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Em preocupa

E
n aquests últims temps hi ha un tema que per a mi és 

molt preocupant: la invasió d'Ucraïna per les tropes 

russes. De cop i volta tots els mitjans de comunicació 

començaren a parlar d’aquesta guerra, imatges dantesques, 

persones que pegaren a fugir, destrucció massiva, manca 

d’aliments i sobretot por, molta por.

Però el més preocupant per a mi era que no sabia els motius 

que havien provocat aquesta invasió. Per què? Perquè amb 

la informació que tenim, siga per les televisions, ràdios, 

xarxes socials, premsa…, la manipulació aplegava a un 

nivell desconegut.

Segons alguns periodistes coneixedors del tema, tot comença 

el 2014 quan el president d’Ucraïna Yanukovich, després 

d’algunes manifestacions conegudes per les protestes de 

Maïdan, recolzades pels EUA, fan que es refugie en Rússia.

En un referèndum, rebutjat per l’ONU, s’aprovà l’adhesió 

de la península de Crimea a la Federació Russa.

A la regió de Donbass, les províncies de Donetsky i 

Lugansk proclamen la seua independència i comença un 

conflicte entre l’exèrcit d’Ucraïna i les milícies separatistes 

de Donbass recolzades per Rússia. Tres dies abans de la 

invasió, Putin reconeix la independència d’aquestes dues 

províncies.

La periodista Olga Rodríguez del diario.es ens diu que 

“Ucraïna és el país més pobre d’Europa, amb una corrupció 

sistèmica, un grup d’oligarques (prorussos i prooccidentals) 

que dominen els poders i una sanitat pública saquejada”.

Des de 2014 els EUA han destinat més de 2400 milions per 

a les forces de seguretat ucraïnes. Al diari El Confidencial, 

el periodista Ignacio Cembrero comenta que segons fonts 

diplomàtiques espanyoles l'OTAN no pensa retirar-se dels 

països de l'Europa Oriental i augmentarà els seus efectius, 

així com seguirà enviant armes a Ucraïna.

Aquests són alguns elements que cal tenir en compte. Rússia 

té por que l’OTAN faça un setge militar i a què si Ucraïna 

entrara a l’OTAN seria un risc com a potència. Rússia vol 

tornar a integrar les exrepúbliques soviètiques en una Unió 

Econòmica Euroasiàtica i Els Estats Units americans volen 

controlar els recursos energètics mundials

Les conseqüències de tot açò les estem patint tots. Uns 

tenen molta por a aquesta guerra i estan emmagatzema'n 

productes bàsics, els grans oligopolis estan guanyant molts 

diners, els preus de tot han pujat, la gasolina està pels 

núvols, la llum, el gas, els transports, els productes bàsics 

no es poden ni tocar. La culpa és la guerra a l’est d’Europa 

i a alguna cosa més.

Quan hi ha una guerra perdem tots, però més els que 

menys tenen.

Espere que quan vostés llegeixen aquest articule't, la guerra 

ja s’haja acabat i a poc a poc tornem a equilibrar el nostre 

món que el tenim un poquet desequilibrat.

Paco Fuster

Fins a la mateixa gasolina

D
es que al desembre de 2019 van saltar les alarmes 

amb el primer cas de COVID-19 a la Xina, les coses 

en el món no han pogut anar a pitjor. Una pandèmia 

mundial, el temporal Filomena va arrasar Espanya de neu, 

un volcà a la Palma va entrar en erupció, l'assalt al Capitoli, 

la pujada del preu de les energies… Ha arribat un punt en 

el qual em pregunte com pot sorprendre'm enguany.

Doncs sí, el senyor Putin, per cridar-lo d'alguna manera 

respectuosa, no ha pogut respondre millor la meua pregunta 

i ha iniciat, com a amo i senyor del món que es considera, 

una guerra contra Ucraïna sense cap motiu. Aquesta crisi 

no sols està afectant a aquells que ho pateixen de manera 

directa i injusta, sinó que la societat mundial està patint 

greus conseqüències com la pujada desmesurada del preu 

de la gasolina i el gasoil.

El conflicte bèl·lic entre russos i ucraïnesos ha elevat el preu 

del barril del petroli a xifres mai vistes fins al moment, pel fet que 

Rússia és un gran exportador de petroli i gas especialment a 

Europa. Tot això ha generat un problema de subministrament, 

protestes de transportistes, col·lapse de carreteres, 

desproveïment en els supermercats, la crispació de la gent... 

Si els preus del combustible ja eren excessius per 

la recuperació econòmica del COVID-19, ara resulta 

inassequible e intolerable pagar per un litre de gasolina al 

voltant de dos euros. Ara bé, davant això haurem d'evitar 

desplaçaments amb qualsevol tipus de transport fins que li 

done la gana a Putin? perdrem valor adquisitiu per l'elevat 

preu de les coses? Em fa l'efecte que el mandatari rus ens 

tracta com a persones dúctils, capaces d'adaptar-nos a 

aquest descontrol de preus cobrant el mateix sou. Per ací 

no anem i no ho podem tolerar.

La gasolina és necessària en la nostra vida quotidiana i no 

som conscients dels problemes que pot ocasionar la manca 

d'aquesta i els seus elevats preus, per això ja és hora que el 

poble rus comence a esbrossar tota la merda que hi ha dins 

dels seus governants, perquè com diria el meu avi, Putin, 

“eres un morral”. 

Aitana Castelló González
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Ana Masanet i José Luis Molina, presidents de la Pia Unió 
Mare de Déu del Miracle
Redacció. Fotos: Silvia Botella

Q
uan fa tres anys, José Luis Molina i Ana Masanet 

digueren “sí” a presidir la Pia Unió Verge del Miracle, 

mai s’hagueren imaginat que serien els tres anys més 

atípics de les festes Patronals.

Tant José Luis com Ana, venien de la Pia Unió presidida 

per Reis i Cristian. Ells formaren la seua junta amb gent de 

confiança i es disposaren a preparar, organitzar i celebrar les 

festes marianes, tenint com a primer repte, la celebració del 

V Centenari del Miracle de les 27 llàgrimes que culminaria el 

19 d’abril de 2020. Van ser els encarregats de preparar cada 

eixida en novembre-desembre de 2019 de la Mareta pels 

carrers del poble i pedanies, comptant amb eixe recolzament 

de la comissió del V Centenari que va preparar els diferents 

actes. A ells com a presidents actuals, els tocava presidir 

aquesta comissió.

Tot anava bé: la Mare de Déu va complir la seua missió 

de visitar-nos en cada casa nostra i fins i tot, van anar a 

Benimaclet a compartir amb la colònia contestana la devoció 

mariana, però a partir d’ahí, tots els preparatius i tota la 

il·lusió de celebrar el V centenari es van veure truncades al 

declarar-se l’estat d’alarma per culpa de la covid 19.

Aquesta entrevista que enceta el nostre especial de la 

Mare de Déu, havia de ser l’última, la de tancar tres anys 

de presidència, ho és, però al temps, és també la primera 

entrevista que els fem en un any, on sembla que tindrem 

unes festes de carrer molt similar a les que vam viure l'any 

2019.

La veritat és que no han organitzat unes festes a l’ús, 

sinó que han organitzat tres festes diferents. Adaptades al 

moment i lluitant perquè cada socarrat i socarrada poguera 

viure la fe, la devoció i estima que li professem a la nostra 

Mareta: tres anys, tres festes diferents i una Pia Unió que 

ha sabut adaptar la festa al que el moment ens deixava fer.

Per tant aquesta és la primera i última entrevista als 

presidents de la Pia Unió, José Luis Molina i Ana Masanet. 

Els presidents del V centenari, de la pandèmia, de la 

reinvenció de la festa i de la volta a la nova normalitat.

-Ana i José Luis, us han tocat tres anys de festa estranys, 

de fet, aquest 2022 serà l’any en el qual la festa, siga més 

semblant a les de 2019, a aquella que vosaltres heu viscut 

estan en una junta. Què va significar per a vosaltres passar 

a la presidència?

-Ana: Va ser un esglai gran i una alegria al mateix temps, 

després ja te n'adones de la responsabilitat que du el ser el 

cap visible de la junta

José Luis: Sí, la veritat és que és una cosa que no t’ho 

esperes i tot i la feina que du, és una experiència molt bona. 

Tant Ana com jo, no som nascuts ací, amb tot ens sentim 

molt identificats i li tenim una devoció molt gran a la Mare 

de Déu. Les nostres parelles, Ricardo i Raquel ens han 

transmés eixa devoció i eixe sentir contestà que sols pots 

tindre si estimes a la Mare de Déu i nosaltres ens sentim 

també fills seus, amb aquesta devoció i fe sincera que li 

professem tots els qui vivim ací a Cocentaina

-Quan vàreu dir Si, de manera incondicional a la Mare de 

Déu, encetàvem l’any del V centenari, per davant hi havia 

molta feina per a fer i unes festes per a organitzar

-José Luis: si, tot i ser un gran privilegi, era una 

responsabilitat molt gran ser els presidents de la Pia de 2020, 

no per la feina, perquè aquesta estava molt ben cuidada, 

organitzada i preparada per la Comissió del V Centenari, sinó 

pel fet de ser eixos caps visibles que uniren els actes del 

centenari i els actes propis de l’any. Hem tingut la sort de 

poder traure a la Mare de Déu pels carrers de Cocentaina i 

veure eixa fe que li professa la Vila

Ana: És cert que la pandèmia ha fet que moltes de les 

coses que la comissió havia preparat no s’hagen pogut dur a 

terme, és una llàstima perquè com diu José Luis, la comissió 

del V centenari va treballar i molt per poder celebrar dita 

efemèride, algunes coses s’han fet, altres també però amb 

restriccions i el dia que feia 500 anys, vam viure la festa de 

la manera més íntima que ho podíem fer: tancats a casa i 

a través de la pantalla i la ràdio. Açò pareix una pel·lícula 
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perquè era difícil de creure que ens podria passar açò, però 

així va ser. Amb tot, estem molt contents de la nostra junta, 

perquè van treballar i molt per organitzar l’eixida pels carrers 

de la Mare de Déu i durant estos dos anys, han estat al peu 

del canó, organitzant unes festes diferents, però calfant-se el 

cap per a que les llàgrimes de la Mareta estigueren presents 

en cada cor i en cada llar contestà.

-Com bé estàs dient Ana, han sigut dos anys difícils, on s’hi 

ha hagut d’adaptar la festa, crear-la de nou, reinventar-la...

com heu viscut estes festes? Com ha respost el poble?

-Ana: El poble ha respost molt bé a tots els preparatius que 

pensàvem havien de fer-se per celebrar la festa. Tu conta que 

ho teníem tot organitzat: les dates posades per al pregó, la 

revista estava impresa, el cartell...i de sobte: res. Tots tancats 

a casa. Clar estàvem en una incertesa perquè no sabíem que 

anava a passar. Jo crec que el primer any, com estàvem tots 

tancats, va ser més fàcil. Es tractava d’incentivar la festa en 

cada casa i vam aprofitar les ones de la ràdio per recordar el 

moment de les fogueres i a les cases es van encendre ciris 

rememorant eixe moment; l'endemà també la ràdio ens va 

fer un programa especial al llarg de tot el matí i tant per les 

ones, com pel canal youtube del Monestir vam poder viure 

la celebració de l’Eucaristia, en família, a les cases, Ella en 

cadascun de nosaltres. El poble va respondre molt bé, així 

ho hem vist en fotos perquè es posaven el mató de la Mare 

de Déu, les espardenyes, el xaleco de Masero...en cada casa 

hi va haver un trosses de la Mare de Déu

José Luis: si i la pandèmia ens ha ensenyat a què la 

parafernàlia està bé, però el que de deveres importa és la 

senzillesa de la Mare de Déu: l'essencial, el Miracle de les 

27 llàgrimes que va ocórrer precisament en l’Eucaristia, que 

la festa ens la du la Mare de Déu i jo crec que eixe 19 d’abril 

de 2020 quedarà imprés en el cor de tots els contestans 

i contestanes. Està clar que ens agrada la pompositat i 

celebrar-ho al carrer, però eixos moments d’intimitat familiar, 

davant del Quadre que tots tenim i seguint la celebració des 

de casa, pense que ens va fer valorar més el significat de la 

Festa i sobretot de la Mare de Déu.

Ana: Com et deia, per a nosaltres va ser més difícil l’any 

passat que fa dos anys. El primer any estàvem tots tancats 

però l’any passat teníem dues opcions: o ens quedàvem de 

nou tots a casa i sols entrava la junta en el Monestir (perquè 

l’aforament era molt limitat i l’espai a les monges és xicotet) 

o eixíem al carrer i prorrogàvem la festa al temple més gran 

de Cocentaina, Santa Maria, perquè la gent poguera passar a 

veure a la Mare de Déu i tindre així un aforament més ampli. 

Teníem clar que volíem traure a la Mare de Déu, perquè el 

poble ho necessitava però van ser moments molt difícils, 

molt durs perquè el tema dels aforaments estava complicat, 

les aglomeracions i altres, teníem por i susto, però també 

teníem clar que Cocentaina necessita celebrar la festa de 

la seua Mare. Van ser moltes nits de no dormir, de pensar..

José Luis: en eixos moments tan difícils, si no tens el 

suport i la certesa del seu empar no haguérem fet res. A la 

fi, el poble va respondre i en totes les mesures que sen’s 

demanaven, en molt de coneixement i molta precaució, la 

Mare de Déu va eixir en un Pla totalment buit i de bon matí.

Ana: a mi encara me se posa la pell de gallina al recordar 

eixa sensació del Pla buit, com si estiguérem fent alguna 

cosa mal, amagats...van ser uns moments molt estranys i 

que com diu José, vam tirar avant per eixa estima que li 

tenim a la Mare de Déu. Nosaltres i pense que totes les 

juntes, estem per apropar la Mare de Déu al poble, per 

organitzar la seua festa i que arribe a tothom

-Enguany sembla que anem a la nova normalitat, per a la 

vostra junta, és com si fóra el primer any, com esteu vivint 

este tercer i/o primer any de festa normalitzada?

Ana: Nosaltres estem molt orgullosos de la nostra junta 

perquè han respost a les adversitats i han viscut unes Festes 

diferents. Han treballat i molt, pensant, ideant...sí que és 

cert que no hem tingut els moments d’oci de dinars i sopars, 

però hem treballat junts per tirar endavant unes festes que 

tenen com a objectiu venerar a la Mare de Déu del Miracle

José Luis: Ana jo i alguns membres de la junta, saben el 

que és viure des de dins cada moment de la trilogia mariana 

i els actes previs perquè veníem d’altra junta, però per a la 

gran majoria, aquest serà el seu primer any en unes festes, 

com bé dius, quasi normalitzades. Estem tots il·lusionats 

i en ganes de tindre moments com el de les fogueres i 

serenata, el passacarrer de matí, l’eixida de la Mare de Déu 

al Pla, el moment de la súplica i ofrena, el dia dels xiquets 

i tants actes de la trilogia!!! Este últim any ens ensenyarem 

a organitzar les festes i tant de bo, la junta ho visca amb la 

mateixa intensitat i il·lusió que ho han viscut estos dos anys.

-Supose que algun canvi o adaptació hi haurà

-José Luis: si clar, hi ha moments que costaran de tornar 

com la besà del Quadre, amb tot, hi haurà una veneració i 

cada contestà podrà acostar-se a la Imatge i passar la seua 

estampeta, evidentment, no la podran besar. Tampoc ho 

faran els malaltets en la Missa per a impedits del dia 20. 

La Icona passarà per davant seua, però no la podran besar. 

Si hem d’anar en mascareta, anirem en mascareta, sense 

cap problema. La Mare de Déu eixirà el dia 19 i tindrem el 

trasllat i l’ofrena amb la súplica. En el programa d’actes està 

total que es farà que serà el semblant a les festes de 2019.

Ana: Canvis hi ha, però xicotets. Per exemple la serenata. 

Després de les fogueres, la serenata es farà a la Mare de 

Déu i tot seguit, fora, a les portes del monestir es cantarà 

als majorals. Hem volgut tindre’ls a tots presents per tal 

de no fer massa llarg l’acte, ja que l'endemà, es matina 

molt i a l’últim que li tocava quasi no anava ningú i és una 

llàstima perquè és molt bonic. Mantindrem la serenata 
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als homenatjats i així pensem, que l'acte es quedarà més 

senzillet i més compacte.

Un altre dels canvis és la Fireta. Es farà el dia dels xiquets, 

el 21, però no en el Pla, sinó en la plaça Església així, una 

vegada han fet l’ofrena i hem elegit als comtes i mossén, 

els xiquets i xiquetes poden estar en la plaça, prop de la 

Mare de Déu jugant i divertint-se amb el que els preparen 

els júniors i no cal anar-se’n cap amunt. A més, també 

aprofitarem per a donar els premis del concurs de dibuix i 

poesia i de la ràdio. Com que enguany cau tot tan estret, la 

novena serà també després de la trilogia mariana

José Luis: sí, enguany comptarem també amb vosaltres, 

Ràdio Cocentaina, per posar a prova als xiquets i xiquetes 

del poble. Estos dos anys el concurs ens ha anat molt bé i ha 

tingut molt bona acceptació. Enguany serà el mateix dia 19 

d’abril, a les 5 de la vesprada i després, d'ahi a la processó. 

És una manera de què els xiquets coneguen més la història 

de la Mare de Déu, dels seus protagonistes i participen 

també de la festa a través de la ràdio que tanta companyia 

i ens ha fet quan estàvem confinats i que ha sigut essencial 

estos dos anys a l’hora d’ajudar-nos a difondre la festa en 

unes circumstàncies que esperem no es tornen a repetir

-Ser presidents canvia i molt la concepció de les festes, no?

-José Luis: la concepció no, perquè la festa, com et deia 

abans, te la du la mateixa Mare de Déu, el que canvia és la 

responsabilitat, la feina. Eres la cara visible per a lo bo i lo 

no tan bó i està clar, que mai plou a gust de tots. Amb tot, 

quan estats ací te n'adones de moltes coses i veus mirades, 

t’arriben sentiments, moments que sols es poden viure de 

la seua ma

Ana: La feina que es realitza no es veu, però com diu José, 

hi ha molts detalls que es veuen i viuen mentre estàs ací. 

Per exemple anar a dir-los als homenatjats que ells han sigut 

elegits, o a qui ha de fer el cartell; el contacte estret amb les 

monges clarisses, el que se sacrifiquen, el que es preocupen 

per tots, el que resen per cadascun de nosaltres. Sempre 

s’ha dit que la feina a gust no pesa i és deveres

José Luis: no és fàcil i també compta molt el suport que 

tingues a casa, perquè són hores que els lleves per atendre 

aquesta tasca de la Pia. Raquel i Ricardo i els nostres fills 

també s’han sacrificat perquè nosaltres puguem viure 

aquesta experiència i gràcies a ells i a la seua paciència i 

suport, podem estar ací

-Estaria parlant en vosaltres molt més, amb tot, la revista 

té unes pàgines i ens hem d’adaptar a ella. Sou una junta que 

heu viscut moments diferents a totes, us ha passat de tot...però 

heu treballat de valent per a què la nostra Mareta puga ser 

venerada per tots i totes i en circumstàncies extraordinàries. 

Gràcies per tota eixa tasca que heu fet, per plantar-li cara 

al virus i ser valents a l’hora de tirar endavant unes festes 

Patronals adverses i complexes en els temps que corren, però 

unes festes que es sostenen gràcies a la devoció d’un poble. 

Quin és el vostre desig per a aquestes festes que arriben just 

després de la Setmana Santa?

-José Luis: Què puguem viure en tranquil·litat i a gust les 

festes de la Mareta. Que ens ho puguem disfrutar tots perquè 

falta ens fa i que aprofitem la presència de la Mare de Déu 

en la nostra vida. És un regal el que té Cocentaina amb la 

Mare de Déu del Miracle, espere que el poble isca al carrer 

per venerar a la nostra Patrona

Ana: Desitjar-los també als càrrecs d’aquest any que s’ho 

disfruten perquè seran uns dies plens d’emoció i moments 

inoblidables. I volem també agrair a la nostra junta la total 

predisposició en estos tres anys, esperem que ells també 

disfruten aquestes festes des de dins. Anem a viure-les 

amb la felicitat que dona saber que Crist ha ressuscitat per 

nosaltres, vivim estes festes al costat de la nostra Mare, 

deixem-nos guiar per Ella

José Luis: Per últim, agrair al poble de Cocentaina pel 

respecte mostrat aquests anys, a d. Eduardo i d. Javier la 

confiança dipositada en nosaltres i com no, a les nostres 

estimades germanes clarisses, elles custodien amb molt 

d’amor i estima el tresor més gran que tenim a Cocentaina; 

a la nostra junta: gràcies per ser part d’este camí que vam 

iniciar fa tres anys; i a tots els mitjans de comunicació que 

amb la vostra tasca, ens ajudeu a promoure i difondre el 

far que ens enllumena i ens guia per la senda de l’amor.

José Luis i Ana: Visca la Mare de Déu del Miracle!!
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Protagonistes de les festes 2022

Bruno Cortés Oltra - Mossén 2022 Elia Martínez Payá - Comtessa 2022Germán Molla Figuerola- comte 2022

E
n aquestes festes Patronals, sempre tenim a bé, representar als qui van tindre el privilegi d’estar present eixe 19 

d’abril de 1520, en l’Eucaristia que mossén Onofre va oficiar en la més estricta intimitat de la capella de Sant Antoni 

del Palau, amb la presència de la comtessa de Cocentaina i el seu fill i un escolanet que va ser el vertader pregoner 

del fet ocorregut al lloc.

Són molts els xiquets i xiquetes que plens d’il·lusió per representar a tal il·lustres personatges es presenten i ja l’any 

passat, el dia dels xiquets, es van elegir, pel mètode d’insaculació als comtes i mossén de 2022. Ells van ser: German 

Molla, comte; Elia Martínez, comtessa i Bruno Cortés, mossén. Tres xiquets del col·legi Sant Francesc d’Assís i que ja el 

dia 6 de març a Benimaclet van experimentar el que significa ser uns dels representants de les nostres festes marianes.

Per a ells, és un any especial, ja que viuran molt de prop la festa de la Mare de Déu. Quan se’ls va posar la medalla 

van poder sentir-se prop de la Mareta al pujar a camerín i esta trilogia aniran molt prop d’Ella, just davant, donant pas a 

la Reina de Cocentaina.

Enhorabona als tres i a disfrutar de cada moment de les festes de la Mare de Déu del Miracle!

I de la joventut a la veterania, a l’exemple de devoció i transmissió de la fe. A un sí incondicional cap a una Mare que 

sempre ha estat i està al nostre costat.

En aquest 2022, la Pia Unió ha volgut homenatjar en aquest apartat dels majors, a Teresa Torró Cardona i Salvador Barber Egea.

Des de la seua senzillesa, tots dos li professen un amor sense límits a la Mare de Déu del Miracle, i sense saber-ho, són 

el reflex perfecte del camí cap a la santedat i de com es viu una vida plena d’angoixes al costat de la Mare de Déu, on la 

creu es fa més lleugera i el camí més assolellat.

Gràcies per eixa estima i eixe exemple de com s’ha d’estimar a la Mare de Déu!!
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Vicent Gisbert, Súplica Mare de Déu 2022
Aitana García

“Q
uè teniu Mare de Déu, que quan arriba el vostre 

dia, Cocentaina sencera vibra plena d’emoció?” 

Aquest any, Vicent Gisbert Ferrer serà l’encarregat 

de recitar aquest poema i de posar-li veu a la devoció de 

tots els contestans i contestanes que es reuniran a la plaça 

de l’església un any més per a escoltar la súplica a la nostra 

patrona. A falta d’unes poques setmanes per al gran dia, 

hem realitzat una xicoteta entrevista a Vicent per a coneixer 

més a fons com està vivint aquesta experiència.

-Què vas sentir quan vas escoltar el teu nom per a recitar 

la súplica?

-Doncs, jo estava allí en l’església quan es va realitzar el 

sorteig. Al final sentir… vaig sentir molta alegria, perquè jo 

feia molt de temps que volia i tenia moltes ganes de fer-la. Era 

una cosa que sempre m’havia agradat i havia tingut molta 

il·lusió de fer, aleshores vaig sentir una alegria molt gran.

-Com estas preparante per a eixe dia?

-Una persona està ajudant a preparar-me, estem fent 

assajos i intentant controlar un poquet el tema de les 

respiracions, el nervis per a eixe dia… Al final, açò va poquet 

a poquet perquè és una cosa que s’ha d’interioritzar molt 

dins de la persona per a poder tirar avant en eixe moment.

-Com va ser l’experiència en Benimaclet?

-L’experiència en Benimaclet, dins del mal va estar prou 

bé, perque se’ns va escatxarrar un poc l’autobús i vam 

arribar un poquet tard, però dins del mal va anar molt bé i 

amb molts nervis.

-I et va servir per a superar els nervis aquesta mena 

d’assaig?

-Clar, al final és com un assaig, com una prova de foc per 

al dia de la Mare de Déu d’ací. Al final clar que servix com un 

assaig perquè veus els teus errors i sempre tens un temps 

per a millorar eixe cosetes.

-Què significa la Mare de Déu per a tu?

-La Mare de Déu per a mi significa una cosa molt gran, al 

final és la nostra patrona i desde ben xicotets ens inculquen 

que és com la nostra mare. Aleshores, per a mi és molt 

important quan arriba eixe 19 d’abril. Estes festes per al 

nostre poble son molt especials perque ens agrada disfrutar-

les de diferents maneres, jo també balle, aleshores, la festa 

de la Mare de Déu és una cosa molt important per a tots els 

contestans i per a mi este any ho serà més que mai. 

-Com penses viure aquestes festes de la Mare de Déu 

després de dos anys sense poder celebrar-les amb normalitat?

-Doncs, desitge passar-les de la millor manera possible 

i que el temps ens ho permitisca, ho demane per favor. 

Desitge que vaja tot sobre rodes, que vaja tot bé i que 

disfrutem, sobretot disfrutar moltíssim d’esta experiència.

-Per acabar l’entrevista, un últim desig per aquestes festes.

Que tot vaja bé i que el temps ho permitisca. Tenim moltes 

ganes de tornar al carrer amb Ella i tornar a venerar-la en la 

seua festa eixe 19 d’abril. El meu desig és que tot funcione 

bé i que no res ens impedisca poder celebrar eixe dia la 

seua festa. 
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Cartell i revista Mare de Déu 2022
Aitana García. Fotos: Silvia Botella

E
l cartell de les festes patronals en honor a la Mare 

de Déu del Miracle, d’aquest any 2022, ha estat 

realitzat a càrrec de la dissenyadora contestana Reyes 

Castelló Moltó. Es tracta d’un cartell on la Mare de Déu és 

la protagonista per excel·lència. En el fons predominen els 

colors pastels, el blau, el daurat i el blanc, que aporten 

alegria i calma. “La Mareta està il·luminada i al mateix temps 

és ella qui ens il·lumina” ha explicat Reyes. En el fons també 

distingim uns coloms que alcen el vol, que, juntament amb 

els rajos de llum que ixen des de la Mareta i els pètals de flor 

d’ametller a la part inferior, aporten dinamisme i moviment 

al cartell. A més, aquestos detalls contribueixen a donar 

aquesta sensació de seguretat i tranquil·litat que la Mareta 

ens aporta als contestans i que l’artista ha volgut plasmar al 

cartell. En segon pla trobem la manta que envolta, com si 

fora un marc, a la Mare de Déu. Aquesta manta representa 

al poble de Cocentaina, es tracta del teixit típic de les faldes 

i mantes que contestanes i maseros porten als seus trages 

els dies de la festa major, cobrint el poble de color i devoció.

El cartell ha estat realitzat digitalment, i l’estampat s’ha dut 

a terme amb dues tècniques diferents. El dibuix principal 

està fet amb pigments sobre una tela de setí de cotó per 

donar-li lluminositat, i per altra banda, la tela que entapissa 

el marc està estampada en tintes reactives on el color és més 

vibrant per aconseguir el roig de la falda original i sobre una 

tela de cotó esmerilat que dona aspecte de teixit més llanós.

Reyes Castelló ha explicat que aquest cartell és el resultat 

de molts mesos de foscor per culpa de la pandèmia i de les 

ganes de veure la llum, representada en la cara de la Mare 

de Déu, ella és la nostra llum. “El cartell havia de ser com 

Ella, llum, senzilla, fàcil d’entendre” ha ressenyat Reyes. 

Aquesta és la idea que l’artista ha volgut reflectir, que de 

la pena, de la mort, de la tristor, renaix la llum, la Mareta 

ens acompanya i Ella ens dona la calma necessària per a 

continuar endavant.

L’acte es va celebrar el 19 de març al Monestir de la Mare 

de Déu i va servir també per presentar la revista-programa 

d’aquestes festes patronals de 2022.

Un any més, ens trobem davant una vertadera joia literària 

i històrica. La revista dirigida i coordinada per Joanjo Llorens, 

arriba a la seua 66 edició i en la portada trobem una foto de 

la Icona sobre les andes primitives que han servit de tro per 

als dies en que la Mare de Déu va estar a Santa Maria. Les 

de l’any passat encara no van ser unes festes “normals” i 

aleshores, el seu tro andes no va eixir al carrer. La Mare de 

Déu va eixir baix pal·lio i sobre aquestes andes primitives 

va estar festejant la seua festa a Santa Maria.

La revista conté tots els apartat habituals: el dedicat als 

saludes, als poemes, amb la crònica de les festes passades, 

una ullada al que es va poder celebrar en el V centenari del 

Miracle de les 27 llàgrimes, el programa d’actes, el concurs 

de fotografia i concurs infantil de poesia i dibuix, història i 

imatge de Cocentaina..., un total de 299 pàgines, més les 

portades, que han fet que aquesta edició ens torne ja a 

la normalitat de la festa. La revista inclou un gran apartat 

dedicat a la publicitat, agraint així eixa confiança cega amb 

tots aquells que ajuden a la seua publicació.
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C
onforme veiem en aquest especial, Cocentaina ja es 

troba immersa en el compte arrere cap a les Festes 

patronals en honor a la Mare de Déu del Miracle.  Els 

actes previs que ens anunciaven l’arribada de la festa van 

començar el 26 de febrer amb el Pregó, era el punt de 

partida per preparar-nos i celebrar unes esperades festes 

Patronal al carrer. 

La jornada va arrancar al matí amb el bàndol anunciador 

del Pregó que va recórrer diferents punts de la Vila Comtal 

partint des del Monestir de les Clarisses. En el mateix la 

Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet, al costat de Pere 

Beltrán, es van encarregar d'advertir a la població que eixe 

dia es duria a terme el pregó de les s festes de la Mareta 

a l'Església de Santa María. Els encarregats de difondre 

el bàndol varen visitar també les instal·lacions de Ràdio 

Cocentaina per declamar dit anunci.

Abans d’arribar a Santa Maria, el hermanito Samuel va 

poder xerrar en les monges clarisses, al temps que va tindre 

un momentet d’oració davant la Icona de la Verge. Després 

va signar en el llibre d’honor de la Pia Unió.

El Hermanito Samuel Botella pregona les festes de la 
Mare de Déu
Redacció. Fotos: Silvia Botella

Passades les 20:00h va donar inici el pregó amb l'entrada 

del protagonista a la parròquia mentre voltejaven amb força 

les campanes del temple. El pregoner ha sigut enguany el 

Hermanito Samuel Botella Palacios, jove contestà pertanyent 

actualment a la Comunitat de los Hermanitos del Cordero, 

i per tant, com a bon socarrat, gran coneixedor de les 

tradicions del municipi i amb una forta devoció a la Verge del 

Miracle. El pregó és va poder seguir per Ràdio Cocentaina i 

també pel canal de YouTube de la parròquia de l’Assumpció 

de Santa Maria.

En la seua al·locució, seguida amb atenció per tots els 

presents, va parlar dels fets històrics que van propiciar 

l'arribada de la icona de la Verge a Cocentaina en el segle XV 

i del miracle de les 27 llàgrimes de sang que va presenciar el 

sacerdot Mossén Onofre Satorre en la Capella de sant Antoni 

Abat del Palau Comtal el 19 d'abril de 1520. A més, des de 

la seua experiència personal, va fer esment a les vegades en 

les quals la Mare de Déu del Miracle ha sigut present en la 

seua vida per mitjà de diverses situacions tot això emprant 

diversos símils a partir del passatge de la visitació de la verge 

a la seua cosina Isabel. Deixant patent l'arrelament que té 

a Cocentaina la devoció a la seua patrona, heretada dels 

avantpassats contestans.

El Hemanito Samuel volia transmetre és que la Mare de 

Déu ha vingut a visitar-nos. Així ens parlava de com veu 

ell aquesta festa i a més a més, destacant el moment de 

l’Eucaristia que és cap on Ella ens porta. 

La intervenció va acabar amb una forta ovació al pregoner 

abans que en els discursos finals el pregoner rebera la 

felicitació per part dels Presidents de la Piula Unió (José Luís 

Molina i Ana Masanet) i del Director Espiritual de l'entitat 



MARE DE DÉU 11Revista El Comtat abril 2022

(Don Eduardo Rengel). El cant de l'Himne de la Verge 

del Miracle va posar el colofó a aquest gran pregó del 

hermanito Samuel.

El pregó el podeu tornar escoltar tant al youtube de 

la parròquia de l’Assumpció de Santa Maria con a la 

nostra web radiococentaina.com.

Cal apuntar que abans del Pregó és van dur a terme 

diverses activitats religioses amb los Hermanitos del 

cordero. Divendres la nit va tindre lloc una oració al 

Monestir de les Clarisses i el mateix dissabte de matí 

a Santa Maria, va haver un encontre amb els joves 

contestans i contestanes.

Cita amb Benimaclet
Redacció

L
a Pia Unió Mare de Déu del Miracle, no sols té la missió 

d’organitzar la festa contestana, sinó que a més, són 

ambaixadors de la nostra devoció als pobles on també 

veneren a la Verge del Miracle.

Madridejos, Relleu, Rafaelbunyol…són alguns dels pobles 

on la nostra Mareta és també Patrona i al barri de Benimaclet 

de València, també trobem una parròquia on la nostra Mare 

de Déu té la seua festa.

Des de fa un grapat d’anys, la Pia Unió, la primera setmana 

de març, visita aquesta comunitat contestana que tenen a bé 

festejar a la Mare de déu. De fet, aquest va ser l’últim acte 

que van realitzar en 2020 abans que ens tancaren. L’any 

passat com les coses encara estaven marejades, no es va 

fer la visita corresponent, però en aquest 2022, la Pia Unió 

sí que ha estat recolzant i acompanyant a aquestos veïns 

en la celebració de la seua /nostra Mare de Déu.

Com és habitual, els acompanyen els xiquets que ostenten 

els càrrecs de comtes i mossén, que presideixen l’Eucaristia 

i també la veu de la súplica, que té en aquest dia, un primer 

assaig general del moment en què representa l’oració del 

poble contestà.

Doncs bé, el 5 de març, amb una aigua a cabassades, la 

comitiva de la Pia partia en autobús cap a València. Aquesta 

Pia, com han llegit abans, es caracteritzarà per preparar tres 

festes Patronals totalment diferents i també perquè en el seu 

mandat, els han passat coses….de pel·lícula. I per què dic 

açò, doncs perquè a meitat camí, l’autobús es va desbaratar 

i van haver d’esperar que un altre els fera el relleu. Amb tot, 

a Benimaclet, la festa seguia i una primera avançaeta amb 

cotxes particulars, va dur als comtes, mossén, suplicant i 

als presidents de la Pia, José Luis i Ana perquè pogueren 

adelantar en la tasca de preparar i vestir als xiquets. No hi ha 

res que no tinga solució, i aleshores la Missa es va celebrar 

més tard, però va comptar amb tota la comitiva que després 

d’una bona estona va canviar d’autobús i va arribar al lloc.

Allí Elsa, German (Comtes) i Bruno (mossén) van 

representar els comtes contestans i mossén Onofre, mentre 

que Vicent Gisbert, va declamar la súplica mudat de Masero. 

Sens dubte és un dia molt bonic que ni l’aigua ni les avaries 

mecàniques van empényer perquè la il·lusió de festejar a la 

Mareta pot en tots els obstacles que se’ns presenten.
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Programa d’actes. Festes Mare de Déu 2022
Dissabte 9 d’abril

Concert en honor a la Mare de Déu a càrrec de la Unió 

Musical Contestana. 

18:00h. Centre Cultural El Teular

Dilluns 18 d’abril

Volteig general de campanes anunciant l’inici de les 

festes Patronals 

12:00h

Solemnes vespres i Eucaristia

19:30h. Monestir de la Mare de Déu. 

A continuació, cremà de les 27 fogueres en honor a les 

llàgrimes de la Verge.

Tot seguit es realitzarà la serenata a la Mareta, després 

a l’xterior del monestir es arà una serenata per a tots i 

totes les majorales i majorals i per últim als homenatjats 

Teresa Torró i Salvador Barber a càrrec del moviment 

júnior de les parròquies contestanes

Dimarts 19 d’abril

Descoberta de la Mare de Déu, volteig general de campanes 

i dispar de les 27 salves d’arcabusseria. Acte seguit, 

celebració de l’Eucaristia al Monestir de la Mare de Déu

7:30h El Pla

Res de l’àngelus i diana per la Vila per recollir als majorals 

i majorales, súplica, comtes i mossèn, homenatjats...

acompanyats per la colla Mal Passet. Abans d’iniciar la 

diana, es resarà l’àngelus en la capella de Sant Antoni

8:30h El Pla

Trasllat de la Icona de la Mare de Déu amb el seu tro 

andes pels carrers de costum. A l’eixida del seu monestir, 

la imatge portada per Maseros girarà cap al lloc on va 

succeir el miracle, al Palau, a la capella de Sant Antoni 

i des d’ahi eixirà la Creu que donarà inici a la processó 

de l’ofrena.

10:00h El Pla

A l’arribada de la Mare de Déu a l’Església de Santa 

Maria, Vicent Gisbert Ferrer recitarà la Súplica a la Mare 

de Déu.

Ja dins del temple, es procedirà a l’ofrena floral i 

Eucaristia Solemne. 

Finalitzada l’Eucaristia tindrà lloc l’homenatge als majors 

que enguany recau en Teresa torró Cardona i Salvador 

Barber Egea.

Aquestos actes seran retransmesos en directe per Ràdio 

Cocentaina (107.9 FM, i també a través d’internet, a la 

pàgina web www.radiococentaina.com). 

En finalitzar l’homenatge, es dispararà una mascletà  

aerea en el Pla

Concurs radiofònic infantil. Amb la col·laboració de Ràdio 

Cocentaina, tindrem un concurs de preguntes i premis per 

a tots els que encerten amb les seues respostes. És un 

concurs per veure cuantes coses sabem de la Mare de Déu 

del Miracle i de la seua festa.

17:00h 107.9FM

Solemne Processó amb la Imatge de la Patrona pels carrers 

de costum en el seu tro-andes

19:00h. Plaça de Santa Maria

Missa de la Joventut

23:00h. Església de Santa Maria

A continuació serà exposat el Santíssim.

Dimecres 20 d’abril

Eucaristia de la germandat sacerdotal

11:00h. Església de Santa Maria

Eucaristia per a Malalts i impedits (la podran seguir en 

directe també a través de Ràdio Cocentaina)

17:00h. Església de Santa Maria

Segon dia de tridu, sabatina i celebració de l’Eucaristia 

a càrrec de d. Ernesto Brotons. En finalitzar la Missa, es 

procedirà a l’elecció de majorals i majorales per a les festes 

de 2023. 

19:30h Església de Santa Maria

A continuació s’exposarà el Santíssim.

Dijous 21 d’abril

Ofrena de flors infantil i Fireta

09:30h. Des de la part alta del Passeig inici de l’ofrena 

infantil a l’Església de Santa Maria. Elecció dels comtes i 

mossén per a les festes de 2023 i entrega de premis dels 

diferents concursos de dibuix, redacció i ràdio. A continuació 

en la plaça de l’Església, dansà dels col·legis, i Fireta 

organitzada pel moviment júnior de Cocentaina.

Celebració de la Paraula, benedicció i ofrena dels recent 

nascuts a la Mare de Déu

13:00h Església de Santa Maria

Tercer dia de tridu, sabatina i celebració de la Santa Missa. 

En finalitzar retorn processional de la Mare de Déu al seu 

monestir. Com a conclusió de tridu, es realitzarà la veneració 

de la Icona de la Mare de Déu mentre al Pla hi hauran danses 

a càrrec del grup de danses Cocentaina

19:30h Església de Santa Maria

Del divendres 22 fins el dissabte 30 d’abril

Novena a la Mare de Déu del Miracle

19:30h en el Monestir

Dissabte 21 de maig

XLIX Trofeu de ciclisme Mare de Déu del Miracle 

16:30h Organitzat pel club ciclista contestà.

Tota la trilogia mariana podrà ser seguida en directe també des de la web de la Pia Unió 
www.virgendelmilagro.es o en el canal youtubre de l’Església de Santa Maria
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Presentat el cartell de la Setmana Santa Contestana
Aitana García

E
nguany, la confraria encarrega d’organitzar la Setmana 

Santa contestana, junt a la junta central de confraries, 

és la confraria del Crist del Llauradors. Així doncs, el 

passat 26 de març l’església de Santa Maria va acollir l’acte 

de presentació del cartell anunciador de Setmana Santa i 

del pregó.

Aquesta Setmana Santa tornen les confraries als carres 

i a les processons, després de dos anys sense elles totes 

les nostres tradicions tornen de nou. La llarga absència ens 

ha permés veure amb més claredat que són un tresor tant 

religiós, cultural com emocional que devem de protegir 

perquè formen part de la nostra identitat. Per anunciar 

aquestos actes i dies tan especials per als cristians, els 

presidents de la confraria del Crist dels Llauradors han elegit 

a tres devotes d’aquesta mateixa confraria perquè anuncien 

les festes de 2022.

Inma Ribelles i Ruth Pérez han sigut les encarregades de 

posar la imatge. Al cartell volien representar una escena de 

nit, de tranquil·litat, fins i tot de mort, però aportant-li un 

moment íntim de calidesa. Al voltant de tanta foscor, del dol 

de Maria, de la foscor dels pitjors moments de la pandèmia 

o dels innocents que pateixen ara les conseqüències dels 

conflictes bèl·lics, es troba la lluna de pasqua il·luminant 

aquesta obscuritat que ens dona esperança en ser testimonis 

de la resurrecció de Jesús. Aquesta dualitat la podem 

observar als colors utilitzats en l’obra, més càlids per a les 

figures en primer terme i més freds per al fons.

Les tècniques utilitzades en aquest cartell són el treball 

digital, el dibuix de línia, tinta i llapis de color amb fos 

de diverses imatges fotogràfiques com la del Crist dels 

Llauradors. En el cartell destaquen diversos elements, un 

d’ells és l’àngel que veiem d’esquenes, acompanyant a Jesús 

i a Maria, altra de les figures a destacar. La semblança entre 

Maria i la Mare de Déu del Miracle és més que evident, ja 

que ha estat molt present en el treball de Ruth i Inma, igual 

que està present per a la resta del poble de Cocentaina. 

Del Crist sols veiem la mà amb regalls de sang, ja que sols 

una mà és suficient per a reconèixer a aquell que s’entrega 

voluntàriament per nosaltres. A més, les mans són el punt 

d’unió dels seus treballs, Inma ha treballat sobretot a Maria 

i Ruth a l’àngel.

En el cas de la paraula, Mari Nieves Pascual va ser l’elegida 

per a posar la veu i a través del seu pregó anunciar les 

festes. Els seus fills, Esther i Carles, van ser els encarregats 

de donar pas al pregó, presentant a sa mare d’una manera 

molt afectuosa.

Mari Nieves és una de les veus de Ràdio Cocentaina i 

l’encarregada d’aquesta revista, és una de professionals per 

excel·lència que dona veu a aquest poble i sense dubte, va 

estar a l’altura que aquest acte mereixia amb un fantàstic 

pregó de les festes de Setmana Santa. Un pregó molt senzill, 

però eficaç on Mari Nieves ens contava el teu testimoni cristià 

al llarg de la seua vida i de la vida diària que porta ara. Amb 

el seu testimoni des de la humilitat, ens va deixar a tots 

bocabadats i ens va ensenyar una gran lliçó, com viure la 

cristiandat des de la senzillesa del dia a dia. Va destacar la 

influència de la família, dels seus pares, dels seus cosins, i 

també de la família del seu home, perquè, al final, la família 

és fer-se. Va recordar el seu pas pel junior com a monitora, 

per les confraries, i la llavor evangelitzadora que es du a 

terme des de ràdio Cocentaina deixant espai a programes 

com Prop de Déu.

L’acte va concloure amb una gran ovació per part de 

tots els membres de les confraries i tots els fidels presents 

a l’església en senyal d’agraïment al treball i dedicació 

d’aquestes tres dones, Inma, Ruth i Mari Nieves, i sobretot 

al seu testimoni de fe en aquest acte introductori a aquestos 

dies tan importants per als cristians.
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Es torna a celebrar l’activitat «Parlem de danses»

E
n aquesta ocasió, la xarrada va anar a càrrec de Jordi Reig, 

que va parlar de la tradició musical valenciana en el context 

de les danses de Cocentaina. Va presentar el ponent 

Cristina Martí, de la Colla de Dolçaines i Tabals El Mal Passet.

En el mateix acte, la Garbera Cultura El Guaret va 

aprofitar per a entregar a l’Arxiu municipal de l’Ajuntament 

de Cocentaina un exemplar original de la revista Estampa 

de l’any 1935 en el qual es detallen en quatre pàgines 

completes com eren de les danses de Cocentaina, un 

document de gran valor històric i etnogràfic. L’entrega es va 

fer a càrrec de Vero i Vicent, membres del Grup de Danses 

Cocentaina, i van recollir el document María Dolores Insa, 

arxivera municipal, i Ivan Jover, regidor de Cultura.

I ja desafiant l’oratge, el diumenge 20 de març va tindre 

lloc, la dansà dels Nanos i el taller de Nanos.

La part coberta del Palau va albergar un taller on diverses 

entitats van muntar els seus Nanos de drap per al dimecres 

23 de març, traure’ls amb les seues queixes o suggerències: 

són la veu callada d’un poble. El taller va comptar amb una 

alta participació de gent que no vol perdre aquesta tradició 

contestana declarada com a Festa d’interés turístic local.

Tot seguit la dansa va embriagar el carrer de folklore. 

Amb els grups de danses de Cocentaina i El Convet i 

l’acompanyament musical de la colla de dolçaines i tabals 

Mal Passet, es va fer un assaig general per al que serà la 

cloenda del dia dels Nanos, amb els balls tradicionals de 

Cocentaina.

Redacció
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Com a nobles senyors, els Nanos’ han llançat aquest any 
les seues crítiques des del Palau de Cocentaina
Redacció. Fotos: Paco Sempere

E
l 23 de març, era el tercer dimecres de Quaresma, 

data important per a Cocentaina i les seues tradicions 

i és que com cada any en aquesta data, ‘Els Nanos’ es 

lleven la pols i alcen la veu callada a Cocentaina per tal de 

llançar les seues crítiques plenes de sàtira, humor i ironia.

Aquesta tradició socarrà, és Festa d’Interés Turístic Local de 

la Comunitat Valenciana i tot i que enguany no s’ha pogut 

realitzar als carrers del barri antic del Raval a causa del 

mal oratge, l’Ajuntament no ha renunciat a la festivitat i ha 

traslladat la mateixa a l’interior del Palau Comtal.

Allí, a la sala d’exposicions, han sigut col·locats els ninots 

per tal de ser visitats pels veïns del poble i algun centre 

educatiu. Les crítiques d’enguany han fet referència a la 

Guerra d’Ucraïna, la pandèmia, l’avanç de les obres del 

nou Sant Joan Bosco, la crisi matrimonial entre la Infanta 

Cristina i Urdangarín, l’autobús a l’hospital Verge dels Lliris, 

la pujada d’impostos o el bo jove, hi havien, inclòs, Nanos 

de pingüins i foques, la petició per a incentivar la gent jove 

a comprar habitatges al Raval.

La pluja que va caure al nostre poble va obligar a 

suspendre també la dansà popular i la traca prevista per a 

posar el punt final a la ‘Festa dels Nanos’.

Amb tot, els Nanos van ser visitats per diferents mitjans 

de comunicació que es van fer ressò de la festa i també 

pels alumnes dels centres educatius de Cocentaina, que 

no van voler perdre's la cita i que també van fer els seus 

Nanos als coles.

Paqui Ruiz, regidora de Tradicions, ressaltava als 

micròfons de Ràdio Cocentaina “la importància que tenen 

les visites dels veïns, dels alumnes dels centres educatius 

per tal de mantindre mantindre viva la tradició.”

No sols els Nanos han amanegut al Palau i als coles, sinó 

que també vam poder veure Nanos al Respir i aquest any 

s’han sumat també les mestresses de casa.

Els Nanos són una tradició molt nostra i ni virus, ni 

pandèmies ni el mal oratge ha tapat la veu d’aquests ninots 

que tenen tant per a dir. Enguany han sigut senyors feudals 

de la nostra Vila, fent honor així al títol que han aconseguit de 

festa d’Interés Turístic Local, amb tot, nosaltres som de carrer 

i esperem que l’any que ve per fi, els Nanos estiguen als 

carrers del Raval, fent valdre la riquesa i la màgia d’aquesta 

zona del nucli antic de Cocentaina.
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L’Ajuntament de Cocentaina sol·licita a la Diputació la 
renovació de la xarxa d’aigua del carrer Dolors
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’ajuntament de Cocentaina ha sol·licitat a la Diputació 

d’Alacant mitjançant la convocatòria d’infraestructures 

hidràuliques la renovació de la xarxa d’aigua potable 

del carrer Dolors.

Un projecte que ascendeix a 147.092,08 € i que consistirà 

en la renovació de 495 metres lineals de  xarxa d’aigua 

actualment amb canonades de polifenol per una nova  

conducció de ferro colat, com també es procedirà a col·locar 

noves vàlvules. El període d’execució d’aquest projecte és de 

3 mesos i s’intentarà causar les menors molèsties possibles 

al veïns de la zona,

Des de l'Ajuntament som conscients de la problemàtica 

que actualment estem tenint amb aquest tram de la població 

i les repetides fugues d’aigua que hi ha, el que produeix 

desperfectes en alguna vivenda a causa del mal estat 

d’algun tram de la xarxa d’aigua, per això, en cas que no ens 

atorgaren la subvenció sol·licitada, aquesta obra es realitzaria 

amb finançament 100% per part de l'ajuntament, perquè és 

necessària i perquè provoca molèsties constants al veïnat.

Segons comenta la regidora d’Obres i serveis «s’ha 

elaborat ja tota la documentació tècnica perquè, quan es 

tinga la resolució, es puga executar de manera immediata ja 

que és un dels projectes que pensem que han de realitzar-se 

el més aviat possible».

L’Ajuntament de Cocentaina obri el Servei d’Atenció al 
Consumidor
NP Ajuntament de Cocentaina

E
l nou Servei d’Atenció al Consumidor (SAC) naix amb 

l’objectiu d’assessorar a la població contestana sobre 

temes de consum motivats per queixes sobre una mala 

prestació d’un servei per part d’una empresa privada.

El SAC apareix per tal de substituir a l’Oficina Municipal 

del Consumidor (OMIC) que fins fa un temps estava 

instal·lada a les oficines municipals, però que per tractar-se 

de competències administratives alienes al propi consistori 

es va haver de retirar.

No obstant això, després de sospesar totes les possibles 

solucions per a recuperar aquest servei, s’ha optat perquè 

el departament de Promoció Econòmica, el qual gestiona 

temes i àrees relacionades amb les competències de 

consum, siga l’encarregat de portar a terme aquest servei.

Paqui Ruiz, regidora de Comerç, valorava positivament 

la proposta i manifestava que «es tracta d’una solució molt 

positiva i productiva per als consumidors de la localitat, en 

la qual s’ha estat treballant des del primer moment que es 

va deixar de prestar el servei».

El servei comptarà amb l’atenció als consumidors de la 

localitat els dimarts de cada setmana, de les 9:00 a les 14:00 

hores al departament de Promoció Econòmica, ubicat al 

carrer de Sant Cristòfol, 6-8 (Oficina Tècnica - 1a planta). 

Per tal d’accedir al servei s'haurà de sol·licitar cita prèvia 

en el SIC.

En definitiva, s’ha aconseguit recuperar aquest servei 

amb el qual s'atendran les consultes dels consumidors 

que presenten qualsevol cas de necessitat d’arbitratge de 

consum, tramitant la  queixa corresponent a través dels 

canals oficials de la Generalitat Valenciana. Per últim, cal 

recordar que, a banda de l’atenció personalitzada, també 

es pot realitzar qualsevol altra consulta  a través del telèfon 

965590051, extensió 264 o via mail consum@cocentaina.org

El servei va arrancar l’atenció al públic el dimarts 5 d’abril.
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L’Ajuntament sol·licita a Conselleria una subvenció per 
a la neteja de barrancs
NP Ajuntament de Cocentaina

L
’ajuda s’ha sol·licitat per un import de 26.500 € 

mitjançant la convocatòria de la Conselleria d’Agricultura 

i Transició Ecològica.

Aquestes ajudes consisteixen en la neteja dels fondos 

dels barrancs de Sant Cristòfol i de Fontanelles, ja que per 

culpa de les pluges es queda el fondo dels barrancs ple de 

brutícia i de pedres, cosa que fa que siga un inconvenient 

si hi ha algun temporal fort de pluges i l’aigua arriba fins al 

nucli urbà.

Per això, des del departament d’Obres i Serveis es 

considera de vital importància aquest tipus d’actuacions, ja 

que s’actuarà en un tram de 150 m2 a la zona del barranc 

de San Cristòfol i de 250 m2 a la zona de Fontanelles. Es 

retirarà tota l’erosió dels barrancs que prové de les àrees 

anteriors als fondos.

L’objectiu fonamental en aquestes zones d’evacuació 

d'aigües pluvials es tindre aquestes zones netes i en 

condicions, per evitar problemes al nucli urbà.

La Regidora d’Obres i Serveis, Mariona Carbonell, explica 

que «encara que no ens atorgaren aquesta subvenció, les 

actuacions que tenim planificades en la memòria valorada 

les realitzarem amb fons municipals, perquè les considerem 

necessàries per evitar desperfectes a la zona del polígon 

de Sant Cristòfol i a la zona de nucli urbà de l’avinguda de 

Xàtiva».

El govern contestà treballa per a captar Fons Europeus
NP Ajuntament de Cocentaina

A 
meitat març es va dur a terme una reunió entre el 

Servei d’Orientació en Projectes Europeus de la FVMP 

«Pont a Europa», representada per la contestana Sara 

Portela i l’alcaldessa de Cocentaina, junt a les regidores 

d’Urbanisme i Hisenda.

L’objectiu fonamental és buscar totes les línies de 

finançament, sobretot per potenciar i millorar el nucli antic 

de la localitat mitjançant el «Pla Barris», una de les línies 

que aquest consistori vol dur endavant, ja que a banda de 

la col·laboració entre propietari i ajuntament està l’opció de 

reurbanitzar alguna de les zones que es troben actualment 

en degradació.

A banda, hi ha diverses línies per les quals l'Ajuntament 

també vol apostar  mitjançant els fons europeus per 

l’eficiència energètica, l’accessibilitat d’edificis públics i 

millora de zones de comercials. Tot aquest treball s’està 

iniciant amb una empresa especialitzada en aquest àmbit 

de les ajudes europees.

Mariona Carbonell, regidora d’Hisenda, comenta que 

«som conscients que encetem un llarg camí amb diversos 

projectes per portar-los a terme amb el finançament 

europeu, ja que són tramitacions i gestions costoses, però 

que portaran millores, tant per als contestans i contestanes 

com per a la localitat en general a llarg termini».

Paral·lelament a tots aquests tràmits, s’està elaborant el 

«Pla Anti Frau» per a l'Ajuntament de Cocentaina, requisit 

indispensable per a l’obtenció de finançament europeu.
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Cocentaina avança en la posada a punt del seu Palau Comtal
NP Ajuntament de Cocentaina

U
na vegada presentat el Pla Director del Palau, 

l’Ajuntament de Cocentaina avança en la rehabilitació 

d’aquest emblemàtic Bé d'Interès Cultural (BIC) amb 

la reparació puntual de la coberta del pati, com també en 

diverses actuacions de manteniment de l’edifici. Aquesta 

actuació, valorada en 46.500€, ha estat possible gràcies a 

la formalització d’un conveni amb la Conselleria d’Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica, dels quals el consistori ha assumit 

els costos de la redacció de la Memòria Valorada, com també 

del Projecte d’Execució amb uns 2.420€.

El principal treball d’aquesta actuació, que s’ha prolongat 

durant dos mesos, ha estat centrat en la reparació de la 

coberta i la terrassa, com també la canalització de les 

aigües pluvials per a evitar goteres que puguen ocasionar 

un deteriorament més gran a l’edifici. Per una altra banda, 

també s’ha aprofitat l’ocasió per a portar a terme obres de 

manteniment, com ara la reparació i l’envernissat de les 

portes, l’eliminació de papereres com a elements impropis 

a l’edifici o la instal·lació del nou enllumenat del pati.

Des del mateix Consistori ja s’estan estudiant diferents 

subvencions en matèria de patrimoni cultural a les quals 

poder acollir-se per a posar en marxa el més prompte 

possible les diferents fases d’actuació plantejades en el 

Pla Director. El mateix regidor de Patrimoni, Ivan Jover, ha 

comentat que «el primer dels treballs, tal com recomana 

el Pla Director, es centrarà aquest any en l’excavació 

arqueològica de l’ala oest del pati que permetrà, en primer 

lloc, conèixer millor la pròpia història de l’edifici i, per un 

altre costat, començar a projectar l’evacuació i l’accessibilitat 

del propi edifici».

Cocentaina recicla 33.279 kg de residus tèxtils en els 
contenidors d’Arropa Koopera durant l’any 2021
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a Regidoria de Recollida de Residus Urbans informa 

que als contenidors per a residus tèxtils instal·lats a la 

població s'han recollit durant el període de 2021 un 

total de 33.279 kg de residus tèxtils.

D'aquesta quantitat, després d'un minuciós sistema de 

triatge, una part important passa posteriorment a les botigues 

de segona mà que l'entitat Koopera Càritas té repartides per 

la Comunitat València.

Col·laborant amb aquesta entitat es fomenta el treball 

a persones en risc d'exclusió social, i és un sistema que 

permet una formació professional i posteriorment l’eixida 

al mercat laboral.

A Cocentaina, en l'actualitat, hi ha un total de 9 

contenidors, dels quals on més s'ha depositat aquest tipus 

de residu ha sigut en els de la zona del Centre Comercial 

l'Altet amb un total de 4.704 kg i el de la Plaça del Tint al 

barri de Fraga amb 4.387 kg.

La regidora delegada de RSU, Paqui Ruiz, agraeix a tot el 

poble de Cocentaina «la implicació i la gran conscienciació 

social que ha demostrat, ja que aportant al contenidor de tèxtil 

no sols contribuïm a crear ocupació, sinó que també estem 

preservant el medi ambient, perquè és la forma correcta 

de gestionar aquests tipus de residus, de manera que es 

dona una segona vida al que ja no estem utilitzant, tenint en 

compte que la finalitat de l'economia circular és reutilitzar 

per a arribar a generar els menors residus possibles».
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Visita del Conseller de Economía SR. Climent y su equipo 
a las instalaciones de la Cooperativa
Cooperativa Agrícola Católica   COOP. V

E
l día 28/2 recibimos la visita del Conseller de Economía 

Sostenible Sectores Productivos Comercio y Trabajo Sr. 

Climent y su jefe de gabinete en las instalaciones de 

nuestra almazara y posteriormente tuvo lugar una reunion 

de trabajo en nuestras oficinas. La reunion es fruto del 

compromiso contraído por el conseller en la entrega de 

premios del II AOVE FORUM FIRA DE TOTS SANTS de 

Noviembre/21, para conocer insitu nuestra cooperativa. -A 

la reunion también ha asistido el Subsecretario de Política 

Territorial Obras Publicas y Movilidad Sr. Briet, la alcaldesa 

de Cocentaina Mireia y la concejal de Fira Eugenia asi 

como el responsable del aceite y vino de la Federación de 

Cooperativas Agroalimentarias C.V.  Vicent Insa, además del 

presidente y miembros del Consejo Rector de la Cooperativa. 

Dimos a conocer al Conseller y al resto de personas 

reunidas la concesión  del premio a la Igualdad de 

Oportunidades/21 otorgado a la Cooperativa como primera 

de España en conseguir la paridad en su consejo rector de 

la mano del ministro de Agricultura Sr. Planas. 

En la reunión de trabajo se  abordaron importantes y 

diversos temas de mucho interés tanto para el campo en 

general como para nuestra cooperativa en particular, entre 

otros  el tsunami tecnológico al que  tenemos que adaptarnos, 

también  de vehicular a través de Concoval propuestas de 

mejoras fiscales a las cooperativas, ayudas GVA Economía 

Sostenible y líneas de formacion GVA Labora, apoyos a las 

importantes inversiones a realizar a través de las diferentes 

líneas existentes, igualmente también le hemos comentado 

nuestros objetivos para la implantación de nuevas sinergias 

como las rutas oloturisticas, mayor implementación en las 

redes sociales para aumentar el conocimiento de nuestros 

aceites en especial los monovarietales y  el aumento de 

nuestra superficie de energías sostenibles, asi como del 

III Aove Fórum Fira Internacional de Tots Sants a celebrar 

este año.

Estamos plenamente satisfechos de esta visita y su 

desarrollo posterior que a buen seguro tendrá con reuniones 

con responsables de áreas concretas del gobierno de la G.V. 

Resultat de la votació del Pressupost Participatiu 2022
NP Ajuntament de Cocentaina

L
a votació es va tancar el passat 27 de febrer i ha 

tornat a marcar una alta participació, ja que han votat 

al voltant de 500 persones. El projecte més votat ha 

sigut la proposta d’esterilitzar gats amb un total de 835 

punts. En segon lloc, ha quedat el projecte d’adquirir un 

naixement-Betlem amb figures a mida real. En tot cas, atés 

el pressupost de què es disposa i vista la quantitat que 

comporten els dos projectes més votats, és probable que 

es puguen executar els dos.

Per tant, a partir d’ara es posa en marxa el procés 

d'execució del Pressupost Participatiu d’aquest any, tot i que 

continuen executant-se projectes d’altres edicions, com ara 

la retolació dels carrers amb nom popular.

La regidora de Participació Ciutadana, Maite Valls, ha agraït 

la participació de totes i cadascuna de les persones que, de 

manera transparent i democràtica, han emès el seu vot. Així 

mateix, ha felicitat totes les persones que han impulsat els 

projectes i, especialment, les que han obtingut més vots.
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Els propietaris dels terrenys posen una tanca dificultant 
l’accés als habitatges d’alguns veïns de l’Alcúdia
NP Ajuntament de Cocentaina

F
a unes setmanes els propietaris dels terrenys de 

l’Alcúdia que donen pas a a alguns veïns van procedir 

a la col·locació d’un tancament en la zona sud de la 

pedania. Aquesta tanca està ocasionant molèsties i molta 

preocupació als propietaris de les cases adjacents a aquests 

terrenys, ja que els utilitzen per accedir per la part de darrere 

i amb vehicles als seues habitatges

Fa molts mesos els veïns ja es van reunir amb part del 

govern contestà per traslladar-los la seua preocupació, 

perquè els propietaris van començar a fer moviments de 

terra, en aquella ocasió «per plantar tomaques», segons van 

dir. Aquest tema va ser estudiat pel departament urbanístic, 

tot i que es tracta d’un conflicte entre particulars, i es va 

intentar intervindre entre les parts, perquè els propietaris 

dels terrenys no posaren la tanca.

Aquestos terrenys contemplen una zona de vial que han 

d’urbanitzar els seus dos propietaris i una part on tenien 

previst construir cases. Els propietaris són dos conglomerats 

de socis de la nostra zona que van des d’empreses 

immobiliàries, constructors i alguns particulars.

L’ajuntament NO és propietari dels terrenys ni té cap 

obligació sobre ells, per això el seu paper durant este temps 

va ser negociar i assessorar els veïns que fa anys van obrir 

garatges i portes cap a eixa zona on els propietàries havien 

de desenvolupar un carrer.

Els propietaris dels terrenys que estan sent tancats ho 

fan legalment, ja que el Pla General d’Ordenació Urbana 

del municipi, a l’article 7.15 diu que les parcel·les deuen 

tancar-se per les seues fites i que és una responsabilitat 

dels propietaris mantindre, tant les parcel·les com els 

tancaments, en bones condicions de seguretat, salubritat i 

ornat. No obstant això, és curiós que la tanca es col·loque 

ara, més de dos dècades després de comprar els terrenys.

D’altra banda, cal explicar que, quan des de l’ajuntament 

es concedeix una llicència, per a qualsevol actuació al 

municipi, sempre es concedeix ‘excepte dret de propietat i 

sense perjudici a tercers’, per tant s’hauran de respectar els 

acords entre adjacents que pogueren haver-hi i els drets que 

puguen tindre les persones que fiten amb aquests terrenys. 

En cas que hi haja qualsevol discrepància entre els implicats, 

correspondrà a un jutge determinar la viabilitat de l’actuació, 

perquè és un conflicte entre particulars.

Des de la corporació es tem que la col·locació de la 

tanca siga, presumptament, un intent per tal de fer pressió 

i que l’ajuntament compre, en el cas que fora legalment 

possible, uns terrenys per salvar econòmicament a dos 

conglomerats de socis que van fer una inversió que no 

els ha eixit com esperaven i que suposaria una despesa 

aproximada d’un milió d’euros per a les arques contestanes.

El regidor de Pedanies, Antonio Hernández, explica que esta 

setmana es reunirà amb la regidora d’Urbanisme i el veïnat de 

l’Alcúdia per tal de veure en quin punt es troben i si hi ha alguna 

solució alternativa a tot el que es va plantejar aquest estiu.
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Col·lectiu-Compromís proposa impulsar el cicloturisme a 
través de la Volta a la Comunitat Valenciana femenina

NP Col·lectiu-Compromís

El Col·lectiu 03820-Compromís vol que s’impulse el cicloturisme en Cocentaina. 
Aposten per aprofitar el potencial dels Campionats d’España de Ciclisme, el final 
d’etapa en la Cantera en la Volta a la Comunitat i el recent final d’etapa de la Volta 
a la Comunitat Valenciana femenina.

E
l Col·lectiu-Compromís aposta per potenciar el 

cicloturisme com un turisme sostenible i segur en 

temps de pandèmia. Segons explica el regidor Jordi 

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

Volta a la Comunitat i el recent final d’etapa de la Volta a la 

Comunitat Valenciana femenina deixen a Cocentaina dins 

del mapa ciclista espanyol. Cal que l’Ajuntament treballe 

de manera seriosa per situar a Cocentaina dins del mapa 

mental dels cicloturistes i que siga un lloc d’estada per als 

aficionats al ciclisme”.

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

veritat pel cicloturisme com una activitat que genere faena 

en Cocentaina. Generaria recursos per a l’hosteleria i per 

als hotels.”

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

que aposte de manera seriosa i planificada pel cicloturisme 

com a una ferramenta més per al desenvolupament social i 

econòmic de Cocentaina. “Cal generar sinèrgies amb altres 

municipis, amb altres països i amb altres administracions. 

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

Col·lectiu-Compromís.

Pla explica que hi ha experiències positives en aquest 

sentit en Astúries, Aragó, Andalusia i Catalunya. Per això, des 

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

faena i impulsar el cicloturisme en Cocentaina i la comarca.

Col·lectiu-Compromís proposa un espai per a dipositar 
les cendres en l’ampliació del cementeri

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha proposat que 

l’ampliació del cementeri de Cocentaina compte amb 

un espai per a dipositar les cendres de les persones 

difuntes. Des de la formació contestana expliquen que 

la demanda d’inceneració de les persones difuntes ha 

anat creixent i que és necessari que la nova ampliació del 

cementeri tinga aquest espai.

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

Jordi Pla, explica que “hem estat preguntant en diferents 

comissions informatives sobre el procés per a l’ampliació del 

cementeri. Per això, ara que es farà el projecte d’ampliació, 

proposem que hi haja un espai per a dipositar les cendres.”

D’aquesta forma, des del Col·lectiu-Compromís insten a 

que en en el projecte d’ampliació del cementeri hi haja un 

espai per dipositar les cendres.

El Col·lectiu-Compromís vol que el projecte per a l’ampliació del cementeri tinga un 
espai per a dipositar les cendres de les persones difuntes

NP Col·lectiu-Compromís
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Col·lectiu-Compromís considera insuficient que sols 
s’actue en un polígon industrial de Cocentaina
El Col·lectiu-Compromís ha lamentat la poca ambició i la manca de planificació de 
l’equip de govern i reclama actuar en tots els polígons de Cocentaina en base a una 
planificació consensuada amb l’empresariat i les persones treballadores.

E
l Col·lectiu 03820-Compromís ha considerat insuficient 

que l’Ajuntament de Cocentaina presente sols un 

projecte d’un polígon industrial per a les ajudes de 

l’IVACE de la Conselleria d’Economia Sostenible de la 

Generalitat Valenciana.

El portaveu de la formació, Jordi Pla, ha explicat que “és 

insuficient que sols s’actue en un polígon. Sols s’actua en 

un polígon dels cinc que tenim en Cocentaina. L’equip de 

govern deixa fora al polígon de l’Alcudia, el de les Jovades, 

la Llaona i els Algars-Gormaig. És incomprensible. Sols té 

una explicació: la falta de planificació i no saber què fer 

amb els polígons.”

Pla recorda que al febrer del 2016, el Col·lectiu-Compromís 

va presentar una moció a l’Ajuntament de Cocentaina, que 

fou aprovada per unanimitat, en què s’acordava els següent:

“PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de Cocentaina a la 

creació d’un equip transversal de tècnics municipals amb 

la funció de desenvolupar la redacció dels projectes de 

millora per als polígons industrials per a concórrer, quan 

siguen publicades, a les ajudes de la Conselleria d’Economia 

Sostenible.

SEGON.- Instar a l’Ajuntament de Cocentaina a la creació 

d’una metodologia de treball a través de l’Agenda 21 que 

incloga reunions amb els diferents actors involucrats i el 

seguiment per part dels representants dels grups municipals.

TERCER.- Comptar amb les aportacions del document SÒL 

INDUSTRIAL DE QUALITAT elaborat per la Plataforma per 

la Reindustrialització Territorial a l’hora de desenvolupar la 

redacció dels projectes de millora per als polígons industrials, 

amb la intenció que els tècnics municipals ho puguen 

millorar i adaptar a les necessitats de Cocentaina.

QUART.- Elaborar un estudi ampli, més enllà de concórrer 

a les ajudes de la Conselleria d’Economia Sostenible, que 

visualitze l’estat real de les zones industrials de Cocentaina 

per planificar la reparació  i modernització per tal de resoldre 

les carències detectades.”

“No s’ha fet res de la moció que vam presentar i es va 

aprovar. Demanem consens i planificació per a fer millores 

en els polígons. No es pot anar a última hora i deixar-se 

quatre polígons fora de les ajudes. Perdem oportunitats. És 

l’equip de govern amb més alliberats que mai i continuem 

perdent oportunitats”, remarca Pla.

Cal recordar que aquestes ajudes subvencionaven fins 

200.000€ per polígon industrial i es publiquen cada any.

Col·lectiu-Compromís
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Arriben les primeres persones refugiades d’Ucraïna
NP Ajuntament de Cocentaina

D
ivendres 4 de març va arribar la primera família que 

fugia d’Ucraïna a causa de la cruel guerra que està 

sofrint el seu país.

Van ser atesos per l’alcaldessa de Cocentaina, el cap de la 

policia i la coordinadora de Benestar Social. Se’ls va traslladar 

a un hotel perquè pogueren descansar, rentar-se i menjar, 

i també se’ls va facilitar un lot amb tot el que és necessari 

per a la seua higiene i targetes de mòbil espanyoles.

Mireia Estepa que, en tot moment, ha estat en coordinació 

directa amb la directora general d’Atenció Primària, 

Mercé Martínez, va cridar per demanar informació sobre 

el protocol a seguir, ja que els ajuntaments no han rebut 

encara indicacions clares sobre com actuar en cas que les 

persones vinguen sense la condició legal de refugiats. Des 

de Conselleria van explicar que aquestes persones havien 

d’acudir al centre de recepció de refugiats situat en Moraira, 

gestionat per Conselleria. Una instal·lació des d’on se’ls 

està atenent en unes condicions dignes i des d’on estan 

començant a tramitar tota la documentació necessària per 

moure’s lliurement per Espanya baix la condició de persona 

refugiada. És per això que la regidoria de Benestar Social va 

disposar un taxi per traslladar a la família fins al municipi 

costaner dissabte de matí.

Dilluns 7 de març han acudit a l’ajuntament quatre 

ucraïneses més en la mateixa situació i, igualment, se’ls ha 

traslladat a Moraira.

La regidora de l’àrea comenta que «ens trobem en una 

situació extremadament trista, gent fugint de les seues cases 

per culpa d’una guerra que no han buscat i que arriben al 

nostre poble per supervivència. És la nostra obligació acollir-

les, donar-los tot allò que necessiten i desplaçar-les als llocs 

habilitats pel govern valencià per tramitar la seua condició 

legal i que puguen refer la seua vida».

Des de l’ajuntament s’estan rebent moltes mostres de 

solidaritat i la ciutadania està oferint la seua vivenda per 

acollir a qui ho necessite; no obstant això, l'acolliment 

en territori espanyol de persones refugiades d'Ucraïna es 

vehicula a través del sistema d'acolliment de protecció 

internacional regulat per l'administració pública, per la 

qual cosa els ajuntaments no tenen cap competència. Les 

persones interessades poden oferir sa casa a través dels 

formularis de Generalitat: https://gvaoberta.gva.es/va/ucrania

Pel que fa a la ciutadania interessada en acollir menors, el 

govern valencià explica que 'acolliment de xiquets, xiquetes 

i adolescents sense referent familiar únicament es podrà 

realitzar a través dels canals legals del sistema de protecció 

de la Generalitat. No es contempla cap altra possibilitat que 

no siga aquesta, per a garantir la seua protecció i seguretat, 

i evitar així que puguen ser víctimes de màfies de tràfic.

Cocentaina s’ha sumat a la recollida d’ajuda humanitària 

per enviar-la a Ucraïna, per la qual cosa l’ajuntament obrirà 

la Casa de la Joventut, dimarts 8 i dijous 10 de març en 

horari de 10 h a 13 h i de 16 h a 19 h per què totes aquelles 

persones que vulguen col·laboren portant els productes que 

la FVMP ha assenyalat com a necessaris.

Cocentaina solidària amb Ucraïna
NP Ajuntament de Cocentaina

D
urant dos dies les contestanes i els contestans 

han  mos t r a t  l a  seua  so l i da r i t a t  amb  e l 

poble ucraïnés portant ajuda material per fer-

la arribar al país que està sofrint la terrible guerra.

La Casa de la Joventut  es va convertir dimarts i dijous 

passat en la zona de recollida de productes d’higiene, 

alimentació, roba i material mèdic per col·laborar en la gran 

recollida coordinada per la FVMP i Generalitat Valenciana, 

que iniciarà el seu viatge amb destí Ucraïna, probablement, 

el 21 de març.

Per classificar i empaquetar totes les donacions que ha 

portat la ciutadania han estat matí i vesprada els regidors 

i regidores de tots els partits polítics de la corporació 

municipal, excepte el Col·lectiu 03820 – Compromís que 

no ha aparegut, i algunes persones del poble. També per al 

dia de la carregada del camió, l’11 de març, es va comptar 

amb la voluntarietat de la brigada d’obres, els treballadors 

dels programes del LABORA, els ordenances de cultura i el 

seu coordinador, així com algunes regidores.

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, s’emocionava 

amb la resposta de la Vila Comtal, «la mostra de solidaritat 

dels veïns i veïnes del poble ha sigut extraordinària, la 

recollida de productes per a Ucraïna ha superat totes les 

expectatives que teníem i això ens emociona i ho agraïm de 

cor. Esperem que prompte arribe tot al lloc i que puguem 

ajudar a pal·liar la necessitat que esta terrorífica guerra 

està provocant a persones innocents». Explicava Estepa 

que «continuen arribant persones refugiades que ixen del 

conflicte a Ucraïna i mantenim contacte amb persones ja 

assentades en Cocentaina per posar-los al dia dels canvis 

de protocol que van produïnt-se en temes de documentació 

perquè vagen informant els compatriotes que estan venint».
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Taller empleo Dinàmic-Cocentaina
Marián Castelló Escoda

Directora Taller d’Ocupació Dinàmic-Cocentaina

C
oincidint amb l’estudi de l’últim mòdul formatiu 

(Técnicas y recursos de animación en actividades 

de tiempo libre) del certificat de professionalitat 

“Dinamización de actividades de tiempo libre infantil y 

juvenil”, l’alumnat-treballador del Taller d’Ocupació, va 

realitzar una visita formativa al Museu Valencià del Joguet 

de la veïna localitat d’Ibi. Este museu és un centre per a la 

conservació, investigació i difusió del patrimoni jogueter, un 

espai que ens ha permet viatjar al passat i on els joguets ens 

hi han transmet com es vivia la infància a altres èpoques. 

Destacar també, que l’alumnat ha inventat i dissenyat dos 

joguets tenint en compte totes les normatives aplicables, 

des de l'edat recomanable, els materials utilitzats, nombre 

de jugadors, etc. Els joguets són: “Tapón-Pon. Juegos 

reunidos con tapones reciclados”, que inclou set jocs 

diferents (sumar, trobar parelles, petanca, tres en ratlla, 

memòria, muixeranga i encestar); “Sumagic”, un joguet per 

iniciar-se amb operacions numèriques com la suma d'una 

manera amena i divertida. Tots dos jocs han estat creats amb 

materials reciclats d’objectes quotidians amb un resultat molt 

ingeniós, atractiu i de fàcil comprensió.

D’altra banda, destacar que el passat diumenge tretze de 

març, l’alumntat/treballador del Taller, va dur a terme una 

activitat al pati del Palau Comtal, un circuit-gimcana per 

als menuts de Cocentaina que es va desenvolupar alhora 

que la I Cursa de la Dona. Destacar que els participants 

van gaudir de les diferents proves que havien de superar, 

començant amb la confecció del seu propi dorsal, proves 

d’habilitat i destresa, dau sorpresa, proves de memoritzar, 

piràmide alimentària, trencaclosques, bolos, jeroglífic, 

acabant amb un ball a l’estil tik-tok, i emportant-se un detall 

de l’Ajuntament per la realització del circuit. Els participants 

més xicotets volien fer el mateix que les grans, i molts dels 

grans, van realitzar el circuit més d’una vegada, per aquest 

motiu, pensant que tal volta volgueren tornar a disfrutar 

el Circuit-Dinàmic, els membres del Taller d’Ocupació no 

descartem realitzar en una altra data la mateixa activitat 

de cara al bon oratge. No us preocupeu, que informarem.

Aquest mes, respecte a continguts formatius, l’alumnat/

treballador està impartint els mòduls de formació 

complementària: Inserció laboral, sensibil i tzació 

mediambiental i en la igualtat de gènere; Bàsic de Prevenció 

en riscos laborals; i Alfabetització informàtica, aquest abril, 

comencem amb el certificat de professionalitat de nivell 3.
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Elegit el nou Consell Polític Comarcal d’EUPV (Esquerra 
Unida del País Valencià) a l’Alcoià-Comtat-Foia de Castalla
NP Consell Polític Comarcal d’EUPV

E
l darrer cap de setmana de març va tindre lloc a Alcoi 

l’Assemblea Comarcal d’EUPV de la comarca de 

l’Alcoià-Comtat-Foia de Castalla. A la mateixa es va 

triar la nova direcció de la formació que durant els quatre 

anys anteriors ha estat coordinada per la contestana Eli Aleix 

Pérez, regidora d’UP-EUPV a Cocentaina. L’assemblea ha 

agraït i reconegut unànimement el treball desenvolupat per 

l’anterior direcció en una etapa de crisi pandèmica que ha 

dificultat moltíssim la seua labor i que, malgrat això, ha estat 

capaç de dur endavant l’organització. 

El nou Consell Polític Comarcal serà coordinat per l’alcoià 

Sergi Rodríguez Castelló. Els membres d’aquest Consell 

són: Ivan Torregrossa (Muro), Eli Aleix i Bernardo Reig 

(Cocentaina), Jordi Santonja, Beatriu Pérez, Dani Méndez 

i Angelina Ortiz (Alcoi), Noemí Garcia, Julio Aracil i Gloria 

Casado (Ibi) i Verónica Giménez (Castalla). 

El nou Coordinador Comarcal ha afirmat que “En 

aquesta nova etapa que encetem, la prioritat d’EUPV en la 

comarca ha de ser la de treballar per fer possible el màxim 

d’unitat entre les forces polítiques i socials d’esquerres, i la 

ciutadania progressista en general. És necessari començar 

des de la base a caminar en el sentit que pretén la nostra 

companya i Vicepresidenta Yolanda Díaz amb la creació d’un 

nou espai polític a l’esquerra del PSOE que supere l’actual 

i que tinga com a protagonista a la ciutadania organitzada 

i no organitzada”. 

L’assemblea ha fet una anàlisi de la situació orgànica i de 

presència social d’EUPV en cada poble de la comarca i ha 

aprovat l’inici de diverses activitats polítiques per visibilitzar-

se amb major potència al conjunt de la comarca. Així, per 

tant, encetarà d’immediat diferents contactes amb tots els 

sectors socials, econòmics, sindicals, veïnals, culturals 

i d’altres, per escoltar les seues propostes, inquietuds 

i reivindicacions. EUPV vol fer arribar al conjunt de la 

ciutadania i a aquests col·lectius, la seua disposició plena 

per defensar els interessos de la majoria social en uns 

moments de greu crisi econòmica provocada per la guerra 

a Ucraïna i que es veu incrementada de la derivada per la 

crisi sanitària, les conseqüències de la qual no hem acabat 

de patir a hores d’ara. 

Segons el nou Coordinador, Sergi Rodríguez: “Totes i tots 

recordem com de diferent ha estat la manera d’afrontar les 

anteriors crisis quan governava la dreta i que va suposar 

l’empobriment de la majoria social, l’augment de l’atur i la 

manca total de protecció dels sectors més vulnerables, molt 

diferent a com s’està actuant davant les actuals crisis des 

del govern de coalició, el qual consolida un escut social de 

protecció a les famílies treballadores i la defensa dels llocs 

de treball. És evident que la presència d’UP-Izquierda Unida 

es fa palesa malgrat ser la part minoritària de la coalició de 

govern. Amb tot, cal anar més lluny.” 

La primera reunió del nou Consell Polític Comarcal d’EUPV 

estava prevista per al dilluns 4 d’abril i va tindre com a primer 

punt de l’ordre del dia el repartiment de responsabilitats dels 

membres del Consell.

Eli Aleix i Bernardo Reig

Ràdio Cocentaina amb les Festes 
Patronals de la Mare de Déu
-19 abril a partir de les 9:45h: 
Ofrena, súplica i Missa Major
17h Concurs radiofònic
-20 abril  a les 17h: Eucaristia 
de malalts i impedits.

Viu les festes de la Mareta 
amb Ràdio Cocentaina. 

107.9FM
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Rafa Briet reelegit Secretari General Comarcal del PSOE
NP PSOE Comarcal

E
l dissabte dia 26 de març es va celebrar a la Casa de 

Cultura de Banyeres de Mariola, el Congrés comarcal 

del PSPV- PSOE de la Muntanya que engloba als 31 

pobles de l’Alcoià, i El Comtat. Amb presència del 97% dels 

delegats de les Agrupacions i de nombrosos (més de 200) 

militants i simpatitzants de la comarca, es va constituir la 

taula, presidida per Clara Pastor. Dins de l’ordre del dia, en 

primer lloc, es va llegir la resolució del Comité d’Ètica del 

PSPV on es va proclamar a Rafa Briet Seguí com a Secretari 

general comarcal, que enceta un segon manament. A 

continuació, Rafa Briet va agrair a l’Executiva que acabava 

el seu esforç en uns anys molt complicats i va defensar, 

davant del Congrés, l’informe de gestió que es va aprovar 

per unanimitat.

A continuació, es va presentar a la Taula, les llistes per a 

la Comissió Executiva Comarcal, les persones que el mateix 

Congrés designava per a ser membres del màxim òrgan 

entre Congressos, el Comité Comarcal, la designació a 

representar a la comarca en el Comité provincial i a l’Alcalde 

d’Alcoi Toni Francés com a representant de la comarca en el 

Comité Nacional que presideix Ximo Puig. Les 4 llistes van 

comptar amb el suport del 100% dels delegats del Congrés. 

El Secretari general va agrair als delegats i participants del 

Congrés la participació i el suport i va demanar a la nova 

Executiva treball, suport a les agrupacions locals en cada 

àmbit de competències i il·lusió per encarar al pròxim any 

les noves eleccions autonòmiques i locals on cal guanyar-

se la confiança de la ciutadania. Van tancar el Congrés 

els parlaments de Mireia Estepa, com a representant de 

l’Executiva provincial i Patri Blanquer, secretària d’Indústria, 

comerç i turisme de l’executiva federal de Pedro Sánchez.

En la seua reelecció com a Secretari General i l’aprovació 

unànime a l’Executiva presentada, aquestes eren les seues 

valoracions: “Agraïment a l’Executiva que l’ha acompanyat 

aquests últims anys tan difícils. Satisfacció per continuar 

4 anys i pel suport unànime del Congrés i de totes les 

agrupacions. La major part de les Agrupacions de la comarca 

estan representades. Els objectius per als 4 anys vinents són: 

Suport a les agrupacions locals I a les regidores I regidors 

en la seua tasca. Aconseguir que els pobles de la comarca 

siguen un espai de convivència i que les persones que ací 

vivim gaudim de les mateixes oportunitats que si visquérem 

en altres llocs. Visió comarcal de la indústria tradicional per 

a la generació de riquesa i llocs de treball, però cal fer una 

aposta ferma per la innovació, la digitalització i els serveis 

públics. Ens ajudarà a evitar el despoblament i sobretot 

perquè els joves no se’n vagen del seu poble, de la comarca, 

per a treballar, que farà que tot el talent que hi ha es quede.”

La llista de companyes i companys que l’acompanyen 

en l’Executiva mescla joventut i experiència, barrejat per 

professionals de diversos sectors, que li donaran un valor 

afegit a l’hora d’ajudar als regidors i regidores i agrupacions 

locals, des d’una visió més ampla.
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Día Internacional de la mujer
Cooperativa Agrícola Católica, Primera Cooperativa Agrícola Española con paridad en 
su Consejo Rector. Premio Igualdad de Oportunidades 2021, Federación de Cooperativas 
Agrícolas de España
Cooperativa Agrícola Católica Coop. V.

C
ada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de 

la Mujer. Millones de personas en todo el mundo se 

manifiestan en esta fecha para conmemorar la lucha 

que libran las mujeres desde hace años por la igualdad en 

derechos, este día se celebra de manera oficial desde 1975, 

posteriormente fue declarado por las Naciones Unidos el 

día Internacional de la Mujer Rural todos los años 15/10.

El lema de N.U. este año es “Igualdad de genero hoy para 

un mañana sostenible”, desde este organismo explican que 

existe una linea trasversal y fundamental entre la igualdad de 

género, equidad social, y cambio climático, sin conseguir esa 

igualdad hoy, los demás objetivos estarán fuera de nuestro 

alcance mañana. 

En la Cooperativa casi siempre han habido mujeres que 

han formado parte de su Consejo Rector y algunas como 

Mila desde hace más de veinticinco años, en la renovación 

del 2021 se consiguió la paridad, estando en la actualidad 

formado por doce personas en total, seis mujeres y seis 

hombres, Mila, Maria, Rosalía, Monse, Ana y Monserrat son 

actualmente sus componentes que defienden al igual que el 

resto del Consejo los intereses de la Cooperativa en beneficio 

de todos los socios, como no puede ser de otra manera 

todas son propietarias de tierras de cultivo y luchan en estos 

tiempos difíciles por conseguir una mayor rentabilidad para 

su principal producción el aceite de oliva.  

La necesidad de apoyar la lucha del campo por 

unas mejores condiciones económicas, mantener el 

importante legado de sus antepasados y poder traspasarlo 

a las generaciones futuras es también una lucha por 

la sostenibilidad.-El apoyo sostenido desde todos los 

estamentos políticos al sector agrícola es una apuesta 

segura  de futuro.

Activitats de la UDP El Comtat
Joan Jover i Domínguez

L
’Associació de Jubilats i Pensionistes de Cocentaina 

torna de nou a la normalitat, entre cometes, guardant 

sempre la distància, l’ús de la mascareta i les normes 

de seguretat vigents. El passat 11 de març celebraren 

l’assemblea general ordinària, després de dos anys sense 

poder-la celebrar, per motius que de sobra tots coneixem. 

En aquesta reunió es va presentar l’estat dels comptes de 

l’entitat, com també es va donar a conèixer la nova junta 

directiva, encapçalada per la seua presidenta, Milagro 

Carbonell, la qual va ser ratificada per totes les persones 

assistents. La presidenta va animar a tots a participar en 

les activitats que es poden practicar dins de l’associació.

També el passat dia 20 de març va tornar la xocolatada de 

Sant Josep, un simpàtic acte que va convocar un nombrós 

grup de socis i sòcies, els quals van celebrar aquesta 

festivitat en pau i alegria, però, sobretot, amb bon humor. 

L’acte va finalitzar a la sala d’actes on ens vam marcar uns 

bons passos de ball, amb l’harmonia que caracteritza la 

gent major.

Esperem que aquest malson que hem patit durant dos 

anys s’esborre de la nostra vida i la tornem a viure amb 

completa normalitat.
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Campanya ‘Bon profit’
Aviva Cocentaina

L
a campanya 'Bon Profit' és una iniciativa de la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb 

la col·laboració de la Direcció General de Política 

Lingüística de la Generalitat Valenciana i vertebrada a través 

de les oficines Aviva, de promoció i ús del valencià.

Es tracta de posar en valor tres productes valencians: 

l'arròs de l'Albufera, el xocolate de Montserrat i l'oli de 

la Jana, que van empaquetats en una bosseta de paper, 

juntament amb un díptic informatiu i un detallet. Amb algun 

d’aquests tres productes s’ha de fer una de les receptes 

que es proposen en el díptic o bé fer-ne alguna altra que 

ens isca bé.

Per a poder participar, passeu per Aviva Cocentaina - 

Oficina Municipal de Promoció Lingüística, situada a la Casa 

de la Joventut, a arreplegar els productes i una vegada feta 

la recepta cal pujar el resultat a les vostres xarxes socials 

amb l'etiqueta #bonprofitfvmp.

Bon profit!
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Trinidad Giner Ripoll ha complit 100 anys
Redacció

E
l passat diumenge 20 de març una veïna del nostre 

poble Trinidad Giner Ripoll complia 100 anys. Trinidad 

té 3 fills (un d’ells ja no està), 4 nets i una neta i dos 

besnets.

L’Ajuntament va anar a felicitar-la i li portaren un ram de 

flors, com fan amb totes aquestes persones centenàries que 

són la història viva de Cocentaina.

Ràdio Cocentaina va parlar amb ella qui no esperava viure 

tants anys. Trinidad es troba bé, viu soles tot i que el seu fill 

i la seua filla, i la resta de la família, estan damunt. Recorda 

les diferents malalties que ha tingut però la veritat és que 

està molt bé i sols pateix perquè ja no pot cosir. Era un dia en 

el qual estava molt contenta de tindre a tota la seua família 

amb ella i poder celebrar els seus 100 anys amb un dinar.

La nostra Cocentaina del segle XXI res té a veure amb 

la seua Cocentaina de la infantesa del ja segle passat i en 

ella trobem una dona lluitadora, que s’ha fet forta enfront 

les adversitats (algunes tan dures com la de perdre un fill 

o soterrar a l'home) i que ha sigut feliç treballant (cosint) i 

tirant avant a la seua ben estimada família.

La seua Filla Mª Àngeles comentava als nostres micròfons 

que “la mare està molt bé, pese als seus 100 anys, és una 

persona autònoma que s’arregla es prepara l’esmorzar i 

el sopar. Una dona que es conserva molt bé i amb molta 

memòria, ha hagut d'enterrar a l’home, a un fill i a la nora 

i viure una guerra, postguerra, pandèmia....tota una vida 

carregada de moltes històries i sentiments, però el diumenge 

era un dia especial on s’havien pogut reunir tots i celebrar 

els seus 100 anys”.

Què gust dona veure a aquesta gent gran!! Quin exemple 

de fortalesa ens donen!! El seu testimoni és l’espill de la 

Cocentaina que avança i cal donar gràcies per a veure com 

Trinidad, compleix 100 anys i ens té presents a tots.

Gràcies Trinidad per aquests 100 anys i a complir-ne 

molts més!!!
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E
l Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL )

ha aprovat, per una àmplia majoria, la renovació de 

la Junta de Govern, que estarà formada per Verònica 

Cantó, com a presidenta; Joan Rafael Ramos, com a 

vicepresident; Immaculada Cerdà, com a secretària, i Maria 

Àngels Francés i Artur Ahuir, com a vocals.

El Ple extraordinari de l’AVL, celebrat este matí, ha elegit, 

per una àmplia majoria, Verònica Cantó com a presidenta 

d’esta institució. En l’actualitat ocupava el càrrec de 

secretària d’esta institució, i en estes eleccions es presentava 

com a única candidata a la Presidència de l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua.

Després s’han votat la resta de de candidats a ocupar els 

càrrecs que conformen la Junta de Govern. Joan Rafael 

Ramos ha sigut elegit, per la quasi totalitat dels vots, per 

a ocupar la Vicepresidència, càrrec que ja ocupava en 

l’actualitat; Immaculada Cerdà, que en l’anterior Junta de 

Govern ocupava el càrrec de vocal, ha sigut elegida, per 

unanimitat, secretària de l’AVL. Per a ocupar la primera 

vocalia ha sigut elegida, per unanimitat, Maria Àngels 

Francés, que entra per primera vegada en la Junta de 

Govern, i la segona vocalia l’ocuparà Artur Ahuir, que també 

ha sigut elegit per la quasi totalitat dels sufragis.

La contestana Verònica Cantó, nova Presidenta de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
Redacció

La nova presidenta prendrà possessió del càrrec en data 

pròxima i en acte solemne, tal com preveu la Llei de Creació 

de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Verònica Cantó Doménech (Cocentaina, 1964) ha sigut els 

últims quinze anys la secretària de la institució. Forma part 

de l’Acadèmia des de la creació de la institució, l’any 2001. 

Prové del món editorial, on ha sigut directora de publicacions 

d'Editorial Marfil, presidenta de l'Associació d'Editors del País 

Valencià i autora de diversos llibres de text. És membre de 

les seccions de Publicacions i Comunicació, de Lexicografia 

i Gramàtica i de Terminologia i Assessorament Lingüístic.
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El grup de teatre Arniches al Teular
Joan Jover i Domínguez

E
l passat 4 de març al Centre Cultural el Teular va tindre 

lloc una extraordinària actuació del grup de teatre 

Arniches d’Alacant, amb l’obra de Enzo Cormann, 

Diktat, sota el patrocini de la Universitat d’Alacant i la Seu 

Universitària de Cocentaina; l’obra va comptar amb el suport 

de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cocentaina 

i la col·laboració de Ràdio Cocentaina, la Veu del Comtat.

Els dos actors que intervenen en l’obra, dos germanastres, 

viuen angoixats per les seqüeles i els records que 

arrosseguen a conseqüència d’una fratricida guerra. Els dos, 

després de 25 anys de no saber-ne res l’un de l’altre, es citen 

en un lloc indeterminat, on reviuen tràgics moments de les 

seues vides, enfrontats per diferents actituds, de l’un cap a 

l’altre; els dos han patit els horrors repugnants de la guerra, 

des de diferents punts de vista: les ferides sagnants dels 

bombardejos sobre la població civil; la neurosi que és patia 

als refugis; el dolor anímic i físic dels ferits als hospitals; els 

confinaments als camps de concentració, on quantitat de 

persones innocents eren deportades. Els dos viuen com a 

dos ombres recordant una etapa de les seues vides, plena 

de misèries i ressentiments, causats per la cruenta guerra, 

que el pas del temps no ha sigut capaç d’esborrar.

Tan sols la cendra de sa mare, depositada en una urna, 

va fer possible que recordaren en la seua infantesa, quan, 

en companyia de sa mare, varen viure una etapa plena de 

tendresa i de felicitat; aquests records van ser motiu suficient 

de reconciliació, d’aquests dos personatges, enfrontats per 

diferents actituds.

L’obra, interpretada amb mestria per Toni Misó i Morgan 

Blasco, sota la direcció de Juan Pastor, ens varen fer viure 

i reflexionar sobre les seqüeles mentals produïdes arran 

d’aquestes tragèdies, causades per la intolerància, i que els 

hòmens mai no acabem d’aprendre; com ens ho demostra 

la invasió d’Ucraïna, en ple segle XXI, que ens mostren per 

televisió les cruentes i dures escenes de la població civil, 

víctima de l’ànsia de poder d’un estat sobre l’altre.

Una vegada més hem d’agrair a la seu universitària 

d’ací de Cocentaina, igual que a la Universitat d’Alacant, 

compromesos en difondre la cultura al nostre poble, per 

haver-nos fet gaudir d’aquesta obra teatral, plena d’actualitat.

El Certamen Coral Fira de Tots rep el premi Joan Valls 2022

L
a 28a edició dels Premis 

Joan Valls i Jordà per l'Ús 

i Promoció del Català ha 

recaigut enguany en els àmbits 

de la música i la dansa amb el 

reconeixement, respectivament, 

de la tasca desenvolupada 

pel Certamen Coral Fira de 

Tots Sants de Cocentaina i 

per la ballarina i coreògrafa 

alcoiana Sol Picó. L'acte públic 

de lliurament d'aquests va ser 

el divendres 25 de març, al 

Casal Ovidi Montllor d'Alcoi, i va 

comptar també amb l'actuació 

dels cantants Sofia Moltó i Hugo 

Mas.

El Certamen Coral Fira de Tots 

Sants de la capital del Comtat, 

organitzat per l 'associació 

homònima, que integren membres del Cor de Cambra 

Discantus, va nàixer en 1981 i ha aconseguit consolidar-se 

amb els anys com una fita anual de referència del món coral. 

D'ençà de 1993 presenta la forma actual de concurs, al qual 

concorren tres grups seleccionats que es reparteixen els 

guardons que atorga un jurat especialitzat, de 3.000, 1.800 

i 1.200 euros, més un premi del públic de 600 euros. Hi ha, 

a més, un premi quadriennal 

que es concedeix a l'edició 

especial Firacor, dotat amb 

6.000 euros més el premi del 

públic i en el qual participen 

els tres cors guanyadors de 

les tres últimes edicions. 

Entre moltes altres formacions 

corals, hi han participat l'Orfeó 

Universitari de València, el 

Coro Aziaga (Iruna/Pamplona), 

l'Hodeiertz Abesbatz (Tolosa), 

l'Alaitz Abesbatza (Vitòria/

Gasteiz), Camerata Lacunensis 

(Tenerife) o el Coro Decanter 

( R o m a ) .  D e s  d e  1 9 9 5 

l'organització del certamen 

encarrega una composició 

coral sobre un text escrit en 

valencià, que es converteix en 

la peça d'execució obligada de tots els grups participants, 

independentment del seu origen. Així, s'hi han musicat 

poemes de Joan Jordà, Vicent Valls, Marc Granell o Manel 

Rodríguez Castelló. Emmarcat dins els actes culturals de 

la Fira de Tots Sants de Cocentaina, el Certamen organitza 

paral·lelament seminaris, conferències, taules redones i 

tallers relacionats amb la música coral i polifònica. 

Redacció
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El dolçainer Pau Puig rep el reconeixement Passet a Passet
Redacció

E
l passat dissabte 5 de març, el centre de Cultura El 

Teular va acollir el festival Passet a Passet que organitza 

la colla de dolçaines i tabals Mal Passet de Cocentaina, 

un concert que enguany arribava ja a la dihuitena edició, el 

festival compleix la majoria d’edat i ens trobem davant un 

esdeveniment consolidat, que forma part de calendari de 

concerts de la Federació Valenciana de dolçaina i tabal i que 

a més conté un al·licient especial, a banda de la bona música 

està també el reconeixement Passet a Passet, un guardó 

que va nàixer en 2009 i que la colla té el plaer de concedir 

a aquells que amb el seu treball valoren, dignifiquen i fan 

evolucionar instruments tan valencians com la dolçaina o 

el tabal, a més de potenciar la música tradicional com a 

element cultural i musical dels nostres voltants.

Aquest reconeixement va arribar a la fi del concert i va ser 

per al dolçainer Pau Puig. Natural de Vinarós, Pau Puig és un 

referent i capdavanter actualment en la dolçaina en l'àmbit 

de tècnica, interpretació i investigació, com ho és també el 

treball que ha realitzat amb la dolçaina en fa. L'any 2011 

finalitza els estudis superiors de dolçaina a l’ESMUC obtenint 

matrícula d'honor pel seu concert i treball de projecte final 

“La Dolçaina: Nous recursos interpretatius”. També toca 

altres instruments (gralla dolça i baixa, tarot o el sac de 

gemecs entre altres). Actualment és professor de dolçaina 

a l’Aula de Músiques de la Terra a Tortosa, a l'Aula de Sons 

de Reus i al Conservatori Superior de Música de València.

Per a Pau Puig aquest reconeixement va ser tot un luxe, 

a més, va tindre una sorpresa en forma de vídeo on amics, 

col·laboradors i companys que han marxat en ell per aquest 

camí dolçainer li van preparar un vídeo que van compartir 

amb el mateix Pau i el públic. Tot seguit, el secretari de 

la colla, Mateo Barrchina llegia l’acta on li s'atorgava el 

reconeixement i el president del Mal Passet, Alfonso Sánchez 

li feia entrega de dit guardó, premi a tota una trajectòria 

lligada al món dolçainer.

Però abans d’arribar al reconeixement, la colla sota la 

direcció de Francisco Valor va oferir un gran concert. Van 

sonar el pasdoble “A Pepito” del mestre Valor, la “Fantasia 

Ibèrica” d’Antonio de la Asunción, “Tractats” de José Rafael 

Pascual Vilaplana, el pas masero “Cavalló” del contestà Iñaki 

Lecumberri, “Stàrracos”, marxa mora de Carlos Pellicer 

i l’obertura per a un grup de danses de Francisco Valor, 

“Carrascal”, peça que a més va comptar amb la participació 

de balladors del grup de danses “Carrascal” d’Alcoi.

La vetlada va concloure amb una magistral interpretació 

de La Muixeranga, on Pau va ser el dolçainer solista i va 

demostrar eixe virtuosisme improvisatiu amb la dolçaina.

Assenyalar també, que la colla va manifestar el seu rebuig 

a la guerra d’Ucraïna amb un manifest que van llegir abans 

d’iniciar la seua actuació.
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Intens mes d’activitats del Fòrum per la Memòria Històrica 
i Democràtica a Cocentaina
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a 

Cocentaina (Alcoià-Comtat), hem tingut el mes de  

març intens per les activitats que hem realitzat.

El dia 9 es va inaugurar l'exposició. REFORZAD LAS 

FILAS... MOSTRA D'OBRA GRÀFICA DE PINTORS PER LA 

DEMOCRÀCIA. De la col·lecció gravats Artistes de l'Exili i la 

Lluita, del nostre company Luis Ardevinez.

Dins les activitats del centenari del Partit Comunista 

d'Espanya (PCE) que s'estan celebrant. Exposada a la sala 

Miquel Hernández de seu de la Universitària de la Ciutat 

d'Alacant, C/. Ramon i Cajal 4, estarà exposada fins al 5 

de maig.

ASPECTES POLÍTICS:

Amb aquesta mostra d'obra gràfica volem reconéixer el 

compromís i la generositat d'artistes que van oferir el seu 

art a la causa democràtica, lluitant contra la dictadura 

franquista, que de vegades van pagar amb presó, la mostra 

compta 26 obres com Agustín Ibarrola que va ser torturat 

i empresonat durant 4 anys el 1962 per la seua activitat 

política la majoria d'artistes d'aquesta exposició estaven 

vinculats al PCE.

10 MARÇ. Dins dels actes del DIA INTERNACIONAL DE 

LA DONA TREBALLADORA, 8 DE MARÇ

Organitza: Pel Col·lectiu 8 de maç/ Ajuntament/ Universitat 

d’Alacant/ Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a 

Cocentaina. Lloc: Centre Social Real Blanc. Es va presentar i 

projectar, amb un saló d'actes ple i amb interés d'assabentar-

se'n d'una, de les repressions franquistes a les dones. El 

documental i el debat. SACAR A LA LUZ, "MEMÒRIA DE LES 

DONES RAPADES".

Emma Rodríguez com a representant del Fòrum va dedicar 

unes paraules de les dones rapades a Cocentaina. A les 

investigacions orals per part de Francesc Jover, perquè 

informació documentada hi ha coca o res, a Cocentaina la 

repressió franquista a la postguerra comptabilitzades 19, a 

l'acte prenc la paraula la filla d'una "REPRESALIADA".

El documenta "TREU A LA LLUM I ELS DONEN LA VEU" 

a les dones que a la República tenien els drets d'igualtat i 

llibertat com a societat actual que el franquisme va denegar 

i retrocedir a éssers de segona. També a la repressió, a la 

majoria de dones represaliades, per ser mares i dones dels 

"Rojos i Republicans".

El Documental va ser molt emotiu els testimonis per 

part dels familiars que expliquen el poc que els van dir, 

les seues mares, àvies, són les mateixes històries a llocs 

diferents, Cocentaina també van tenir com diem abans la 

repressió franquista contra les dones, les pelaren, violaren, 

es burlaren, etc.

Continuem amb les presentacions de la Unitat Didàctica 

"No Oblidem". A l'espai Àgora, plaça Ramon i Cajal, 6 (mercat 

de Sant Mateu) Alcoi. Dijous dia 31 de març de 2022 a les 

19:30h.

“NO OBLIDEM”

República, Guerra i Repressió a l'Alcoià i el Comtat, 

proposta didàctica d'ensenyament de la història d'Espanya 

a partir de la nostra història comarcal.

En aquesta ocasió la UNESCO i Ajuntament Alcoi 

ens acompanyaran. També Rosa Pérez consellera de 

Participació, Transparència, Cooperació.

Recordar no és, o no hauria de ser, un exercici 

exclusivament acadèmic. Als historiadors els correspon la 

investigació pacient, l’escrutini de les dades i la interpretació. 

I a la resta esforçar-nos per aprendre i no oblidar, perquè 

la memòria del nostre passat, almenys del més recent, ens 

garanteix un futur en igualtat ien llibertat. Tot i els tòpics, la 

història contemporània d’Espanya no és cap excepcionalitat 

en el context continental.

La violenta lluita entre l’absolutisme i el liberalisme i, 

finalment, l’arribada de la democràcia, de la mà de la 

Segona República, hi són processos comparables: «És el 

franquisme, a partir del 1945, que no fou derrotat –com 

diu Julián Casanova–, el que ens marca la gran diferència 

amb Europa».

Presentarem la Biblioteca de Cocentaina el 7 d'abril a 

les 19.00 h. El llibre “LECCIONES DE NUESTROS ABUELOS”.

AUTOR: LUIS VIVES RAMOS.

Professor del Col·legi Sagrat Cor de Quart de Poblet, 

València. És un llibre que recopila les històries dels avis 

dels alumnes de 4ESO, article individual a partir d'una 

investigació que cadascú ha de fer dins de la mateixa família.
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Màxima intolerància (9)
Fòrum per la Memòria Històrica i Democràtica a Cocentaina

E
l 1933 va començar amb molt mal peu principalment 

per la radical intolerància a les reformes que anava 

fent el govern republicà. No solament l’agrària, que 

a Andalusia haguera rendibilitzar més la terra i beneficiat 

a jornalers donant més oportunitats de treball. També les 

altres. Els poders fàctics sempre negaren radicalment allò 

de repartir la terra. D’aquella època és el famós lema de 

sindicats de camperols: «la terra pel que la treballa», emulant 

a l’Emiliano Zapata. 

Aquesta etapa va arribar a un punt culminant on es va 

demostrar que les llibertats que proclamava la República 

eren contraposades i no casaven amb la voluntat d’un 

sector de la societat incapaç de negociar. Especialment un 

sector de mitjans burgesos amb un concepte de la propietat 

socialment noucentista i carregat de recialles caciquils. Tots 

plegats optaren per emular l’alt poder econòmic donant 

suport al boicot de la República. Fou el moment  on es 

va veure clarament que la República tendria molt difícil 

mantindre's en pau.

La xicoteta i mitjana empresa no va entendre que la 

República els podia beneficiar més que ho havien fet els 

governs anteriors. També les mateixes dones que els havien 

obert grans espais de llibertat, no van arribar a entendre’ls. 

La República es va avançar al nivell progressista mitjà de 

la dona en aquell moment. El rol de l’Església anava a un 

altre nivell i no va entendre (o acceptar) que la immensa 

majoria de feligresos eixien beneficiats amb unes lleis més 

equitatives i socialment més avançades. A més, no van 

entendre de cap de manera que la laïcitat no negava el seu 

proselitisme; solament el regulava.

L’ambient estava tant enrarit aquell estiu que hi ha una 

nota de l’Associació de Sant Hipòlit a l’alcalde del 24 de maig 

de 1933 en el què informa que, havent-se reunit la junta 

en els caps de filà havien decidit no fer festes a l’agost per 

no arribar al mínim de filades que marcava el reglament. 

Possiblement hi ha alguna relació d’aquesta crisi de filades 

en la inestabilitat social i política. 

Alberto Moltó, un dels alcaldes més moderats que va 

tindre la República, va haver de prendre greus mesures en 

algunes ocasions. Fins arribar l’estiu de 1933 a clausurar 

uns quants centres socis-polítiques i religioses que sembla 

s’enfrontaven a la República més enllà del que permetia la 

llei. Entitats que potser contínuament estaven posant nerviós 

al govern local. Ho va fer emparant-se en els articles 45 i 

46 de la llei d’orde públic d’aquell moment. La Joventut 

d’Acció Popular o «Camisas Verdes», era una entitat que 

es declarava antiparlamentària. El Circulo Jaimista, era un 

centre instructiu cultural al voltant del Carlisme (o Requetés) 

i el president era Rafael Moscardó, primer Delegat que 

fou del sindicat vertical a partir de l’abril de 1939. Els dos 

sindicats, un exclusivament de dones, estaven al voltant 

de l’Església.

Mai no es cansarem de dir-ho; hi havia una oposició 

totalment desproporcionada a les coses que proposava la 

República que no sabia dir res més que NO. És de veres 

que a conseqüència del total desmantellament de les lleis 

republicanes per uns i altres, la societat és va radicalitzar; 

això mai ho negarem. Però, especialment ho va fer més 

encara, davant de la il·legal sublevació militar.

Els enfrontaments polítics no podien anar pitjor i com és de 

suposar aquest fet va fer trontollar el govern. Per setembre «El 

Faro» d’Alcoi treia en primer pàgina un preocupant editorial 

especificant que les Corts s’enfonsaven inevitablement. 

La transversalitat de partits republicans i la intransigència 

generalitzada de l’oposició va servir de bloqueig. Aleshores, 

s’hagueren de convocar noves eleccions generals. Fet que 

encaixa perfectament dins d’un règim democràtic. Les urnes 

son sobiranes i calia considerar-les com la millor prova i 

voluntat democràtica. 

Aleshores les llistes electorals eren obertes i si ningú no 

arribava al 40% hi havia una segona volta on el 8% era 

suficient. Normalment hi havia que fer coalicions entre 

diferents partits perquè hi hagués més probabilitats de  

traure major nombre de diputats. També en les anteriors hi 

van haver amples coalicions.

Les eleccions generals foren convocades pel 19/11/1933 

i el dia 17 el pregoner fa un ban en valencià dient que per 

aquest motiu les tavernes estarien tancades.
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Regidoria de Medi Ambient 
Isabel Sancho. ADL/MEDI AMBIENT

Què hem fet? 

Durant el mes de març, ens hem sumat a l'acció "L'hora 

del Planeta" i hem col·laborat en la divulgació d'aquesta 

campanya que es desenvolupa en tot el món i que genera 

una acció per a frenar el canvi climàtic: s'han apagat durant 

una hora el castell, Castell de Penella, l'àrea recreativa de 

Sant Cristòfol i a més s'ha procedit a l'apagat durant una 

setmana una fase de l'enllumenat de l'Avinguda del País 

València i així poder donar més visibilitat a aquest gest i 

campanya ; molts veïns i veïnes s'han sumat a aquest gest.

Visita Estació Experimental de Carcaixent

Usuaris de les parcel·les d'horts ecològics l'Alcavonet 

acompanyats per Gabriel Martinez han visitat l'Estació 

experimental de Carcaixent, on han pogut intercanviar 

experiències amb els tècnics i recollir llavors noves que 

germinaran en l'hivernacle que es disposa en els horts. 

També han tingut l'ocasió de visitar una explotació hortícola 

de producció ecològica a Genovés,cultivada per Lola Martí.

Aquesta eixida formativa suposa un gran aprenentatge i 

contacte amb altres experiències pròximes que acosten el 

cultiu de varietats locals i de temporalitat, així com conéixer 

bones pràctiques en el cultiu ecològic.

A l'abril

Diverses accions per a utilitzar els diferents contenidors 

de residus que disposem al nostre municipi. Reciclar és una 

de les millors maneres d'ajudar al medi ambient. 

Consumim molt i malgastem molt, i el consum, tant com 

el desaprofitament, s'augmenta amb el creixement i la 

modernització de la societat.

Cada vegada que es recicla un envàs, evitem omplir 

els abocadors i l'extracció de noves matèries primeres, 

a més reduïm el consum energètic i l'emissió de gasos 

contaminants causants pel canvi climàtic. El reciclatge 

transforma materials usats, que d'una altra manera 

serien simplement deixalles, en recursos valuosos. La 

recopilació de botelles usades, llandes, periòdics, etc., són 

reutilitzables i d'ací el fet que portar-los a una instal·lació o 

punt de recollida siga el primer pas d'una sèrie d'accions 

generadores d'una gran quantitat de recursos ambientals, 

financers i, per descomptat, de beneficis socials.

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

On va cada residu?
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El Bosco per la pau
CEIP San Juan Bosco

S
imona, te 11 anys i va haver de fugir del seu país 

Ucraïna perquè la vida seva i de la seva família estava 

en perill. Ara està a Cocentaina i al nostre col·legi, fora 

de perill però amb el cor partit.

Desgraciadament assistim a una nova guerra que ens està 

causant molta por, inseguretat, tristesa i desconcert. Les 

aules del CEIP SAN JUAN BOSCO aquest dies estan repletes 

d’aquests sentiments, així que després de treballar-ho molt a 

les aules, el dimecres 2 de març vam decidir unir-nos totes 

i tots per cridar molt fort que VOLEM LA PAU.

Un acte molt emotiu on vam convidar la família de Simona 

i vam llegir el nostre xicotet manifest, ho vam fer en valencià 

i rus per si les nostres paraules pugueren arribar algú i fer 

reflexionar sobre la barbàrie que està produint-se. Aquest 

manifest deia així:

Tota la comunitat educativa

 del CEIP SAN JUAN BOSCO

rebutja i condemna qualsevol

tipus de violència i desitja

la PAU  tot el món.

Des de fa dies estem molt tristos per vore

com no hem estat capaços de solucionar

els conflictes amb el diàleg, i com a

conseqüència ara veiem com moltes

persones estan sofrint.

És difícil ignorar les injustícies,

quedar-se asseguts/des i

vore imatges de famílies

aterrades, acomiadant-se dels seues

fills i filles, bombardejos,

destrucció i llàgrimes.

Volem un món en PAU,

volem i demanem humanitat.
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8M. Dia Internacional de les dones
CEIP San Juan Bosco

C
om cada any, no deixem escapar aquesta data per 

treballar aspectes d’igualtat a les nostres aules. 

Mitjançant jocs, articles, podcast, contes i curts fem 

reflexionar el nostre alumnat des de 3 anys fins a 6é sobre 

aspectes que podem millorar en post d’una societat més 

igualitària i inclusiva.

També, realitzem jocs com dòminos, «come-cocos», 

passaparaula, etc, per aprendre divertint-nos i finalment, 

ens reunim totes i tots en un acte molt emotiu on llegim un 

manifest a càrrec de dones importants, activistes i que han 

desafiat als estereotips de gènere, per prendre exemple de 

lluites pacífiques que ajuden a millorar la nostra societat.

Aquest any, hem convidat

a dos de les mestres preferides i jubilades de la nostra 

escola, Lourdes Carbonell i Mª Àngels Reig. Ha estat un 

privilegi comptar amb elles.

El 8M és una jornada de reclamar igualtat, de visibilitzar 

el paper de les dones i una jornada de reflexió i diversió.

MANIFEST 8M

Al CEIP SAN JUAN BOSCO donem suport a la jornada

feminista del 8 de març per coherència amb els nostres

valors i amb la intenció d’aconseguir al nostre centre

una cultura de pau amb enfocament de gènere que

lluite contra la desigualtat i la discriminació per

qüestions de gènere o de qualsevol altre tipus.

Perquè el feminisme no busca la superioritat de la dona

respecte a l’home, sinó al contrari, defensa la igualtat

en aspectes socials, culturals, econòmics entre els 

dossexes.

Com a escola coeducativa reivindiquem

l’empoderament de les dones i xiquetes en tots els

àmbits de la societat, i treballem cada dia perquè elles

també tinguen la possibilitat de transformar el món. Un

món on la igualtat i la tolerància acaben amb un

sistema patriarcal que ha vulnerat les dones.

Com a formadors i formadores ens veem en l’obligació

d’educar al nostre alumnat en la igualtat i la inclusió. Per

poder identificar la desigualtat i denunciar-la, és

necessari reconèixer-la quan es veu. Des de l’escola

pensem que oferir formació i ferramentes sobre la

igualtat de gènere dotarà al nostre alumnat de

sensibilitat i llibertat.

El sexisme és un monstre invisible que es manifesta a

la nostra societat de manera silenciosa a través dels

estereotips que normalitzen la desigualtat. Aquests els

podem percebre a la publicitat, a les cançons, a la

música, als comentaris i a les conductes masclistes

d’algunes persones. Totes i tots els mestres us animem

a ser activistes per acabar amb el masclisme,

l'homofòbia, la xenofòbia, els estereotips i els rols de

gènere que són barreres per a la inclusió i la llibertat.

Volem que desaparega la bretxa salarial i parlar de

conciliació laboral. Volem ser respectades i valorades

en tots els llocs de feina.Hem de treballar per

aconseguir la corresponsabilitat en les tasques de la llar.

Hem de donar a conéixer i valorar el paper de les dones

a la història, a la ciència i a la cultura perquè les seues

aportacions han estat silenciades i han canviat el món.

Hem de lluitar per acabar amb les agressions i la

violència masclista. Les dones volem sentir-nos segures i 

lliures a casa, al parc, quan fem esport, quan anem a

ballar... Volem sentir-nos lliures de portar la roba que

ens agrada sense que ens jutgen.

Necessitem sororitat, perquè unides som més fortes,

perquè juntes i junts podem aconseguir un món de Pau i

justícia.

El manifest que la nostra escola va redactar per aquest 

8M va ser el següent:
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Un col·legi actiu
Col·legi Sant Francesc d’Assís

S
on moltes les activitats que el nostre col·legi ha fet des 

que es publicà el número de març de la revista del 

Comtat. Per tant este mes les nomenarem i posarem 

un bon grapat de fotos per acompanyar esta ressenya.

Començarem amb els alumnes de 4t d’ESO d’este curs 

2021-2022 recuperant la ruta literària “ESCRIPTORS SENSE 

BOLI” que crearen els alumnes del curs 2013-2014.

Després celebrarem el carnestoltes al nostre col·le i 

els més menuts aprofitaren la unitat didàctica “El carrer, 

transports, educació viària” per tal d’elaborar les seues 

disfresses.

El dimecres 2 de març celebrarem el Dimecres de Cendra.

Com que uns dies abans havia esclatat la guerra entre 

Rússia i Ucraïna, organitzarem una arreplegada de material 

per enviar a la població Ucraïnesa, gràcies a la solidaritat 

de les famílies, arreplegarem més de 200 caixes i bosses 

de material.

També hem celebrat el 8 de març de maneres molt 

variades. En 1r i 2n de Primària feren diverses activitats, els 

alumnes de 4 d’ESO feren un homenatge a les seues iaies 
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imitant l’estil del pintor brasiler Romero Britto. A més, tot el 

col·le en conjunt, celebrà una carrera solidària en benefici 

de les xiquetes de la Banya d’Àfrica a través de l’associació 

Save the Children.

Per finalitzar este repàs d’activitats, cal nomenar les 

excursions que feren els alumnes de 3r i 4t de Primària al 

centre d’interpretació del Parc Natural de la Font Roja, i els 

alumnes de 5é i 6é a Bocairent.
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En gener en febrer carnestoltes solen fer
CEIP Real Blanc

E
l passat mes de febrer els  reis de carnestoltes van 

arribar al Real Blanc. Els vam rebre amb alegria, 

emoció i, amb molta atenció…. vam escoltar els 

manaments divertits per començar una setmana plena de 

diversió. Amb xancles i calcetins, ben mudats i la roba al 

revés circulàvem pels passadissos omplint-los de rialles, 

color i confeti que ens tiraven l’alumnat de 6é, encarregat 

de fer i cuidar els reis que ens esperaven tots els dies a 

l’entrada principal. I la música que no falte! Tots els dies la 

banda carnavalera feia un passacarrer pel pati. Els majors de 

l’escola, a ritme de batucada, l’omplien de sorolls i armonia. 

Que ja venen, que ja estan ahí!!

I, seguint la tradició, després d’esmorzar coca amb 

xocolate calent i rebre la visita d’una colla de bruixes 

divertides que ens van animar a participar ben disfressats 

en la festa final, vam arribar al 25 de febrer.

Plou, no plou, plou, no plou….No plou! Podem celebrar 

la festa de Carnaval!  Com diu la cançó de Jaume Sisa: “o 

ben vinguts passeu, passeu, que casa meua és casa teua…”  

Ací estem i passem. Per l’escola passejaven pallassos, 

superheroïnes, personatges fantàstics, bruixes, animalets,… 

una gran varietat de disfresses. Ja a les classes vam elaborar 

un photocall amb molts detalls característics d’aquesta festa. 

Càmera en mà ens vam fer fotos artístiques.

Va arribar l’hora de la desfilada! Totes i tots reunits al pati 

vam acabar amb una bona festa, desfilant i ballant per grups, 

però compartint un espai a l’aire lliure que ens va brindar 

una gran oportunitat per poder tornar a ajuntar-nos, sempre 

amb la distància de seguretat, amb les nostres amigues i 

amics de les altres classes. Per fi!

Ha sigut una setmana fantàstica! La il·lusió, creativitat i 

alegria en aquesta festa ens han acompanyat.
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Solidaritat i nous equipaments a l’IES Pare Arques
Alejandro Barber Miró

Solidaritat amb Ucraïna.

Al llarg de tot el més estem fent activitats per conscienciar 

a l'alumnat contra la guerra en Ucraïna, i també contra les 

altres guerres actuals més oblidades, i a favor de la pau en 

tot el món. En les hores de tutoria han treballat l’activitat 

«Paraules per a la Pau», en la qual, després de reflexionar 

sobre la importància de la pau, cada alumne/a del grup 

ha d’escriure dues frases a favor de la Pau en Ucraïna o a 

qualsevol lloc del món: una en un full groc, i altra en un full 

blau. Després hem penjat tots els fulls a una gran tela negra 

a l’entrada de l’institut. En paral·lel a aquesta activitat hem 

col·laborat amb l’ONG Metges Sense Fronteres, recollint 

diners per ajudar als refugiats per les guerres, dins del 

projecte "iniciatives solidàries".

Nova maquinària per als Cicles Formatius de l’IES Pare 

Arques.

El taller de Cicles Formatius ha rebut dues noves 

màquines: un torn i una fresadora. Amb aquest canvi es 

millora la tecnologia, amb mecanismes més segur i eficients, 

amb un menor consum elèctric i amb un funcionament més 

actualitzat, per preparar a l’alumnat del Cicle Formatiu de 

Grau Mitja de Manteniment Electromecànic, i als del Cicle 

Superior de Mecatrònica industrial per l’aprenentatge del 

funcionament de maquinària per treballar el metall.

Premis a l’excel·lència acadèmica IB 2022

Iñaki Berenguer, antic alumne de l’IES Pare Arques, 

fundador i CEO de CoverWallet, Pixable i Contactive. És 

també PhD en enginyeria en Cambridge University i MBA 

en el MIT, ha creat els Premis Anuals IB amb l’objectiu de 

reconèixer públicament l’excel·lència acadèmica, l’esforç i 

l’esperit de superació i, al mateix temps, celebrar els èxits 

acadèmics de l’alumnat del Comtat i de l’Alcoià, perquè 

servisca de motivació per a créixer i continuar esforçant-se.

L’alumnat que rebrà els premis ha de donar la meitat de la 

dotació econòmica a una organització sense ànim de lucre 

de la seua elecció. Amb aquesta iniciativa, Iñaki Berenguer, 

espera que aquest reconeixement siga un impuls que anime 

l’alumnat a continuar treballant per aconseguir ser exemple 

i referent socials.

Des de l’IES Pare Arques volem felicitar a Iñaki Berenguer 

per aquesta generosa iniciativa, que suposa un bon exemple 

d’altruisme amb l’educació.

Dia Internacional de la dona al Ceip Real Blanc
CEIP Real Blanc

E
l passat dimarts 8 de març vam celebrar també a 

l’escola el dia Internacional de la Dona. Com no 

podíem fer d’altra manera, portàrem endavant la nostra 

programació inclosa en el pla coeducatiu de centre que 

elaborem cada any. A les tutories es van visionar vídeos, 

realitzar tertúlies i dinàmiques i per suposat vam aprendre 

i recordar dones importants del món, però sense oblidar-

se de les del nostre entorn més pròxim. Com a colofó, des 

dels més menudets, l’alumnat de 2 anyets, fins al de 6é de 

primària, vam realitzar una manualitat que abans d’acabar 

la jornada vam col·locar en el mural preparat a tal efecte. 

Amb el lema “Dones d’ales, dones lliures”, el Ceip Real 

Blanc vam commemorar, recordar i gaudir d’aquest dia tan 

important. El resultat va ser aquest i ens complau compartir-

lo amb el nostre poble:
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Una ràdio per a tots
Redacció

E
l dimarts 1 de març, els alumnes de 4rt de primària del Ceip Real Blanc van visitar les noves instal·lacions de ràdio 

Cocentaina. De la mà de les seues mestres Lucía Tomas (4rtA) i Lucía González (4rtB) van estar als nostres estudis i 

van entrar en directe en el nostre magazín matinal per donar a conéixer algun dels projectes que estan duent a terme 

a l’escola. Ens van parlar de la importància de reciclar i cuidar el nostre planeta així com van entrevistar a uns iaios per 

saber com era la Cocentaina d’abans.

Després van poder conéixer aquestes noves instal·lacions.

Un plaer obrir les portes de la ràdio als xiquets i xiquetes i fer-los partícips de la nostra programació perquè ells són el 

nostre futur i hi han de mantindre les nostres arrels. Gràcies per la visita!!!
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XVI Setmana de la Joventut

V
os presentem aquest mes la programació de la XVI Setmana de la Joventut que vos hem preparat. Després de 

l'obligada pausa per la Covid, tornem amb un fum d'activitats que esperem que vos agraden. Malauradament la 

situació encara no ens deixarà tornar al 100% de normalitat, així que per exemple la Fira de la Joventut a l'IES Pare 

Arques haurà d'esperar encara a l'any que ve. A les nostres xarxes socials (@cocentainajove) anireu trobant més informació 

de cada activitat.

Començarem el dimecres 6 d'abril amb l'espectacle "Poesía y Memoria" amb música, teatre i poesia basat en l'obra de 

Federico García Lorca. Aprofundint en els més potents i famosos poemes de l'universal escriptor i acompanyats d'un trio 

de músics en viu i en directe, els actors ens acostaran a la figura del poeta amb una posada en escena molt entretinguda. 

La representació serà a les 12:30 h, per a estudiants de secundària i batxillerat però amb accés gratuït també al públic 

interessat.

El dissabte 9 d'abril, de la mà d'un grup de joves contestà, la Casa de la Joventut acollirà tot el dia el "I Torneig Tostons 

Bowl" del joc "BloodBowl". Vos convidem a visitar-nos i conéixer aquest joc i tot allò que l'envolta. Teniu tota la info a la web 

bloodbowlforo.org (poseu "tostons" al cercador de la pàgina).

El dilluns següent 11 d'abril tornarem al Teular amb el teatre en anglés per als centres educatius amb dos obres adaptades 

per a l'alumnat de primària i per a secundària. Enguany les obres seran "Pop Corn", a les 9:30 h per alumnat de secundària 

i a les 11:15 h l'obra "The 4th Musketeers" per als de primària.

Tornarem després dels dies festius de Setmana Santa i la Mare de Déu amb més activitats: el 20, 21 i 22 t'oferirem una 

nova edició del "Taller de Mecanografia per a Joves". Ja sabem que al mòbil eres molt ràpid escrivint però... i a l'ordinador? 

Sols escrius amb 3 o 4 dits? Et proposem un taller al qual aniràs al teu ritme i que després podràs continuar millorant a 

casa. T'animes? La inscripció és gratuïta (pregunta'ns horaris).

E

l divendres 22 d'abril, a les 10 h a la Casa de La Joventut tenim altre taller per a tu: "Edició i Creació amb TikTok". Impartit 

per un especialista en vídeo xarxes socials, aprendrem a crear per a la xarxa 

de vídeo més important hui en dia. El taller és gratuït i cal fer inscripció prèvia 

a la Casa de la Joventut.

El dissabte 23 d'abril, a les 20 h i al Teular, t'oferim l'estrena a les nostres 

comarques de la representació teatral que esperaves: La Fallera Calavera. 

Després de l'èxit del joc de taula, arriba adaptació teatral oficial divertida i 

desbaratada de Floc Teatre. En aquesta aventura la Fallera Calavera no estarà 

sola, ja que l’acompanyen tant la Reina de les Festes de Castelló, així com la 

Bellea del Foc d’Alacant totes dues també zombis. Podeu adquirir les entrades 

a la web entrades.cocentaina.es al preu de 5 €.

I ja per últim, el dissabte 30 d'abril, tindrem un matí per a l'skate, la música 

i l'art urbà amb ThatPlu (Alejandro Beneito). A la pista d'educació viària de la 

zona del Real Blanc, tindrem exhibició, consells, premis i temps per a practicar 

i conéixer l'skateboarding. T'esperem des de les 10 del matí!

Comentar-vos que hem hagut d'ajornar per a més endavant l'espai més 

tecnològic de la Setmana de la Joventut, la Party Lan al pavelló del Poliesportiu. 

Tot un dia de jocs amb videoconsoles, l'espai LAN per als ordinadors dels 

participants, i com a novetat d'enguany, espai de competició per a mòbils. 

En breu vos anunciarem la data d'aquest esdeveniment.

I com ja vos anunciàvem el mes passat, la Casa de la Joventut torna a obrir "El Localet", l'espai d'oci als caps de setmana 

per als joves de Cocentaina. Divendres (de 17 a 20 h) i dissabtes (de 17 a 21 h) obrirem les instal·lacions de la Casa de la 

Joventut per a gaudir de nombroses activitats, de l'equipament disponible com el futbolí, videoconsoles, pantalla gegant, 

jocs de taula... o simplement per a tindre un espai al qual estar amb els teus amics i amigues. Obrirem ja el divendres i 

dissabte 22 i 23 d'abril, per a no tancar ja fins a finals de juny. Passa la veu i vine, t'esperem al "Localet"
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Taller de rosquetes i festa del carnestoltes al Centre de Respir

A 
finals del mes de febrer, les persones usuàries del 

Centre Respir van gaudir i es van divertir amb diverses 

activitats especials i tradicionals que es van celebrar 

en aquest mes.

Es va elaborar un dolç típic, «les rosquetes», amb la 

recepta tradicional que ens anaven explicant les persones 

usuàries, alhora que anaven degustant-les. 

També es va celebrar la festa de carnestoltes: uns dies 

abans vam treballar en un taller de pintura i manualitat de 

temàtica mexicana, en la qual es desenvolupa d'una manera 

divertida l'orientació temporal, a més de la creativitat. Es 

van preparar les sales del Respir amb decoració i es va 

harmonitzar la festa amb ball i música de carnestoltes i de 

ranxeres, on no hi va faltar l'alegria i els somriures i van 

passar un dia molt animat i divertit.

Aquest tipus d'activitats afavoreixen el contacte entre 

les persones usuàries, la participació, l'estimulació i 

contribueixen principalment a no perdre la il·lusió per les 

tradicions.

Temps lliure de qualitat

G
arantir un temps lliure de qualitat, en un entorn 

segur, ben acompanyat, plaent, divertit i que oferisca 

experiències d'aprenentatge i descobriments és un 

deure de qualsevol societat avançada, que cuida la infància 

i l'adolescència, apostant per ells com un valor de futur.

Sentir que gaudeixes i aprofites el teu temps lliure és una 

part important i necessària del desenvolupament emocional 

de les persones i més en edats primerenques. Per això, des 

del departament de Benestar Social, reprenem els tallers 

de «Suport educatiu i temps lliure», «Tècniques artístiques 

i creatives» i «Expressió corporal» dirigits als menors de la 

localitat.

Pretenem oferir recursos que garantisquen el benestar 

de les xiquetes i dels xiquets de la nostra localitat, utilitzant 

el joc i la gestió emocional com a eines vertebradores amb 

la qual obtinguen coneixements i competències essencials: 

cognitives, motores, socials i emocionals. Aquestes 

experiències d'aprenentatge significatives afavoreixen 

l'adquisició i la interiorització d'eines i recursos crítics per a 

la bona elecció d'opcions davant del temps lliure, madurant 

el desenvolupament cognitiu emocional.

Amb estos tallers pretenem que els xiquets, les xiquetes 

i els adolescents aprenguen de manera autònoma/plaent 

i que :

i les dels altres per a poder identificar-les, analitzar-les, 

transitar-les i no negar-les.

i comportament per a respondre de manera adequada a les 

diferents situacions intenses, com ara l'enuig, la por, la 

frustració, etc.

lliures, sense ser agressius amb els altres, ni passius amb ells 

mateixos. Gestionen millor les seues emocions, comunicant-

se millor i cuidant millor les seues relacions interpersonals. 

Ajudant-los a analitzar les diferents formes de comunicació 

(estil agressiu, passiu i assertiu).

respecte i estima. Els xiquets i xiquetes que són respectats 

aprenen a respectar a l'altre. Els descobrirem com són, 

quines són les seues fortaleses i febleses.

comportaments disfuncionals en l'àmbit familiar i escolar. 

Els ajudarem a aprofundir més en l'escolta activa, en el 

respecte cap a un mateix i els altres per a afavorir les 

relacions entre iguals.

manera assertiva, empàtica i equilibrada, creant vincles 

afectius saludables.
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nostre dia a dia. Per això és necessari abordar-los i analitzar 

com es poden gestionar de la forma més saludable, on 

puguen expressar com se senten, què els ha molestat i com 

escoltar l'altre, aprenent diferents tècniques per a resoldre'ls.

el món amb la seua infinitat de possibilitats… Creativitat 

per a resoldre circumstàncies i conflictes, creativitat per 

a afrontar situacions noves i canvis, creativitat per a crear 

noves realitats, creativitat per a reinventar-se… Passant 

a generar un espai per a la llibertat creadora a través de 

l'experiència plàstica amb diferents propostes de material 

i/o d'acció que permetran connectar amb els beneficis que 

l'art aporta a les seues vides.

cos d'una manera més present i conscient, posant la mirada 

en la postura corporal, el llenguatge no verbal, les accions 

de moviment, l'expressió artística amb el cos i l'escolta a 

les necessitats pròpies. Treballaran el cos d'un mateix i 

en interacció, les infinites possibilitats que ens ofereix i la 

satisfacció de cuidar-lo.

sàpien quines coses hi ha al seu abast els ofereix l'oportunitat 

de triar. Se'ls oferirà informació sobre els drets de la infància, 

oferint un espai per a l'anàlisi crítica, l'exposició de casos 

pràctics propis, el debat i el qüestionament.

Taller de ball Taller de dibuix

Taller de recolzament
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8 de març, un dia per a visibilitzar a les cuidadores de persones 
amb la malaltia d’Alzheimer i altres demencies similars
Afama Cocentaina

A
FAMA Cocentaina i Comarca vol unir-se al Dia 

Internacional de la Dona per a commemorar i 

reivindicar el paper que exerceixen les cuidadores de 

persones dependents, especialment d'aquelles que cuiden 

als afectats per la Malaltia d'Alzheimer i altres demencies 

similars. 

Als tallers d’estimulació cognitiva, física i social els/les 

usuaris/es s'han encarregat d’elaborar botelles amb el símbol 

de la mà, trencant flors de color morat que desprenen olor 

per a posteriorment plenar-les i finalitzar-les posant un llaç 

morat. 

A Espanya, entre un 84 i un 90 per cent dels qui 

cuiden als majors són dones. Aquestes xifres, posen de 

manifest la desigualtat que continua existint entre homes 

i dones en diferents aspectes de la vida quotidiana. 

Aquesta responsabilitat de les dones cuidadores, afecta 

el desenvolupament personal i social d'elles, fins i tot han 

de deixar la seua vida laboral i familiar per a encarregar-se 

de la persona amb la malaltia. És per això que, quant a 

característiques socioeconòmiques, presenten ingressos 

mitjans o baixos, dedicant extenses jornades de treball 

a la cura, per la qual cosa difícilment poden accedir 

a treballs estables que perduren en el temps. A més, 

a causa de la sobrecàrrega, presenten alts nivells de 

desenvolupar morbiditat psiquiàtrica com a depressió, 

ansietat i deterioració física.És fonamental, continuar cap 

a nous models de cura que garantisquen el benestar tant 

d'aquestes dones, com d'aquells als qui han de cuidar. 

Volem aprofitar per reivindicar la importància de la dona en 

la cultura de cures en la qual vivim per a continuar avançant 

en el reconeixement dels seus drets en aquestes activitats.

Així doncs… felicitats a totes les dones que mouen i omplin 

al món d'amor i, especialment, a aquelles dones que cuiden, 

nodreixen, estimen i desenvolupen una entrega total cap a 

tantes persones dependents afligits pel mal d'Alzheimer! 

Perquè amb els seus afectes i cures entaulen una lluita 

amb totes les forces contra l'oblit dels seus sers estimats, i 

estem convençudes que desconeixen el significat del verb 

rendir-se!

Aquest mes també hem tingut el plaer de celebrar el dia de 

Sant Josep, amb l’elaboració al taller de costura de falleres i 

flames, i al taller de cuina unes delicioses rosquetes. El dia 

del Pare, amb la realització de dibuixos i manualitats amb 

goma eva i l’arribada de la primavera amb l’elaboració de 

dos murals que han deixat el centre d’allò més colorit. 

Per altra banda, respecte a la rifa solidaria, volem informar-

vos que el número premiat al sorteig del sueldazo del cap 

de semana de la ONCE del dia 19 de març és el 997. La 

persona afortunada ja s’ha presenciat per fer-li entrega dels 

dos premis. 

Tanmateix, volem fer-vos partícips del pròxim esdeveniment 

especial que anem a realitzar a benefici de l’associació, el 

musical “Jamás” amb les cançons de Camilo Sesto a 

càrrec del Grup Teatral Amor y Discos, i amb el patrocini 

de COMESCO. Vos esperem el pròxim 14 de maig a les 

18.30 en el Centre Cultural el Teular per disfrutar i pasar 

molt bona estona per una bona causa. Podeu adquirir 

les vostres entrades de forma online, en la pàgina https://

www.festentradas.com/, al despatx d’AFAMA al C/Font de 

Fraga S/N de 9.00 a 13.00h. De 17.00 a 18.30h i al Grup 

de Teatre Amor y Discos en Alcoi, en C/ Murillo 39 baix de 

17.00 a 20.30h. 
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Exclusió i reducció de subvencions

Profunda decepció i malestar, de totes les AFAs i FEVAFA 

davant l'exclusió de les ajudes a l'Alzheimer dins de la línia 

d'atenció a persones majors de les ajudes de l'IRPF 2021-22. 

Aquesta situació és un greu problema per al col·lectiu de 

l'Alzheimer després de dos anys de pandèmia especialment 

durs, es veu ara privat d'unes ajudes que li són absolutament 

necessàries. Considerem que la voluntat per part dels serveis 

públics d'ocupar-se a través dels seus propis mitjans de 

l'atenció a les persones majors ha d'incloure també a les 

persones amb Alzheimer amb la seua teràpia específica.

A més a més, també ens hem vist afectades 12 AFAs per 

la subvenció de programes de malalties neurodegeneratives 

concedida per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 

a l’haver rebut un import inferior al qual veniem rebent en 

anys anteriors.  

Les subvencions suposen una gran part dels ingressos 

de l’associació, i si aquestos es veuen afectats suposen un 

greu problema per mantindre tots els serveis que oferim 

actualment. Com be sabeu, podeu brindar-nos el vostre 

suport fent-se socis, o si ja ho sou podeu ampliar-vos la 

quota, així com també es poden fer donacions. Tu que pots 

recordar, no ens oblides!!
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Il·lusiona´t, per al suport de persones amb diversitat 
funcional

E
l dilluns 28 de febrer va ser el dia de les Malalties Rares, 

la nostra associació va voler fer esment d'aquest dia per 

a recordar que existeixen, encara que siguen malalties 

amb poca freqüència en la població, aquestes malalties 

tenen un elevat índex de mortalitat. Al nostre país hi ha més 

de 3 milions de persones que pateixen alguna malaltia rara, 

i d'aquestes ja existeixen més de 100.000 pacients crònics

Tenim la Federació Espanyola de Malalties Rares - FEDER 

- organització que integra als pacients amb malalties poc 

freqüents i de baixa prevalença, per a representar la seua 

veu. Com una de les principals plataformes de pacients i amb 

una missió de lluitar pels drets i interessos dels afectats, amb 

la finalitat de millorar la seua esperança i qualitat de vida.

Exposarem testimoniatges de dues persones que ho 

pateixen.- Un d'ells és el de NOAH HIGÓN BELLVER - una 

xica de 24 anys, activista valenciana, amb el seu lema 

-Res és Impossible-,estudiant de Dret i Ciències Polítiques, 

que té set Malalties Rares .- Síndrome de May-Thurner, 

Síndrome de Raynaud, Síndrome de Trencanous , Síndrome 

Compressió de la Vena Cava Inferior, Síndrome de Wikie, 

Síndrome de Ehlers Danlos, Síndrome de Gastroparesia. I a 

pesar a tot, li ha sabut donar un valor a la seua vida, de ser 

ací, per a ajudar als altres. És escriptora de dos llibres .- Que 

dolor són els teus ulls i D'esperança marcida, on compta les 

seues vivències i la seua capacitat personal per a afrontar-

les. Pretén donar visibilitat de les malalties, al sofriment 

que és conviure amb elles i l'actitud de tirar cap avant i 

buscar solucions per a tots els que les pateixen a través de 

tots els mitjans - xarxes socials, televisió, ràdio, premsa....A 

més d'encaminar els seus estudis per a aconseguir accions 

públiques per a les necessitats que cal afrontar i invertir 

en investigació i tractaments, perquè com diu ella, sense 

ciència no hi ha futur.

Amb una vida a la vora del precipici entre la vida i la mort. 

Estant entre la seua família, amics i estudis o als hospitals entre 

degotadors, però sempre amb els seus pares al seu costat.

I d'altra banda tenim a- SOFIA SARMIENTO CHIQUITO - 

una xiqueta de 6 anys , té la síndrome de Pallister Killian, va 

al col·legi Tomas Llàcer d'Alcoi . Aquesta síndrome és una 

alteració genètica causada per tindre el cromosoma num.12 

duplicat, presentant dismorfia facial, característiques 

clíniques diferents i deficiència mental. Implicant moltes 

dificultats per a subsistir , però sempre té al seu costat a la 

seua mare . A aquestes dificultats cal afegir la mort del seu 

pare amb l'epidèmia del virus - covid 19 - que era un gran 

suport per a ella , i també té un germà estudiant. La seua mare 

és l'única que l'assisteix i la cuida, no té treball fix, va fent el 

que li va eixint, té pocs mitjans per a aguantar el que li van 

sorgint i continua afrontant la vida i lluitant per la seua filla.

Per a commemorar aquest dia, l'Ajuntament de 

Cocentaina, va il·luminar dos edificis destacats del municipi 

- Es Castell (de morat) i el Centre Cultural El Teular (de verd), 

els dos colors que identifiquen les Malalties Rares.
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Ye Faky -2a Divisió B - Futbol sala nacional
Muro Fustal 3 – 6 Ye Faky

Els rogets sumen la segona victòria consecutiva en una 

eixida importantíssima a Mallorca.

Una primera part on el Ye Faky es posava 0-2 però els 

mallorquins seguidament retallaven distàncies i on abans 

d'acabar els nostres posaven l'1 a 3 amb que se n'anaven 

al descans.

Al segon temps els mallorquins han ampliaven distàncies 

fins posar-se 2-6 i finalment els locals han posat el 3-6 

definitiu. Gols de Bili (2), Jordi Valdés (2), Cristian Palací 

(3) i un en pròpia porta.

CDFS Segorbe 5- 4 Ye Faky

Els rogets cauen derrotats per 5 gols a 4 davant el Viveros 

Mas de Valero CDFS Segorbe en un partit disputadíssim.

El primer temps acabava amb un 3 a 2 favorable als 

locals. A la represa un gol per cada equip posava el 4-3. A 

poc més de 5' per al final i aprofitant que jugaven amb un 

més el Segorbe ha posat el 5-3. El Ye Faky no s'ha rendit 

i ha posat el 5-4 a falta de 30" i encara ha gaudit d'un pal 

per empatar faltant 10".

Ye Faky 2 – 5 Industrias Santa Coloma B

Partit molt emocionant el viscut a Cocentaina on els 

visitants s'han endut els 3 punts en vèncer per 2-5. 

S'avançaven els visitants a les acaballes del primer temps, 

un primer temps amb una gran actuació de Jorge Verdú.

Al segon temps Bili amb 2 gols portava l'alegria al pavelló, 

però els de Santa Coloma han mostrat el perquè de la seva 

classificació i li han pegat la volta al marcador. Finalment en 

l'últim minut 2 gols més aprofitant el joc de 5 dels del míster 

Daniel Sánchez han deixat el resultat definitiu.

Un partit molt treballat i amb un gran esforç dels 

yefaquians.

UD Ibiza Gasifred 3 – 4 Ye Faky

Els yefaquians guanyen per 3 gols a 4 en un partit ple 

d’emoció i on han aprofitat les seues ocasions.

Un primer temps on un gol de Jordi Valdés posava per 

davant als rogets, però els locals, mostrat la seua qualitat, 

aconseguien pegar-li la volta. Tot i això, de nou Jordi Valdés, 

posava l’empat amb el que s’arribava al descans.

Al segon temps, els locals seguien duent el pes del partit 

però una sòlida defensa contestana feia que el marcador no 

es mogués fins que els eivissencs amb el joc de 5 posaven 

el 3 a 2. Malgrat el contratemps, i aprofitant un pèrdua, 

Jordi Valdés feia el seu hat-trick particular per empatar i Bili 

robant una pilota quan el conjunt blau jugava amb porter 

jugador, posava el 3 a 4 definitiu. Tot i els intents posteriors 

dels locals, el marcador no s’ha mogut.

Ye Faky 1- 6 Fustal Mataró

Un gran Fustal Mataró s'ha imposat per 6 gols a 1 a uns 

rogets que s'han estavellat contra un mur.

El primer temps ha acabat amb un 1 a 5 favorable als 

visitants que amb un gran joc i molta efectivitat han deixat 

el partit pràcticament sentenciat en aquest primer tram. Els 

rogets ho han intentat en la represa però el porter visitant 

ha segut una barrera infranquejable. El gol dels locals ha 

sigut de Nacho Peris.

CD Contestano
Jornada 22: C.D.F. Jávea 3-1 C.D. Contestano 

Derrota fora de casa davant del Jávea. El gol roget l’ha 

marcat Álex Díaz 

Jornada 23: C.D. Contestano 0-0 C.F. Gandia 

Repartiment de punts en La Via contra el primer classificat 

del grup. 

Bon punt!

Jornada 24: Ràcing C.F. Benidorm 0- 0 C.D. Contestano 

Jornada 25: C.D. Contestano 1- 0 C.D. U.E. Calpe 

Sumem punts importantíssims i continuem lluitant amb 

les mateixes ganes. Tot esforç té la seua recompensa

Ye Faky- Femení
Grupo Aico Ye Faky 3 - 1 Feme Castelló B

Alboraia FS 4 – 4 Grupo Aixo Ye Faky

Empat a 4 gols en un partit molt disputat a Alboraya. 

S’avançaven les locals amb 2 gols en els primers minuts 

però Aitana i Míriam empataven abans del descans. En la 

represa Mari i Celia posavaen el 2-3 i 3-4. Finalment les 

locals empataven gràcies a un penal a falta de poc més de 3’.

Grupo Aico Ye Faky 2- 1 Club Mutxamel Benifustal (jornada 1)

Partidàs a Cocentaina que s’emporten les yefaquianes 

per  2 a 1davant el Mutxamel Benifutsal. S’han avançat les 

visitants amb un gran gol que ha contrarestat Míriam, per 

posar l’1 a 1 amb el que s’arribava al descans. A les acaballes 

Aitana ha posat el definitiu 2-1.

Club Mutxamel Benifustal 1- 0 Grupo Aico Ye Faky

Un solitari gol de les locals al primer temps ha determinat 

el partit i ha establert el definitiu 1 a 0. Les rogetes ho han 

intentat però s’han estavellat contra una gran defensa.

Grupo Aico Ye Faky 3- 1 Castelló FS

Les jugadores del Ye Faky tornen a guanyar!  Victòria per  

3 gols a 1 davant un aguerrit Castelló FS. Partit per seguir 

sumant amb els gols d’Aitana, Míriam López i Sara.
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Irene Ferri Albors ha sigut convocada per la 
selecció valenciana de futbol, en categoria infantil. 
La contestana milita en el Mislata CF i destaca per 
la seua qualitat i bon joc, tret sens dubte favorable 
que farà que la vegem més d’una vegada vestint la 
samarreta de la selecció valenciana.

De nou el socarrat Mauro Gonzálbez ha 
estat convocat per la selecció valenciana 
de futbol

Participació contestana en  el I Ral·li de Busot

E
n unes condicions atmosfèriques totalment desapacibles 

i en alguns moments fins i tot dramàtiques, es va 

disputar l'I Ral·li de Busot per les carreteres de la 

província d'Alacant, amb molt més públic del que es 

podria esperar, aguantant estoicament la intensa pluja 

en tot moment i la tancada boira en nombrosos punts del 

recorregut.

Van Eixir al tc2 amb molta força i amb bon agarre, però 

amb algun esglai, la caixa es va capgirar i eixien les marxes 

2 3, i aleshores, va començar a fallar l'alternador.

Tc3 posició 11 en el Rebolcat i molt contents però barallant 

amb el cotxe, en el tc7 es para el cotxe i gràcies als bons 

fotògrafs i aficionats que hi havia aconseguiren arrancar i 

minimitzar els danys, van perdre 1 minut.

En aquestes dures condicions, l'equip contestà format 

per Mateo Gozálbez i Benja Gozálbez (fill i pare) va destacar 

especialment, en aconseguir acabar tots els trams que va 

disputar entre els 15 primers escratx dels 44 inscrits en 

velocitat. Van aconseguir la posició 13

La pròxima prova, el 14 de Maig amb el Ral·li de Gandia, 

passarà de nou per carreteres pròximes a la nostra ciutat, 

amb trams que discorreran per Beniarrés o Planes, com 

a municipis més pròxims, on poder gaudir d'aquesta 

espectacular modalitat esportiva on Cocentaina i la Fira de 

Tots Sants estan presents.
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Manuel Candela Jiménez, campió de Tir amb Arc en Sala

E
l cap de setmana del 12 de març va tindre lloc a 

Madrid el Campionat d'Espanya d'Arc Adaptat en Sala 

on, Manuel Candela, del Club Esportiu Santa Lucia, 

aconseguia ser Campió i alçar-se amb la Medalla d'Or

Candela va iniciar la competició a un nivell excel·lent, 

on el cansament li va anar minvant segons avançava la 

competició, quedant en segon lloc després de la ronda 

classificatòria.

 Així i tot obtenia passe directe fins als quarts de final, on 

s'enfrontaria a l'andalús Oscar García al qual vencia per un 

clar 6 a 0. En semifinals, contra el valencià Diego Marco, 

vencia per 6 a 2 i en la final, contra José Manuel Marín, 

guanyava per 6 a 2 i aconseguia l'or. 

 Amb aquest triomf Manuel Candela suma el seu tercer 

or consecutiu en campionats d'Espanya en Sala.

Quatre patinadores de Cocentaina aconsegueixen el primer 
lloc al Campionat Autonòmic de Patinatge Artístic

E
l passat 12 de maig, es va realizar el XVIII Campionat 

Autonòmic de la Comunitat Valenciana Grups Show 

2022 a Alcoi, campionat organitzat per la Federació 

Valenciana de Patinatge i el club CPA Alcoy.

En aquest campionat, vàren participar quatre esportistes 

contestanes:

Per una banda Carla Espinosa, Laura León i Elsa Bataller 

van representar al CPA Santa Rosa amb el Grup Gran de 

Show, acompanyades per tretze patinadores més. Era la 

primera vegada que aquest grup realitzava un Grup Gran de 

Show, i per ser la primera vegada, les notes van estar molt 

altes i van aconseguir el títol de campiones autonòmiques. 

Van aconseguir l’accés directe al campionat  d’Espanya, 

que es realitzarà a Reus (Catalunya) el pròxim 14 de maig.

Per altra banda, Laura Romero va patinar amb el club 

CPA Alcoy, que formava part del  Grup Xicotet de show. 

Acompanyada d’ onze patinadores més, Laura també va 

aconseguir el primer lloc i  l’accés al campionat nacional 

que es realitzarà al mateix lloc i el mateix dia que el del CPA 

Santa Rosa.

Esperem que el campionat Nacional al qual participaran 

tinga bons resultats i puguen gaudir d’una molt bona 

experiència.

Laura León
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El hoquei club Cocentaina aconsegueix pòdium en els 
campionats autonòmics

L
a bona feina i el sacrifici sempre tenen la seua 

recompensa, així doncs, la base de l’hoquei club 

Cocentaina augura una llarga continuïtat a aquest club 

de l'estic i el patí.

El dissabte 12 de març se celebraven els campionats 

autonòmics en les diverses categories. Cocentaina, va ser 

la seu de la categoria aleví on els locals van aconseguir el 

tercer lloc.

Per la seua banda, els prebenjamins i fora de casa, van 

mostrar la seua valia pujant al més alt del pòdium.

Equip Aleví Equip Prebenjamí

Segueixen els pòdiums per als riders contestans

F
ins a Terrassa es van desplaçar el 5 i 6 de març els 

riders contestants del Club BMX Alcoi, per a disputar la 

tercera i quarta prova de la Copa Espanya de BMX, van 

participar Álex i Paula Santonja, Xavi Cherro i Kike Santonja, 

i van pujar de nou al pòdium.

Xavi Cherro va competir en la categoria principiant i va 

aconseguir una quarta posició en la prova del dissabte. 

I el diumenge després d'una mala eixida i posicionar-se 

durant quasi tota la carrera en sisena posició, va aconseguir 

remuntar fins a ser segon. Xavi és segon a la classificació 

general.

La rider Paula Santonja va disputar unes emocionants 

mànegues amb la seua eterna rival en categoria Aleví dones. 

El dissabte va obtenir una quarta plaça, i el diumenge es va 

poder llevar l'espineta i va aconseguir una tercera posició. 

Paula és tercera a la classificació general.

Kike Santonja en màster 40-49, també va haver de 

pedalejar fort amb el seu rival directe Pep Blasco, amb el que 

va estar intercanviant posicions durant tot el cap de setmana. 

Finalment, Kike es va endur la victòria el dissabte i Pep el 

diumenge. Kike es col·locà 2n a la classificació general.

Per últim, Álex Santonja en categoria promeses 7-8 no va 

passar de les classificatòries del dissabte i del diumenge.

La pròxima prova serà el 26 i 27 de març a la Copa 

Espanya d'Alcoi.

El 13 de març es va disputar a Sant Vicent de Raspeig 

la 1a prova de la Copa Comunitat Valenciana de Bmx, en 

aquesta ocasió sols es desplaçava el rider contestà Xavi 

Cherro. A pesar de ser una prova autonòmica van participar 

nombrosos riders vinguts d'Europa. Xavi va ser primer davant 

dels riders vinguts de la República Txeca, i es posiciona 

primer a la classificació general. La pròxima prova serà en 

18 de setembre a Benidorm.
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1ª cursa dia de la dona

O
rganitzada per la regidoria de Benestar Social i amb 

l’assessorament tècnic del club Soca Run, Cocentaina 

va albergar la primera cursa del dia de la dona. 

Aquesta es va dur a terme el diumenge 13 de març i va 

comptar amb una bona acceptació.

La carrera  que constava de cinc quilòmetres en recorregut 

urbà i de pista, tenia dues modalitats: una per a corredors i 

altra per a marxistes. En total hi van haver vora 170 inscrits 

entre ambdues modalitats i va suposar una gran festa 

esportiva a la plaça del Pla perquè hi van haver a més, 

diferents activitats, totes elles relacionades amb l’esport.

La classificació va quedar de la següent manera:

-General masculina

1r- Salvador García amb un temps de 00:18:43

2n- Juan Bautista Sánchez amb temps de 00:19:07

3r- Ricardo Monestinos amb un temps de 00:19:33

-General femenina

1ra- Nuria Orta amb un temps de 00:22:04

2na- Gloria Company amb un temps de 00:23:08

3ra- Anabel Juan amb un temps de 00:25:23

-Local Masculí

1r- Gabriel Saiz amb un temps de 00:22:30

-Local femenina

1ra- Zaira Cervera amb un temps de 00:28:40

“Ars corpore” amb Alícia Montava Membres del Soca Run

El club pilota Cocentaina comença el campionat autonòmic 
de palma

A 
principis del mes de març arrancava el campionat 

autonòmic de pilota valenciana en la modalitat de 

palma. En aquesta competició està inscrit el Club 

Pilota Cocentaina.

Ells militen en la tercera categoria amb grans referents com 

el CPV Crevillent o e CPV Sella. Quan juguen de locals, les 

partides es disputaran diumenge de matí al carrer Cervantes 

(o carrer de Fora o carrer de la Pilota, com més ens apanye 

nomenar-lo).

La veritat és que l’inicia per als contestans v ser molt bo, 

ja que fora de casa van guanyar 4-10. S’enfrontaven al CPV 

La Nucia B.
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Campeonatos provinciales de ajedrez de Alicante
SUBS 8-10-12-18

O
rganizado por el Club de Ajedrez Dama Negra y la 

Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, 

se han celebrado recientemente en la localidad de 

San Vicente del Raspeig, los Campeonatos Provinciales 

de Ajedrez de Alicante en sus diferentes Categorías Subs 

8 – 10 – 12 – 18, con el objeto de promocionar el ajedrez 

de base de nuestra provincia. 

La competición se jugó, al mejor de 7 rondas en sesión de 

mañana, con un ritmo de juego de 7 minutos + 3 segundo 

de incremento por jugador. Participaron 84 jugadores, 

provenientes de Clubs de toda la provincia y algunos de la 

provincia de Valencia. 

Participaron del Club de Ajedrez Tabiya Alcoy 7 jugadores 

y del Club de Ajedrez Cocentaina 4 jugadores que tuvieron 

una aceptable actuación unos, y una excelente actuación 

otros, en un evento de fuerte nivel, cada uno en su categoría.

Las Clasificaciones Finales que obtuvieron fueron,

En Sub 8 ( 15  participantes )  

Gran actuación de Alex, que derrotó a todos sus rivales de 

manera contundente, demostrando un gran nivel con tan 

sólo 7 años. Mencionar que Alex Magán cursa estudios en 

el Colegio Público Miguel Hernández de Alcoy. Excelente 

actuación de Manuel, que siempre estuvo jugando en las 

primeras mesas con los mejores, quedando empatado a 

puntos con el segundo y tercer clasificados, aunque tuvo 

peor desempate. Para ser su primer año en una competición 

federada, puede considerarse de mucho mérito. Manuel 

Delgado estudia en el Colegio La Salle de Alcoy. Y buena 

actuación de Marc de 6 años siendo su primer año en Sub 

8, y también su primera competición federada.

En Sub 10 ( 17  participantes )

Izan y Roger pudieron mejorar en la clasificación, de jugar 

más precisos en algunas partidas, y pagaron su falta de 

experiencia al ser su primera participación en esta Categoría.

En Sub 12 ( 23  participantes )

Íñigo estuvo jugando contra los más fuertes, y perdió dos 

partidas importantes para quedar en las primeras posiciones. 

Iván tuvo una buena actuación, mejorando con respecto al 

año anterior. Mientras que Marc, Román y David tuvieron 

una aceptable actuación, que pudieron mejorar si hubieran 

sido más precisos en algunas partidas.

En Sub 18 ( 29  participantes )

Mencionar que para Gabriel era el primer año en Sub 18, 

siendo de los más pequeños en edad, y tuvo que luchar 

contra jugadores más mayores y experimentados, y aunque 

planteó duras batallas no pudo subir más puestos en la 

clasificación por el fuerte nivel existente.

Todos los jugadores del Club Tabiya Alcoy y del Club 

Cocentaina tuvieron buenas experiencias de cara a próximos 

torneos.

Indicar que el Árbitro Internacional alcoyano Joaquín Corbí 

fue el Árbitro Principal de los Campeonatos, mientras que 

el Árbitro Autonómico alcoyano Eduardo Senabre actuó de 

Árbitro Adjunto. 

Jugadores del Club Cocentaina 

El primer cap de setmana de març ens deixava dos pòdiums per als esportistes locals i en dos 
disciplines diferents: per una banda judo i per altra atletisme.

1er lloc per al judoka ARNAU ARACIL, en la II jornada de 

l’interprovincial de la Generalitat Valenciana.
2on lloc per a l’atleta HUGO PONSOSA al campionat 

provincial.
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L’EMBRUIX DE LA MARIOLA

AL·lÈRGIES

É
s un conjunt d'alteracions de caràcter respiratori, 

nerviós o eruptiu que es produeixen en el sistema 

immunològic per una extremada sensibilitat de 

l'organisme humà a certes substàncies a les quals ha sigut 

exposat, i que en condicions normals no causen alteracions.

La paraula AL·lÈRGIA ve de les paraules gregues “ALOS” 

i “ERGOS”. 

Alos: vol dir un altre, diferent, estrany.

Ergos: vol dir reacció, una altra reacció, reacció estranya.

També li podem donar un altre sentit, “Reacció enfront 

del diferent”, enfront de l'un altre, enfront del cas estrany.

L'al·lèrgia és una reacció davant de substàncies estranyes a 

l'organisme, substàncies externes i diferents als components 

propis de l'organisme de cadascun.

AL·lERGÒGENS.-

Són les substàncies capaces de provocar respostes 

al·lèrgiques. Són substàncies estranyes al cos humà i, de 

vegades, són inofensives, però no ho són, perquè moltes 

tenen accions químiques nocives sobre l'organisme.

Aliments. Medicaments, substàncies que suren en l'aire, 

i es respiren, com el pol·len, fongs, àcars, pèls d'animals, 

substàncies que es toquen, etc.

ESTUDIS D'AL·lÈRGIA:

Es realitzen estudis pels professionals al·lergòlegs per a 

veure la causa i la substància en concret que produeixen 

els diferents tipus d'al·lèrgia.

Les persones podran tindre diferents causes d'al·lèrgia 

que la medicina tradicional tractarà amb antiestamínics, 

vacunes, esprais, cremes, gotes, etc.

ELEMENTS QUE LES PROVOQUEN:

ALIMENTS (en qualsevol moment)

ANIMALS a casa (tot l'any)

ÀCARS (tot l'any, pujades i baixades)

POL·lEN (normalment a la primavera)

SEGONS PLANTA (xiprer a la primavera i tardor)

GRAMÍNIES (primavera, estiu i tardor)

PARIETÀRIA (Herba roquera-tot l'any)

SÍMPTOMES QUE PROVOQUEN:

Depenen de la part del cos en què les cèl·lules del nostre 

organisme alliberen els components estranys al nostre cos:

Pulmons i bronquis (ASMA)

Nas (RENITIS)

Ulls (CONJUNTIVITIS)

Pell (URTICÀRIA-DERMATITIS)

Digestiu (DOLOR-GASOS-VÒMITS-DIARREES)

Mescla de símptomes (MAREJOS-MALESTAR-CAIGUDA 

DE TENSIÓ)

AL·lÈRGIES PRIMAVERALS:

Normalment afecten les vies respiratòries, els símptomes 

de les quals solen afectar el nas, la gola, els ulls, etc., els 

quals provoquen renitis, asma i conjuntivitis.

ELEMENTS QUE LES PROVOQUEN:(SIMPTOMES)

RENITIS (pols, pol·len, pèl d'animals, parietària, olivera).

CONJUNTIVITIS (pol·len, pols, àcars, brutícia ambiental, 

compostos eliminats en el medi ambient, certes plantes).

DERMATITIS (pols, pol·len, picades d'insectes, certes 

plantes, medicaments, o aliments).

ASMA: (pols, contaminació atmosfèrica).

ALIMENTARIS: (peix, llet, ous, etc.).

ANAFILAXI.- (picades d'insectes com les vespes)

Rabet de gat

Picapatos
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EL MIEDO

E
l miedo es una emoción básica, primaria y universal, que 

se origina en nuestro cerebro, en una estructura llamada 

amígdala. Su función es ayudar a adaptarnos al entorno, 

protegernos de los peligros y asegurar nuestra supervivencia. 

Se activa cuando percibimos una amenaza (sea real o no 

real), para que nos retiremos de la situación y no pongamos 

en peligro nuestra vida, por tanto, actúa como regulador de 

nuestra conducta.

El miedo es una emoción que reacciona dependiendo de 

nuestros filtros mentales y nos ayuda a alejarnos de un suceso 

que consideramos que no podemos afrontar. 

Se convierte en un gran problema cuando lo que nos genera 

miedo no es precisamente un peligro real y la consecuencia 

de sentir ese miedo, es aún peor para nosotros que lo que 

ocurriría si no sintiéramos miedo. Por ello, podemos diferenciar 

dos tipos de miedo:

- Miedo Funcional: se activa ante un peligro real y nos 

ayuda a sobrevivir. Permite adaptar nuestra conducta a las 

situaciones, en nuestro beneficio, es útil porque hace que 

estemos alerta ante una situación que conlleva algún riesgo 

y podamos actuar en nuestro beneficio en circunstancias 

peligrosas. Por ejemplo, el que nos hace no caminar por en 

medio de la autopista o por el borde de un abismo.

- Miedo disfuncional: es aquel que entorpece nuestra vida 

y nuestro desempeño normal. No es adaptativo ni útil para 

nosotros, no se debe únicamente a un peligro real, sino al 

conjunto de experiencias y creencias que forman el filtro 

cognitivo de una persona, a través del cual se observa y se 

interpreta la realidad. 

Este último tipo de miedo es el que origina la mayor parte de 

las consultas en psicología puesto que se presenta junto con la 

ansiedad. Provoca un estado mental en el que todo el sistema 

nervioso permanece en estado de alerta constante y reacciona 

ante cualquier percepción o idea que haga referencia a algo  

negativo para nosotros, siendo una reacción anticipatoria. Por 

ejemplo, muchas veces se siente ansiedad antes de hablar en 

público, de realizar un examen, etc. Si este miedo nos hace 

sentir la necesidad de ponernos a salvo, la ansiedad está 

orientada a evitar la situación que creemos dolorosa.

¿Cómo tratamos el miedo desde la psicología? Trabajar 

el miedo requiere conectar con la emoción profunda que 

provocó el estrés original y que bloqueamos para no sufrir, 

pero que desplazamos hacia otras situaciones que, sin 

saberlo, conectan con ella y nos produce la ansiedad. Es, por 

tanto, necesario identificar estos miedos para desactivarlos y 

conseguir reducir el estrés.

Decir que algo queda oculto no significa que desaparezca, 

por más que nos pese que no sea así. Contamos con un 

extraordinario poder en nosotros y está guardado en nuestro 

cuerpo donde quedan ancladas las emociones.

Para conectar con esas emociones escondidas, los 

psicólogos contamos con diferentes herramientas y técnicas 

que nos permiten que la persona ponga en palabras lo que 

en su momento no dijo y que posiblemente aparezca en el 

cuerpo físico en forma de tensiones, malestar, problemas en 

diferentes órganos, etc. 

El miedo no solo nos coloca en una realidad virtual sino que, 

además, nos impide reaccionar porque no podemos influir 

sobre los acontecimientos imaginarios ni tenemos solución 

para problemas que solo existen en nuestra mente. La mayoría 

de personas angustiadas por este tipo de miedos, anticipan el 

futuro en negativo, pero no pueden reaccionar porque están en 

el terreno de lo imaginario. Ahora bien, cuando estas personas 

tienen un problema real, saben muy bien cómo reaccionar, 

enfrentarse a él y buscar la mejor solución.

Percibimos el mundo, y todo lo que en el ocurre, mediante 

nuestros sentidos y al hacerlo estamos introduciendo el exterior 

en nuestro interior, llenándolo de información nueva, que en 

ocasiones, nos desborda y asfixia pero que ni siquiera sabemos 

que algo que vivimos hoy y nos disgusta, esta resonando con 

una vivencia anterior que tuvo un gran impacto emocional. 

Si las experiencias del pasado han servido de aprendizaje y 

tenemos confianza en nuestros recursos vamos a responder 

serenamente a los estímulos de nuestro entorno, desde un 

punto de calma interior. En este caso, experimentaremos 

distensión, placer, bienestar, etc. pero si las sensaciones 

pasadas han sido vividas como negativas, repulsivas o 

molestas vamos a responder desde alguna de las estrategias 

de supervivencia como son la huida, el ataque, la inhibición 

o el miedo.

Ante los acontecimientos mundiales de los últimos años que 

nos ha tocado vivir, son muchas las personas con problemas 

de ansiedad y pánico que se sienten desbordadas, pero para 

intentar controlar nuestra salud mental, nada mejor que 

afianzar nuestro centro mental, conectar con situaciones de 

paz y calma interior, y desde ahí poder ver los acontecimientos 

como oportunidades de cambio y de mejorar a nivel personal 

y social para un mundo mejor.
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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- 9- 10- 12- 18- 22- 28

Dies:  2- 3- 5- 11- 15- 21- 27- 30 

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Cocentaina ABRIL

HORARI DE TRENS
COCENTAINA-VALÈNCIA
De dilluns a divendres: 6:17- 8:55 -15:23 -

19:25 (Sols divendres)

Dissabtes: 8:55- 15:23 

Diumenges: 8:55 - 11:55 - 15:23 - 18:20

Consulteu els festius i canvis: www.renfe.com

TELÈFONS
Ajuntament 96 559 00 51

Policia Local 96 559 01 21

Guàrdia Civil 96 559 00 68

Bombers 96 559 24 51

Creu Roja 96 651 65 63

Centre de Salut Cita Prèvia 96 652 83 50

Centre de Salut Urgències 96 652 83 52

Res. Sanit. (Urgències) 96 652 88 00

Res. Sanit. (Centraleta) 96 553 74 00

Cementeri 96 559 11 29

Poliesportiu 96 559 11 54

Casa de la Juventut 96 559 27 95

Biblioteca Municipal 96 559 08 69

Centre Cult. El Teular 96 559 34 29

Oficina de Turisme 96 559 01 59

Centre Social R. Blanc 96 559 30 80

Ràdio Cocentaina 96 559 09 64

Museu Casa del Fester 96 650 07 49

Correus i Telègrafs 96 559 12 57

Aeroport (Alacant) 96 691 90 00

Aeroport (València) 96 370 95 00

Renfe (Alcoi) 96 552 12 60

Renfe (València) 902  240 202

Tanatori del Comtat 96 559 23 25

Tanatori Comarcal Mariola 676 488 785

TAXIS
José Bravo Luque 966 381 693

Tele Taxi 24 Horas 608 762 444

Ginés García García 678 582 765

P. Sánchez Fernández 670 538 157

AUTOBUSOS
La Alcoyana (Alcoi-Alacant) 96 552 05 62

Travicoi (Alcoi-València) 96 349 51 13

Subús 902 10 69 92

Informació d’interés

Dies: 1- 7- 14- 16- 19- 24- 25- 29

Dies: 4- 8- 13- 17- 20- 23- 26

Servei d’Informació a la Ciutadania

De dilluns a divendres, de 9h a 14h

Edific Ajuntament, planta baixa

Tlf. 96-559-00-51

HORARI CEMENTERI MUNICIPAL
MATINS: TOTS ELS DIES 08:30 a 14:00

VESPRADES: DE DILLUNS A DISSABTE (no festiu) 16:00 a 18:00

JUNY, JULIOL I AGOST TANCAT

DIUMENGES I FESTIUS TANCAT

HHHOOORRRAAARRRIII CCCEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIII MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL

-Orgànic (contenidor verd):  des de les 05:00 h de la matinada fins a 

les 14:00 h del migdia

-La recollida domiciliària d’estris es realitza els dimecres i dissabtes de 

cada setmana cridant al telèfon: 96 533 52 04

Hi ha que cridar i passaran pel domicili a recollir els estris

-Envasos (contenidor groc): Els dilluns i divendres: Algars, Poble Nou 

de Sant Rafael i nucli urbà.

-Cartró (contenidor blau): 

Dimarts: Pedanies i nucli urbà

Dimecres: Comerços i indústria

Dijous: Nucli urbà

Dissabte: Pedanies i nucli urbà (segons necessitat)

-Vidre: Dimarts per la vesprada segons necessitat de buidat.

-Recollida d’oli: Segons necessitat de buidat.

-Arropa (Càritas): Segons necessitat de buidat.

LA BROSSA ES DIPOSITARÀ EN ELS CONTENIDORS

 DE LES 20:00H FINS LES 00:00H

SERVEI D’ARREPLEGADA DE BROSSA

ECOPARC

fins a

HORARI D’AUTOBUSOS
Alcoy-Cocentaina-Muro

Laborables: 6:15; 7:15; 8:15; 9:15; 

11:15; 12:15; 13:15; 14:45; 16:45; 

17:45; 19:15; 21:15.

Dissabtes i diumenges: 8:15; 

10:15; 11:15; 14:45; 16:15; 18:15; 

21:15

Muro-Cocentaina-Alcoy

Laborables: 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 

11:45; 12:45; 13:45; 14:15; 16:15;  

17:15; 18:15; 19:45; 21:45

Dissabtes i diumenges: 9:15; 

10:45; 11:45; 15:15; 17:15; 19:15; 

21:45

Informació SUBUS: 96.522.05.62)
Travicoi 963-495-113
Nota: Es comunica a tots els usuaris que han de 

procurar abonar la tarifa del bitllet amb la moneda 

fraccionada exacta, sense que això siga obstacle 

perquè el conductor-perceptor est obligat al canvi, 

sempre que no supere la quantitat de 10€. 

DILLUNS, DIMECRES, DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE:   

de 10:00 a 13:00 hores

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

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