar la plantilla de 

cara al pròxim curs 2021-2022. La primera renovació 

confirmada va ser la de Gabri Pastor. El jugador contestà, 

que complirà 37 anys el mes vinent de juny, afrontarà la seua 

tercera temporada consecutiva en les files de l'equip alzireny.

Gabri va arribar a la capital de la Ribera Alta en l'estiu de 

2019, coincidint amb l'ascens a 2a Divisió dels alzirenys, i 

va ser l'autor del primer tant de l'Alzira FS en la categoria 

de Plata. El de Cocentaina es va guanyar des del primer dia 

l'afecte de tota l'afició, convertint-se en un dels jugadors més 

carismàtics de l'equip per la passió que desprén.

El de Cocentaina presumeix d'haver participat en tots els 

partits de la temporada 20-21 (un total de 24), en la qual 

ha aconseguit anotar set punts. Abans de la seua arribada 

a Alzira, Gabriel Pastor va estar en 2a B amb Nova Elda, 

amb Ye Faky en Tercera i, entre 2013 i 2015, amb Hèrcules 

Sant Vicent, també en Segona Divisió.

Pastor s'ha mostrat molt «content» amb la seua 

continuïtat. El jugador, a més, no s'oblida de l'afició, amb 

l'espera «continuar gaudint la pròxima temporada i espere 

estar molts anys ací».

El primer duel de Gabri serà a Cocentaina, davant de l'equip 

de la seua ànima, el Ye Faky en un partit de pretemporada.
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O
brim la secció esportiva de la revista amb el CD 

Conestano-Ye Faky, equip contestà que un any més 

militarà en la 2ªB del futbol sala nacional.

L’equip roget comença ara en setembre la pretemporada 

amb un partidàs: rebent a l’Alzira, equip també de 2º i en 

el que a més, milita el contestà Gabri Pastor i debutaran ja 

en lliga el 18 de setembre a Mataró. El primer partit a casa 

serà una setmana després davant el FS Picassent.

Després d’unes merescudes vacances, els yefakians 

tornen a la canxa amb ganes, amb planter renovat i amb la 

veterania d’haver rodat un any en segona, però un any atípic 

marcat per les restriccions de la pandèmia, esperem que 

aquesta nova temporada siga “normal” i puguem omplir el 

pavelló per animar als nostres jugadors.

En agost, presentàvem als jugadors que formaran part 

d’aquesta temporada i ara en setembre, seguim presentant-

los a més jugadors de l’equip.

- Andoni Garcia vestirà de roget la temporada vinent. El 

jugador de Tibi aplega a Cocentaina amb ganes de seguir 

demostrant la seua valia. Jugador molt complet i amb bona 

pegada amb les dues cames. Aportarà qualitat i experiència 

a l’equip. Andoni ve provinent del Castalla de Tercera Divisió. 

Als darrers anys ha jugat a Segona Divisió B amb el Futsal 

Ibi, amb qui va fer el play off d’ascens a Segona Divisió.

CD Ye Faky

-El ‘mago Pablito’ jugarà un any més a Cocentaina. El 

màxim golejador d’aquesta temporada passada renova i 

continuarà mostrant els seus ‘trucs’ a Segona Divisió B. 

Pablo Pérez vestirà de roig un any més. Jugador més que 

important tant dins com fora de la pista. Un dels herois de 

l’ascens a la categoria de bronze seguirà donant-nos alegries. 

Dualitats, driblings, rapidesa i definició en Ultra HD.

- Amb tan sols 19 anys i unes ganes immenses de menjar-

se el món aplega Juanma Quero a Cocentaina. El jove porter 

de Castalla aterra procedent del Racing de Novelda de 

Tercera Divisió. Juanma és un porter amb molts reflexos i 

una projecció desorbitada. Un segur baix pals que lluitarà 

per fer-se un lloc a la porteria socarrà.

- Jorge Cloquell ‘Koki’ seguirà suant aquesta samarreta 

i capitanejant aquest projecte. El surdo de sang lorxana 

jugarà un any més a Segona Divisió B. Ho farà lluint de 

nou el braçalet de capità i el ‘8’ a l’esquena. Continuarem 

gaudint del seu lideratge, toc de baló i com no, de la seua 

efectivitat des del doblepenal. 2/2 la temporada passada 

des dels 10 metres. Koki renova després de realitzar una 

gran temporada i aconseguir marcar 8 gols. Koki renova per 

seguir duent a aquest equip al més alt

- La velocitat personificada. Mauro Verdú renova un any 

més amb el club socarrat. El segon màxim golejador roget la 

temporada passada amb 15 dianes continuarà demostrant 

la seua gran valia en Segona Divisió B un altre any. Un 

final de temporada excepcional del ‘6’ ajudà als contestans 

a aconseguir l’objectiu de la salvació d’una forma més 

assossegada. El creixement d’aquest jugador a les darreres 

temporades ha sigut exponencial. Mauro s’ha convertit en un 

referent a les nostres comarques. Un jugador desequilibrant. 

Entre els seus gols, tots tenim encara en la retina el 4 a 3 
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davant l'Inter Movistar B quan faltaven 20 segons per al 

final que a punt va estar de donar-nos els 3 punts davant 

l'incontestable líder al pavelló socarrat.

Però no tot han sigut renovacions, també hi ha hagut 

comiats: Alberto Secilla I Ivan Verdú deixaven l’equip amb 

l’esperança de poder veure'ls de nou vestits de rogets i fent-

nos gaudir del futbol sala.

Com els dèiem al principi de l’article, la lliga començarà el 

18 de setembre, amb tot el dimarts 17 d’agost van començar 

els primers entrenaments de la pretemporada i el dissabte 28 

d’agost encaraven el primer partit de pretemporada a casa 

del Santa Pola guanyant 1 a 6. Resten tres partits més que 

es jugaran a casa, contra el Family Cash Alzira (2ª Divisió), 

La Nucia (3ª Divisió) i Albacete FS (2º Divisió).

Claudia Marin debuta en la lliga italiana de futbol sala

L
a plantilla del Royal Team Lamezia s'enriqueix, amb 

l'arribada de la cotnestana Claudia Marin Jover, que 

lluirà els colors verd i blanc en la pròxima temporada.

Claudia, una jugadora de futbol amb una gran capacitat 

tècnica, exerceix el paper de central, però al mateix temps, 

també pot exercir el paper de lateral. La seua velocitat i 

intel·ligència tàctica la converteixen en un mur defensiu. El 

seu currículum està ple d'experiències, incloent campionats 

universitaris, primera i segona divisió, i després de l'última 

temporada amb Alacant, on va jugar un gran campionat, diu 

estar llesta per a ficar-se en el campionat italià de la Sèrie A2.

L’equip italià manifesta el seu orgull per haver conclòs 

l'acord amb una futbolista d'indubtable valor tecnicotàctic, 

segur que amb les seues pròpies característiques i 

experiència brindarà una aportació fonamental a l'equip 

per a disputar un campionat d'alt nivell i aconseguir els 

objectius marcats. 

En les seues primeres declaracions Claudia deia que 

“afronte aquesta nova experiència amb il·lusió i estic llesta 

per a eixir al camp amb cos, ànima i cor. Agraïsc a la 

família del Royal Team Lamezia per donar-me l'oportunitat 

de continuar junts el meu viatge futbolístic. Tinc plena 

confiança en el Sr. Giorgi i en les meues companyes, 

crec que existeixen totes les condicions per disputar d’un 

campionat d'alt nivell ”.

E
sther Maíquez serà la nova jugadora de l’Eset-Ontinet 

femení per a aquesta temporada. Maiquez s’uneix a les 

renovacions d’Anna Piera, Delia Monerris, Àngela Sanz 

i Maria Lucas, anunciats ja pel Club Martínez Valls Bàsquet.

Maíquez, natural de Cocentaina, procedeix del Club Muro 

Bàsquet, on ja va coincidir amb Maria Lucas. La jove 

jugadora arriba a l’Eset-Ontinet amb moltes ganes i ja 

està treballant amb l’entrenador Javi Barberà i la resta de 

jugadores de l’equip del Martínez Valls Bàsquet, amb les 

quals s’ha integrat perfectament.

D’aquesta manera es configura un equip que té com a 

objectiu repetir els bons resultats de la Primera Fase de la 

competició aconseguits la passada temporada. Tornant així a 

aconseguir passar a la Fase d’Ascens i poder competir aquesta. 

Pretemporada

L’Eset-Ontinet no ha deixat d’entrenar en tot l’estiu, però serà 

ara quan començarà oficialment la pretemporada. El pròxim 

dissabte dia 11 de setembre disputaran el primer partit de la 

pretemporada, serà un encontre amistós amb l’equip del CB 

Ifach Calpe. A més, s’està gestionant disputar altres dos partits 

amistosos abans de l’inici de la competició el 17 d’octubre.
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Cd Contestano

I 
a les portes d’iniciar la temporada 2021-2021, el CD 

Contestano ha iniciat ja la seua pretemporada amb un 

equip jove, amb experiència i ganes de donar-ho tot en 

preferent. De fet ja a finals de juliol l’equip tornava a la gespa 

de La Via per començar la pretemporada.

Però anem per parts perquè en la darrera edició del mes 

d’agost de la revista Cocentaina. El Comtat, els parlàvem de 

l’últim fitxatge dels rogets, era Ayala. Nosaltres tancàvem 

l’edició i el club seguia presentant a les xarxes socials, 

el nou primer equip. Sonaven noms novells i altres que 

tornaven a casa.

-Experiència en la categoria de preferent, caràcter i molta 

seguretat sota els pals. Provinent del Muro, C.F. li rebien al 

porter contestà Oton Merin 

-Tanmateix, el Contestano comptarà, un any més, amb el 

magnífic cos tècnic que ha acompanyat a l’equip en l’ascens 

a preferent: Miquel Moltó - Preparador físic; Montse Pérez 

– Fisioterapeuta; Juan Casanova - Delegat de camp i José 

Vilaplana - Encarregat del material.

- Lateral de llarg recorregut, presencia ofensiva i 

experiència, torna també Borja Tranche.

- Qualitat individual, joc associatiu i joventut. Provinent 

del Esides, li els rogets reben al seu equip a Jorge Mantas.

Amb un calendari farcit de partits intensos, el divendres 

6 d’agost, els rogets disputaven el primer encontre de la 

pretemproada. Durant tot agost s’han enfrontat a l’UD Rayo 

Ibense; al CD Xeraco; a l’Aspe UD; a l’Alcàsser CF; al C.D. 

E.B. Ontinyent i a l’ Hércules C.F. (Juvenil - Lliga nacional). 

Bons partits, per posar a to als jugadors i agafar el rodatge 

suficient per encarar la primera jornada de lliga.

Tanmateix, en aquest últim partit d’agost, el CD Contestano 

va estrenar la nova samarreta en la que defensarà la categoria 

de preferent en aquesta temporada que ja arranca (el primer 

partit va ser el primer cap de setmana de setembre, la revista 

ja estava tancada). Sentiment roget.
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E
n la recta final de l'estiu tots els equips de totes les 

categories de l'Hoquei Club Cocentaina tornen a les 

rutines per a preparar la nova temporada que ve 

carregada de novetats .

Aprofitant la tornada als entrenos el Club contestà convida 

a tots i totes que vulguen conèixer este esport i a descubrir 

tots el seus beneficis

Club patinatge artístic de 
Cocentaina

E
l club patinatge artístic de Cocentaina comença també 

a rodar i a preparar aquesta temporada 2021-2022, on 

esperen, la pandèmia els deixe seguir amb normalitat 

i poder dur a terme les competicions pertinents. 

Amb la il·lusió de seguir creixent, el club obri les seus 

portes ara en setembre per a que els xiquets i xiquetes 

puguen provar i entrenar amb el club. Els dimarts i dijous 

estaran al poliesportiu.

Cocentaina ha estat rebut a l’Ajuntament 
per l’Alcaldessa Mireia Estepa i el regidor 
d’esports Octavio Cerdà, sent reconeguts 
per la gran temporada realitzada durant 

Fotonotícia

En octubre...cada dimarts el protagonista de 
Ràdio Cocentaina dedicat al món de l’esport i 
a més, als nostres serveis informatius tindràs 

l’actualitat dels nostres clubs.
Estem amb l’esport contestà
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Nota: en aquest capítol es realitza una descripció de la planta medicinal, 
com també es relaten receptes i remeis populars que m’han transmès els meus avantpassats, però 
cal tindre clar que el diagnòstic de les malalties correspon sempre als professionals pertinents.

Floració durant tota la primavera. 

Es recol·lecta a finals de primavera i a 
principis de l'estiu, ja que en aquell moment 
ja no s'enganxa tant.

És una planta adequada per a la inflamació 
de la flora intestinal, però, sobretot, és un 
potent antidiarreic. És qüestió de prendre 
tres tassetes i comença a regular els intestins 
i gradualment talla la diarrea.

El meu oncle Juanito del 19, em deia que 
és una planta que cal tenir sempre a mà a 
la farmaciola de casa, perquè en qualsevol 
moment ens pot fer mal algun menjar o 
beguda i agafar una diarrea. A més, em va dir 
que aquesta herba talla la diarrea a poc a poc, 
ja que no és bo que desaparega de colp, i a 
més és millor evacuar l'aliment fètid que ens 
ha fet mal en l'estómac.
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L
a llamada depresión postvacacional  se podría calificar 

como un problema de adaptación a una situación que 

consideramos menos placentera a la que se tenía antes.  

Surge cuando después de las vacaciones no conseguimos 

adaptarnos al ritmo general del trabajo y acaba poniendo en 

peligro nuestra estabilidad mental y física. Actualmente se ha 

convertido en todo un reto puesto que afecta al 41% de la 

población activa en España, según un estudio del Grupo Adecco. 

La depresión postvacacional no está reconocida como 

trastorno psiquiátrico ya que no se mantiene a lo largo del 

tiempo, por tanto, no se trata de una depresión tal cual, pero 

puede resultar muy incapacitante y acabar convirtiéndose en 

algo mucho más serio. 

Sus síntomas más característicos suelen ser bajo estado de 

ánimo, cansancio, ansiedad, dolores musculares, problemas 

gástricos, inseguridad, cambios en el apetito, falta de 

concentración en las responsabilidades del día a día y un 

exceso o falta de sueño. Además también pueden aparecer 

problemas de nerviosismo, inquietud, estrés, malestar, desgana 

y apatía los días previos al inicio de la rutina. Si estos síntomas 

no remiten pasados 15 días, es cuando deberíamos consultar 

con un profesional para evitar que pueda ir a más.

Este problema  suele aparecer con mayor frecuencia en 

personas negativas y en aquellas que perciben como hostil su 

ambiente de trabajo. También depende del grado de satisfacción 

que se tenga con la vida, tanto personal como profesional de la 

persona en cuestión y de la responsabilidad del puesto que ocupe.

Para superar este síndrome se debe tener en cuenta que 

porque acaben las vacaciones no es necesario dejar de hacer 

actividades placenteras en los ratos libres y fines de semana. 

La desconexión del trabajo es mental y durante el periodo de 

trabajo también lo podemos hacer. Alejar este tipo de depresión 

es fundamental mantener una buena actitud, ser positivos, 

continuar con nuestros hobbies, controlar la alimentación y el 

sedentarismo y marcarnos objetivos a corto plazo.

El síndrome en los niños

El estrés post-vacacional no es solo cosa de adultos. El 

estrés que conlleva la vuelta a la rutina después de unas largas 

vacaciones de verano también puede afectar a los niños cuando 

comienzan un nuevo curso escolar.  Para ellos también supone  

un cambio muy brusco en el que pasan de no tener horarios, a 

tener que adaptarse a una nueva  rutina. La vuelta al cole hay 

que hacerla atractiva, hablar sobre las nuevas asignaturas, los 

compañeros, comprar material escolar nuevo y centrarse en 

las cosas positivas.

Debemos estar atentos a estos síntomas y no confundirlos 

con simples rabietas. El estrés infantil puede provocar dolor 

de cabeza, dolor de estómago,  tristeza y llanto sin motivo 

aparente, irritabilidad o depresión. Los niños que cambian de 

escuela o pasan de primaria a secundaria son más propensos 

a padecer este trastorno. En casos extremos pueden llegar a 

sufrir episodios de ansiedad, en cuyo caso es recomendable 

acudir a un experto.

La mejor forma de detectar y combatir este trastorno es 

hablando con tus hijos, de manera que puedan expresar lo 

que sienten. Muchas veces la falta de información y las dudas 

son las causantes del estrés en los niños, sobre todo cuando 

experimentan periodos de cambios y nuevos escenarios.

El síndrome en la tercera edad

Este síndrome es poco frecuente en la tercera edad o 

personas jubiladas, ya que sus rutinas están más marcadas. 

Puede ocurrir incluso que los abuelos se sientan liberados 

porque recuperan su tiempo libre en caso de que hayan cuidado 

de sus nietos en verano. Pero también puede ocurrir lo contrario 

si es solo durante las vacaciones cuando tienen tiempo para 

pasar en familia, lo que puede generarles tristeza. 

El síndrome en la pandemia

Este año la depresión postvacacional se puede ver agravada 

por la situación de pandemia que seguimos padeciendo. 

Después de un año complicado y de tal vez no haber tenido 

vacaciones el año anterior, la gente quiere desconectar, salir, 

viajar, volver a “lo de antes” y ante la imposibilidad de aquella 

normalidad y la incertidumbre sobre el  teletrabajo tras las 

vacaciones, si los niños empezarán el colegio, el miedo a perder 

el trabajo, dudas sobre la economía, sobre la evolución de los 

contagios…hace que ahora más que nunca cobre sentido la 

prevención en este aspecto.

Para garantizar que esta vuelta al trabajo no sea tan drástica 

y cueste mucho menos regresar a la rutina, es recomendable 

dejar unos días libres de descanso antes de volver al ritmo de 

antes, es mejor  llevar a cabo aproximaciones sucesivas y no 

empezar de golpe. Tampoco hay que ponerse expectativas 

muy altas y, en general, retomar los hábitos saludables que 

seguíamos antes de que llegaran las vacaciones. Es necesario 

seguir con el autocuidado de uno mismo a través de la vida sana 

y el apoyo social en los otros, no anticipar y vivir en el presente. 

No es cuestión de vivir con alegría sólo durante un período de 

tiempo ajeno al trabajo, se puede ser feliz los 365 días del año.
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JOSÉ LUIS ALÓS RIERA
P/. del Pla, 10

T_ 96 559 01 66

LUCÍA HDEZ. PASCUAL
Av. País Valencià, 76

T_ 96 559 09 28

Mª CRISTINA ALÓS RIERA
Passeig del Comtat, 40

T_ 96 559 00 07

BLAS FUSTER BONET
Av. Ferrocarril, 19

T_ 96 559 05 26

Dies: 6- 10- 16- 22- 25- 26- 28

Dies:  3- 9- 15- 18- 19- 21- 27

Cocentaina SETEMBRE

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

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

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

Dies: 1- 4- 5- 7- 13- 17- 23- 29

Dies: 2- 8- 11- 12- 14- 20- 24- 30

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

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

-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

ECOPARC                

fins a

Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 8:15; 9:15; 11:15; 

12:15; 13:15; 14:15; 17:15; 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: 7:45; 8:45; 9:45; 10:45; 

11:45; 12:45; 13:45; 16:15;  18:15; 

20:15; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 10:45; 

11:45; 15:45; 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€. Tot 

això es realitza amb l’únic objectiu de no retardar 

el servei establit.

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

DIMARTS -------------- de 16:00 a 19:00 hores

DIJOUS ------------------- TANCAT






